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FORORD
Kommunens trafikksikkerhetsplan (TS-plan), som er en temaplan for kommunens arbeid med
trafikksikkerhetstiltak, skal revideres. Gjeldende plan ble vedtatt i 2011 og består av en
generell del som angir mål og strategier, og en mer praktisk del om inneholder hvilke
praktiske tiltak som er aktuelt å gjennomføre.
Det er ikke satt noe krav til hvordan TS-plan skal behandles eller forankres i plansystemet.
Kommunens målsetting har vært å utarbeide en praktisk retta temaplan som støtter de
formelle krava til blant anna å kunne søke om midler til trafikksikringstiltak. Foreløpig skal
planen vedtas som en kommunal temaplan for trafikksikkerhet.
Tidsperspektivet for revisjonen er 2017 – 2020, og ved denne revisjonen ønsker vi fokus på
den praktiske tiltakssiden i planen. Mål og strategier for kommunens trafikksikkerhets arbeid
og som er nedfelt i gjeldede plan er fortsatt oppdaterte og aktuelle. Videre har kommunestyret
vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel som gir rammer for utvikling av lokalsamfunnet.
Forslag i samfunnsdelen, både på overordnet nivå og mer konkrete tekniske forslag er
innarbeidet i planen.
Det har videre skjedd tekniske endringer som gjør det naturlig å se på tiltaksdelen i
plandokumentet. Ved denne revisjonen ønsker vi spesielt fokus og satsing på:




Forebyggende og holdningsskapende arbeid generelt – gjør vi de rette tingene og ting
riktig?
Hvordan sikre trygg og gode trafikkforhold for barn og unge?
Hvilke fysiske tiltak og grep bør gjennomføres for å øke trafikksikkerheten langs
vegene i Gausdal?
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GENERELT OM TRAFIKKSIKKERHET
Hvorfor kommunal trafikksikkerhetsplan?
Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet.
For å oppnå dette må alle virkemidler innenfor kommunens myndighetsområde tas i bruk. En
oversikt over disse er gitt i tabellen 1. Den viser at kommunen har en sentral posisjon i
trafikksikkerhetsarbeidet, og naturlig ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i
kommunen.
Trafikksikkerhetsarbeidet er godt forankret i kommunens styrende dokumenter, og kommer
bl.a. til uttrykk gjennom kommuneplanens samfunnsdel:

«Gausdal skal være et godt og trygt sted å vokse opp»
Videre er trafikkulykker vurdert i kommunens helhetlige ROS, til å ha uakseptabel høy risiko.
For å redusere risikoen er det bl.a. pekt på holdningsskapende tiltak, trafikk- og
kjøretøykontroller, samt utvidet samarbeid mellom aktørene.
Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2014–2023
"en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade –
Nullvisjonen. "
Dette er også en visjon for trafikksikkerhetsarbeidet i Gausdal.

HOVEDMÅL




Det vektlegges holdningsskapende arbeidet som skal, resultere i færre ulykker og
mindre skadeomfang.
Trafikksystemet i kommunen oppleves som trygt, og med god framkommelighet.

I det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er det fler forskjellige virkemidler som kan tas i
bruk, og kommunen kan ha ulike roller/oppgaver. I tabellen under er det skilt mellom
virkemidler som er direkte underlagt kommunen (bevilgning og utførelse) og de som forvaltes
av organer/organisasjoner på et annet forvaltningsnivå (fylke eller stat). For eksempel vil
kommunen ha ansvaret for finansiering og gjennomføring av tiltak på det kommunale vegnett.
Når det gjelder fylkesvegnettet bør kommunen spille en aktiv rolle ved å fremme forslag til
tiltak, og påvirke de prioriteringer som gjøres på fylkes- og nasjonalt nivå. Kommunen har
imidlertid ikke noe budsjettansvar og heller ingen besluttende myndighet.
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Tabell 1.1 Virkemidler i det kommunale trafikksikkerhetsarbeid

