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FORORD
Denne planen er en revisjon av ”Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2010”. I henhold til denne
planen, skal oppdatering og rullering utføres innen 2010. Alle kommuner som tildeles
fylkeskommunal støtte til planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak må vise til
prioriterte tiltak i en vedtatt trafikksikkerhetsplan. Sola kommune startet arbeidet med revisjon
av trafikksikkerhetsplanen våren 2010. Arbeidet ble avsluttet 1. halvår 2011.
Det er et mål å redusere antall trafikkulykker og redusere alvorlighetsgrad for alle trafikanter i
kommunen. Trafikksikkerhetsplanens analyser tar utgangspunkt i politirapporterte
personskadeulykker. Planen har vektlagt sikring av skoleveier. Med bakgrunn i resultatene
fra vurderingene og analysen er det utarbeidet en overordnet trafikksikkerhetsplan for
perioden 2011-2020, samt et handlingsdokument for fysiske tiltak. Som del av arbeidet ble
det også gjennomført en kafedialog der alle tjenesteområdene i kommunen var representert,
og de kom med innspill til organisatoriske og adferdsendrende tiltak.
Kommuneplanlegger Mona Skarås har vært kommunens prosjektleder i arbeidet, og i
plansekreteriatet deltok Gareth Doolan, Egil Haga, Gunleif Øglænd, Rune Hatteberg og Ståle
Undheim, Asplan Viak AS har vært engasjert som konsulent for å gjennomføre
ulykkesanalysen og utredningen. Hos Asplan Viak har siviling. Ivar Fett vært oppdragsleder,
samfunnsgeograf Richard Wigestrand hovedmedarbeider, mens Sigbjørn Wik og Adelhei
Smeland har stått for oppdatering av kart og grafer/diagram.

Sola, 15. august 2011

Ingrid Nordbø
rådmann
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2 SAMMENDRAG
Trafikksikkerhetsplan 2011-2020 er en revisjon av Trafikksikkerhetsplan 2001-2010. Den
reviderte planen har tre hoveddeler:




Registrering og analyse av ulykker på veinettet fra 2001-2009.
Oversikt over ikke-fysiske tiltak.
Tiltaksliste for fysiske utbedringer.

Formålet med planen er å legge til rette for å redusere antallet trafikkulykker samt å redusere
alvorlighetsgraden for alle trafikanter i kommunen, likevel med et spesielt fokus på barn og
unge.
Nullvisjonen, dvs. ingen drepte og alvorlig skadde i trafikken, ligger til grunn for
trafikksikkerhetsarbeidet.
Trafikksikkerhetsplanens ulykkesanalyse tar utgangspunkt i politirapporterte
personskadeulykker. Analysen viser at de fleste ulykkene skjer på det overordnede veinettet.
I perioden 2001-2009 er det registrert i alt fem ulykkespunkter og ingen ulykkesstrekninger i
kommunen. Samtlige ulykkespunkter involverer fylkes- og eller riksveg. Perioden viser en
økning i antallet ulykker fram til 2004, men at tendensen i antall ulykker over tid er svakt
nedadgående. Denne nedgangen er spesielt positiv sett på bakgrunn av at samlet
trafikkmengde har økt med 20-30 prosent. Tiltak mot ulykkespunktene er en prioritert
oppgave.
Som et ledd i medvirkningen til planen har kommunens innbyggere blitt invitert til å komme
med innspill til fysiske tiltak som kan forbedre trafikksikkerheten i kommunen. Innspillene
danner grunnlaget for hvilke fysiske tiltak som skal gjennomføres i perioden. Alle
skoleklasser og barnehager fikk utdelt skjema for registrering av steder som oppleves som
trafikkfarlige og som bør utbedres. Resten av kommunen fikk den samme invitasjonen
gjennom Solabladet og kommunens hjemmesider. Det kom inn totalt 659 innspill til tiltak.
Hvert av disse problemområdene er deretter vurdert i forhold til type tiltak og hvilken prioritet
tiltaket skal ha. En stor del av disse tiltakene er vurdert å være ordinære drifts- og
vedlikeholdsoppgaver og skal følges opp av kommunalteknikk i deres arbeid. Flere av
innspillene hadde fellestrekk som problemområder, og disse er samlet i 20 tiltaksområder.
Dette gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser og økonomiske midler til
gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak.
Den ikke-fysiske delen av planen har som formål å peke på organisatoriske og
adferdsendrende tiltak i kommunen og hvem som har ansvaret for dem. Kommunen inviterte
utvalgte representanter fra ulike kommunale avdelinger til kafédialog/idédugnad om hvilke
ikke-fysiske tiltak kommunen bør jobbe med og hvor ansvaret for tiltakene bør ligge.
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3 BAKGRUNN FOR PLANEN
Trafikksikkerhetsplan 2011-2020 er en revisjon av gjeldende trafikksikkerhetsplan for Sola
2000-2010, vedtatt i 2000.
En rekke av tiltakene i gjeldende plan er gjennomført. Samtidig har både trafikksituasjonen
og utbygging i kommunen utviklet seg slik at det er behov for å oppdatere seg på
ulykkessituasjonen og deretter utarbeide revidert handlingsplan. I denne sammenheng er det
også viktig å vise til at det på nasjonalt nivå er vedtatt en nasjonal handlingsplan for
trafikksikkerhet og fylkets oppfølging av denne.

