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1. Rullering av trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad 2018 - 2021 vedtas.
2. Bystyret ber rådmannen vurdere å innarbeide NAFs analyse og forslag til økt sikring
ved av- og påstigningsonene ved barne- og ungdomsskolene i Trafikksikkerhetsplan.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

7.

Bakgrunn
4
Aktører i trafikksikkerhetsarbeidet i Fredrikstad
5
Beskrivelse av Fredrikstad kommune
6
Befolkningsmengder og utvikling
6
Areal- og transportplaner
6
Bypakke Nedre Glomma - sykkelhovedplan
7
Veisystem og trafikktall
8
Reisevaner
10
Ulykkessituasjonen i Fredrikstad
12
Trafikkmengde og fartsnivå – stor innvirkning på ulykkene 12
Uoppmerksomhet, rus og trøtthet
12
Antall og utvikling i personskadeulykkene i Fredrikstad
12
Ulykker med drepte og hardt skadde
15
Ulykker fordelt på vegkategori og trafikantgrupper
16
Skadde og drepte på alder og kjønn
18
Ulykkespunkter og -strekninger
19
Ulykker på de kommunale veiene
22
Ulykkeskostnader
23
Visjoner og mål
24
Nasjonale transportplan (NTP) for 2018 - 2029
24
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 24
Østfold fylkeskommune
27
Visjoner og mål i Fredrikstad kommune
28
Satsingsområde for Fredrikstad kommune
28
Handlingsprogram for TS i Fredrikstad kommune
30
Trafikksikker kommune
30
Fysiske tiltak, drift- og vedlikehold
30
Innspill til planen – fysiske tiltak
31
Prioriterte fysiske tiltak
31
Drift- og vedlikehold, anleggsvirksomhet
32
Trafikantrettede tiltak
33
Organisatoriske tiltak
37
Midler – Budsjett – Tilskudd
38
Belønningsordningen – sykkel- og gangveier
38
Tiltak på fylkesveier 2019 – 2020+
38
Trafikksikkerhetsmidler på fylkes- og kommunale veier, 2014 - 2017
39
Behov for kommunale midler, 2018 - 2021
39
Ulike TS-tiltak
40

Vedlegg
Vedlegg 1: Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2018 – 2021, kommunale veier
Vedlegg 2: Prioritering av fysiske trafikksikkerhetstiltak på riks- og fylkesveier (SVV)

2

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018 – 2021

INNLEDNING
Arbeid med trafikksikkerhet er prioritert i Fredrikstad gjennom mange år. Trafikksikkerhetsplanen gir
grunnlaget for utvikling og prioritering av strategier og tiltak.
Til grunn ligger regjeringens nullvisjon – en langsiktig visjon om null drepte og livsvarig skadde i trafikken.
Trafikksikkerhetsplanen er en temaplan. Planen er forankret i kommunens politiske og administrative
ledelse.
Fredrikstad kommune ble i 2018 kåret til årets trafikksikkerhetskommune og fikk en pris på en million
kroner fra regjeringen for sitt gode trafikksikkerhetsarbeid. Kommunen ble i mars 2018 også godkjent som «Trafikksikker kommune» av Trygg Trafikk.
Trafikksikkerhetsplanen er i hovedsak basert på kunnskap fra undersøkelser om trafikkforholdene
på skoleveier, lokalsamfunnsprosjekter, publikumshenvendelser, ulykkestall og analyser. Planen består av tre hoveddeler:
Analysedelen (kapitel 2-5) inneholder en beskrivelse av Fredrikstad kommune og en analyse av de
inntrufne trafikkulykker i Fredrikstad i periodene 2006-2009, 2010-2013 og 2014-2017. I tillegg beskrives innspill til planen som har kommet fra kommunens innbyggere, lokalsamfunn, foreninger,
skoler osv.
Strategidelen (kapitel 6) omhandler visjoner og mål med trafikksikkerhetsarbeidet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
Handlingsdelen (kapitel 7) inneholder en prioritert oversikt over trafikksikkerhetstiltak med handlingsprogram og investeringsbehov.
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1.

BAKGRUNN
Hovedhensikten med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke og samordne kommunens innsats
i trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos
myke trafikanter.

Årsakene til ulykker er som regel sammensatt av flere risikofaktorer. Det kan skyldes veiens utforming,
drift- og vedlikehold, kjøretøyet og ikke minst trafikantens adferd, kunnskap og holdninger. Å forebygge og redusere ulykker og risiko krever en bred og samlet innsats fra en rekke forskjellige aktører.
Kommunen rår over mange virkemidler og spiller en sentral rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen har ansvaret for de kommunale veiene både når det gjelder planlegging, bygging og vedlikehold.
Barnehage, skole, kultur og helsesektorene er viktige arenaer i kommunen når det gjelder kunnskapsformidling om trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid.
Arbeidet med trafikksikkerhet har fått en viktig rolle i Nasjonal Transportplan og dette føres videre til
det lokale nivået gjennom kommunens egne trafikksikkerhetsplaner.
Det er et krav om at en kommunal Trafikksikkerhetsplan skal foreligge for å få tildelt fylkeskommunale
midler fra posten Trafikksikkerhetstiltak (tidligere Aksjon skoleveg). Dette kravet ble innført i 2001.
Fredrikstad utarbeidet sin første trafikksikkerhetsplan for 4-årsperioden 2001-2004. Denne planen er
den femte trafikksikkerhetsplanen for Fredrikstad kommune og gjelder for fireårsperioden 2018 –
2021.
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2.

AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I FREDRIKSTAD
Kommunen selv har som nevnt, en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både som ansvarlig for de
kommunale veiene, skole- og barnehageeier, gjennom sitt ansvar i forbindelse med arealplanlegging,
samt som arbeidsgiver og transportkjøper. Kommunen har også et ansvar gjennom Folkehelseloven,
der de er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan
påvirke helsetilstanden til befolkningen i kommunen negativt.
Gjennom konseptet Trafikksikker kommune har Fredrikstad kommune forpliktet seg til å ha trafikksikkerhet som en integrert del i
sitt arbeid. I barnehagene og skolene i innebærer dette bl.a. at
trafikkopplæring er integrert i årsplanene, trafikksikkerhet er tema
på foreldremøter, ansatte har rutiner for å ivareta trafikksikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport og det stilles
krav til trafikksikkerhet ved kjøp av transporttjenester.
Se mer om hva som konkret skal gjøres fra kommunens side i
kapittel 6 Handlingsplan.
Det er også mange andre aktører med samme mål – å redusere antallet skadde og drepte personer i
trafikken. Godt samarbeid er et kriterium for å lykkes. Dette kapittelet beskriver kort de viktigste samarbeidspartnere i trafikksikkerhetsarbeidet i Fredrikstad kommune og hva deres ansvarsområder er.




Statens vegvesen har ansvaret for å:

Planlegge, bygge og vedlikeholde riks- og fylkesvegene.

Gjennomføre verkstedkontroll, ulike former for kjøretøykontroll, kontroll
av kjøre- og hviletid og bilbeltekontroll.

Gjennomføre førerprøver og kjøreskoletilsyn.
Utarbeide retningslinjer og bestemmelser for vegutforming, vegtrafikk, føreropplæring og kjøretøy.
Bistå fylkeskommunene og kommunene med faglige råd om trafikksikkerhet.

Østfold fylkeskommune har etter vegtrafikklovens §40a et ansvar
for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket som ivaretas
av fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Trafikksikkerhetsutvalget er
pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet, og har et spesielt fokus på det gode samarbeidet mellom de
ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold. Utvalget består av valgte fylkespolitikere og en
rekke rådgivende medlemmer fra politi, vegvesen, skolemyndigheter, fylkesmann og Trygg Trafikk.
Fylkeskommunen har som vegeier ansvar for fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i fylket, inkludert skoleskyss. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Videre har fylkeskommunen også et lovhjemlet pådriver- og samordningsansvar i forbindelse med folkehelsearbeidet i fylket. Fra 2020 vil Østfold fylkekommune erstattes av/inngå i Viken fylkeskommune.
Trygg Trafikk er en landsomfattende, uavhengig organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet, og skal fungere som et bindeledd mellom de frivillige aktørene og de offentlige myndighetene som har ansvar for trafikksikkerheten. Organisasjonen har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon. Trygg Trafikks arbeidsområder omfatter i hovedtrekk:








å gi trafikkfaglig og pedagogisk bistand til barnehager, skoler, lærerhøgskoler og foreldre for
å sikre at trafikkopplæringen og trafikkoppdragelsen blir best mulig.
å spre informasjon om trafikksikkerhet til ulike målgrupper.
å være en aktiv pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet overfor beslutningstakere og myndigheter.

Politiet har særlig ansvar for overvåkning og kontroll av atferden
til trafikantene. Følgende kontroller prioriteres:
Kontroll av aggressiv trafikantatferd
Fartskontroll
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Kontroll med bruk av verneutstyr (sikkerhetsbelte, hjelm mm.)
Ruskontroll

Politiet arbeider også forebyggende ved besøk til skoler og deltakelse i ulike kampanjer og aksjoner.
Både UP og det lokale politidistriktet/lensmannskontoret er viktige i trafikksikkerhetsarbeidet.
Lokalsamfunn
Engasjement og innspill fra lokalbefolkningen er
viktig. Innspill til TS-planen er forankret via
lokalsamfunnsutvalgene i kommunen. Fredrikstad
har 21 aktive lokalsamfunnsutvalg tilhørende
skolekretsene, og som jobber tett sammen med
Fredrikstad kommune. Lokalsamfunnsutvalgene
gjennomfører, når det er behov eller forut for
arbeidet med TS-planen, miljø- og
trygghetsvandringer (MOT-vandringer) sammen med
befolkningen i sitt lokalsamfunn. En MOT-vandring
har fokus på trafikkutordringer for barn- unge og
eldre i lokalsamfunnet. Det kan handle om behov for
fortau, trygg skolevei, sykkelfelt og parkering i gatene som kan skape trafikkfarlige situasjoner.
Andre utfordringer kan være at det trengs informasjon om klipping av hekker for å få siktlinjer som
ivaretar sikkerheten. I tillegg gjennomfører Fredrikstad kommune en workshop med
lokalsamfunnsutvalgene om trafikksikkerhet forut for arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.
Resultatene fra miljø- og trygghetsvandringene og workshops er viktige innspill til denne planen.

3.

BESKRIVELSE AV FREDRIKSTAD KOMMUNE

3.1

Befolkningsmengder og utvikling
Fredrikstad er en by i vekst. Fredrikstad kommune har ca. 82.000 innbyggere. Prognoser viser at
Fredrikstad kommer til å fortsette å vokse. Antatt befolkning i 2030 vil være omtrent 94 000 innbyggere (SSB).
Med befolkningsvekst kommer også andre utfordringer. Fredrikstad har for eksempel forpliktet seg
gjennom Bypakke Nedre Glomma til at all vekst i persontrafikken skal tas gjennom gange,
sykkel og kollektive løsninger.
Det er først og fremst gruppen med eldre som vil øke fram mot 2030 (fremgår av kommuneplanens
samfunnsdel). Det er et økende behov for leiligheter knyttet til tettstedene i kommunen, et behov som
også utløser krav om infrastruktur og tjenestetilbud.
Fredrikstad har (ifølge Skoleportalen) 30 grunnskoler fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og
3 kombinerte skoler samt 1 spesialskole. I tillegg kommer 1 skole for voksenopplæring.
Utviklingen i elevtallsituasjonen viser vekst. Forventet barn-/elevtallsvekst for perioden 2015-2025 viser en vekst på 6-700 elever (skolebruksplan 2015-2025). Prognosene viser at den største barne/elevtallsveksten kommer i Sentrum og Østsiden.