Virkemidler

Direkte
underlagt
kommunen

Tiltak på kommunale veger
Tiltak på fylkesveger
Arealplanlegging/lokalisering
Trafikkopplæring i
barnehage og grunnskole
Trafikkopplæring i
videregående skole
Overvåking og kontroll
Trafikantinformasjon
Tiltak utenfor det
tradisjonelle TS arbeid (tiltak
mot rusmidler, kriminalitet)

Kommunal deltagelse
gjennom
samarbeid med og
påvirkning av
fylke, stat eller
organisasjoner

x
X
x
x

x
x

X
X
X
X

Oppland fylkeskommune bevilger tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Etter søknad fra
kommunene vedtar fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fordeling av midlene. Vilkår for
søknadene (2017) er som følger:
1. Tiltakene må være nedfelt og være høyt prioritert i en gjeldende kommunal
trafikksikkerhetsplan som er revidert de siste fire år. Dersom tiltak ikke er nedfelt i
planen, men skal innrulleres, må det foreligge et rulleringsvedtak.
2. Trafikkopplæring i barnehage og skole og aktiv deltakelse fra folkehelsekoordinator /
helsesøster eller tilsvarende funksjoner i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet
skal være synliggjort i kommunens trafikksikkerhetsplan.
3. Tiltakene må være beskrevet og stedfestet (område, strekning, punkt). Legg ved
oversiktskart som lokaliserer tiltaket i forhold til skole o.l. Bruk vedlagte
søknadsskjema.
4. Tiltakene må begrunnes.
5. Det må foreligge en kostnadsberegning av hvert enkelt tiltak. Fysiske tiltak må ha en
kostnadsberegning på minimum 50 000 kroner pr. tiltak. Holdningsskapende tiltak
kan ha lavere kostnadsberegning.
6. Søknad om tilskudd til fysiske tiltak må dokumentere at det foreligger godkjent
reguleringsplan for prosjektet i den grad dette er relevant.
7. Nødvendige grunnerverv skal være avklart før søknaden sendes eller etter nærmere
avtale med sekretariatet.
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8. Kommunens egenandel må være avklart og bekreftet. Unntaksvis kan det gis
forhåndsløfte om tilskudd under forutsetning om finansieringsavklaring innen en
avtalt frist.
9. Dersom det søkes om tilskudd til flere tiltak må tiltakene være innbyrdes prioritert.
10. Kommunens trafikksikkerhetsplan i oppdatert versjon og eventuelle rulleringsvedtak
(jfr. pkt. 1) skal vedlegges søknaden.

GENERELT OM GAUSDAL KOMMUNE
Gausdal kommune grenser i sør-øst mot Lillehammer. Mot sør-vest mot Nordre Land, NordAurdal og Øystre Slidre. I nord mot Sør-Fron og Ringebu og i øst mot Øyer. Kommunens
areal er på 1190 kvadratkilometer. Folketallet i kommunen er 6210 innbyggere (2015).
Hovedferdselsårene gjennom kommunen er Fv.255 (Lillehammer grense – Segalstad bru Espedalen) og Fv.254 (Segalstad bru – Øyer grense).
Innenfor kommunen er det i alt 81 km med kommunale veger. Av disse er 19 km asfaltert og
62 km grusveg.

ELEMENTENE I TRAFIKKSYSTEMET
For å få en grei oversikt over de tiltak som kan gjøres i trafikksikkerhetsarbeidet, er det
nødvendig å plassere elementene som har innvirkninger på trafikksikkerheten i grupper.
Disse gruppene kan deles inn i fire.
Trafikanten
Trafikanten er de som ferdes i trafikken, eller oppholder seg i et trafikert miljø. Dette kan
innbefatte fotgjengere, syklister, motorsyklister, bilførere, passasjerer m.m. De
holdningsskapende tiltakene innenfor denne planen vil være rettet mot trafikanten og da
særlig hos de yngre før de slippes løs i trafikken. Samtidig bør det være et opplegg for eldre
bilister om å bedre kunnskap om bilkjøring og korrekt opptreden i nyere trafikk.
Kjøretøy
Kjøretøy er sykkel, moped, motorsykkel, bil, lastebil m.v.
Vegen og vegmiljøet
Med dette menes alt som har med veg og vegmiljø å gjøre. Det kan være kjørebane,
oppmerking, trafikkskilt, og andre forhold langs vegen som virker inn på trafikksituasjonen. I
tiltaksdelen for denne planen er vegen og vegmiljøet delt opp i to områder:


