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FORORD 

Den første trafikksikkerhetsplanen for Øvre Eiker ble utarbeidet for perioden 2001-2004. 
Planen førte til økt fokus på trafikksikkerhet i planleggingen, endring av administrative 
rutiner og faste årlige rammebevilgninger. Det ble avdekket et stort behov for tiltak, langt 
ut over hva de avsatte midlene kunne dekke.  Siden er arbeidet videreført kontinuerlig, 
med hovedvekt på fysiske tiltak på skoleveien og i skolenes nærområde. Det er bevilget 
fylkeskommunale midler til flere prosjekter. 

Foreliggende rapport representerer tredje generasjon trafikksikkerhetsplan, og er en 
rullering av forrige plan som ble utarbeidet av Asplan Viak AS. Planen er ajourført etter 
gjennomførte tiltak i perioden 2014-2017, og de som ikke er gjennomført videreføres i 
denne planen. Planen inneholder dels store og kostbare tiltak, og gjennomføring vil 
nødvendigvis strekke seg over mange år – om ikke årlig beløp avsatt til trafikksikkerhet 
økes. 

Planen gir det nødvendige grunnlaget for å søke om tilskuddsmidler fra 
fylkeskommunen. 

I planprosessen for forrige versjon ble det innhentet prosjektforslag fra grendeutvalg og 
skolene. Disse har sammen med tidligere innspill gitt grunnlag for omfattende 
prosjektlister. Planen har klare grenseflater mot to samarbeidsprosjekter i Buskerudbyen, 
sykkelplanen og gåstrategien. Disse prosjektene styrker utsiktene for videre arbeid med 
ts-tiltak og beslektede tiltak i årene som kommer. Gjennom samarbeidet i Buskerudbyen 
legges det også vekt på  sammenhengen i hele veisystemet med riksveier, fylkesveier og 
kommunale veier. Det skal gjenspeiles i planer som henger sammen og god koordinering 
i gjennomføring av prosjekter. 

Planen legger opp til fortsatt fokus rundt skoler/skoleveier og bynære strøk. 

Det er et håp at foreliggende plan skal bidra til økt fokus på trafikksikkerhet i alle sektorer 
i kommunen og i samarbeidet mot fylkeskommunal og statlig sektor. 

 

Hokksund,  

08.11.17 

 

 

  

 

 

 

 

Forsidebilde: G/S-veg Ormåsen skole 
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1 BAKGRUNN FOR PLANEN 

1.1 Status siste periode 

I økonomiplanperioden 2013-2017 ble det i utgangspunktet avsatt en årlig bevilgning på       
1 mill kr til tiltak innenfor TS-planen. I tillegg er det i årlige budsjetter  finansiert for tiltak som 
hadde større kostnader. Det har gjennom Buskerudbysamarbeidet vært mulig å gjennomføre 
flere større tiltak som har grenseflater mot TS-planen. 

I tillegg er det hvert år bevilget 0,5 mill kr til mindre småtiltak som ikke omfattes av søknad 
om midler,  

Det har vært fokusert på fartsreduserende tiltak, sikring av kryssinger, fortausutbedring, 
rekkverk, belysning siktutbedring og skilting/oppmerking. Tabellen under viser noen av 
prosjektene. 

 

Tabell 1-1: Gjennomførte tiltak i perioden 2013 - 2017 kommunale veier: 

Sted Type tiltak 

Ormåsen oppvekstsenter Hente/bringe-plass, nye G/S-adkomster, utbedret 
kryssløsninger, separering av kjøre/gange 

Bråtebakken - Roseveien x 
Valmueveien 

Ombygging kryss, nytt gangfelt, utbedring gangvei, 
overvannshåndtering 

Ormåsenveien Skilting/oppmerking gangfelt 

Ormåsen, Bjørnef.- kiosken - 
bussterminal 

Oppgradering  av krysningspunkter, venteareal, fortau 

Storgata, Stabsg-Jutebrua  Fortau (Vestfossen) 

Kryss 
Drammensveien/Støperigata 

Ombygging, opphøyd kryss, forsterket belysning 

Darbu stasjon - Nyveien gs-vei Opparbeidelse av ny G/S-vei 

Loesmoveien x 
Drammensveien - Terrassen 

Opparbeidelse nytt fortau, utbedring av kryss 

G/S-vei Darbu Opparbeidelse ny G/S-vei strekning Nyveien – Darbu stasjon 

Drammensveien X Loemoveien Oppgradering av krysningspunkt G/S-vei fra Nedre Eiker gense 