3.2

Areal- og transportplaner
Kommuneplanens arealdel påpeker flere nasjonale føringer som er viktige for den kommunale planleggingen, bl.a. behovet for en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, og behovet for attraktive og
klimavennlige by- tettstedsområder.
I kommuneplanens samfunnsdel er en av strategiene at det man skal oppnå mål om nullvekst i personbiltrafikken gjennom bolig-, areal- og transportplanlegging. Det skal legges til rette for at veksten
i persontransport tas gjennom gode gang-, sykkel- og kollektivløsninger.
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Gjennom overordnet planlegging må det legges til rette for et bærekraftig utbyggingsmønster hvor
arealbruk og transportbehov reduseres i tråd med statlige føringer. Når det gjelder areal- og infrastruktur er det regionale samarbeidet en forutsetning for å få til dette på en god måte.
Nedre Glomma er en av ni byområder som er aktuelle for en byvekstavtale. Denne erstatter
bymiljøavtalen og er en gjensidig forpliktende avtale som inngås mellom stat, fylkeskommune og
kommunene med det som mål å redusere klimagassutslipp gjennom god samordning av areal- og
transportpolitikken. Byvekstavtalene vil – i tillegg til finansiering og utbygging av infrastruktur og
kollektivtrafikk – også bestå av forpliktelser knyttet til arealbruk og parkeringspolitikk.
Med bypakkeprosjektene, InterCity-prosjektet og trolig en byvekstavtale vil det bli stor
samferdselsmessig utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen de kommende tiårene.

3.3

Bypakke Nedre Glomma - sykkelhovedplan
I Bypakke Nedre Glomma samarbeider
Fredrikstad kommune, Sarpsborg
kommune, Østfold fylkeskommune,
Jernbanedirektoratet og Statens
vegvesen om framtidens
transportsystem. Gjennom målrettet
satsing på kollektivtransport, sykkel og
gange, skal Sarpsborg og Fredrikstad bli
en bærekraftig region hvor innbyggerene
reiser effektivt og miljøvennlig.
Sykkelen skal igjen bli et vanlig og praktisk transportmiddel. Den bidrar til bedre
folkehelse og effektive transportsystemer. Erfaringer fra nordiske byer viser at
dette er mulig, men at det må satses for
å lykkes, blant annet på infrastruktur.
Kommunene i Nedre Glomma tok initiativ til å revidere sine planer for sykkel for å gjenspeile denne
ambisjonen. Planen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad» (2017) bygger på to tidligere
planer: hovedsykkelplan for Fredrikstad og plan for hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg (2009).
Arbeidet med revideringen har vært et samarbeid mellom partene i Bypakke Nedre Glomma.
Potensialet for å øke sykkelandelen er stort i Nedre Glomma. Sykkelandelen i Nedre Glomma i
2013/14 var 5 %, med 3% i Sarpsborg og 6% i Fredrikstad.
En tredjedel av de som jobber og bor i regionen, bor under 5 km fra arbeidsstedet. Likevel benyttes
bilen mye. På arbeidsreiser under 5 km står bilen for 62 % av reisene, sykkel for 16 % og gåing for
17 %. Mens det gjennomføres 16 000 sykkelreiser per dag i Nedre Glomma, skjer det 225 000 bilreiser. Av disse er 100 000 på under 5 km.
Det er først og fremst på de korte reisene at det er mulig å endre transportmiddel fra bil til sykkel.
Hovedmålet er å få flere til å sykle mer. Sykkelen skal bli et vanlig transportmiddel, særlig for arbeidsreiser. Sykkelandelen av alle reiser i Nedre Glomma skal
være 12 %. Med et mål om 12 % sykkelandel må ca. 50 000 reiser gjennomføres med sykkel per dag i 2030, sammenlignet med 16 000-18 000 sykkelreiser i
dag. Én av fire korte bilreiser må da overføres til sykkel.
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Figur 1 Sykkel- og gangavstand fra Stortorvet.
Innerste ring viser hvor langt man kan gå på
fem minutter. Midterste ring viser hvor langt
man kan gå på ti minutter. Ytterste ring viser
hvor langt man kan sykle på ti minutter (fra
kommuneplanen).

Hovedsykkelveinettet skal «invitere» til sykling. Hovedsykkelveinettet skal tilfredsstille transportsyklistens behov, dvs. at det skal være tilrettelagt for høy fart og høy fremkommelighet. Hovedsykkelveinettet skal også være tilpasset hverdagssyklisten og fungere som trygge skoleveier der det inngår i
skolevei.
Hovedsykkelveinettet i Fredrikstad og Sarpsborg skal:
• være sammenhengende og gi mulighet for gjennomgående trafikk
• ha god fremkommelighet, trygghet, sikkerhet, komfort
• ha få og logisk utformede systemskifter
• redusere reisetid med sykkel - hovedsykkelveinettet skal være utformet og utbygd slik at sykkelen
blir et raskt og praktisk transportmiddel for flere
• skille mer mellom ulike trafikantgrupper
• være slik innrettet at lokale sykkelveier kobles på
• være godt skiltet
• driftes og vedlikeholdes slik at det til enhver tid er framkommelig med sykkel
• det skal være rikelig med sykkelparkeringsplasser med muligheter for å låse fast sykkelen
• være tilrettelagt for alle typer sykler, herunder el-sykler og laste-sykler
• i tillegg til fysisk tilrettelegging skal det stimuleres til økt sykkelbruk og mindre bilbruk gjennom
kampanjer og holdningsskapende arbeid.

3.4

Veisystem og trafikktall
Hovedvegnettet i Fredrikstad Kommune består av E6, riksvegene 110 og 111 og en rekke fylkesveger.
Videre har Fredrikstad et betydelig kommunalt vegnett på ca. 460 km, som utgjør ca. 40 % av det
totale vegnett. Privat- og skogsbilveger utgjør også ca. 40 % av det totale vegnett. I tillegg er det ca.
42 km gang-/sykkelveg langs det kommunale vegnettet.

Vegtype
Km veg
Europaveg
5,5
Riksveg
30
Fylkesveg
193
Kommunal veg
460
-Kommunal veg m/fartsgrense
30 el. 40 km/t
205
-Kommunal veg m/fartsgrense
50 km/t eller høyere
255
Privat veg
451
Skogsbilveg
71,5

Km gang/sykkelsti
0,6
18,1
19
42

Km
fortau

Antall fartsdempere

Antall
gangfelt

72

460

230

Figur 2 Vegnettslengder per 2013 (NVDB og KOSTRA-databasene)
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Det kommunale veinettet på 460 km består av 106 km samleveier og 354 km bolig/adkomstveier.
Det er 205 km kommunale veier med særskilt fartsgrense 30 km/t og 40 km/t. På dette veinettet er
det anlagt 460 humper. Til sammen er det 230 gangfelt, hvor av 36 er opphøyde gangfelt.

Figur 3 Veier i Fredrikstad med >10 000 i trafikkmengde (ÅDT), 2017

Det overordnede vegnettet i Fredrikstad med mest trafikk er vist i Figur 3. E6 er mest trafikkbelastet
med opp til 39 600 biler pr. døgn. Dernest kommer riksvei Rv110 v/Borgar med 29 550, Rv110
Spinneriveien og St. Croix gate med 28 500. Fylkesvei 109, Rolvsøyveien har 24-27.500 biler pr. døgn
og Rv110 St. Olavs gate 22 500.
På kommunale veier er det Borggata i sentrum som har den høyeste trafikkmengden med 10 400 i
ÅDT. Ellers har de kommunale veiene og andre fylkesveier en ÅDT på under 10 000.
De største sentrumsgatene som Farmanns gate, Gunnar Nilsens gate og Holmegata har en trafikkmengde på mellom 5- 10 000 biler pr. døgn. Det samme gjelder noen av de øvrige fylkesveiene og
noen av de større kommunale veiene som eksempelvis Evjebekkveien og Dikeveien.

9
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Figur 4 Kommunale veier i sentrum med >5 000 i trafikkmengde (ÅDT), NVDB 2018

3.5

Reisevaner
Reisevaneundersøkelse (RVU) fra 2013/14 for Nedre Glommaregionen viser følgende fordeling på
transportmiddelbruken i Fredrikstad:

Transportmiddelbruk i %

Figur 5 Transportmiddelbruk på reiser foretatt av bosatte i Fredrikstad i 2009 og 2013/14. Prosent.

Som vi ser har det skjedd få endringer på transportmiddelvalget fra 2009 til 2013/14.
Bilførerandelsen har gått noe opp, mens bilpassasjerandelen har sunket. Transport til fots, på sykkel
eller kollektivt har endret seg lite, men viser en svak positiv økning.
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Fergetrafikken som er en viktig del av kollektivtrafikken i Fredrikstad, har hatt en svært positiv
utvikling etter at den ble gratis i 2012. Den fraktet da ca. 350.000 passasjerer. I 2018 var tallet ca.
1,4 mill. passasjerer. Gratis fergetrafikk har også innvirket på sykkeltrafikken. Det er observert en
merkbarøkning av passasjerer med sykkel. Neste reisevaneundersøkelse vil forhåpentligvis vise en
økning i sykkeltrafikken, på f.eks. strekningen Selbakk – Lisleby som har mange arbeidsreisende på
sykkel.
Fredrikstad har en lav andel til fots sammenlignet med mange andre kommuner – se Figur 6.
Målsetting i Bypakke Nedre Glomma om «nullvekst i antall personbilreiser, og at økningen skal gjøres med kollektiv, sykkel og gange i byene», ligger til grunn for belønningsmidlene kommunen mottar fra staten.
Tabell, Figur 6 viser en sammenlikning med andre kommuner .

Figur 6 Transportmiddelfordeling på daglige reiser i noen kommuner, RVU 2013/14
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4.

ULYKKESSITUASJONEN I FREDRIKSTAD

4.1

Trafikkmengde og fartsnivå – stor innvirkning på ulykkene
Når trafikkmengden øker, øker antall personskadeulykker nesten proporsjonalt. Med andre ord vil en
økning i trafikkmengden medføre en økning av antall ulykker dersom ikke tiltak settes inn.
Sammenhengen med fartsnivået kan beskrives på følgende vis:
” Høy fart og stor fartsvariasjon øker sannsynligheten for ulykker og alvorlige personskader fordi kravene til trafikantenes observasjons- og reaksjonsevne øker, og fordi bremselengden øker proporsjonalt med kvadratet av hastigheten. Undersøkelser viser at en nedsettelse av farten fra 60 til 40km/t
og fra 50 til 30km/t gir en reduksjon i antall ulykker med 48 %.
Fastsetting av fartsgrenser blir et kompromiss mellom hensynet til framkommelighet for de kjørende
og hensynet til sikkerhet og miljø. På lokalveinettet blir det viktig å få til en utforming som gir en lav
nok fart for å få et sikkert nok system for å ivareta den aktivitet og grad av blandet trafikk som er her”
(kilde Trafikksikkerhetshåndboka).
I 2005 startet Statens vegvesen et landsomfattende arbeid som innebærer å analysere samtlige dødsulykker i vegtrafikken. Dette arbeidet gjennomføres i regionale ulykkesanalysegrupper
(UAG), og i løpet av perioden 2005-2013 har ulykkesanalysegruppa i Region øst (fylkene Østfold,
Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland) analysert ulykker med 262 drepte. Rapporten trekker fram
ulike årsaksfaktorer til ulykkene.
Fart påvirker antall trafikkulykker og ulykkenes alvorlighetsgrad. Økt fart reduserer sikkerhetsmarginene og øker bevegelsesenergien betydelig og derved også skadeomfanget.
I én av tre dødsulykker i 2013 i region øst har fartsnivået vært en medvirkende årsak.

4.2

Uoppmerksomhet, rus og trøtthet
Det er som regel flere sammensatte årsaker til at ulykker inntreffer.
Ofte er ulike former for uoppmerksomhet, rus og trøtthet en medvirkende faktor.
I mange ulykker klarer ikke sjåføren å tolke trafikkbildet riktig og foretar feil valg. Manglende informasjonsinnhenting eller feiltolking av trafikksituasjonen var en medvirkende årsak i hele 58 prosent av
fotgjengerulykkene med drepte i region øst i 2013.
Trøtte sjåfører er spesielt en fare i trafikken. I 1 av 4 (26 prosent) dødsulykker i 2013 i Region øst er
det mistanke om at trøtthet var en medvirkende årsak. I 15 prosent av ulykkene var trøtthet den direkte
utløsende årsaken. I 9 prosent dødsulykkene i 2013 var det mistanke om rus som utløsende årsak.