4 MÅL
Samferdselsdepartementet styrer det overordnede trafikksikkerhetsarbeidet og har
utarbeidet Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2002 – 2011. Denne er
videreført i Nasjonal transportplan 2006 – 2015. Planen slår fast at det skal legges opp til økt
innsats og samarbeid i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen er utarbeidet med nullvisjonen som
premiss og viser et stort spekter av trafikksikkerhetstiltak som er rettet mot både trafikanten,
vegen og kjøretøyet.
Fylkestinget har gjennom fylkesplan for Rogaland 2006 – 2009 slått fast at fylkeskommunen
skal intensivere og videreutvikle sikkerhets- og trygghetsnivået innen transportsektoren.
Reduksjon i antall skadde og drepte i Rogaland skal være større enn på landsbasis. Dette
skal søkes oppnådd ved en god samordning mellom de ulike instanser som arbeider for å
øke trafikksikkerheten, prioritere veiprosjekter ut fra trafikksikkerhetshensyn, samt fokusere
på sikkerhet i alle transportformer. Fylkesplanen slår fast at trafikksikkerhetsarbeidet spesielt
skal rettes mot:
• sikring av skoleveier
• reduksjon i antall skadde og drepte syklister og ungdommer
• tiltak mot kjøring i ruspåvirket tilstand og i særlig høy fart, samt bedre bruk av bilbelte/hjelm.
Fylkestinget ga våren 2006 sin tilslutning til at det startes opp et nullvisjonsprosjekt i SørRogaland. Fylkesplan for Rogaland samt gjeldene transportplaner i Rogaland slår fast at
fylkeskommunen skal intensivere og videreutvikle sikkerhets- og trygghetsnivået innen
transportvirksomheten, og fokusere på sikkerhet i alle transportformer. En reduksjon i antall
skadde og drepte vil kreve et samvirke mellom en rekke trafikksikkerhetstiltak, både fysiske
tiltak på veinettet, atferdsregulerende tiltak, kontroll og sanksjoner, opplæring, informasjon og
kunnskapsoppbygging.
Hovedmålet er å redusere antall trafikkulykker og redusere alvorlighetsgrad for alle
trafikanter i kommunen, likevel med et spesiell fokus på barn og unge. I tillegg er det mer
konkret valgt ut følgende delmål for arbeidet med trafikksikkerhetsplanen i Sola kommune:
-

Redusere antall ulykker i kryss og på strekninger som peker seg ut som spesielt
ulykkesbelastede.
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Redusere utrygghetsfølelsen til elever, lærere og foresatte ved skoler og barnehager og
langs skoleveier.
Styrke arbeidet med holdninger og adferd.
Effektivisere kommunens arbeid med trafikksikkerhet.

Folkehelseperspektiv
Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet og et sentralt virkemiddel i
folkehelsearbeidet. Trafikksikkerhetsplan 2011-2020 vil fremheve at arbeidet med sikring av
skoleveier, utbedring av veinett og gang/sykkelveier også har en helsegevinst i befolkningen.
Areal- og transportplanleggingen er viktig for befolkningens muligheter til å velge en livsstil
som fremmer fysisk aktivitet og helse. Derfor er hvordan transportsystemene tilrettelegges
vesentlig både for å ivareta trafikksikkerhet og redusere skader og tidlig død, men også
vesentlig i forhold til å kunne bruke kroppen. Sola kommune har gjennom å ha inngått
partnerskap med Rogaland Fylkeskommune forpliktet seg til å arbeide systematisk med
folkehelsearbeidet i kommunen. Mulighetene til å ta sunne livsstilsvalg gjennom å være
fysisk aktiv er et sentralt satsingsområde.
Kommunen arbeider målrettet for å redusere skader og tidlig død, redusere
utrygghetsfølelsen langs skoleveien, styrke holdningsarbeidet og effektivisere kommunens
arbeid med trafikksikkerhet. Dette er et viktig bidrag til å styrke helsen til Solas befolkning
som bør løftes frem i Trafikksikkerhetsplan 2011-2020.