Darbu skole Opparbeidelse av Kiss and ride og bussoppstillingsplass 

Plassen Fartsreduserende tiltak - humper 

GorudveienXRørenveien Venteareal/belysning 

Generelt Ekstra siktutbedring i kryss og kurver 

 

1.2 Mål/mandat 

Som planmyndighet har kommunen et særlig ansvar for å påse at trafikksikkerhetshensyn 
blir ivaretatt i arealplaner på alle nivå, fra kommuneplan til detaljprosjektering. Trafikksikre 
skoleveier og nærmiljøer er prioritert. 

Som veiholder har kommunen ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det 
kommunale veinettet og et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier.  

I henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven har kommunen et generelt ansvar for 
å forebygge skader og ulykker lokalt. 

Øvre Eiker kommune legger ”nullvisjon” til grunn for sitt arbeid med å bekjempe trafikk-
ulykker. Siktemålet er ingen drept eller alvorlig skadde i trafikken. Mens ulykker i realiteten er 
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relativt sjeldne hendelser, kan mange mennesker oppleve daglig utrygghet i trafikken. Ved 
prioritering av tiltak skal også dette legges til grunn. 

 
Øvre Eiker er en trygg kommune å bo og ferdes i. Trafikksystemet er tilrettelagt for trygg 
ferdsel for alle trafikantgrupper, med særlig hensyn til de svakeste trafikantene. 
Innbyggerne opplever ikke unødvendig utrygghet i trafikken (visjon for 2025, ts-planen 
2001-2004) 

 

Kommuneplanen for 2015 - 2027 har som visjon: “sammen skaper vi et livskraftig Øvre 
Eiker”.  Det fremheves  tre satsingsområder som har betydning for utviklingen av bilbruken, 
ulykkesrisikoen og opplevd utrygghet: 

Areal- og transportplan for Buskerudbyen er vedtatt i 2013 og følges opp i kommuneplanen. 
Det legges vekt på samordnet areal- og transport system med vekt på kollektivnett, gang- og 
sykkelveier.  

Temakart for gang- og sykkelveier er utarbeidet i alle tettsteder i kommunen. Det skal settes 
av nok og kvalitetsmessig gode arealer til sykkelparkering i utbyggingsprosjekter. 

 

Gode og trygge nærmiljøer – området rundt boligen og skolen er grunnleggende for utvikling 

av trygghet og mestring fra ung alder – trafikkmiljøet er en viktig del av dette. 

 

Øvre Eiker er en av fem kommuner i Buskerudbysamarbeidet. Sentralt i dette står utvikling 
av byområdene, basert på mer konsentrert, flerfunksjonell bebyggelse rundt knutepunktene. 
Det skal satses sterkere på buss og tog som et alternativ til bilen på relasjoner mellom 
byområdene og på gange og sykkel på interne relasjoner. Et hovedmål er å få ned bilbruken 
og medfølgende utslipp av klimagasser (jf Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-
23). Redusert bilbruk vil også være i samsvar med mål for trafikksikkerheten.  

Øvre Eiker har vedtatt temaplanene “Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet”   og “Plan for 
gåstrategien.” Temaplanene har grenseflater til trafikksikkerhetsplanen.  

 



 

6 
 

2 2. PERSONSKADEULYKKER    

2.1 Oversikt 

Kapittelet er basert på politirapporterte personskadeulykker formidlet via vegvesenets 
STRAKS-register. Det er kjent at det skjer en underrapportering av trafikkulykker og at 
rapporteringen avtar med avtagende skadegrad. Blant annet av den grunn er det større 
mørketall for sykkelulykker enn for rene bilulykker.  

Statistikken viser derfor bare en del av ulykkessituasjonen, og det faktiske antall 
trafikkulykker i Øvre Eiker – som andre steder - antas høyere enn de offisielle tallene viser. 

Figuren under viser årlig utvikling i antall ulykker i Øvre Eiker fra og med 2007 til og med 
2016. Figuren viser at det er en viss variasjon, med en topp i 2014, stor nedgang til 2015, 
men med noe økende tendens igjen i 2016. 