4.3

Antall og utvikling i personskadeulykkene i Fredrikstad
I følgende avsnitt belyses de senere års ulykkesstatistikk for Fredrikstad. Bakgrunnen for analysen
er Statens vegvesens nasjonale STRAKS-ulykkesdatabase. Denne inneholder alle politiregistrerte
personskadeulykker. Figur 8 viser ulykkesutviklingen helt tilbake fra år 2000. Ellers i denne rapporten
er grafer og tabeller oppdelt så det er mulig å sammenligne utviklingen i de siste trafikksikkerhetsplanperiodene (2006 – 2009, 2010-2013 og 2014 - 2017).
Ulykkenes alvorlighetsgrader er definert slik:





Drept – død inntreffer innen 30 dager pga. Skader ved ulykken.
Meget alvorlig personskade - skade som en tid truer pasientens liv eller fører til varige mén av betydelig
omfang (30-100 % medisinsk invaliditet).
Alvorlig personskade – skade som krever innleggelse og lengre behandling, men ikke gir varige mén av
betydelig omfang (mindre enn 30 % medisinsk invaliditet).
Lettere personskade – mindre småskader og brudd som krever legebehandling, men som ikke medfører
innleggelse.

Gruppen ‘drepte og hardt skadde’ inneholder tall for drepte, meget alvorlig personskader og alvorlig
personskade. Det er viktig å være oppmerksom på at det er tale om relativt få drepte og hardt skadde
og derfor kan små endringer over årene ha stor betydning for den prosentvise utviklingen.
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De seneste årene har det vært en positiv utvikling med hensyn til antall personskadeulykker i trafikken
på nasjonalt nivå, regionalt og kommunalt nivå. Dette gjelder både antallet ulykker og antall drepte og
hardt skadde (SSB).

Ulykker i 4-årsperioden 2014-2017
Ulykker per 1000 innbyggere
Drepte og hardt skadde per 1000 innbyggere

Område
Norge
Østfold
Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Oslo kommune
Drammen
Tønsberg
Larvik
Skien
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Trondheim

3,42
4,44
5,94
2,01
4,83
4,61
3,39
2,56
3,32
5,67
4,88
2,64
2,70
2,75
3,26

0,61
0,63
0,58
0,34
0,74
0,40
0,58
0,41
0,27
0,77
0,53
0,46
0,28
0,38
0,35

Figur 7 Personskadeulykker per 1000 innbyggere i Norge, Østfold, Fredrikstad og noen andre kommuner

Sammenliknet med landsgjennomsnittet i Norge ligger Fredrikstad litt over snittet når det gjelder antall
ulykker per 1000 innbyggere. Kommunen ligger under snittet når det gjelder drepte og hardt skadde.
Den samme tendensen ser vi når vi sammenligner Fredrikstad med Østfold fylke. Tabellen viser også
hvordan Fredrikstad ligger an sammenliknet med en rekke andre kommuner. Fargede bokser indikerer
høyere tall i disse kommunene enn Fredrikstad.

Ulykkesutvikling 2000 - 2017 Fredrikstad
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Figur 8 Ulykkesutviklingen i Fredrikstad 2000 - 2017
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4

Lineær (Ulykker)

Som vi ser av den øverste grafen har det vært en positiv utvikling i antall ulykker med personskade
på veinettet i Fredrikstad kommune fra 2006.
Når vi ser på den nederste grafen, som viser antall drepte og hardt skadde i trafikken, ser vi at
utviklingen er mer variabel (lave tall og tilfeldigheter spiller inn).
Totalt i perioden 2014 – 2017 har det skjedd 383 personskadeulykker i Fredrikstad, hvorav 32
ulykker med alvorlig skade (drepte/hardt skadde).
Hvis vi sammenligner 4-årsperiodene 2006 – 2009, 2010 - 2013 og 2014-2017 ser utviklingen slik ut
(NB antall ulykker i snitt per år i de tre periodene):

Ulykkesutvikling personskadeulykker og ulykker
med drepte og hardt skadde - snitt per år
152
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40
20
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0
2006 - 2009

2010-2013

Ulykker med drepte og hardt skadde

2014-2017
Alle personskadeulykker

Figur 9 Ulykkesutvikling i 4-årsperioder, antall ulykker i snitt per år

Både personskadeulykkene og antall drepte og hardt skadde hadde en stor nedgang fra 2006-2009
til 2010-2013. En liten nedgang er det også fra 2010-2013 til 2014-2017 når det gjelder antall
personskadeulykker, mens det er en liten oppgang i antallet ulykker i snitt per år med drepte og
hardt skadde (tallene er lave og tilfeldigheter kan spille inn).
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4.4

Ulykker med drepte og hardt skadde
I perioden 2014-2017 var det 32 ulykker med drepte eller hardt skadde, herav var det 4 dødsulykker
(hvorav 2 med sykkel og to med bil) og 28 ulykker med hardt skadde. Figur 10 viser, hvor ulykkene
geografisk inntraff og om det var ulykke med drept, meget alvorlig eller alvorlig skadd.

Figur 10 Ulykker med drepte og hardt skadde i Fredrikstad i perioden 2014-2017

4

7

8

13

Fotgjenger

Sykkel

MC/moped

Bil

Figur 11 Ulykker med drepte og hardt skadde fordelt på trafikantgrupper i 2014-2017.

De 32 ulykkene med drepte eller hardt skadde fordeler seg på trafikantgruppene: Fotgjenger (4), sykkel (8), MC/moped (13) og bil (7). MC/moped er den gruppen som har flest ulykker med drepte/hardt
skadde (40%). De myke trafikantene står også for nærmere 40% av ulykkene. Sykkelulykkene utgjør
største delen og det har skjedd en økning i de alvorlige sykkelulykkene fra forrige fireårsperiode (201015
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2013). For fotgjengere, MC/moped og bil er ulykkestallet med drepte og hardt skadde omtrent det
samme som for forrige fireårsperiode.
På veityper fordeler ulykkene med drepte eller hardt skadde seg slik:
14
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Komm.vei

Privat vei

Figur 12 Ulykker med drepte og hardt skadde fordelt på vegtype

Som vi ser har det skjedd flest alvorlige ulykker på fylkesveinettet (fv 108 og fv 109 har 5 ulykker
hver). Videre har 11 av de 32 ulykkene med drepte eller hardt skadde skjedd på det kommunale veinettet.
De 4 dødsulykkene består av to bilulykker på riksvei (Rv22 - (Rv111) øst for Roald Amundsens vei
og Rv110 nord for Skåra), en sykkelulykke på fylkesvei (Fv109 i gangfelt v/Myrsnipeveien) og en
sykkelulykke på kommunal vei (Teglverksveien v/Trosvik torg).

4.5

Ulykker fordelt på vegkategori og trafikantgrupper

Ulykkesutvikling vegkategori
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Figur 13 Ulykker fordelt på vegkategori, periodene 2006-2009, 2010-2013 og 2014-2017

Det er en positiv nedgang i antall ulykker innenfor alle veikategoriene. Som vi ser av grafen skjer flest
ulykker på fylkesvegene (47%), deretter kommer de kommunale veiene med 29% av ulykkene, riksveiene med ca. 21%, mens europavei/privat vei/ukjent utgjør 3%.
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Ulykkesutvikling trafikantgrupper
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Figur 14 Ulykkesfordeling på trafikantgrupper - alle veger i Fredrikstad

Alle trafikantgrupper har hatt en positiv nedgang fra perioden 2006-2009 til 2014-2017. Ulykker med
sykkel hadde en fin nedgang fra 2006-2009 til 2010-2013, men fra 2010-2013 til 2014-2017 har det
vært en liten økning (se også kap.5.5 Satsingsområder – satsing på sykkel).
I perioden 2014-2017 har det skjedd til sammen 85 ulykker med myke trafikanter (50 sykkel + 35
fotgjenger). Disse fordeler seg med 4 på riksvegnettet, 27 på fylkesvegnettet, 50 på det kommunale
vegnettet og 3 på private/ukjente veger.
25 av fotgjengerulykkene har skjedd ved kryssing av vei – dvs. 71 %, mens resten stort sett skjer i
forbindelse med fotgjengere som går langs vei.
Ulykker med bil dominerer ulykkesbildet. Den prosentvise fordelingen av ulykkene for perioden 20142017 er 54 % ulykker med bil, 24 % MC/moped og 22 % fotgjenger/sykkel.

Type ulykker med bil og MC/moped
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Påkjøring bakfra
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Møteulykke
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Kryssulykke

Utforkjøring

2014-2017

Figur 15 Ulykkestyper med bil og MC/moped - alle veier i periodene 2006-2009, 2010-2013 og 2014-2017

Når det gjelder ulykkestyper med bil og MC/moped er det påkjøring bakfra og kryssulykker som dominerer. Deretter følger utforkjøring. Grafen viser at utviklingen har vært positiv for alle typer ulykker
sammenlignet med de foregående periodene.
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4.6

Skadde og drepte på alder og kjønn
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Figur 16 Antall skadde og drepte personer fordelt på alder, 2006-2009, 2010-2013 og 2014-2017

Det har vært en nedgang i antall personskader i alle aldersgrupper. Aldersgruppene er delt inn med
ulike intervaller/antall år i hver gruppe og må sammenliknes deretter. 70 ungdommer i alderen 15-17
år og 51 ungdommer i alderen 18-20 år ble skadd eller drept i perioden 2014 – 2017.I aldersgruppene fra 25 år til 55 år har det nesten skjedd en halvering av personer skadd/drept fra perioden
2006 -2009 til 2014 – 2017.
Når det gjelder alvorligheten på skadene er det en høyere andel drepte/hardt skadde i aldersgruppene 25-55 år i Fredrikstad enn i de yngre gruppene 15-24 år. Dette er ikke tilfelle på landsbasis,
der aldersgruppen 16-21 år har flest drept/hardt skadde i trafikken.
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Figur 17 Antall drepte/hardt skadde personer fordelt på alder, 2006-2009, 2010-2013 og 2014-2017

I begge aldersgruppene 25-34 og 35-44 år har det skjedd en økning i ulykker med alvorlig skade fra
perioden 2010-13 til 2014-2017. Ulykkene som har skjedd i disse gruppene i perioden 2014-2017
(14 stk) viser en fordeling på 11 menn og 3 kvinner. Videre er halvparten av ulykkene menn på MC
(4) eller sykkel (3).
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ukjent

Ser vi på fordelingen av ulykkene på kjønn er menn i større grad involvert i ulykker enn kvinner. I perioden 2014-2017 var personskadene fordelt på 47% kvinner og 53% menn. I de alvorlige ulykkene
med drepte og hardt skadde utgjør menn en høyere andel (69%).

Alle personskader

Drept/hardt skadd
Kvinne
31 %

Kvinne
47 %

Mann
53 %

Mann
69 %
Kvinne

Mann

Kvinne

Mann

Figur 18 Personskader og drepte/hardt skadde fordelt på kjønn i perioden 2014-2017

4.7

Ulykkespunkter og -strekninger
Statens vegvesen har følgende definisjoner for ulykkespunkter og -strekninger:
Ulykkespunkt:
‘Minimum 4 personskadeulykker i løpet av en femårsperiode i ett punkt (100 m utstrekning)’
Ulykkesstrekning:
Minimum 10 personskadeulykker i løpet av en femårsperiode og over en strekning på 1.000 m.
I Fredrikstad er det 26 ulykkespunkter og 10 ulykkesstrekninger ut fra denne definisjonen:

Riksveg
Fylkesveg
Kommunal veg
Sum

Ulykkespunkter
5
16
5
26

Ulykkesstrekninger
2
7
1
10

Figur 19 Ulykkespunkter og -strekninger fordelt på vegtyper, 5 års perioden 2012 - 2016
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Figur 20 Ulykkespunkter og -strekninger i Fredrikstad i perioden 2012-2016

Ulykkespunktene og -strekningene er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og er vist i
Figur 20 (noen få punkter ligger utenfor kartutsnittet). Punkter er vist med rødt på figuren og strekninger med blått.