5 METODE
5.1 Grunnlagsdata
Sola kommune hadde 22. 831 innbyggere per 1. januar 2010 og har en positiv
befolkningsutvikling (SSB).

5.1.1 Veinett og trafikkmengde
Hovedveinettet i Sola kommune består av Rv. 509 og Fv. 510, som krysser kommunen i xform. Av de andre fylkesveiene har spesielt Fv. 443 Forusbeen en viktig funksjon som
forbindelse mellom Sola og Forus:


Rv. 509 krysser kommunen fra Tanangerveien i nordvest, via Sentrumsveien til
Sandnesveien i sørøst. Tanangerveien er hovedforbindelse til Stavanger vest, Dusavika
og E39 nordover. Sandnesveien, er hovedforbindelsen mot Sandnes sentrum, Fv. 44,
godsterminalen i Ganddal og E39 sørover. Årsdøgntrafikken (ÅDT) fra 2009 viser at Rv.
509 fra Hafrsfjordbruen til Sømmevågen har en trafikkmengde på 10000–13000 kjøretøy.
I Sømmevågen er trafikkmengden rundt 24 000. På Sandnesveien er trafikkmengden
omtrent 8000 kjøretøy per døgn.
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Fv. 510 krysser kommunen fra Nesbuveien i nordøst, via Flyplassveien og
Sentrumsveien til Kleppveien i sørvest. Overordnet fungerer Nesbuveien primært som
forbindelse mellom flyplassen/sentrum og Stavanger/E39 nordover, mens Kleppveien
forbinder Sola mot Jæren sørover. På Nesbuveien mot Stavanger er trafikkmengden på
mellom 11500 og 15500, mens trafikkmengden på Kleppveien synker gradvis fra 13000
til knappe 6000 (ÅDT).
Fv. 443 har en trafikkmengde på omtrent 12000 kjøretøy.
I tillegg er det mange kommunale veier med varierende trafikkbelastning.
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Figur 1 Oversiktskart over Sola kommune (kartgrunnlag: SmartKommune).
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5.1.2 Ulykkesdata
Ulykkesdataene i denne revisjonen av trafikksikkerhetsplanen kommer fra Statens
vegvesens trafikkulykkesregister og inneholder alle politirapporterte ulykker (PPU) som har
inntruffet i Sola i perioden 2000-2009. Forsikringsrapporterte ulykker er vanskelig
tilgjengelige og er ikke med i statistikken. Politiregisteret inneholder opplysninger om åsted,
hendelsesforløp, skadeomfang, etc. Registreringen forholder seg til veinettet før
omklassifiseringen ved årsskiftet 2009/2010. Vi vet at det er en del ulykker som ikke blir
rapportert. Forskning viser at bare omtrent en tredjedel av det totale antallet ulykker med
personskade fremkommer som politirapporterte ulykker. De aller fleste av ulykkene som ikke
registreres involverer lettere materiell skade. Sykkelulykker og andre ulykker hvor bare en
part er involvert utgjør vanligvis en stor andel av disse. Noen av ulykkene er ikke godt nok
stedfestet, eller mangler informasjon på annen måte.

5.1.3 Medvirkning
Sola kommune sendte ut 5000 spørreskjema til skoler og barnehager, og vi ba barn, unge og
foresatte om å registrere trafikkfarlige strekninger og punkter. I tillegg annonserte vi i
Solabladet og på kommunens hjemmeside. Totalt kom det inn 659 innspill.
Kommunen inviterte også utvalgte representanter fra ulike kommunale avdelinger til
kafédialog/idédugnad om hvilke ikke-fysiske tiltak kommunen bør jobbe med og hvor
ansvaret for tiltakene bør ligge.
I høringsperioden forutsetter vi å få medvirkning fra Fylkesmannen i Rogaland, Statens
vegvesen, Rogaland politidistrikt, Rogaland Fylkeskommune og Trygg Trafikk.

5.2 Analyse/vurderinger
De innsamlede dataene om ulykker og utrygghet danner grunnlag for analysen/vurderingen i
kap. 6. For å bli orientert om situasjonen og de lokale forholdene i områdene ble det foretatt
en befaring av de ulykkes- og utrygghetspunktene som er registrert.
Det er foretatt en grundig analyse av alle politirapporterte personskadeulykkene som er
registrert i Sola 2000- 2009.
Alle utrygghetspunktene er vurdert individuelt på grunnlag av:




Problembeskrivelse fra mottatte innspill
Befaring på stedet
Faglig skjønn basert på erfaringer

Gjennom analysen har det fremkommet tendenser eller mønster i ulykkessituasjonen som
danner grunnlag for valg av tiltak.
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REGISTRERING OG ANALYSE AV ULYKKER.