 

Figur: Utvikling i antall ulykker i perioden 2007 – 2016 

 

 

Av 318 ulykker med personskader  i perioden 2007-2016 i Øvre Eiker skjedde 168 på 
hovedveinettet (E134/RV35). På fylkesveinettet  skjedde  til sammen 106 ulykker med 
personskade og 34 på kommunalt nett, 6 på andre/private veier. 

RV 35 Ringeriksveien fremstår fortsatt som den mest ulykkeutsatte i Øvre Eiker. Av 
fylkesveiene er det i første rekke FV 62 Skotselvveien som er mest ulykkesutsatt. 

Av de kommunale veiene er det Drammensveien som har flest ulykker og hvor nesten 
halvparten av alle ulykkene på kommunale veier har vært i tiårsperioden, etterfulgt av  
Loemoveien og spredte ulykker på øvrig kommunalt vegnett. 

Tabellen under viser oversikt over type personskadeulykker og antall i Øvre Eiker  i perioden. 
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Tabell 2-1 Personskadeulykker i Øvre Eiker (2007 – 2016) 

Uhellskode 
hovedkategori 

Antall drepte / 
skadde 

Antall drepte Antall hardt 
skadde 

Antall lettere 
skadde 

Bilfører 165 7 18 140 

Bilpassasjer 107 2 17 88 

Person lett MC 2 1 0 1 

Person annen MC 12 2 3 7 

Person moped 5 0 0 5 

Person sykkel 6 1 2 3 

Fotgjenger 14 0 1 13 

Andre 7 0 1 6 

I alt 318 13 42 263 

2.2 Ulykker med fotgjengere og syklister 

Fotgjengere 

I forrige plans 10-årsperiode var det registrert 15 fotgjengerulykker i Øvre Eiker. Den gang 

var ulykker på kommunale veier overrepresentert.  

I perioden 2007 – 2016 er det registrert 14 fotgjengerulykker.  De fordeler seg nå med 8 på 

riks- og fylkesveier og 6 på kommunale veier. Seks av ulykkene har skjedd i forbindelse med 

kryssing av veg, herav tre i gangfelt. Sju av ulykkene har skjedd ved at fotgjenger har 

befunnet seg langs eller i kjørebanen og en er blitt påkjørt på fortauet. 

Oversikt over hendelser på veiene i Øvre Eiker: 

Vei Veinavn Skadegruppe Uhellskategori 

Rv 35 Vestre Brugate Lettere skadd Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt  

Rv 35  Vestre Brugate Lettere skadd Fotgjenger påkjørt på fortau 

Rv 35 Vestre Brugate Uskadd Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt  

Rv 35 Østre Brugate Alvorlig skadd Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor 

kryss 

Rv 35 Østre Brugate Lettere skadd Fotgjenger krysset kjørebanen 

Rv 35 Kirkealleen Lettere skadd Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor 

kryss 

Fv 35 Storgt/Vestfossen Lettere skadd Fotgjenger gikk langs/oppholdt seg i 

kjørebanen 

Fv 62 Skotselvveien Lettere skadd Fotgjenger oppholdt seg i kjørebanen 

Fv 73 Kongsbergveien Lettere skadd Fotgjenger oppholdt seg i kjørebanen 

Kv Meierigata Lettere skadd Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss 

Kv Prestebråtan Lettere skadd Fotgjenger gikk på høyre side 

Kv Loesmoveien Lettere skadd Fotgjenger gikk langs veien 

Kv  Loesmoveien Lettere skadd Fotgjenger gikk på høyre side 

Kv  Drammensveien Lettere skadd Fotgjenger oppholdt seg i kjørebanen 
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Syklister 

Antall ulykker som rammet syklister i forrige 10-årsperiode var sju. I perioden 2007-2016 er 

det i alt seks registrerte ulykker som har rammet syklister.  

Tre av ulykkene har skjedd på riksveier, en på fylkesvei, en på kommunal vei og en på privat 

skogsbilvei.  Årsak til ulykkene har i to av tilfellene skyldtes påkjørsel bakfra, den ene en 

dødsulykke. I de to andre tilfellene har årsaken vært avsvinging til henholdsvis høyre og 

venstre foran kjørende i motsatt retning.  