Statlige og fylkeskommunale veger



Kommunale veger
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Trafikkstyring
Trafikkstyring er de reguleringstiltakene som samfunnet iverksetter for at ulykker og uhell
ikke skal skje. Dette kan være lover og regler som styrer trafikken og trafikantene.
Vegsystemet er omfattende regulert gjennom Vegtrafikkloven med forskrifter som har
hjemmel i denne. Forskriftene er blant annet trafikkreglene, krav til kjøretøy, regler om
skilting mv. Avgjørende for om lovverket skal ha ulykkesreduserende virkning, er at det blir
fulgt opp med kontroll og sanksjoner for brudd på reglene. På kommunale veger har
kommunen ansvaret for deler av trafikkstyringen gjennom kommunale skiltvedtak og
tilfredsstillende standard på vegnettet.
Elementene i sammenheng
For at trafikksikkerhetsarbeidet skal bli så effektivt som mulig, må man se de ulike delene i
systemet i sammenheng. Tiltak som blir gjort på de ulike delene, må gjøres best mulig slik at
samspillet blir det beste. Dette gir den beste trafikksikkerhetsgevinsten.

Kjøretøy

Trafikant

Trafikksystemet

Vegen og vegmiljøet

Trafikkstyring

Elementene kjøretøy og trafikkstyring ligger innenfor ansvarsområdet til politi og
vegkontoret. Denne planen vil derfor ikke i noen vesentlig grad omfatte disse elementene.
Unntaket vil være skiltvedtak for kommunale veger, som ligger under elementet
trafikkstyring.
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ORGANISERING AV TRAFIKSIKKERHETSARBEIDET
Staten
Samferdselsdepartementet har et overordnet ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.
Vegdirektoratet er fagorganet for trafikksikkerhetsarbeidet og har et overordnet ansvar for
vegplanlegging, vegbygging, føreropplæring mv.
Fylkeskommunen
Fylkeskommunen har et ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Til dette er
det i de fleste fylkene utnevnt et fylkestrafikksikkerhetsutvalg (FTU).
Kommunen
Det er opp til hver enkelt kommune å organisere trafikksikkerhetsarbeidet. I Gausdal ligger
det overordna ansvaret hos kommunestyret.

SKOLESKYSS
Det er et mål i seg selv at elevene i Gausdalsskolen, under trygge og trafikksikre rammer og
hvor det ellers naturlig ligger til rette for det, kan gå eller sykle til skolen. En fysisk og aktiv
skoleveg er en helsefremmende aktivitet, som er viktig for elevenes læring og mestring.
Det er utarbeidet følgende prinsipper for gode skoleveger og uteområder ved skolene i
Gausdal:
Minst mulig transport i skoleområdet. Motorisert ferdsel innenfor skoletiden gjøres kun
etter avtale med skolens ledelse. Transport/parkering inn på skoleområdet er forbeholdt
nyttekjøring, som varelevering og syketransport. Ved etablering av parkeringsplasser for
ansatte, legges de utenfor skolens nærområder.
God kvalitet og størrelse på skolegård. For å tilfredsstille krav og ønsker for gode
uteområder utformes, rehabiliteres og opprustes disse i samarbeid med relevant
kompetanse, bl.a. landskapsarkitekt og kompetanse på universell utforming. Uteområdene
skal være tilrettelagt for allsidig og fleksibel bruk, mange ulike aktiviteter og samvær.
Uteområdene skal brukes i undervisningen, og være godt egnet til bruk utenom skoletid.
Kommunen lager egne anbefalinger/krav til areal for skolegårder ut fra antall elever, med
et overordnet mål om at kommunen på sikt skal oppfylle anbefalte krav for uteareal – både
når det gjelder gamle og nye skoler.
Aktiv skoleveg for alle elever, inklusiv de som kjører buss/taxi.
Å gå til skolen, eller å gå deler av skolevegen, gjør det enklere for barn å konsentrere seg
når skoledagen begynner. Å bevege seg beskytter barns fysiske og psykiske helse, og
daglig fysisk aktivitet gir barn viktige helsegevinster både på kort og lang sikt.
Skolevegen er et sted der barna sosialiserer seg med andre barn, utenfor kontroll av
foreldre og lærere. Barn snakker med barn som de nødvendigvis ikke er så mye sammen
med ellers.
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Sammenhengende og trygge veger, stier og snarveger for å sykle og gå, er blant de
viktigste enkelttiltakene som bidrar til aktivitet i store grupper.
Det planlegges med bussholdeplasser og dropsoner for taxi på trafikksikre og definerte
områder i en viss avstand fra skolen.