Ulykkesanalysen bygger på statistikk over de ti sist registrerte årene (2000-2009). For å
sammenligne ulykkesutviklingen er 10-års perioden inndelt i to perioder på fem år (20002004 og 2005-2009).

6.1

Ulykkesutviklingen generelt

Den årlige ulykkesantallet for tiåret fra 2000-2009 er vist i figuren under. Det var totalt 290
politirapporterte ulykker med personskade i løpet av ti-årsperioden. Perioden viser en økning
i antallet ulykker fram til 2004, men at tendensen i antall ulykker over tid er svakt
nedadgående. Antall ulykker med drepte og alvorlig skadde hadde et ”negativt toppår” i 2003
(13 personer), men har deretter stabilisert seg på mellom to og fire hvert år. I hele perioden
er det 13 drepte i trafikken i Sola kommune.

Figur 2 Antall ulykker samt antallet drepte, meget alvorlig og alvorlig skadde personer i perioden 2000-2009.

I perioden fra 2000–2004 inntraff det 156 politirapporterte personskadeulykker i Sola. I
tilsvarende 5-års periode fra 2005-2009 inntraff det 134 politirapporterte ulykker. Ser vi på
antallet drepte og skadde personer var det mellom 2000-2009 totalt 387 personskader, mot
416 personskader i tiårsperioden 1989-1998 (det vil si en nedgang på 29 personskader).
Denne nedgangen er spesielt positiv sett på bakgrunn av at samlet trafikkmengde har økt
med 20-30 prosent.
Kartet på neste side viser en oversikt over hvor ulykkene for hele perioden har inntruffet. De
fleste ulykkene har skjedd på det overordnede veinettet, det vil si på riks- og fylkesveinettet.
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Figur 3 Oversikt over ulykker i perioden 2000-2009 etter alvorlighetsgrad.
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Oversikten viser også at det er en del ulykker på veier med mindre trafikk som virker tilfeldig
spredt. Nytt i forhold til forrige tiår (1989-1998) er at det i området i sørvest har inntruffet
ulykker med lettere personskader. Videre har antallet ulykker på Tananger Ring økt det siste
tiåret, deriblant flere alvorlige ulykker i og ved sentrumsdelen av veien.
Boligområdet ved Sola sentrum har også fått flere ulykker det siste tiåret. Noe av dette må
tilskrives boligutvikling og trafikkvekst.
Det er også bekymringsfullt at fire av dødsulykkene og flere alvorlig skadde har skjedd på
Tjeltavegen og i området rundt Tjelta, selv om totalt antall ulykker har tilsvarende
konsentrasjon.
Av positive trekk ser vi at Sandelsletta har fått færre ulykker det siste tiåret sammenlignet
med tiåret før, hvorav ingen alvorlige.

6.2 Ulykkespunkter og strekninger
Konsentrasjon av ulykker kalles ulykkespunkt- eller strekninger og beregnes ut fra
femårsperioder.
 Ulykkespunkter er definert som 4 ulykker innenfor 100 meter i løpet av 5 år.
 Ulykkestrekninger er definert som 10 ulykker innenfor 1 km i løpet av 5 år.
Vi ser generelt på dominerende ulykkestyper, belastede veityper og tendenser i
ulykkesutviklingen. Ved å fokusere på ulykkestypene legges grunnlaget for hvilke tiltak som
bør ha hovedfokus.
Ulykkespunkt i Sola 2003-2007:



Fv. 510 Nesbuvegen x fv. 382 Røyneberg
Fv. 382 Madlav x Grannessletta

Ulykkespunkt i Sola 2004-2008:




Rv. 509 Tanangervegen x Sola prestegårdsveg og Kolnesvegen
Rv. 509 Flyplassvegen x Nordsjøvegen
Fv. 374 Nordsjøvegen x Ølbergvegen

Det er ikke registrert ulykkesstrekninger i Sola kommune i løpet av tiårsperioden. Statens
vegvesen gjør en god del arbeid i forhold til ulykkespunkt, men mindre på
ulykkesstrekninger. Ofte er et ulykkespunkt også en del av en ulykkesstrekning. Kommunen
og Statens vegvesen planlegger å gjøre noe med samtlige av ulykkespunktene.
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Figur 4 Oversikt over ulykkespunkter
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6.3 Ulykker fordelt på alvorlighetsgrad
Tabellen under forteller at ulykkesbildet har en positiv utvikling for alle alvorlighetsgradene.
De fleste ulykkene involverer lettere skade. Antallet lettere skadde var 181 personer i første
halvdel av perioden og sank til 159 personer i siste halvdel. Ellers ser vi at antallet alvorlig og
meget alvorlig skadde har en markert nedgang (fra totalt 26 personer i perioden 2000-2004
til 8 personer i 2005-2009). Antallet drepte har gått ned fra 7 til 6 i siste periode.