Vei Veinavn Skadegruppe Uhellskategori 

Rv 35 Vestre Brugate Lettere skadd Avsvinging til høyre foran kjørende i 

motsatt retning 

Rv 35  Ringeriksveien Alvorlig skadd Påkjøring bakfra 

    

Rv 35 Vestre Brugate Drept Påkjøring bakfra 

Fv 73 Kongsbergveien Lettere skadd Forbikjøring 

Kv Drammensveien Lettere skadd Avsvinging til venstre foran kjørende i 

motsatt retning 

Sv Nyseterlia Meget alvorlig 

skadd 

Møting i kurve 

 

2.3 Ulykker og utrygghet 

Sett i et dag til dag-perspektiv er trafikkulykker i nærområdet forholdsvis sjeldne, og noe vi 
som regel blir orientert om via presse eller radio. Vår subjektive opplevelse av utrygghet i 
trafikken er imidlertid påvirket av andre forhold, først og fremst den daglige eksponeringen 
for trafikk i gatemiljøet, på vei til og fra daglige gjøremål. Opplevelsen av utrygghet påvirker 
både atferd og trivsel, og kan virke hemmende på deltakelse i aktiviteter og sosialt liv utenfor 
hjemmet. Utrygghet i trafikken kan også bidra til økt bilkjøring, noe som i seg selv bidrar til å 
forsterke problemet.  

Gjennom Buskerudbysamarbeidet ønsker kommunen å bidra til redusert bilbruk, og det er 
avgjørende at det lokale veinettet oppleves trygt å benytte for alle trafikantgrupper hele året. 

 

3 HANDLINGSPLAN   

3.1 Planlegging og prosjektering 

Som planmyndighet har kommunen et særlig ansvar for å påse at trafikksikkerhets-hensyn 
blir ivaretatt i arealplaner på alle nivå, fra kommuneplan til detaljprosjektering. Trafikksikre 
skoleveier og nærmiljøer er prioritert. Trafikksikkerhetsplanen skal gjøres kjent i hele 
kommunens organisasjon. 



 

9 
 

3.2 Fysiske tiltak 

Strekningstiltak 

Fortau og gang- og sykkelveier er de viktigste strekningstiltakene. Ts-planens rammer gir i 
seg selv lite rom for strekningstiltak av noe omfang. Gjennom søknad om fylkes-kommunale 
tilskudd på enkeltprosjekter og for øvrig samarbeid inn mot Buskerudbyens temaplaner for 
sykkel og gange vil handlingsrommet i praksis være langt større.  

Kryssingstiltak 

De fleste ulykker skjer i kryss og ved kryssingspunkt. Kryssingstiltak vil i hovedsak være ulike 
former for sikring av gangfelt; gjennom skilting, oppmerking, belysning, fartsreduserende 
tiltak mv. Statens vegvesens retningslinjer for når gangfelt kan anlegges skal legges til grunn 
når nye gangfelt skal etableres. 

Belysning 

Godt veilys er av betydning for trafikksikkerheten og for opplevd trygghet. I den mørke 
årstiden vil godt veilys dessuten være en motivasjonsfaktor for å bevege seg utendørs til fots 
og på sykkel. Det legges opp til at sikkerhetsmidler kan brukes til punktvis belysning, f eks på 
holdeplasser og krysningspunkt.  

Universell utforming 

Universell utforming bakes inn i tiltakene. En vil med det kunne hente en ekstra gevinst i form 
av økt synlighet og/eller tilgjengelighet, f eks ved bruk av taktile heller og ledelinjer. I tilfeller 
der universell utforming står i motsetning til trafikksikkerheten, skal sistnevnte ha forrang. 

Fartsreduserende tiltak 

Fartshumper og opphøyde gangfelt er effektive tiltak innenfor 30 km/t-soner. Nedsatt fart til 
40 km/t og humper på samleveier med mange ulykker kan vurderes. Bruk av «shared 
space» og annen form for gateombygging vil kunne vurderes i lys av andre temaplaner i 
Buskerudbysamarbeidet.  

Skilting, oppmerking, småtiltak 

Diverse trafikkregulerende skilt, fareskilt, oppmerking, vei- og fotgjengerrekkverk, sikt-
utbedring, parkeringsregulering vil være aktuelle tiltak i hele kommunen. Det legges vekt på 
dekkeutbedring, veivisning og sikring ved holdeplasser. 