UTVALGTE MÅL OG MILEPÆLER FRA PROSJEKTPLANEN FOR NYE
FJERDUM SKOLE
Effektmål (gevinstrealisering):
Barn i aldersgruppen 0 - 13 år:
Foresatte:
Innbyggere:

Bidra til et oppvekstmiljø som fremmer aktivitet, læring,
trivsel og mestring.
Bidra til en moderne og tilrettelagt barnehage og skole
med trygge adkomster.
Bidra til allsidig bruk av inne- og utearealer som også
benyttes utenom skoletiden.

Resultatmål (hva skal prosjektet levere):
Det er bygget en framtidsrettet og tilrettelagt skole og barnehage med uteområder som:



Er godt egnet for undervisning. (BU)
Gir aktiv bruk i og utenom skole og barnehagetid. (BU)

Det er bygd et skole- og barnehagebygg som gir gode, varierte leke- og læringsmiljøer.
(BU)
Ansatte, elever og relevante rådsorganer er involvert og hørt underveis i prosjektet. (M)
Det er lagt til rette for trygge og aktive skoleveger for alle barn. (T)
De viktigste milepælene for skoleveg, som skal jobbes med fram til oppstart av ny skole I
2018:



Aktuelle alternativer for skoleveg og transport er utredet i henhold til kommunens
mål og prinsipper, med medvirkning fra relevante brukergrupper og fra Oppland
fylkeskommune.
Begrunnede valgte løsninger for skoleveg og transport er tatt og vedtatt i
styringsgruppa.

FARLIG SKOLEVEG
Elever i grunnskolen har rett til skyss når skolevegen er over 2 km for 1. klasse og 4 km for 210. klasse. Det kan også gis rett til skyss uten hensyn til veglengde dersom skolevegen er
særlig farlig eller vanskelig (jf. opplæringsloven § 7-1). Det må være en «særlig
risiko»/utenom vanlig fare å ferdes på den aktuelle strekningen, for den enkelte elev, for at
skyss skal innvilges (jf. rundskriv Udir-3-2009). I Gausdal kommune vil følgende kriterier
automatisk gi rett på fri skoleskyss, uten at det søkes spesielt - fortrinnsvis med buss om det
går buss på den aktuelle strekningen.
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For elever som ikke kommer inn under disse kriteriene, kan det søkes individuelt dersom man
mener at skolevegen er særlig trafikkfarlig eller vanskelig. Søknad skal sendes Gausdal
kommune som fatter vedtak i den enkelte sak. Eventuelle klager går til Fylkesmannen for
avgjørelse.
Kriterier for skyss ved farlig skoleveg:
1. Elever i 1. og 2. kl. gis fri skoleskyss når de må gå langs veg med årsdøgntrafikk (1) på
500 eller høyere og fartsgrensa er 60 km/t eller høyere.
2. Elever i 3. og 4. kl. gis fri skoleskyss når de må gå langs veg med årsdøgntrafikk på
800 eller høyere og fartsgrensa er 70 – 80 km/t.
3. Elever i 5. t.o.m. 7. kl. gis fri skoleskyss når de må gå langs veg med årsdøgntrafikk på
1500 eller høyere og fartsgrensa er 70 – 80 km/t.
4. Der gang/sykkelveg eller fortau kan nyttes er skyss uaktuelt.
1)