Figur 5 Antall skadde fordelt på alvorlighetsgrad.

Kartoversikten på neste side viser at de fleste ulykkene med alvorlig utgang er spredt på hele
kommunen, men inntreffer spesielt på det overordnede veinettet. Det er flere strekninger på
riksveinettet hvor alvorlige ulykker har inntruffet. De alvorlige ulykkene synes derfor å henge
sammen med trafikkmengde. I forhold til trafikkmengde peker imidlertid Tjeltaveien seg ut. I
siste tiårsperiode inntraff det to ulykker som resulterte i dødsfall samt flere ulykker med
lettere personskader. I perioden 1989-1998 var det ingen registrerte ulykker på denne
strekningen. Dette kan ha sammenheng med at fylkesveinettet over tid har fått økt trafikk
uten at veiene har blitt tilsvarende opprustet til en standard som kan ta den økte
trafikkmengden.
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Figur 6 Oversikt over steder for ulykker med drepte og alvorlig skadde
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Et annet trekk som peker seg ut er at Sola sør har hatt 10 av de alvorlige ulykkene i
kommunen. Det er imidlertid gjort tiltak på Tjelta (undergang for gående og syklende) og flere
tiltak planlegges her.
Oversikten viser også at området i sentrum av Tananger er overrepresentert med alvorlige
ulykker trafikkmengden tatt i betraktning. Rv. 509 gjennom Tanangerhalvøya har hatt flere
ulykker med alvorlig utgang.
Mengden ulykker henger sammen med høy trafikkmengde. Fv. 510 Nesbuveien har også en
del alvorlige ulykker. Det er imidlertid etablert 40 km/t og opphøyd gangfelt på deler av
strekningen. Trafikkmengden for dette ulykkespunktet vil imidlertid avlastes ved etablering av
Solasplitten.

6.4 Ulykker fordelt på trafikantgrupper
De fleste ulykkene med personskade er ulykker mellom biler. Relativt sett er imidlertid flere
ulykker knyttet til motorsykkel enn bil. Utviklingen viser imidlertid en nedgang for begge
trafikantgruppene. I forhold til foregående tiår er det samlet sett flere motorsykkelulykker nå.
Dette kan henge sammen med at antallet motorsyklister øker. For de mykeste trafikantene er
det liten utvikling det siste tiåret. Antallet ulykker som involverer syklende er uendret, mens
antallet fotgjengere er økt fra 10 til 11.

Figur 7 Antall ulykker fordelt på trafikanttyper.
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Ulykker fordelt på veitype.

Fordelingen i figur 8 viser at de fleste ulykkene skjedde på riks- og fylkesveier i perioden
2000-2009. I forhold til tidligere tiårsperiode har fylkesveiene en kraftig vekst i ulykker og har
tilnærmet samme ulykkesfrekvens som riksveiene. Dette kan, som nevnt tidligere, henge
sammen med generell trafikkvekst samtidig som fylkesveien ikke har standard tilpasset
trafikkmengden.

Figur 8 Antall ulykker fordelt på vegtyper i Sola kommune.

Tiårsperioden 2000-2009 viser at ulykkesantallet er lavere for alle veityper i siste halvdel
sammenlignet med første.
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Ulykker fordelt på ulykkestyper

Figur 9 Ulykker fordelt på ulykkestype.

Vi ser av figuren over at ulykkene fordeler seg på flere ulykkestyper, men at kryssende
kjøreretning og utforkjøring har en positiv utvikling. Reduksjonen i antallet ulykker i
kryssende kjøreretning kan ha en sammenheng med utbygging av rundkjøringer.
Møteulykkene øker imidlertid og kan ha sammenheng med distraksjoner blant bilførere
(økende bruk av mobiltelefon, navigasjonssytemer etc). Samtidig ser vi også at antallet
ulykker i samme kjøreretning holder seg konstant høyt. Dette kan forklares med økende
trafikkmengde og tettere luker mellom kjøretøyene. Ser vi på alvorlighetsgraden av
ulykkestypene forsterkes dette inntrykket. Antallet påkjøringer bakfra med alvorlig utgang er
den eneste alvorlighetstypen som viser en økende tendens. Et positivt trekk er at antallet
fotgjengerulykker viser synkende tendens både fra første til siste 5-årsperiode og
sammenlignet med perioden 1989-1998. Årsaken til dette kan henge sammen med økt fokus
på separering (bygging av gang- og sykkelveier og underganger), fartsdempende tiltak i
boliggater samt tiltak knyttet til gangfelt (redusert fartsgrense, belysning, opphøyde gangfelt
etc).
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Figur 10 Antall alvorlige ulykker fordelt på ulykkestype.