Oppfølging av sykkelinspeksjoner 
Gjennom Buskerudbysamarbeidet gjennomføres jevnlig sykkelinspeksjoner på 
sykkelveinettet. Hensikten er å påpeke avvik, feil og merknader som gir grunnlag for å 
gjennomføre strakstiltak langs eksisterende sykkelruter samt rette opp mangelfull drift. 
Kommunen følger opp med egne midler og eventuelt midler fra Buskerudbyen.  

3.3 Prosjektlister 

Ved oppstarten av planarbeidet i forrige versjon av TS-planen ble grendeutvalgene, skolenes 
rektorer og foreldreutvalg oppfordret til å komme med innspill til tiltak i nærmiljøet. Innspillene 
og tidligere lister ble innarbeidet i tabellene under, som nå er ajourført for gjennomførte tiltak. 
Ikke gjennomførte tiltak videreføres i denne versjonen av planen.  
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Tabell 4-1: Prosjektliste – ts-tiltak på kommunale veier     

Sted/strekning Type tiltak  Kostnad (kr)   Grenseflate mot  

Thorstadbakken Separering av trafikk iht reg.plan           450 000   Gange  

Dynge  Stenge med bom           450 000   Gange, sykkel  

Rørenveien/Mølleveien Venteareal m leskur           250 000   Kollektiv  

Rørenveien/Kåsaveien Venteareal m leskur           130 000   Kollektiv  

Hellefossveien v/Rema Stramme opp vei, fjerne parkering           200 000    

Gorudveien Belysning           350 000   Sykkel  

Gsv Gml Kongsbv- 
Presteg.sk (Dunserud)  

Sikre kryssing        1 000 000    

Ormåsenvn, Gaupef.- 
Diorittv 

Fartshumper (Ormåsen)             60 000    

Ormåsenvn, Bjørnef.- Elgf. Fortau, krever veiutvidelse        3 500 000  Gange, kollektiv 

Strømhauggata mot rv 35 Stenge gate, anlegge snuhammer          300 000   Gange, sykkel  

Langerudveien Fartsdemping, ev stenging          450 000   Sykkelplan (rv 35) 

Kåsaveien Breddeutvidelse, sving og strekn          450 000    

Vestfossen skole Adkomstområde, kryss, 
biloppstilling 

 Fv 35 

Sum         9 760 000    

 

Tabell 4-2: Prosjektliste – generelle ts-tiltak  

Generelle tiltak Type tiltak  Kostnad (kr)  Grenseflate mot  

Ny teknologi gangfelt Oppmerksomhetsindikatorer            450 000   Gange  

Belysning gangfelt Forsterket belysning            250 000   Gange  

Fartsvisningstavle "Din fart er…"            200 000    

Vegrekkverk  Sikre mot utforkjøring            500 000    

Holdningsskapende arb Praktiske øvelser, materiell            100 000    

Sum           1 500 000    

 

Tabell 4-3: Prosjektliste – andre tiltak på kommunal vei (gange, sykkel)  

Sted/strekning Tiltak  Kostnad (kr)  Referanse  

Rørenv, Semsmoveien-Grenseveien Gs-vei eller fortau      7 500 000   Sykkel, gange  

Kåsaveien fra Odinsvei til 
Rørenveien 

Gs-vei       3 000 000 Sykkelplan 

Fredfossgt fra fv 66 til H N Haugesv Gs-vei      7 500 000   Gange  

Drammensveien øst  for Lyngveien  Gs-vei       9 800 000   Sykkelplan  

Loesmoeveien øst, Øvre Butikkvei-
Drammensv (Teigen) 

Fortau       3 500 000   Gange  

Loesmoveien vest, Terrassen - 
Thorstadbakken 

Fortau       3 700 000   Gange  

Semsveien, Ytong - Torespæren Gs-vei     10 150 000   Sykkelplan  

Fjerdingstadveien Opprusting - gs i bland traf     16 100 000   Vegtiltak  

Nyveien, fra Trollstua - Joker butikk Gs-vei      2 500 000   Gange 

Sum     72 950 000   
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Tabell 4-4: Prosjektliste – fylkes- og riksveier  