Årsdøgntrafikk (ÅDT) Er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer på et punkt på en vegstrekning (begge veger)
gjennom et år dividert på årets dager, m.a.o. et gjennomsnitt for daglig trafikkmengde på et sted

Sak om «RETT TIL FRI SKOLESKYSS GRUNNET TRAFIKKFARLIGE VEGER,
GAUSDAL KOMMUNE» ble behandlet av Kommunestyret, som sak 1/18 den 01.02.2018.
Det ble fattet følgende vedtak:
1. Følgende strekninger i Gausdal kommune gir rett til fri skoleskyss for 1.-4. klasse når
avstanden fra hjemmet til skolen er under 2/4 km:


Fv 204, fra brua som krysser Sagbekken og oppover Forsetseterlia. Retten gjelder
kun vinterskyss i perioden 1.11 – 31.3.



Fv 315, Baklivegen, ved berget sør for Follebu Bruk, ved Fabrikkdammen nord
for Follebu Bruk og gjennom svingene like sør for Grønlandsbrua. Retten gjelder
hele året for elever som ferdes etter en av disse strekningene.

2. Disse strekningene kommer i tillegg til allerede vedtatte kriterier i trafikksikkerhetsplan
2017-2021. Rådmannen får myndighet til å oppdatere planen tilsvarende.
3. Merkostnad i 2018 som følge av utvidet rett til fri skoleskyss dekkes innenfor
driftsrammen for planområde 3 – skole. Eventuelle utfordringer knyttet til dette vil bli
håndtert i forbindelse med tertialrapportering.
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ULYKKESREGISTRERINGER
Det foretas en løpende registrering av trafikkulykker som skjer på vegnettet i Gausdal.
Trafikkulykkene registreres slik at det gir informasjon om hvor ulykkene skjer,
alvorlighetsgrad, uhellskategori, alder på involverte etc. Det er innhentet tall for perioden
2011 – 2015 som bl.a. viser:

År.

Antall
personskadeulykker

Antall drepte /
skadde

Antall
Antall hardt lettere
skadd skadde

Antall
drepte

2011

7

8

0

1

7

2012

8

9

0

1

8

2013

3

4

1

0

3

2014

3

4

0

0

4

2015

6

10

0

1

9

27

35

1

3

31

Totalt

Tabellen viser litt variasjon i skadeantall fra år til år, men variasjonene er innenfor et normalavvik. For det meste dreier det seg om lettere skader og svært få alvorlige skader og drepte.
En person drept eller hardt skadet i trafikken er imidlertid en for mye.
I grafen nedenfor er ulykkene fordelt på alder. Tallene viser at unge bilførere er
overrepresentert i skadestatistikken. De høyeste ulykkestallene finner man aldersgruppen 15 –
19 år.
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Aldersfordeling ved ulykker
90 – 94
80 - 84
70 – 74

Alder

60 - 64
50 – 54
40 – 44
30 – 34
20 – 24
10 – 14
0
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3

4

5

6

7

Antall skadde
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Hvor skjer ulykkene i Gausdal?