Sammenligner vi periodene 2000-2004 og 2005-2009 ser vi økning i antall ulykker i samme
kjøreretning i økende grad gjelder overordnet veinett. Denne ulykkestypen er typisk for veier
med høyt trafikkvolum. Alvorlighetsgraden er vanligvis liten, selv om det her kan oppstå
senskader som ulykkesrapportene ikke registrerer (nakkesleng). Bortsett fra å øke
kapasiteten er viktigste tiltak å påvirke trafikantatferden. Imidlertid har fylkesveiene en positiv
utvikling, mens riksveiene har en negativ utvikling. Grunnen til dette er vanskelig å forklare,
men kan henge sammen med at trafikkmengde kombinert med fartsnivået generelt er høyere
på riksveiene. På den andre siden ser vi at fylkesveiene har noe økende mengde
utforkjøringsulykker. Det er vanskelig å trekke konklusjoner basert på relativt små variasjoner
mellom periodene. Utforkjøringsulykker er generelt ofte forbundet med høy fart og/eller rus
eller glatt føre. Uoppmerksomhet pga økende bruk av mobiltelefon, navigasjonssystemer og
lignende kan også være årsak til utforkjøringsulykker.

Figur 11 Ulykkestype fordelt på veitype år 2000-2004.
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Figur 12 Ulykkestype fordelt på veitype år 2005-2009.

Oversikten under viser at de fleste som ble drept eller alvorlig skadet i perioden 2000-2009
var involvert i møteulykker på riks- og fylkesveier. Vi vet at fart dreper og figuren illustrerer at
front mot front ulykker oftere har alvorlig utgang enn de fleste andre typene ulykker som
involverer kjøretøy.

Figur 13 Ulykkestype fordelt på veitype for drepte og alvorlige skadde.
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REGISTRERING OG ANALYSE AV INNSPILL

7.1 Skolevegregistrering
I mai i år ble det sendt ut 5000 skjema med tilhørende kart til alle skolene og barnehagene i
kommunen. I tillegg var det satt opp en nettløsning slik at berørte kunne sende inn sine
innspill via kommunens hjemmeside. Hensikten er å oppnå størst mulig medvirkning fra
berørte, der barn og voksne kan peke på problemer i trafikkbildet, som etter deres menings
bør utbedres. Det kom inn 659 individuelle innspill. Disse er fordelt som følgende:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Håland - 108
Tjelta – 66
Storevarden/Tananger – 32
Sola – 45
Røyneberg – 63
Sande – 97
Haga/Tananger – 69
Stangeland – 124
Grannes – 55

Innspillene er hovedsakelig registreringer gjort av barn og foreldre, som beskriver punkt og
strekninger som føles utrygge eller farlige Det var stor allsidighet i innspillene, og alle
innspillene ble lagt inn i en database.

For å få en klar oversikt over innholdet i denne databasen, ble en silingsprosess
gjennomført. Innledningsvis ble det etter kvantitativ opptelling trukket ut nærmere 60 punkter
og strekninger som ville være hensiktsmessige å bearbeide videre i planen. De 60 punktene
kjennetegnes ved at de ikke kan utbedres gjennom kommunalteknisk vedlikehold av
veinettet. De resterende innspillene var av en slik art at kommunalteknisk vedlikehold vil
være tilstrekkelig for å utbedre problemene.
De 60 utvalgte punktene var enten punkter som gikk igjen hyppig i innspillene, eller som
hadde en viss alvorsgrad uavhengig av antall innspill. Disse alvorsgradene ble spesielt tatt
hensyn til i nærheten av for eksempel skoler og barnehager. Med utgangspunkt i de 60
punktene var det hensiktsmessig å gradere innspillene etter prioritering. Dette henger også
sammen med ulykkesstatistikk for de forskjellige punktene. Etter denne silingsprosessen sto
man igjen med rundt 20 enkeltpunkter spredt rundt i kommunen, som vil danne noe av
grunnlaget for det videre arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