20

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018 – 2021

ÅDT

Ulykker

Ulykker myke trafikanter

Ulykkespunkter
RV

RV 110 Spinnerivn x Gamlebyveien

28 000

10

-

RV

Rv 22 (Rv 111) x FV 526, Sarpsborgvn x Begbyvn

12 000

7

2

RV 110 Spinnerivn x Brønneløkkvn

28 000

4

-

23 000

4

-

29 000

4

-

RV

Drepte +
hardt
skadde

RV

RV 110 Spinnerivn x Riddervoldsgt

RV
FV

RV110 x RV 22(RV111),Haldenveien x Sarpsborgveien
FV 109 Rolvsøyveien x Brochsgt og litt nord for rundkj

28 000

7

3

FV

FV 109 Rolvsøyveien x Fremsridt/Hassingvn (rundkj)

28 000

7

-

FV

FV 116 Husebyvn x FV 409 Torpelia/Kjennevn

6 000

7

1

1
1

FV

FV 109 Rolvsøyveien x Stabburvn (rundkj)

26 000

6

FV

FV 108 Borggata, Gutzeitsgt – Borggata (rundkj)

12 000

5

3
-

FV

FV 130 (FV110) Haldenveien x Turmalinveien

11 000

4

FV

FV 109 Rolvsøyveien x Freskovn (rundkj)

28 000

4

-

1
1

FV

FV 109 Rolvsøyveien x Leiegt (rundkj)

26 000

4

FV

FV 109 Rolvsøyveien x Råkollveien

25 000

4

1

FV

FV 109 Rolvsøyveien x Dikevn (rundkj)

24 000

4

-

FV

FV 109 Rolvsøyveien v/utkjøing fra lomme

24 000

4

-

FV

FV 108 Kråkerøyveien x Prestegårdsvn

13 000

4

1

FV

FV 117 Storvn x FV 413 Gamle Ålevei

13 000

4

-

FV

FV 409 Veumvn v/Oredalsvn

8 000

4

-

FV

FV 409 Veumvn v/Kniplevn

8 000

4

-

FV

FV 381 Seppovn x FV 358 Elindvn

3 000

4

-

9 - 10 000

6

-

9 000

6

5

9 - 10 000

4

4

2 000

4

3

9 - 10 000

4

2

KV

Farmanns gate x Hollendergata

KV

Gunnar Nielsens gate, Løkkegt. – Bryggerivn.

KV
KV
KV

Farmanns gate x Storgata
Hans Jacob Nilsensgt x FV 108 Riddervoldsgt
Brochs gate x Gunnar Nielsens gate (syd)

1

1

Figur 21 Ulykkespunkter i Fredrikstad i perioden 2012 - 2016

Ulykker

Ulykkesstrekninger
RV

RV 110 Spinnerigt, Fredrikstadbrua - Gamlebyvn

15

RV
FV

RV 22 (RV110) Sarpsborgvn, nr 137–FV526 Begbyvn (litt nord)
FV 109 Rolsvøyveien, Hassingvn – RV110 St. Olavsgt

10

FV

Drepte + hardt skadde

18

FV 109 Rolvsøyveien, Hattevn (litt øst) - Bjørnengvn

13

1

FV

FV 109 Rolvsøyveien, Stabburveien - Leiegt

13

2

FV

FV 108 Mosseveien, RV 110 - Borgegt

12

2

FV

FV 109 Rolvsøyveien, Hans Nilsen Hauges vei -- Evjebekken

11

1

FV

FV 109 Rolsøyveien, Brønneløkkvn – RV 110 St.Olavsgt

11

FV

FV 109 Rolvsøyveien, Bjørnegngvn (litt vest) - Rådalsveien

KV

Farmannsgt, Storgt - Vallhallsgt

10
10

1

Figur 22 Ulykkesstrekninger i Fredrikstad i perioden 2012-2016

Som vi ser av tabell og kart befinner mange ulykkespunkter- og strekninger seg på både riks- fylkesog det kommunale veinettet med høy ÅDT. Mange ulykkespunkter befinner seg i den sentrale delen
av Fredrikstad og også Fv109 Rolvsøyveien nord for sentrum har mange ulykkespunkter- og strekninger.
For de forskjellige ulykkespunkter er ÅDT vist. Generelt er det forholdsvis høy ÅDT i ulykkespunktene.
Tabellen viser også antall ulykker hvor myke trafikanter har vært innblandet. På de kommunale veiene
er det en høy andel av ulykker med myke trafikanter.
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Antall ulykkespunkter i perioden 2006-2009 var 30 ulykkespunkter, i perioden 2010-2013 var tallet 25
ulykkespunkter, mens det for perioden 2012 – 2016 ligger på 26 ulykkespunkter.
Det har skjedd en reduksjon i antall ulykkesstrekninger i fra perioden 2006-2009 med 18 ulykkesstrekninger til 2010-2013 med 12 strekninger og videre til perioden 2012- 2016 med 10 ulykkesstrekninger.
Svært mange av ulykkespunktene befinner seg på en ulykkesstrekning.
Kommunen vil følge opp utbedring av ulykkespunkter og -strekninger gjennom nærmere vurderinger/analyser av mulige tiltak og passe på at tiltak vurderes når nye planer/utbygginger skjer, spesielt i sentrum (f.eks. i Grønliområdet)
Gjennom veiinspeksjon av kommunale veier med fokus på ulykkespunkter og – strekninger og en
nærmere analyse av hver enkelt ulykkesrapport (politirapport) vil man få et bedre grunnlag for å
finne de rette tiltakene. Dette vil kreve et samarbeid med politiet, Statens vegvesen og Trygg trafikk.

4.8

Ulykker på de kommunale veiene
Ulykkene på kommunale veier utgjør 29 % av det samlede antall personskadeulykker i Fredrikstad.
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Figur 23 Ulykkesutvikling fordelt på trafikantgrupper på kommunale veger i periodene 2006-2009, 2010-2013 og
2014-2017

Det har vært en nedgang i ulykkene på det kommunale veinettet. Alle trafikantkategorier har en nedgang fra 2006-2009 til 2010 - 2013 Alle kategorier, med unntak av sykkelulykkene, har hatt nedgang
også til 2014-2017. Sykkelulykkene viser en økning i 2014-2017.
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Fordelingen av ulykker på det kommunale vegnettet er annerledes enn på det øvrige vegnett.
Det er vesentlig flere myke trafikanter involvert
i ulykkene. Nesten halvparten av ulykkene som
skjer på kommunal vei er med myke trafikanter
(50 av de totalt 110 ulykkene som skjedde i perioden 2014 - 2017).
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Figur 24 Ulykkesfordelingen på trafikantgrupper på kommunale veger, 2014 - 2017

Ulykkesutviklingen har vært positiv på det kommunale vegnettet, men nedgangen i ulykker har vært
lavere enn ved forrige sammenlikning av perioder og sykkelulykkene har økt. Den høye andelen myke
trafikanter som er involvert i ulykker på det kommunale veinettet tilsier at det fortsatt bør arbeides med
å sikre de myke trafikantene på dette vegnettet.
Ulykkene med de myke trafikantene på kommunal vei, skjer på veier med 50 km/t fartsgrense (95%
av fotgjengerulykkene og 80% av sykkelulykkene). 60% av fotgjengerulykkene skjer ved kryssing av
vei, men resten skjer når man går langs vei eller på fortau. 24 av de 30 sykkelulykkene skjer i kryss
eller avkjørsel.
Det er de myke trafikantene som blir hardest rammet på det kommunale veinettet. Av de totalt 110
ulykkene som har skjedd på kommunal vei i perioden 2014-2017 er det skjedd en dødsulykke (sykkel), 10 ulykker med hardt skadde (4 sykkel, 3 fotgjenger og 3 MC/moped), mens resten av ulykkene
er med lettere skade.

4.9

Ulykkeskostnader
Trafikkulykker påfører samfunnet store kostnader. Ulykkeskostnader er summen av medisinske
kostnader, produksjonsbortfall, materielle skader, administrative kostnader og økonomisk
verdsetting av velferdstap. Prissettingen av dette velferdstapet er basert på generelle undersøkelser
av folks betalingsvillighet for å oppnå et leveår uten redusert helse (kilde TØI). De totale ulykkeskostnadene per skadetilfelle er beregnet å være 35,7 mill. kr for drepte, 12,5 mill. kr for hardt
skadde, 725 000 kr for lettere skadde og 35 400 kr for materiell skade. Kostnaden ved en gjennomsnittlig personskadeulykke ligger på ca. 3 mill.kr.
I løpet av den seneste 4-årsperiode inntraff 383 personskadeulykker i Fredrikstad (gjennomsnittlig 96
personskadeulykker pr. år, hvorav gjennomsnittlig 1 drept og 7 hardt skadd per år). Ved å benytte tall
fra TØI medfører ulykkene følgende samfunnsøkonomiske kostnader:
Årlig utgjør personskadeulykkene i Fredrikstad kommune en samfunnsøkonomisk
kostnad på ca. 200 millioner kroner årlig!
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5.

VISJONER OG MÅL

5.1

Nasjonale transportplan (NTP) for 2018 - 2029
Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 er en viktig overordnet plan som gir føringer for
trafikksikkerhetsarbeidet framover.
Stortinget har gjennom NTP vedtatt at nullvisjonen skal være grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet
i Norge. Nullvisjonen har fokus på de alvorligste trafikkulykkene - en visjon om ingen drepte og ingen
hardt skadde. Generelt for landet vil dette si møte- og utforkjøringsulykker som i stor grad skjer på
overordnede veinettet samt fotgjenger- og sykkelulykker som i større grad skjer på det lokale
veinettet. Nullvisjonen utfordrer veisektoren på det sterkeste, men det krever også at trafikantene
endrer holdning og får en dypere forståelse av trafikksikkerhet.
For å følge opp nullvisjonen er det utarbeidet en Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
2018-2021. Det ble i forrige plan satt et etappemål om at antall drepte og hardt skadde innen
veitrafikken skulle halveres (fra rundt 1 000 per år (som er gjennomsnittet for perioden 2008–2011)
til maksimalt 500 i 2024).
I NTP 2018-2029 er det fastsatt et nytt etappemål for utviklingen i antall drepte og hardt skadde. Målet for 2024 beholdes som et delmål og målkurven i NTP 2014-2023 forlenges til 2030. Ambisjonen
er at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i 2030 på nasjonalt nivå.

Figur 25 Ny nasjonal tiltaksplan (Illustrasjon: Statens vegvesen).

5.2

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021
Det er valgt ut 13 ulike innsatsområder, som vil bli viet særlig oppmerksomhet i planperioden. Innenfor hvert innsatsområde er det satt mål for tilstandsutviklingen, og i tillegg gitt en opplisting av tiltak
som planlegges gjennomført i planperioden for å nå tilstandsmålene.
De 13 innsatsområdene er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fart
Rus
Belte i bil og buss og sikring av barn
Barn (0-14 år)
Ungdom og unge førere
Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser
Gående og syklende
Motorsykkel og moped
Transport med tunge kjøretøy
Møteulykker og utforkjøringsulykker
Tilrettelegging for effektiv datautveksling mellom kjøretøy og infrastruktur og for automatiserte
kjøretøy
12. Kjøretøyteknologi
13. Trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner
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Innsatsområdene er valgt, enten fordi det ved gjennomføring av målrettede tiltak er et stort
potensiale for å redusere antall drepte og hardt skadde, eller fordi de er viktige i det generelle
forebyggende arbeidet eller dekker områder det er knyttet særlig stor politisk interesse til.
Innsatsområdene dekker sentrale satsinger i trafikksikkerhetsarbeidet, og i all hovedsak er dette
områder som også var sentrale i tiltaksplanen for 2014-2017. Men for å komme videre pekes det på
at man må ha en bred tilnærming, der nye aktører trekkes inn og der virkemidler innenfor nye
områder tas i bruk.
Tilstandsmålene gjelder for år 2022 eller samlet for perioden 2018-2021. Noen eksempler på
tilstandsmål er:
Innsatsområde
Fart
Gående og syklende
Møteulykker og
utforkjøringsulykker

Indikator
Andel av kjøretøyene som overholder
fartsgrensene
Andel syklister som bruker sykkelhjelm
Andel av trafikkarbeidet på riksveger med
fartsgrense 70 km/t eller høyere som foregår på møtefrie veger

Dagens tilstand
59,9 % (2017)

Tilstandsmål
70 % (2022)