Kartet viser hvor det har skjedd ulykker og alvorlighetsgrad for disse. Fv 255/254 er de mest
ulykkesbelastede vegene i kommunen. Videre viser kartet at det er i tettstedene Follebu og Segalstad
bru de fleste ulykkene skjer.
Det er som vist i tabell I vært 35 trafikkulykker i løpet av en 5 – årsperiode. Av disse ulykkene er 86 %,
eller 30 ulykker relatert til bil med skade på bilfører eller passasjer. Resterende 5 ulykker gjelder 3
skader på fører/passasjer av motorsykkel/moped og 2 ulykker på sykkel.
Hva forteller tallene oss?
Rapporteringsperioden er i knappeste laget i forhold til å trekke for bastante konklusjoner, men en
viss indikasjon gir de tross alt. Politiet bekrefter også at tallene harmonerer med tidligere
skadeomfang. Med dette forbeholdet er det grunnlag for å kunne trekke følgende konklusjon:




Tettstedene Follebu og Segalstad Bru er overrepresentert i skadestatistikken
De fleste ulykkene er av mindre alvorlighetsgrad – les: «lettere skadd»
Skadene er i vesentlig grad, 86 %, relatert til bilkjøring og skade på sjåfør/passasjer
12
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Aldersgruppen 15 – 34 er overrepresentert i skadestatistikken

Det foreslås at konklusjonene som er gjengitt ovenfor blir en del av grunnlaget og kriteriene for
prioritering av trafikksikkerhetsprosjekter som skal gjennomføres.

HANDLINGSDEL – TILTAK
Handlingsdelen er en oversikt over prioriterte tiltak av forebyggende karakter og konkrete
investeringstiltak i veger og gang -sykkelveger etc. Forebyggende tiltak er primært aktiviteter knyttet
til opplæring og holdningsskapende arbeid. I erkjennelse av at trafikksikkerhet i betydelig grad dreier
seg om holdninger og kulturelt betinget adferd, er det naturlig å øke fokus og innsats på dette
området.
Handlingsdelen inneholder forslag fra tidligere planer som ikke er gjennomført. Videre inneholder
forslaget nye prioriterte aktiviteter. Til hvert tiltak er det utarbeidet kostnadsberegninger basert på
erfaringspriser oppjustert til 2016-priser.
Prioritering vises i følgende 3 alternativer:

Høy – Middel – lav

Prioriterte forebyggende tiltak er redusert betydelig i antall. I dette dokumentet er det prioriterte 4
hovedaktiviteter – alle med et forebyggende perspektiv hvor holdninger og kunnskap er grunnlaget.
Det forutsettes at de enkelte enheter som er eller blir involvert, skole/barnehage/helsesøster etc.,
prioriterer og konkretiserer tiltakene i sine styringsdokumenter
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Forebyggende tiltak
Opplæring og holdningsskapende arbeid i kommunen.

Målgruppe

Tema/Gjennomføring

PRI

Ansvarlige

Økonomi

Skoler/barnehager

I samarbeid med lokale og
regionale samarbeidsparter
gjennomføre TS-opplæring.

H

Skole- og
barnehageansvarlig

Dekkes
innen øk.
ramme

Foreldre

helsesøster

Opplæring skal skje i hht.
godkjente læreplaner
Barn i
barnehagene/skole

Personalet veileder og støtter
barna slik at de kan på sikt kan
bli en selvstendig trafikant.

H

Barnehagene

Dekkes
innen øk.
ramme

Tverrfaglig gruppe

Dekkes
innen øk.
ramme

Barnehagene gjennomfører et
trafikkpedagogisk opplegg,
Tarkus.
Elever ved Gausdal
ungdomsskole.

Holdningsskapende aktiviteter H
som setter fokus på
ungdommens forhold til rus og
motorkjøretøy - ses i
sammenheng med og kommer
i tillegg til løpende aktiviteter
vedr trafikk i GUS

Befolkningen
generelt med fokus
på eldre og
innvandrere

I samarbeid med lokale og
regionale samarbeidsparter
gjennomføre TS-opplæring for
aktuelle grupper

H

1)

SLT - GRUPPA

Dekkes
innen øk.
ramme

1) SLT: Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Investeringstiltak
Det er fortsatt mange enkelt tiltak på investeringssida. Tiltakene er gruppert etter N=nye
forslag i år og G= tiltak fra tidligere planer. Tiltakene er deretter prioritert etter høy, middels
og lav prioritet. Investeringstiltakene som har høy prioritet er splittet i kommunale og
fylkeskommunale veger, og innbyrdes prioritert. Det at et tiltak i denne omgang får lav eller
middels prioritet betyr ikke at prosjektet er uaktuelt ved en senere revisjon.
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Fylkeskommunale veger -investeringstiltak med høy prioritet
Ansvar fylkeskommunen/SVV, i samarbeid med kommunen