De innkomne merknader fra medvirkningsprosessen, sett sammen med ulykkesdata, har
dannet grunnlag for den endelige tiltaksliste.
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7.2 Oppsummering
Dette kapittelet gir en kort oppsummering av resultatene fra analysen. Tendensen i antall
ulykker for Sola kommune har vært nedadgående siden 2004. 74 % av alle ulykker skjedde
på riks- og fylkesveiene.
Dersom vi ser på endringer fra perioden 2000-2004 til 2005-2009 samt sammenligner med
forrige tiårsperiode (1989-1998) viser statistikken for Sola at ulykkene som er typisk for høy
trafikkmengde har økt (samme kjøreretning).
Samtidig har alvorlighetsgraden på ulykkene blitt redusert. Det er i dag færre
fotgjengerulykker enn i perioden 1989-1998, og antallet fotgjengerulykker har stabilisert seg
på et lavt nivå. Ulykker med kryssende trafikk er også redusert markant. De aller siste årene
har det imidlertid ikke vært reduksjon i samlet antall ulykker med drepte og alvorlig skadde.
Det overordnede veinettet dominerer ulykkesbildet, men samtidig er det flere ulykker med
lettere personskader spredt på større deler av veinettet enn sammenlignet med perioden
1989-1998.
Foruten ulykkespunktene er det to strekninger som peker seg ut med spesielt negativ
utvikling siste tiår:



Tjeltaveien (to dødsulykker i tillegg til flere ulykker med lettere personskader)
Tananger Ring m/ tilhørende veier (fem alvorlige ulykker samt flere ulykker med
lettere personskader).
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HANDLINGSPLAN 2011 - 2020

Handlingsplanen er inndelt i en ikke-fysisk del og en del for fysiske tiltak.

8.1

Ikke-fysiske tiltak

Det er i den følgende tabellen foreslått ikke-fysiske tiltak delt inn etter aldersgrupper.
Tiltakene er ikke satt opp i noen prioritert rekkefølge i forhold til hverandre.
Trafikantgruppe

Type tiltak

Ansvarlig (i samarbeid med)

Kontaktpersoner i
barnehagene
og på
helsestasjonene

Barnehagesjef,

Styrking av
trafikkopplæringen
i barnehagene
Informere om sikring av barn
i bil

Barnehagesjef

4

Kontaktpersoner på alle
barneskolene

Skolesjef

5

Styrking av
trafikkopplæringen i skolen
(spesielt gå-og
sykkelopplæring)

Skolesjef

6

Årsplan for trafikksikkerhet i
skolen Legge opp til
årstidsbaseret aktiviteter,
fadderordning sykkeldag,
sykkelprøven, hjelmbruk, lys
på sykkel, refleksjakten og
lignende

Skolesjef

4

Kontaktpersoner på alle
skolene

Skolesjef

5

Styrking av
trafikkopplæringen i skolen

Skolesjef

Barn (0 - 6 år)
1

2

3

Leder for Helsestasjonene

Barnehagesjef,
Leder for Helsestasjonene

Barn (6 - 13 år)

Ungdom (13 - 16 år)
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Årsplan for trafikksikkerhet i
skolen
Tema inkl. sikkerhetsutsyr,
refleks og rus

Skolesjef

Årsplan for trafikksikkerhet i
skolen
Tema inkl. sikkerhetsutsyr,
refleks og rus

Rogaland
fylkeskommune
Fylkesdirektør for
opplæring

8

Informasjon (bruk av
sikkerhetsutstyr, refleks,
sykkel som transportmiddel
etc.)

Politiet, kommunalteknikk

9

Aksjoner for bedre frisikt

Plan/Kommunalteknikk

10

Kontroll og overvåking
Fart og bilbeltet osv.

Politiet

Informasjon
/Oppfriskningskurs
Relevante tema kan være
refleksbruk, kjøring osv.

Eldresentre, Legesenter,
Kommunalsjef levekår

Ungdom (16 - 18 år)
7

Voksne (generelt)