Sted/strekning Tiltak  Kostnad (kr)  Referanse  

Fv 62 Verksgata, Pilterud-butikken Gs-vei (Skotselv bygdegate)    Sykkelplan  

Fv 68 x Sagveien + utvidet fortau Ombygging kryss      2 500 000   Sykkel, gange  

Fv 70 Sundhaugen Gs-vei på Sundhaugen      1 050 000   Sykkelplan  

Fv 73 ved Heimtun (Darbu) 
Bygdegateprosjektet 

Utbedre fotgj undergang (ifm 
bygdegate) 

        175 000   Sykkelplan  

Fv 73 ved Fiskumelva (Darbu) 
Bygdegateprosjektet 

Utbedre gs-vei og bru (ifm 
bygdegate) 

      3 500 000   Sykkel/gange  

Fv 62 Knivedalen, Skotselv –rv 35 Gs-vei    15 000 000   Sykkelplan  

Fv 62, Verksveien, Bingsveien-
Tregata-Bakke kirke 

Gs-vei    20 000 000   Sykkelplan  

Rv 35 Ringriksv, Kolbrækv – Knived Gs-vei    26 700 000   Sykkelplan  

«Rv 35» Langerudveien Opprusting til gs-vei      3 638 000   Sykkelplan  

Sum     71 563 000  

    

(Alle beløp er foreløpige ut fra at det ikke foreligger kostnadsberegninger basert på 

prosjekterte anlegg) 

3.4 Drift og vedlikehold 

Rutinene for drift og vedlikehold er av stor betydning både for sikkerheten og opplevd 
trygghet. I driften inngår brøyting og strøing med salt og sand, rengjøring, siktrydding, 
veioppmerking, holde åpne sluk og stikkrenner, oppretting av skilt og reparasjon av skader 
og slitasje i veidekket. Vedlikehold er tiltak for å opprettholde den fysiske infrastrukturen – for 
eksempel dekkefornying, som igjen bidrar til å ivareta trafikksikkerheten.  

Vegbelysning har stor betydning for trafikksikkerheten. Kommunen jobber kontinuerlig med å 
skifte ut tilårskomne og dårlige  belysningsanlegg i eldre boligområder. 

Ved anlegg av veier, gang- og sykkelveier må en sørge for tilstrekkelig areal for 
sideareal/snøopplag og trygge snumuligheter. 

Øvre Eiker kommune har fastlagt standard for vinterdrift av veger og gang/sykkelveger. I 
tillegg er det sammen med de andre kommunene i Buskerudbyen  fastsatt en egen standard 
for drift og vedlikehold; se vedlegg 2. 

For å oppnå en god trafikkavvikling og høy trafikksikkerhet er det viktig at det avsettes 
tilstrekkelige midler på årsbudsjettene til drift og vedlikehold, spesielt vinterdrift. Gang- og 
sykkelveger og fortau må ha en forutsigbar og god standard. 

3.5 Universell utforming 

Universell utforming kan være viktig for trafikksikkerhet for å forstå systemet og lede myke 
trafikanter riktig. Godt markerte krysningspunkter er spesielt viktig for at personer med 
nedsatt funksjonsevne skal kunne ferdes trygt. 
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3.6 Varsling og sikring av arbeid på vei 

Arbeidsvarsling er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet til kommunen. Det skal spesielt 
tilrettelegges for at gående og syklende har sikker adkomst forbi et arbeidssted. Det er 0-
toleranse for manglende arbeidsvarsling. 

3.7 Opplæring, informasjon og kampanjer 

Kommunen har som skoleeier et særlig ansvar for trafikantrettet trafikksikkerhetsarbeid, 
dessuten trafikkopplæring iht kompetansemålene i kunnskapsløftet. Læringsmål som 
eksplisitt går på trafikk er følgende: 

- 1. - 4. årstrinn: Skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister 

- 5. - 7. årstrinn: Skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel 

- 8. - 10. årstrinn: Skal kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og 
minsker skader ved uhell og ulykker og kunne forklare og utføre førstehjelp 

På ungdomstrinnet er det flere læringsmål i naturfag som har relevans for trafikkopp-
læringen, som for eksempel fart og aksellerasjon, lys, syn og farger, bruk av rusmidler osv. 
Utdanningsdirektoratet har utviklet digitale veiledere for lærere til hvert av lærings-målene 
med flere eksempler på undervisningsopplegg til bruk både ute og inne. 