58,8 % (2017)
49,3 %
per 1/1-2018

70 % (2022)
54,1 % per 1/12022

Regjeringen legger i stortingsmeldingen til grunn at Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet
på veg, som følge av målrettet, tverrsektoriell, kunnskapsbasert og langsiktig innsats. Trafikkulykker
utgjør likevel et betydelig samfunnsproblem, og omfanget av tapte liv er uakseptabelt.
Trafikksikkerhet må derfor fortsatt ha høy prioritet, med nullvisjonen som ett av hovedmålene for
transportpolitikken.
I planen vises det til at mange av de enkle og mest effektive trafikksikkerhetstiltakene er tatt i bruk.
Med et relativt lavt antall trafikkulykker blir ytterligere reduksjon i antallet drepte og hardt skadde
stadig mer krevende, og avhengig av økt og felles innsats fra flere offentlige aktører.
Hovedinnretningen på meldingen er derfor å belyse tverrsektorielle utfordringer og behov i
trafikksikkerhetsarbeidet, og å bidra til bedre overordet forankring og økt samordning av den
framtidige innsatsen.
Regjeringen mener at selv
med en økt planramme og en
offensiv satsing på sikker
veiinfrastruktur, er det
nødvendig å satse videre på
spesielt trafikantrettede tiltak.
Tilstandsmål som i hovedsak
skal nås ved hjelp av
trafikantrettede tiltak er: Bruk
av bilbelte, sikring av barn i
bil, bruk av sykkelhjelm, bruk
av refleks, redusert kjøring i
ruspåvirket tilstand og
overholdelse av fartsgrenser.
Tiltak rettet mot de ulike
befolkningsgruppene som
barn, unge og eldre går også i stor grad ut på trafikantrettede tiltak som informasjon,
trafikkopplæring, ferdighetstrening, kurs, møter og etablering av samarbeidsfora. Også innenfor
områdene ”Motorsykkel/moped” og ”Transport med tunge kjøretøy” er tiltakene trafikantrettede
(informasjon, kurs, rådgivning,tilsyn og kontroll).
Innsatsområde 13 omhandler trafikksikkerhetsarbeidet i kommuner. Under dette området er det et
mål å øke antallet kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune. Fredrikstad er en slik
godkjent kommune. Godkjenningen varer i tre år av gangen. For kommunen blir det derfor viktig å
sørge for at kriteriene, som stilles for alle sektorene i kommunen, til enhver tid er oppfylt.
Under innsatsområdet påpekes også viktigheten av at kommunens trafikksikkerhetsplan er
oppdatert og dekker hele bredden av det kommunale TS-arbeidet og at hensynet til trafikksikkerhet
ivaretas i all areal- og transportplanlegging.
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Under innsatsområde ”Gående og syklende” ligger det foruten trafikantrettede tiltak også tiltak som
går på bedre fysisk tilrettelegging både langs riks-, fylkes- og kommunal veg. På det kommunale
vegnettet skjer det andelsmessig mange ulykker med myke trafikanter slik at kommunenes innsats
er avgjørende i TS-arbeidet for denne gruppen trafikanter.
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5.3

Østfold fylkeskommune
Regional transportplan for Østfold mot 2060, høringsutgave (vår 2018), er et styringsverktøy som gir
strategiske retningsvalg for at transportsystemet skal bidra til å nå samfunnsmålene i fylkesplanen,
og synliggjøre konsekvenser av dette på ulike områder. Regional transportplan gir føringer og
retningsvalg som skal ligge til grunn for de 4-årige handlingsprogrammene.
Det overordnede målet for trafikksikkerhet er i planen beskrevet slik:

Utfordringer innen trafikksikkerhet som pekes på i høringsutgaven til ny transportplan:
«Mange kostnadseffektive og virkningsfulle tiltak er allerede tatt i bruk og det blir derfor stadig mer
krevende å oppnå en ytterligere reduksjon av ulykker. Oppgradering av infrastrukturen er en sentral
del av transportsikkerhetsarbeidet, men også bruk av teknologi vil kunne spille en viktig rolle fremover.
Befolkningsvekst og økt satsing på gående og syklende i byer i kombinasjon med flere tunge kjøretøy,
eldre trafikanter og ruspåvirket kjøring gir også utfordringer og behov for effektive sikkerhetstiltak.
Møteulykker er den største utfordringen på riksvegnettet, utforkjøringsulykker på fylkesvegnettet og
påkjørsel av fotgjengere er den største utfordringen på det kommunale vegnettet.»
I tillegg til målene for trafikksikkerhet er det også satt mål for gange og sykkel, som henger tett sammen med trafikksikkerhet.
Mål for gående er: «I Østfold skal det være attraktivt å gå for alle, og flere skal gå mer»
Under dette målet er det bl.a. pekt på at fremkommeligheten for gående skal økes ved å opparbeide
og vedlikeholde snarveier til knutepunkt, holdeplasser og målpunkter. Videre skal
strekninger med størst potensial for gange til og fra arbeid og skole prioriteres. Det skal tilrettelegges
særskilt for aktiv transport for barn og unge (Hjertesone o.l.).
Mål for syklende: «I Østfold skal det være attraktivt å velge sykkel som transportmiddel og andelen
syklende skal øke minimum tilsvarende nasjonale mål. Sykkeltilbudet skal være trafikksikkert og tiltak
skal være tilpasset potensialet for økt sykkelbruk»
Under dette målet er det bl.a. pekt på at sykkeltiltak og fremkommelighet for syklister prioriteres høyt
på reiser under 6km, særskilt i tettsteder og byområder. Videre at man skal følge opp planer for hovednett for sykkel og prioritere manglende lenker som inngår i en hovedrute for sykkel eller binder
møteplasser og målpunkter sammen. Prioritere strekninger med størst potensial for økt sykkelbruk på
reiser til og fra skole og jobb.
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5.4

Visjoner og mål i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune ønsker å støtte opp under de visjoner og mål som er satt i sentrale planer,
dvs. nullvisjonen, mål i NTP og mål i fylkets regionale transportplan.
Fredrikstad kommunes visjon for trafikksikkerhet er følgende:
Fredrikstad skal være et samfunn der ingen blir drept eller hardt
skadd i trafikken
For å følge opp de nasjonale målene om en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024
(sett i forhold til gjennomsnittet i perioden 2008 – 2011), er det sett på hva dette innebærer for Fredrikstad.
I perioden 2008 – 2011 ble 6 personer drept eller hardt skadd gjennomsnittlig pr. år. En halvering av
antall drepte og hardt skadde innebærer at målet for Fredrikstad, på vei mot nullvisjonen, bør være:
Antall drepte eller hardt skadde personer i veitrafikken i Fredrikstad skal halveres innen 2024.
På det kommunale veinettet skal ingen bli drept eller hardt skadd i trafikken
Et mål som innebærer maksimalt 3 drept og hardt skadd i 2024 er et ambisiøst mål.
I perioden 2014 – 2017 er det i gjennomsnitt per år 8 drepte og hardt skadde i Fredrikstadtrafikken
(alle veityper). Dette er en svak økning fra tidligere periode, men tallene er små og varierer fra år til
år, i 2016 var tallet 7 mens det i 2017 var nede i 5 drepte og hardt skadde.
Ved å fortsette med et godt trafikksikkerhetsarbeid burde målet kunne nås.
11 av de 32 ulykkene med drepte eller hardt skadde i perioden 2014 – 2017 har skjedd på det kommunale veinettet, dvs. ca. 3 ulykker med drepte/hardt skadde per år på det kommunale veinettet.
Majoriteten av de alvorlige ulykkene på kommunal vei er ulykker med myke trafikanter (73%). For
kommunens del må derfor innsatsen rettes mot de myke trafikantene.
I forrige plan var et av målene at Fredrikstad kommune skulle bli Trafikksikker kommune. Dette målet ble oppnådd etter mye arbeid i alle sektorer i kommunen – 13.mars 2018 ble kommunen godkjent. I juni 2018 fikk også kommunen Trafikksikkerhetsprisen fra samferdselsdepartementet for
beste kommune i Norge på trafikksikkerhet.

5.5

Satsingsområde for Fredrikstad kommune
Det er i NTP satset på at trafikkveksten skal tas av kollektiv, gående og syklende. Det vil derfor være
nødvendig å jobbe målrettet for å redusere risikoen for ulykker med gående og syklende. Ulykker med
gående og syklende er den største sikkerhetsmessige utfordringen på veger i tettbygd strøk.
Ulykker med myke trafikanter hadde en nedgang fra gjennomsnittlig ca. 33 ulykker pr. år i perioden
2006-2009 til ca. 22 ulykker pr år i perioden 2010-2013. For perioden 2014 – 2017 ligger tallet omtrent
på samme nivå som forrige periode, på gjennomsnittlig 21 ulykker per år.
Sykkelulykkene har, som det framgår av ulykkesstatistikken, hatt en svak økning fra forrige periode.
Andelen som sykler har økt og det er stadig flere som har el-sykler. Om dette har innvirket på ulykkestallet eller i hvilken grad, har vi ikke tall på, men med en ønsket utvikling om at flere skal sykle blir
det viktig å sette inn tiltak mot denne trafikantgruppen. Her kan aktuelle tiltak være: god standard på
drift og vedlikehold, utbygging av sykkelanlegg, sykkelveiinspeksjoner og trafikantrettede tiltak.
De myke trafikantene utgjør fortsatt en vesentlig del av ulykkene – totalt ca. 22%. Når vi ser på alvorlighetsgraden i ulykkene utgjør de myke trafikantene en vesentlig del - 12 av de totalt 32 drepte/hardt
skadde i perioden 2014-2017 i Fredrikstad er myke trafikanter (ca.40%). 4 av de myke trafikantene
har blitt drept/hardt skadd på fylkesvei og 8 på kommunal vei.
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Med bakgrunn i overordnede mål (NTP og regional transportplan for Østfold), ulykkessituasjonen på
veiene samt virkemidler som kommunen rår over, vil Fredrikstad kommune i denne trafikksikkerhetsplanen fortsatt rette fokus mot:

Sikkerhet for gående og syklende



Redusere risikoen for gående og syklende spesielt på de kommunale veiene
Trafikantrettet/holdningsskapende arbeid i skolen rettet mot både barn og foreldre

Med et mål om null vekst i persontransporten med bil, er økt sykling både forventet og ønskelig. Ulykkesbildet for sykkel viser en svak negativ tendens. Sykkel bør derfor ha et spesielt fokus i årene framover.
Sikkerheten for gående og syklende kan bedres gjennom god fysisk tilrettelegging. Dette blir et
ansvar for de ulike veieiere. Kommunen vil gjennom planen synliggjøre behovene for fysiske tiltak
både på det kommunale veinettet, men også på fylkesveinettet hvor kommunens rolle blir å være
pådriver overfor Statens vegvesen og fylkeskommunen.

I tillegg til bedre fysisk tilrettelegging kreves det også at fotgjengere og syklister kan trafikkreglene,
følger disse reglene og at de bruker sikkerhetsutstyr som refleks og hjelm. Dette innebærer et godt og
systematisk trafikantrettet arbeid både blant voksne, og overfor barn og unge. Holdninger dannes
tidlig og vi påvirkes hele livet. Skole- og barnehagesektoren samt helsesektoren er viktige her. Også
frivillige organisasjoner, syklistene Nedre Glomma, kjøreskoler, lokalsamfunnene, bedrifter etc. er viktige parter i det holdningsskapende/trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet.
Konkret handlingsplan for organisatoriske, fysiske og trafikantrettede tiltak innen satsingsområdet
framgår av neste kapittel.
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6.

HANDLINGSPROGRAM FOR TS I FREDRIKSTAD KOMMUNE
Ut fra satsingsområdet «Sikkerhet for gående og syklende», er det utarbeidet en konkret handlingsprogrammet inndelt i tre kategorier tiltak:
1. Fysiske tiltak
2. Trafikantrettede tiltak
3. Organisatoriske tiltak
Som en ramme for handlingsprogrammets ulike deler, ligger det systematiske arbeidet som Fredrikstad kommune gjør innenfor kriteriene som er satt for å være godkjent som Trafikksikker kommune
(se mer i 6.1).
Handlingsprogrammet omfatter også kapitler som omhandler midler, budsjett og tilskuddsordninger.