Tiltak

Forventa effekt

Fv 255 Granbakken –
Vestre Gausdal Ny
gang- og sykkelveg
 Planmessig
avklaring
 Bygging
Fv 254, Fjerdum skole
ny busslomme, jfr.
innspill til Hp.
fylkesveger

Sikre gående og
syklende langs FV 255.

Sikre tryggere forhold
for skoleelever ved
ankomst/avreise

0,5

F2

Fv 255 Segalstad bru
ved Hjørnekafeen.
Ombygging av
eksisterende
fotgjengerovergang.
Etablere trafikklys og
opphøyet gangfelt.
Fv. 204 i Forset mellom
Flatavegen og
Kjørkjevegen (gamle
Brubakken); ny
gang/sykkelveg
Fv 341
Nevråa til Follebu kirke.
Gang/sykkelveg
Fv 255/Stensrudvegen;
Utarbeide analyse,
planmessig avklaring og
forslag til tiltak for å
bedre
trafikksituasjonen for
krysset,
gang/sykkelvegen og
adkomst til
bussholdeplass.
Fv 315, G. Land –
Travbanen Forlengelse
av gangveg + gangfelt
til Bjørndalsvolden
industriområde

Sikre tryggere forhold
for skoleelever og andre
fotgjengere. Øke
bilistenes respekt for
fotgjengerovergangen.

0,3

F3

Sikre myke
trafikanter/skoleveg.
Tryggere
oppstillingsplass for
busser på U. skolen.
Sikre myke
trafikanter/skoleveg

0,6

N

F4

7,8

N

F5

Bedre trafikksikkerhet
for kjørende, syklende
og gående.

0,3

N

F6

6,0

N

F7

Fv. 318 Øverbygdsvegen
og Fv. 338 Treahøgda;
Vegutbedring/bredding.

Kostnad
Tall i mill.
55

N/G

Prioritet

N

F1

Bussholdeplassen blir
benyttet slik den er
tenkt.

Sikre myke
trafikanter/skoleveg

Tryggere skoleveg.
Bedre
framkommelighet,
særlig for større
kjøretøyer.

Kostnad
må
beregnes
av SVV når
det
foreligger
detaljerte
planer.

N

F8
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Tiltak

Forventa effekt

Fv 315 Travbanen
Busslommer

Sikre myke trafikanter/
skoleveg Tilrettelegging
for trafikksikre forhold
ved på- og avstigning
Sikre myke
trafikanter/skoleveg

Fv 315 Follebu stadion Follebu Bruk,
forlengelse av gangveg
inkl. kryssing av elva.
Fv. 315 og Fv. 336
Kankerud fjelltak –
Frøyse, Etablere
møteplasser og
busslommer.
Fv. 254 ved Ø. Gausdal
bygdahus; re-etablere,

Kostnad
Tall i mill.
0,3

N/G

16,5

N

F 10

N

F 11

Sikre myke
0,2
trafikanter/skoleveg
Dempe konflikten
tungtransport/skolebarn

Prioritet

F9

Sikre tryggere forhold
for fotgjengere.

0,1

Sikre tryggere forhold
for skoleelever og andre
gående.

0,7

N

F 13

Sikre tryggere forhold
for skoleelever og andre
gående.

3,0

N

F 14

Sikre trygge forhold for
skoleelever og andre
fotgjengere gjennom en
uoversiktlig og skarp
sving.