I perioden 2018-2021 foreslås at trafikksikkerhetsarbeidet betones sterkere gjennom 
kampanjer ved barneskolene: 

 «Aktiv på skoleveien» har som mål å få flere elever til å gå eller sykle til skolen. 
Kampanjen retter seg like mye til foreldre som skysser barna som til barna selv. 
  

  «Alle barn sykler» er et bidrag i sykkelopplæringen fra 10-12 års alder, med både 
teori og praksis. 

Kampanjene gjennomføres i samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved hver skole, 
dessuten med Trygg Trafikk som faglig støttespiller.  

3.8 Handlingsplan / budsjett 

Det framgår av tabellene 4-1 til 4-5 at behovet for tiltak fortsatt er meget omfattende og langt 
ut over det en kan dekke innenfor ts-budsjettene innenfor overskuelig framtid. Skal en få en 
tilfredsstillende framdrift blir det derfor avgjørende å finne alternativ finansiering. En må søke 
om tilskuddsmidler på egnede prosjekter og sørge for samordning mot Buskerud-byens 
prosjektpakker knyttet til sykkel, gange og kollektivtrafikk.   

Det er mange pågående planprosesser og det jobbes med Buskerudpakke II, det er viktig at 
kommunen har tilstrekkelige midler til å være i forkant med planlegging, i tillegg til at 
nødvendig egen finansiering legges inn i årlige budsjetter. 

Det siktes mot at påkrevet reparasjon av nedslitte eller mangelfulle anlegg skjer ved egne 
bevilgninger (drift og vedlikehold).  

Tabellen under viser hvilke fremtidige tiltak som konkret planlegges nå. 
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Tabell 4-6: Investeringsmidler - budsjett / handlingsplan (1.000 kr) (Foreløpige beløp) 

Prosjekter under planlegging: 2018 2019 2020 Sum 

 

Bygdegate Darbu G/S-vei 

Fredfossgata fortau 

Semsveien forlengelse G/S-vei 

 
1.000 

 
 

7.500 

 
 
 

7.500 

 
 
 
 

16.000 

 

4 TILSKUDDSORDNINGEN 

Buskerud fylkeskommune yter tilskudd til kommunale ts-prosjekter etter søknad.  Tilskudd 
forutsetter godkjent plan, både i søknadsåret og gjennomføringsåret. 

 

Tilskudd forutsetter videre en kommunal egenandel på 40 %. Det betyr at 1 mill kroner 
bevilget vil kunne utløse 1,5 mill kroner i tilskudd.  

 

Kriterier for tildeling av tilskuddsmidler er: 

Kommunen må ha en gyldig og oppdatert trafikksikkerhetsplan som skal ligge til grunn for 
søknaden. Både planen og en eventuell tiltaksdel må være gyldig i gjennomføringsårene for 
tiltaket. 

Tiltakene kan både være fysiske og trafikantrettede, men tiltaket må gi god 
trafikksikkerhetsgevinst i skolenære områder og nærmiljø 

Tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak gis i hovedsak til bygging på kommunale veger for å 
sikre barns skoleveg i nærmiljø og skolenære områder. 

Tilskudd kan unntaksvis gis til prosjekter på fylkes- og riksveg dersom kommunen har små 
trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til kommunale veger, men store utfordringer knyttet til 
fylkes- og riksvegene i kommunen. 

Kommunen må stille med en egenandel på 40% på fysiske tiltak. 

Tilskudd kan gis til trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak  (opplæring og informasjon) for barn 
og unge. Trafikantrettede tiltak krever ikke kommunal egenandel. 

Prosjektene skal foregå i kommunal regi og kommunen er byggherre/ansvarlig. 

Prosjektene skal ferdigstilles innen to år etter at tilsagn er gitt. 

Det gis ikke tilsagn til lønn eller andre administrative utgifter. 

Ved prioritering av hvilke prosjekter som får tilsagn skal det telle positivt om kommunen er 
godkjent som “trafikksikker kommune” eller har underskrevet intensjonsavtale. 

(kilde: Buskerud fylkeskommune) 
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Vedlegg 1: Kart ulykkesdata 
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Vedlegg 2: Standard for drift og vedlikehold i Buskerudbyen 

 

Vinter 
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