6.1

Trafikksikker kommune
Kommunene har et stort ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, gjennom sitt
ansvar for arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, som transportør, transportkjøper og som
arbeidsgiver. I tillegg har kommunene gjennom Folkehelseloven ansvar for å fremme befolkningens
helse og bidra til forebygging av sykdom og ulykker.
Trygg Trafikk har utarbeidet verktøyet «Trafikksikker kommune» som et
begrep, et kvalitetsstempel, for de kommunene som arbeider langsiktig og
systematisk med trafikksikkerhet. Å oppnå godkjenning innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider målbevisst og helhetlig
med trafikksikkerhet.
Fredrikstad kommune ble godkjent Trafikksikker kommune i mars 2018. I
godkjenningsbrevet fra Trygg Trafikk ble det pekt på noen utviklingsområder og gitt noen generelle
råd om det videre arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen:
Utviklingsområder
• Trygg Trafikk anbefaler at det, ved den forestående rullering av trafikksikkerhetsplanen, legges
vekt på å at planen synliggjør alle kommunens ansvarsområder (sektorer) og roller i trafikksikkerhetsarbeidet.
• Fredrikstad kommune bør tydeliggjøre at trafikksikkerhet er en del av HMS arbeidet og at dette tas
opp som årlig tema i arbeidsmiljøutvalget (AMU).
• Kommunen anbefales å utarbeide felles rutiner for ansattes ferdsel i trafikken.
Generell kommentar for det videre arbeidet med trafikksikkerhet:
Det er svært viktig at man i tiden fremover holder høyt fokus på trafikksikkerhet og at alle ansatte blir
gjort kjent med hva det å bli godkjent som Trafikksikker Kommune betyr for hver enkelt. Alle ansatte
skal være dette bevisst for å kunne etterleve det kommunen har vedtatt.
Dette er områder kommunen vil arbeide med i de neste årene. Punktene er innarbeidet i handlingsplanene som framgår av de neste kapitlene.

6.2

Fysiske tiltak, drift- og vedlikehold
Dette kapittelet beskriver aktuelle fysiske trafikksikkerhetstiltak i planperioden. Tiltakene bygger på
kommunens kunnskap om hva som er effektive og riktige tiltak og det som kommer inn av innspill/ønsker fra befolkningen.
Under fysiske tiltak har vi også tatt med et kapittel om trafikksikkerhet knyttet til drift- og vedlikehold
av det kommunale veinettet og krav til trafikksikkerhet ved anleggsvirksomhet på veinettet – se kap.
6.2.3.
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Innspill til planen – fysiske tiltak
Kommunen mottar løpende innspill/ønsker om trafikksikkerhetstiltak fra borgere og lokalsamfunnene.
Ønskene listes opp og tiltak gjennomføres dersom plansituasjonen, vurdering av trafikksikkerhetseffekter og økonomi tilsier det. I forbindelse med denne planen er det sendt ut forespørsel til alle lokalsamfunnene. Disse innspillene er gjennomgått og implementert i listene med tidligere ønskede tiltak.
Innspillene har avstedkommet behov for å utarbeide helhetlige planer for ulike temaer. Dette gjelder
veilys, snarveier og fartsgrenser. Dette er et arbeid kommunen vil sette i gang i løpet av planperioden.
Problemstillingene som peker seg ut er:
1. Sikring av krysningspunkter - gjelder både fylkes- og kommunale veger. Ønskene går på nye
gangfelt, sikring av eksisterende gangfelt, opphøyde gangfelt, underganger, bedret belysning, trafikkøy, skilting etc.
2. Gang- og sykkelanlegg – gjelder både fylkes- og kommunale veger. Ønske om gang-/sykkelveier
gjelder i stor grad på fylkesveier, mens manglende fortau påpekes langs de større kommunale
veiene.
Separate sykkelanlegg bør prioriteres i henhold til vedtatt sykkelstrategi. I påvente av permanente
løsninger, kan enkelte strekninger merkes opp med heltrukken hvit kantlinje og asfaltere veiskulder.
3. Fartsreguleringer - nedsettelse
 Utenfor tettbygd strøk - langs noen av fylkesvegene er det ønsker om å senke farten fra 80
km/t til 70, 60, 50 km/t.


I tettbygd strøk/boligområder - 30 km/t-soner og etablering av fartshumper i boligområder
er gjennomført, men det er ønsker om supplering av fartshumper. Det er også ønsker om flere
områder/kommunale veier med redusert hastighet. Disse ønskene vil kommunen vurdere i
sammenheng med utarbeidelse av en fartsgrenseplan for de kommunale veiene.

4. Veibelysning – flere opplever utrygghet langs gang- og sykkelveier eller snarveier/stier og ønsker
bedre veibelysning. Disse ønskene vil kommunen vurdere i sammenheng med utarbeidelse av en
helhetlig veibelysningsplan.
5. Snarveier – som alternativ til å gå langs trafikkerte veier er det noen ganger andre traséer som
kan egne seg godt. Disse trenger da en opprusting for å kunne bli et godt alternativ. Noen ganger
kan det også være behov for areal som ikke kommunen disponerer. Disse ønskene vil kommunen
vurdere i sammenheng med utarbeidelse av en helhetlig plan for snarveier.
6. Bussholdeplasser – Langs fylkesvegene er det flere steder behov for å oppgradere eller anlegge
nye bussholdeplasser for å øke sikkerheten og tilgjengeligheten.
7. Andre tiltak er bl.a. utbedringer i skolenes nærområder pga. foreldrekjøring – eks. droppsoner,
hente/bringesløyfer, utbedring av sti-/vei-/gatebelysning der dette mangler, utbedring av gangstier/snarveier til/fra skoler, oppsetting av speil i sving, manglende autovern etc.

Innspillene er vurdert og prioriterte tiltak er implementert i handlingsprogrammet som ligger som vedlegg til planen.

Prioriterte fysiske tiltak
For å gjennomføre større fysiske tiltak på riks- og fylkesveiene vil kommunen bruke denne planen
ovenfor Østfold fylkeskommune og Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) til å bevilge midler til
effektive tiltak på riks- og fylkesveinettet. Et vedlegg 2 med en liste over prioriterte tiltak følger planen.
Det bli gjennomført drøftinger med Statens vegvesen i løpet av høringsperioden som danner grunnlaget for denne listen. Alle innspill på riks- og fylkesveinettet som har kommet inn i 2018 til denne
planen fra lokalsamfunn og andre har vært med inn i drøftingene (vedlegg 2a)
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Kommunen har ansvaret for trafikksikkerheten på det kommunale veinettet. Hovedinnsatsen her blir
å sikre gående og syklende. Å sikre skoleveiene gjennom sikring av krysningspunkter, bedre belysning, utbygging av fortau, utbedring av frisikt og sikring av skolenes/barnehagenes nærområder,
bringe-/henteproblematikken – er viktige tiltak på det kommunale veinettet.
I vedlegg 1 til planen følger lister over prioriterte fysiske tiltak på kommunale veier. Listene er delt inn
etter:
 Tyngre fysiske trafikksikkerhetstiltak (f.eks. gang- og sykkelvei, fortau rundkjøring, undergang
m.m.) til > 0,3 mill. kr., som Prosjektutvikling har ansvaret for.
 Små trafikksikkerhetstiltak (f.eks. fartsdempende tiltak, 30 og 40 soner, gangfelt, belysning m.m.)
til <0,3 mill. kr., som Veiavdelingen har ansvaret for.
Listene med prioriterte tiltak inneholder grovt estimerte anslag av kostnader. Ikke alle forslagene har
kommet så langt i planlegging eller vurdering av tiltak at kostnader kan anslås mer nøyaktig. Planstatus vil kunne bli avgjørende for om tiltakene kan komme til gjennomføring i den rekkefølgen de
står oppført i. Kostnadene som de prioriterte tiltakene summerer seg opp til vil også være avgjørende for når tiltakene vil kunne komme til gjennomføring (se kap 7.4.3 Behov for kommunale midler
i perioden 2014 – 2017).
Ofte vil trafikkbildet totalt sett være med på å
avgjøre hvordan situasjonen blir vurdert. Veiens utforming (bredde, oversiktlighet, kvalitet
på anlegg for myke trafikanter), trafikkmengde (både biltrafikk, andel tunge kjøretøy og mengde myke trafikanter), hastighet
og tidligere hendelser (ulykker og nestenulykker) vil tilsammen være med i vurderingene.

Drift- og vedlikehold, anleggsvirksomhet
Som en del av Trafikksikker kommune konseptet er det satt kriterier for hvordan kommunen ivaretar
trafikksikkerheten ved drift- og vedlikeholdsarbeidet på det kommunale veinettet, hvordan anleggsvirksomheten på veinettet følges opp og hvilke krav som settes.
Kommunen skal ivareta trafikksikkerheten i sitt vinter- og sommervedlikehold av veinettet. Dette gjøres ved at beskrevne rutiner, kriterier og prioriteringer skal følges når kommunen foretar brøyting/
snørydding/strøing/salting og når det foretas vegetasjonsrydding og reparasjon av dekker.
Også for anleggsarbeid på vei er det utarbeidet prosedyrer som skal sikre at alle trafikantgrupper
ivaretas på en sikker måte under anleggsperioden. I Fredrikstad er det i årene som kommer planlagt
svært mye anleggsarbeid som er veldig omfattende og stort (Grønli/St.Croix, Fv109, ny bro over
Glomma, +++). Å sikre spesielt de myke trafikantene, forbi anleggsområdene blir her viktig.
Dette skal ivaretas av TD vei, Gravemeldingstjenester.
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6.3

Trafikantrettede tiltak
Dette er tiltak som retter seg mot trafikantene for å prøve å bedre trafikkunnskapen samt å påvirke
trafikantenes holdninger og adferd i trafikken. Kommunen har stor påvirkning på det holdningsskapende arbeidet spesielt gjennom helse- skole- og barnehagesektoren. Ansvar for gjennomføring/oppfølging av tiltak innen disse sektorene ligger ute hos hver enkelt virksomhet.

Det er i den følgende tabellen foreslått en rekke trafikantrettede tiltak i planperioden 2018 - 2021.
Tiltakene er ikke satt opp i noen prioritert rekkefølge i forhold til hverandre, men inndelt i grupperinger etter alder og hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltakene.
TrafikantType tiltak
gruppe
Barn (0 - 6 år) Helsestasjonene og barnehagene
1 Sikring av barn i bil
2
3

Kriteriene satt i konseptet «Trafikksikker barnehage» skal
følges for å styrke trafikktemaet i barnehagene
Undervisningsopplegg «Trafikkboks for barnehager» hvor
man satser på trafikkopplæring med engasjerende oppgaver og rollespill med hånddukker. Dette er så nytt at vi kun
har distribuert dette til tre barnehager i kommunen.

Barn (6 - 13 år) Barneskolene
4 Kriteriene satt i konseptet «Trafikksikker skole» skal følges
for å styrke trafikktemaet i skolene
5 "Aktive skolebarn"
Ungdom (13 - 16 år) Ungdomsskolene
6 Kriteriene satt i konseptet «Trafikksikker skole» skal følges
for å styrke trafikktemaet i skolene
7 Nettbasert undervisningsopplegg

Ansvarlig (i samarbeid med)

Helsestasjonene, Barnehagene, Trygg Trafikk (TT)
Barnehagene, Trygg Trafikk
Barnehagene (NAF)

Barneskolene, Trygg Trafikk
Barneskolene (SVRØ, POLITI,
TT)
Ungdomsskolene
Ungdomsskolene

Eldre
8

Kommuneoverlegen fortsetter arbeidet med å informere
fastlegene om helsekravene for førerkort (veitrafikklovens §
34) samt aktuelle kurs.
Befolkningen generelt
9 Kampanjer og informasjon om å klippe hekker og busker
(«Hold byen ren aksjon»)
10 Bypakke Nedre Glomma - få flere til å gå og sykle (kampanjer, gratis ferge, utdeling av reflekser m.m.)
Årlige tiltak:
Piggdekkdagen
Vårsjekken – gjør sykkelen klar
Sykkeluka
Synlig syklist
Sykle til jobben
Sykle til kamp
Hjem – jobb - hjem
33

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018 – 2021

Kommuneoverlegen

Teknisk sektor
Flere sektorer i kommunen

11

Lag og foreninger skal ha retningslinjer for sikker transport

Kultur, miljø og byetaten

12

Opplæringstiltak av moped/MC førere

Trafikkskoler (Trygg Trafikk)

Kommunens ansatte og transportører
13 Utarbeide en overordnet trafikksikkerhetspolicy / retningslinjer for reiser, transport og ferdsel i trafikken for kommunens ansatte samt ved kjøp av transporttjenester.
14

Trafikksikkerhet, årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Rådmann, teknisk

Rådmann

Figur 26 Trafikantrettede tiltak

Litt mer om hva de ulike tiltakene innebærer:
Barn (0 - 6 år) – Helsestasjonene og barnehagene


Sikring av barn i bil – Trafikksikker kommune konseptet forutsetter arbeid innen dette tema,
både på helsestasjonene og barnehagene. Her er noen konkrete tiltak som bør følges:
- Kursing av helse- og barnehagepersonell om riktig sikring, bruk etc. i regi av Trygg Trafikk
- Brosjyre fra Trygg Trafikk skal deles ut fra helsestasjonen - eks. på svangerskapskurs, ved
hjemmebesøk av nyfødte, ved 2-års kontrollen, ved 4-års kontrollen. Fokusere på riktig sikring ved de ulike alderstrinn.
- Informasjon/plakater skal henges opp på helsestasjonen.
- Foreldremøter i barnehagene - ta opp sikring av barn i bil som et fast tema hvert år.