3,6

N

F 15

F 12

og skilte bussholdeplass

Fv. 254 og Fv. 337 i
Svingvoll.
Gatebelysning langs
gang/sykkelveg.
Fv. 337 Fra
Gatebelysning fra
Vaskeribekken til Peer
Gynt vegen
Fv. 255 Haugetun til
oppkjøring til
Nerjordet; forlengelse
av gang/sykkelveg.
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Kommunale veger -investeringstiltak med høy prioritet
Ansvar kommunen i samarbeid med fylkeskommunen /SVV

Tiltak

Forventa effekt

Kostnad
Tall i mill.

N/G

Prioritet

Fjerdum skole og
barnehage.
Gang- og sykkelveg på
skoleområdet
Fjerdum skole og
barnehage.
Gatelys på
skoleområdet
Fv 341, Follebu skole
Utarbeide analyse,
planmessig avklaring og
eventuelle forslag til
tiltak for å bedre
trafikksituasjonen ved
kjøring av skolebarn
til/fra skolen
Adkomst til Gausdal
Bruvoll SA.
Forlenge intern veg på
industriområdet som
muliggjør inn- og
utkjøring av tømmer og
ferdigprodukter via
adkomstveg fra 255 i
Steinshågån
Gatelys Slettmoen

Skille biltrafikk og
gangtrafikk

2,3

N

K1

Sikre tryggere forhold
for skoleelever,
barnehagebarn og
andre gående.
Bedre kapasitet og
trafikksikkerhet.

0,9

0,1

N

K3

Unngår all nordgående
og dels sydgående
tømmertrafikk/lastebiltrafikk gjennom
sentrum

6,3

N

K4

Sikre tryggere forhold
for skoleelever og andre
gående
Sikre tryggere forhold
for skoleelever ved
ankomst/avreise, sikker
bussparkering

0,3

N

K5

6,0

G

K6

Gausdal U. skole og
Forset skole.
Realisering av vedtatte
planer for bedret
adkomst og
oppstillingsplasser for
busser til GUS og Forset
skole. Prosjektet
inkluderer i tillegg
uteområder ved de to
skolene

K2

17
Trafikksikkerhetsplan (TS) 2017 – 2021

Investeringstiltak med middels prioritet
Tiltak

Forventa effekt

Fv 341/ Fv 318
Follebu kirke
bussholdeplass
F 255/Fv 315/Fv 341
Uoversiktlig trafikkbilde
i Follebu sentrum med
3 busslommer – 2
busstopp for
nordgående trafikk –
en på hver side av
krysset Fv
255/Holsbakkene.
Vegvesenet bes utrede
alternativer.
Fv 310«Brua museum»
i Vestre - etablering av
sikker fotgjengerkryssing.
Fv. 255 Bødal bygdahus
– bussholdeplass

Bedre forhold for
kollektivreisende

Fv 337 Forlengelse av
50-sona til flata forbi
Skeiselva. I tillegg
siktforbedring på
samme strekning
Fv 318 Kanadavegen –
kryss Øverjordsvegen.
Vanskelig kryss,
mangler busslomme,
stor gangtrafikk

Kostnad
Tall i mill.
0,2

Ansvarligøk/faglig
SVV /
Kommunen

N/G

Prioritet

G

M

En ryddigere og sikrere
trafikksituasjon ved
«Olatorget»

Ikke
avklart

SVV

N

M

Sikre fotgjengere

0,1 mill.

SVV /
Kommunen

G

M

Bedre forhold for
trafikanter som skal ta
buss
Redusert hastighet

0,1

SVV /
Kommunen

G

M

0,1

SVV

N

M

Tryggere forhold for
gående/syklende

0,2

SVV /
Kommunen

M
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Investeringstiltak med lav prioritet
Tiltak

Forventa effekt

Kostnad
Tall i mill.

Fjerdum skole og
barnehage.

Sikre sammenhengende
gang og sykkelvegnett.

3,5

Gang/sykkelveg
gjennom Frydenlund
boligfelt.
Fv 318
Segalstadsvingen –
Seg bru Vanskelige
forhold for gående,
vinterproblematikk,.

Tryggere forhold for
gående/syklende

Ansvarligøk/faglig
Kommunen

N/G

Prioritet

N

L

Kommunen
SVV

N

L
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