Gjennom konseptet «Trafikksikker barnehage» har barnehagene forpliktet seg til følgende:

Barnehagene bør også sørge for kontinuerlig kursing/opplæring av barnehagepersonell - det arrangeres kurs i regi av Trygg Trafikk som man bør benytte seg av. Trygg Trafikk materiell for
denne aldersgruppen bør tas i bruk.
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Barn (6 - 13 år) – Barneskolene


Gjennom konseptet «Trafikksikker skole» har barneskolene forpliktet seg til følgende:

Årsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i skolen lages for hver enkelt skole. Planen skal følge årets
ulike årstider og fokusere på viktige temaer i de ulike månedene. Hvordan man skal nå Kompetansemålene i Kunnskapsløftet må tydeliggjøres i planen.
I planen skal mål, tema, læringsmateriell og aktiviteter for de ulike trinnene framgå (f.eks. «aksjon skolestart» m/bannere og utdeling av ryggsekker til alle 6-åringer, «gåbuss» -kampanje,
sykkelopplæring, gåtrening, refleksbruk- demonstrasjon og utdeling av refleksvester og brikker
m.m.). Materiell fra som er utviklet av Trygg Trafikk;” Trafikkboka”, www.trafikkogskole.no (videoer og nettoppgaver), Sykkelhefter, Sykkelkort, m.m. bør benyttes.


” Aktive skolebarn” er et samarbeidsprogram mellom Sosial- og helsedirektoratet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet. Prosjektets hovedmål er å få flere barn til å bruke skoleveien på
en trygg og aktiv måte. Kommunen må bli tydelig overfor skolene og det må stilles krav for hvordan barn skal ferdes på skoleveien. Det er utarbeidet mye fint materiell som er tilgjengelig på
internett, bl.a. brosjyrer som kan bestilles gratis, materiell til bruk på foreldremøter etc.
http://www.tryggtrafikk.no/w/Trafikksikkerhet/Skolevei/Aktive_skolebarn/

Ungdom (13 - 16 år) - Ungdomsskolene


Gjennom konseptet «Trafikksikker skole» har ungdomsskolene forpliktete seg til de samme
punktene som barneskolene.

-

Temaer som bør være med i årsplanene er sammenhengen mellom fart og ulykker, sikkerhetsutstyr, refleks og rus.
Alle skolene bør ha trafikk som valgfag.
Mengdetrening som forberedelse til sertifikat for bil er et tema som bør tas opp på foreldremøter
i avgangsklassen. Foreldre bør bl.a. oppfordres til å øvelseskjøre med sine unge når de hentes
fra fest, slik at også holdninger til/bruk av alkohol kan påvirkes – det er større aksept for å takke
nei til alkohol når man skal kjøre hjem etterpå.

-



” Nettbasert undervisningstilbud". Prosjektet "Det Kunne Vært Deg" er utviklet av Trygg Trafikk
og skal stimulere til bevissthet og diskusjon om trafikksikkerhet. Temaene er fart, personlig verneutstyr, rus og trafikk og samspill i trafikken. Undervisningsopplegget fungerer tverrfaglig med
innfallsvinkler fra flere ulike fag. Alle ungdomsskolene i Fredrikstad skal ha tatt i bruk undervisningstilbudet i løpet av planperioden. http://www.trafikkogskole.no/

Eldre


Kommuneoverlegen bestreber å informere fastlegene om viktige endringer i lovverket. Dette
gjelder også lovendringer som kan knyttes til veitrafikklovens § 34,helsekrav for førerkort.
Kommuneoverlegen informerer også fastlegene om aktuelle kurs i regi av Fylkesmannen i
Østfold. Hvis kommuneoverlegen mottar bekymringsmelding vedrørende en fastleges vurdering
av helsekravene for førerkort, tar kommuneoverlegen først dette opp med den aktuelle
fastlegen. Ved behov, meldes dette videre til Fylkeslegen.
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Befolkningen generelt


Kampanjer og informasjon om å klippe hekker og busker. Busker og trær kan representere en
trafikkfare mange steder fordi siktforholdene blir dårlige når det ikke klippes. Veimyndighetene
kan med hjemmel i lovverk, klippe bort trafikkfellene, men dette krever store ressurser. Informasjon og holdningskampanjer overfor lokalsamfunnene og hver enkelt huseier foreslås, for å få
befolkningen selv til å ta ansvar og sørge for gode siktforhold langs veier og i avkjørsler.



Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom
Sarpsborg og Fredrikstad kommune om å øke
sykkelandelen i Nedre Glomma.
Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen er
også med. Gjennom et fireårig samarbeid skal en
rekke tiltak gjennomføres – mange fysiske tiltak,
men også flere trafikantrettede tiltak. Her bidrar kommunen bl.a. gjennom en rekke kampanjer (se opplisting i Figur 26), gratis ferge for gående og syklister
for å få flere til å la bilen stå og i stedet gå eller
sykle, utdeling av reflekser på skolene mm.



Kommunen, gjennom sine virksomheter innen kultur, stimulerer gjennom sine tilsagnsbrev,
frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen
virksomhet. Dette er et av mange kriterier for trafikksikker kommune og må påses at videreføres
og gjerne vektlegges ytterligere gjennom kampanjer etc..



MC/moped – opplæringstiltak for å redusere den høye risikoen denne gruppen har i trafikken.

Kommunens ansatte og transportører


Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler
for reiser og transport i kommunens regi på seksjon, etat og virksomhetsnivå (ref. erklæringer fra
de enkelte seksjonene, etatene og skolene etc.). Det mangler likevel en overordnet trafikksikkerhetspolicy / retningslinjer for ansattes reiser, transport og ferdsel i trafikken samt rutiner for kjøp
av transporttjenester. Dette foreslås utarbeidet i løpet av planperioden.
I nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 står det at Trygg Trafikk vil samarbeide med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Statens vegvesen om å utarbeide et nettbasert
innføringskurs om trafikksikkerhet for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.



Trafikksikkerhet er per i dag, ikke et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). Dette
foreslås tatt inn som et fast tema fra og med 2019.
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6.4

Organisatoriske tiltak
Organisatoriske tiltak dreier seg om hvordan kommunen organiserer sitt trafikksikkerhetsarbeid i
hver sektor og hvordan man samarbeider på tvers av sektorene med trafikksikkerhet.
Følgende organisatoriske tiltak foreslås:


Nettverksgruppa for Trafikksikker kommune - gruppe med representanter fra flere kommunale sektorer (Utdanning og oppvekst, Helse- og omsorg, Kultur, miljø og byutvikling, Trygg Trafikk, FTU, politi). Det er opprettet trafikkontakter ved alle barneskolene og alle de kommunale
barnehagene. Gruppa skal sørge for rullering og oppfølging av trafikksikkerhetsplanen – jobbe
kontinuerlig med prioritering av tiltak gjennom utarbeidelse av årlige handlingsprogrammer. Ansvar: teknisk drift



Vei- og trafikksikkerhetsinspeksjoner av ulykkespunkter og – strekninger - Kommunen vil
følge opp utbedring av ulykkespunkter og -strekninger gjennom nærmere vurderinger/analyser
av mulige tiltak og passe på at tiltak vurderes når nye planer/utbygginger skjer. Gjennom en
nærmere analyse av hver enkelt ulykke vil man få et bedre grunnlag for å finne de rette tiltakene. Dette vil kreve et samarbeid med politiet, Statens vegvesen og Trygg trafikk. Ansvar: teknisk drift



Trafikkforum - en gruppe fagetater hvor det avholdes møter etter behov mellom Statens vegvesen, politi og teknisk sektor i kommunen. Dette videreføres. Ansvar: Teknisk drift



Ivaretakelse av trafikksikkerhet i alle reguleringsplaner –
I kriteriene for trafikksikker kommune har Miljø og byutviklingsetaten forpliktet seg på følgende
punkter:
✔ Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel.
✔ Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner.
Det er også etablert saksbehandlingsrutinene mellom etatene i kommunen slik at trafikksikkerheten ivaretas. Medvirkning fra trafikkplanleggere er viktig i planarbeidet. Sørge for fortsatt god
samhandling mellom etatene for å ivareta trafikksikkerheten i alle planer. Ansvar: Teknisk drift
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6.5

Midler – Budsjett – Tilskudd
Belønningsordningen – sykkel- og gangveier
Fredrikstad kommune har ansvar for bl.a. sykkel- og gangveistiltak innenfor belønningsordningen som
finansieres med statlige belønningsmidler.
Gjennom bypakka skal det bli enklere og mer fristende å bevege seg i Nedre Glomma enten til fots
eller med sykkel. Det er utarbeidet hovedplaner for sykkelnett i begge byene. Her legges det vekt på
å etablere sammenhengende sykkelruter i byene og mellom byene. Sykkelrutene skal være sikre og
være tilrettelagt slik at de er et reelt alternativ til bilen, og da spesielt for arbeidsreiser.
Belønningsmidlene går til gjennomføring av bypakkeprosjekter, driftstilskudd til kollektiv, med mer.
Hovedsatsingen for Fredrikstad er innenfor sykkel, ferge og innfartsparkering. Belønningsmidlene
forutsetter at kommunen i tillegg bidrar med egne midler, som utgjør 5 millioner kroner årlig til sykkeltiltak.
Sykkelprosjektene velges fortløpende ut fra den prioriterte rekkefølgen i Hovedsykkelplanen som ble
vedtatt i 2017. For 2019 er følgende prosjekter foreløpig utpekt:






Sykkelparkering Fredrikstad sentrum, 1 mill. kr.
Sykkelvei Leiegata (strekning 5.11 og 5F.1 i Hovedsykkelplanen), 1,5 mill. kr.
Sykkelfelt og planlegging av evt. envegsregulering Ferjestedveien (strekning 4.7), 0,5 mill. kr.
Sykkelfelt Ryenvn-Hassingvn-Fremskridt (strekning 2.6 og 5E.1), 2 mill. kr.
Punktutbedringer eksisterende sykkelveinett, 1 mill. kr.

Den videre bruken av midlene for den resterende økonomiperioden forutsettes brukt til videre
gjennomføring av de prioriterte strekningene i Hovedsykkelplanen.
Tiltak på fylkesveier 2019 – 2020+
Østfold fylkeskommune/Statens vegvesen er ansvarlig for tiltak på riks- og fylkesvegene, både prosjektering, budsjettering og gjennomføring. Kommunens rolle er å øve påtrykk overfor fylkeskommunen og Statens vegvesen for at tiltak/tildeling av midler skal bli prioritert på riks- og fylkesveinettet i
Fredrikstad kommune.
Følgende tiltak i Fredrikstad er med i Regional transportplan for Østfold mot 2050:
Østfold fylkeskommune
Strekningsvise investeringer
Fv109 Råbekken – Torsbekkdalen
Mindre utbedringer
Fv130(Fv110) Begby – Borge skole, breddeutvidelse og ombygging, koordineres med gs-vei

Sum budsjett
2019

Binding 2020+

100 mill.

40 mill.
27 mill.

Tiltak for gående og syklende
Fv130 (Fv110) Begby – Borge skole, gs-vei
Trafikksikkerhetstiltak
Fv130(Fv110) x Fv532 Kryssombygging ved
Borge skole

21 mill.

4 mill.
6,5 mill.

Figur 27 Tiltak på fylkesveier i Fredrikstad (Regional transportplan handlingsprogram 2015-18)
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Trafikksikkerhetsmidler på fylkes- og kommunale veier, 2014 - 2017
I tillegg til prosjekter vist i gjennom belønningsordningen og handlingsprogrammet for fylkesveger
gis det fra Østfold fylkeskommune økonomisk tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunene. Kommunene kan hvert år søke om slike midler og det kreves en egenandel fra kommunen for å få tildelt
midler. Midlene har i hovedsak gått til mindre TS-tiltak på fylkes- og kommunal vei.
Fredrikstad kommune har i tillegg bevilget egne midler til TS-tiltak. Pengene har vært benyttet til tiltak på kommunale veier og egenandel for tildelte trafikksikkerhetsmidler fra Østfold fylkeskommune.
Hva som er bevilget de senere årene framgår av tabell:
Fredrikstad kommune

2014

2015

2016

2017

TS-tilskudd fra fylket til Fredrikstad kommune
Kommunale midler
Ekstrabevilgning

0,47

0,50

0,68

1,635

2,0

2,0
5,0

4,0

4,0

2,47

7,5

4,68

5,635

(vedtatt i Bystyret den 18.-19.06.2015)

Sum bevilgning:

Figur 28 Kommunale TS-bevilgninger senere år, samt tilskudd fra fylket

Både kommunens bevilgning til trafikksikkerhet og tilskuddet fra fylkeskommunen har, som det framgår av tabellen, vært varierende i de senere år. Det bør være et mål å søke om et større tilskudd fra
fylkeskommunen. Dette vil kreve at kommunen kan stille med flere planer og byggeklare prosjekter
enn tilfelle har vært fram til nå.
Behov for kommunale midler, 2018 - 2021
Både staten (via belønningsordningen), fylket (via konkrete anleggsprosjekter og tilskudd) og kommunen selv investerer penger i en forbedret trafikksikkerhet i Fredrikstad kommune. Som det framgår av
de vedlagte prioriteringslistene er behovet for bevilgninger stort (se vedlegg 1 og 2).
Med bakgrunn i prioriteringslistene følger nedenfor et forslag til kommunal bevilgning til trafikksikkerhet i perioden 2018-2021:
Budsjett for trafikksikkerhet
Mill. kr.

2018
4,0*

2019
4,0*

2020
6,0

2021
6,0

Figur 29 Behov for kommunale TS-bevilgninger for perioden 2015 – 2018. *Allerede budsjettert

De senere år har kommunen avsatt ca. 4 mill. kr. per året. Fra 2020 foreslås å heve budsjettet med 6
mill. kr. per år til trafikksikkerhetstiltak. Denne økningen foreslås for å kunne gjennomføre noen flere
av de prosjektene på listen med prioriterte TS-tiltak på kommunale veier.
Dersom man skulle tatt mål av seg å få gjennomført alle tiltakene som framgår av denne lista, ville
behovet for midler vært ca. 36 mill. kr. (se vedlegg 1, NB enkelte prosjekter på lista vil bli finansiert
gjennom belønningsordningen). Det er helt urealistisk, både økonomisk og planmessig, å kunne gjennomføre alle disse prosjektene innen denne perioden (2021).
Dersom man hever den kommunale bevilgningen til 6 mill per år i 2020 og 2021 samt gjør det samme
for neste fireårsperiode (2022 – 2025) vil man kunne få gjennomført ca. halvparten av det som står
på vedlagte prioriteringsliste.
Alle de mindre TS-tiltakene prioriteres gjennomført i inneværende periode. Med en økt bevilling til 6
mill i 2020 og 2021 vil man også få gjennomført noen av de større og mer kostbare prosjektene på
lista.
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7.

ULIKE TS-TILTAK
Nedenfor følger en kort beskrivelse av effekten for fysiske tiltak. (Kilde: Trafikksikkerhetshåndboka
og Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak, TØI). Effekt av drift- og vedlikeholdstiltak, bruk av bilbelte
og refleks samt opplæring/informasjon er også omtalt:
30-soner og humper
Ulykkesundersøkelser viser at ulykkesrisikoen er nesten
halvparten så stor på veier med 30 km/t og humper som på
et veinett med 50 km/t fartsgrense. Undersøkelser har vist at
skilting alene som regel ikke har effekt men at humper har
vært helt nødvendige for å få ned det reelle fartsnivået som
igjen gir positiv effekt på ulykkene. 30–soner og humper er
et effektivt og forholdsvis rimelig tiltak som bør innføres
i eksisterende boligområder. I nye boligområder kan dette
også være nødvendig men her kan man også på et tidlig
planstadium legge inn en veiutforming som tvinger hastigheten ned, eks. korte blindveier, opphøyde felt, smal kjørebane, annet belegg, tilpasset belysning etc. samt bygging av
samleveier med høyere standard og egne anlegg for myke
trafikanter.

Figur 31 Fagerliveien – 30 sone og humper

Rundkjøringer

Rundkjøringer bedrer både trafikkavviklingen og trafikk-sikkerheten i kryss. Undersøkelser viser store reduksjoner
i antall personskadeulykker i kryss som er bygget om til
rundkjøring. Effekten er størst for de alvorligste ulykkene.
Rundkjøringer reduserer farten i krysset og antall konfliktpunkter reduseres ved at trafikkstrømmen går i en retning.
Riktig utforming av rundkjøringen er avgjørende for å få god
nok fartsreduksjon. Antall materielle skader i rundkjøringer
øker.
Figur 32 Fv109 Rolvsøyveien – rundkjøring og gangbrua

Veibelysning
God veibelysning reduserer ulykkesrisikoen for alle
trafikantgrupper. I følge Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak, TØI, reduseres dødsulykker i mørket med
50 % når dårlig vegbelysning utbedres. Fotgjenger-ulykkene reduseres enda mer enn gjennomsnittet.
God belysning av kryssingssteder for myke trafikanter bør
derfor prioriteres høyt.

Figur 33 Fv381 Evenrødveien – veibelysning
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Gangfelt
De fleste alvorlige ulykker som involverer fotgjengere
skjer ved kryssing av vei. Undersøkelser viser at gangfelt som bare er merket opp og skiltet på vanlig måte,
gir dårlig sikkerhet for de myke trafikantene.
Forklaringen på dette kan være at de kjørende ikke
overholder vikeplikten for fotgjengere ved gangfelt og at
det totale antallet gangfelt er høyt og aktiviteten ofte lav
slik at bilisten ikke forventer at noen skal krysse.
Fotgjengerne på sin side føler en trygghet ved at gangfelt er oppmerket og er mindre oppmerksomme enn når
de krysser på strekning uten gangfelt (falsk trygghet).
At fotgjenger ikke krysser i gangfeltet men rett i nærheten øker også ulykkesrisikoen.

Figur 34 FMV – gangfelt

TØI har beregnet at det er svært samfunnsøkonomisk
lønnsomt å utbedre dårlig sikrede gangfelt og at potensialet for å redusere antallet ulykker er stort. Å sikre
kryssingssteder bedre, gjennom god tilrettelegging og
god fysisk utforming, er derfor en viktig oppgave.
Senkning av fartsnivået er det viktigste tiltaket for
å oppnå lav risiko og skadegrad for kryssende
fotgjengere. Opphøyde gangfelt gir en fartsreduksjon
og er mer markerte og synlige, noe som skjerper
oppmerksomheten til bilistene. Å sørge for god frisikt og
at gangfeltet har god belysning er også viktig tiltak.
Trafikkøy i gangfelt reduserer også ulykker. Trafikkøyer
gjør det mulig for fotgjengere å dele kryssingen av
veien inn i flere etapper, der kun en trafikkretning
krever oppmerksomhet på hver etappe.
Noen ganger vil det også være nødvendig å fjerne
gangfelt. Dette kan være aktuelt når gangfeltet er
meget lite brukt, har dårlig sikt som ikke lar seg
utbedre, fartsnivået er for høyt og det ikke er aktuelt
å iverksette fartsdempende tiltak. Slike kryssingssteder
vil imidlertid normalt bli sikret med bedre belysning og
evt. andre tiltak.

Figur 35 Storgata – opphøyd gangfelt

I håndbok V127 Kryssingssteder for gående, finnes kriterier for anleggelse av gangfelt og beskrivelse av ulike
sikringstiltak.
www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker

Figur 36 Hollendergata – gangfelt
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Gang- og sykkelanlegg
Anleggelse av gang- og sykkelveier er i første omgang et
viktig tiltak for å skape økt framkommelighet og trygghet for
de myke trafikantene. Anlegg for myke trafikanter gir økt
gang og sykkeltrafikk, økt trivsel/helse og styrker ramme-betingelsene for en miljømessig bedre transportfordeling.
Undersøkelser viser at effekten på reduksjon av ulykker er
liten. Dette skyldes i stor grad at det skjer ulykker i kryss og
krysningspunkter, at gang- og sykkeltrafikken øker og at det
oppstår konflikter mellom gående og syklende.
Det er derfor viktig å sikre krysningspunkter på gang-/
sykkelveistrekningene. Å bygge separate anlegg for
transportsyklister blir også et viktig tiltak. Oppmerket
sykkelfelt reduserer sykkelulykker på strekning med 25 %
(Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak, TØI).

Figur 37 Aaseruudveien, Rød skole Onsøy– gs vei

Ved valg av løsninger for gang- og sykkeltrafikken er det
viktig å ta hensyn til trafikkmengden og fartsnivå.
På veilenker med stor trafikk, hovedveinettet, må det velges
sikre og separate systemer for fotgjengere og syklister.
På veier med moderat trafikk og sentrums- og bymessig
preg, med mange gående, er det viktig å skille mellom
gående og syklende. Etablering av sykkelfelt og fortau eller
egne sykkelveier med fortau kan være gode løsninger her.
Sykkelfelt gir færre ulykker, spesielt i kryss.

Figur 38 Gunnar Nilsens gate – sykkelfelt

Drift og vedlikehold

Figur 39 Smaragdveien - oppmerking

Figur 40 Glomboveien - vintervedlikehold

Både veidekkets tilstand og føreforholdene samt mangelfull skilting og oppmerking er medvirkende
årsaker til mange ulykker.
Vinterdriften, som omfatter brøyting, strøing og salting, er spesielt viktig for trafikksikkerheten.
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Bilbelte

Bruk av bilbelte reduserer risikoen for å bli drept med
ca. 50 % for fører og forsetepassasjer.
Det er viktig at de nasjonale kampanjene blir fulgt opp
lokalt både med informasjon og kontrollaktivitet.
Riktig sikring av barn i bil er et viktig tema.

Figur 41 Bilbelte - skilt

Refleks
Det har ikke skjedd en tilsvarende reduksjon av drepte
og skadde fotgjengere de siste årene, som drepte og
skadde i bil. Et billig og effektivt tiltak er refleks.
Tellinger viser at svært mange fotgjengere ikke bruker
refleks, spesielt gjelder dette ungdom og voksne.
Refleks er en billig livredder og reduserer risikoen for
å bli skadd med ca. 50 %.

Figur 42 Refleks – diverse

Opplæring og informasjon
Nullvisjonen bygger på et delt ansvar mellom trafikantene
og vegholder. Myndighetene skal sørge for et vegsystem
som har innebygde barrierer mot at enkeltfeil fører til at
noen blir drept eller hardt skadd og trafikantene må følge
lover og spilleregler og oppføre seg aktsomt.
De sentrale virkemidlene overfor trafikantene er opplæring, informasjon og kontrollvirksomhet. Dersom man kombinerer disse virkemidlene vil virkningen ytterligere forsterkes. Konkrete effekter av opplæring og informasjon er
vanskelig å tallfeste. «Trafikkopplæring er en del av en
livslang læringsprosess» og det er derfor viktig at trafikantene får god og kontinuerlig opplæring og informasjon slik
at de blir bevisste sitt ansvar for trafikksikker adferd.
Figur 43 Skoleoppgaver – vei og trafikktegning
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