Eldre (67 +)
11

Litt om de ulike tiltakene:
Barn (0 - 6 år)
Kontaktperson
Med ansvar for trafikksikkerhet utpekes i barnehagene og ved helsestasjonene (viktig med et
utpekt kontaktnett for formidling av informasjon fra eksterne parter)
Trafikkopplæring i barnehagene
Gjennom kursing/opplæring av barnehagepersonell. I tillegg bør trafikk tas opp på
personalmøtene som fast tema. Dette for å lære barn trafikksikker atferd når de er ute på tur.
Sikring av barn i bil
Kursing av helsepersonell om riktig sikring, bruk osv.
Tilgjengelig informasjon om trafikksikkerhet bør 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 bør henges opp på helsestasjonen.
Foreldremøter i barnehagene - ta opp sikring av barn i bil som et fast tema hvert år.
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Barn (6 - 13 år)
Kontaktperson
Med ansvar for trafikksikkerhet utpekes på skolen (formidling av informasjon, hovedansvarlig
for trafikkprosjekter etc.)
Trafikkopplæring i skolene
Gjennom kursing/opplæring av skolepersonell. I tillegg bør trafikk tas opp på personalmøtene
som fast tema. Dette for å lære barn trafikksikker atferd når de er ute på tur.
Årsplan for trafikksikkerhetsarbeidet
Årsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i skolen lages ved alle barneskolene (bør være en
integrert del av skolens årsplan) . Planen bør følge årets ulike årstider og fokusere på viktige
temaer i de ulike månedene. Temaer og opplegg må også tilpasses de ulike
klassetrinn.
Foreldremøter (inkl. FAU) i skolene - ta opp sikring av barn i bil som et fast tema hvert år.
Skolestart - Samtale om barnets framtidig skolevei, samt fadderordning.

Ungdom (13 - 16 år)
Årsplan for trafikksikkerhetsarbeidet
Årsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i ungdomsskolen lages (som en integrert del av skolens
årsplan). Temaer som bør vektlegges er sikkerhetsutsyr, refleks og rus.

Ungdom (16 - 18 år)
Årsplan for trafikksikkerhetsarbeidet
Trafikksikkerhet som prosjekt gjennomføres på videregående skole, samarbeidpartnere
som SVA. politi, trygg trafikk m.fl. kan kontaktes. Initiativ om tid og tema tas fra
skolen.
Voksne - befolkningen generelt
Informasjon
Kunnskapsformidling om trafikksikkerhet. Ulike temaer som kan tas opp :
- refleks
- bruk av sikkerhetsutstyr (sikring i bil, hjelmbruk)
- regelverk - eks. sykkelregler
- sykkel - fremme sykling som transportmiddel, helseeffekt etc.
- fart - eks. resultater fra fartsmålinger/radarkontroller
- frisikt - eks. viktigheten av å fjerne vegetasjon i avkjørsler og ut mot veikryss
Aksjoner for å bedre frisikten
Settes i gang i nærmiljøene for å bedre sikten langs lokalveien generelt (fjerne, klippe hekker
etc.) og spesielt i hver enkelt sin avkjørsel.

Eldre (65 +)
Informasjon
Spre informasjon om trafikksikkerhet for eldre ved eldresentrene og legesentrene.
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Arrangere informasjonsmøter om ulike trafikktemaer på eldresentrene.
Å øke refleksbruken blant eldre er viktig.

Samarbeidspartnere i trafikksikkerhetsarbeidet.
Parallelt med kommunens arbeid med holdningskapende arbeid utfører også andre
trafikksikkerhetsarbeid i Sola kommune. Statens vegvesen prioriterer utbedring av det
overordnede veinettet med utgangspunkt i Nullvisjonen, utfører kontroller av kjøretøy og
diverse holdningsskapende kampanjer. Rogaland fylkeskommune har ansvar for
videregående skoler og har de senere årene gjennomført et prosjekt rettet mot ungdom
mellom 15 og 25 år kalt ”Nullvisjonsprosjektet” på Jæren. Politiet fyller dessuten en viktig
rolle gjennom utføre kontroller.
For å styrke samhandlingen mellom partene som er involvert i det ikke-fysiske
trafikksikkerhetsarbeidet kunne det være nyttig dersom kommunen formaliserte dette med
samarbeidspartene ved årlige møter.

8.2 Fysiske tiltak.
Infrastruktur
Sola kommune har et viktig ansvar med å bidra til å sikre en god og effektiv infrastruktur
gjennom arealplanlegging. Kommunens planlegging skal medvirke til transportløsninger som
legger til rette for en miljøvennlig, effektive og økonomisk transport av personer og varer.
Som oppfølging av føringer gitt i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDP-J) er
samordnet areal- og transportplanlegging sentralt i kommuneplanleggingen. Disse føringer
retter sterk oppmerksomhet på redusert transportbehov gjennom satsing på miljøvennlige
transportformer og transportbesparende arealbruksmønster. Videre er det et mål at det
utvikles gode helhetlige areal- og transportløsninger som legger til rette for økt bruk av
kollektive trafikkmidler og gang- og sykkeltransport. Bærekraftige transportsystemer skal
forbedre livskvalitet for alle gjennom å bidra til høykvalitets sentrums-, bolig-, arbeids- og
rekreasjonsmiljøer.

I planleggingen har kommunen sluttet seg til prinsippene ved etablering av bybane og
utvikling av et vegsystem med tanke på en langsiktig forvaltning av ressurser og miljø.
Kommunen er også vertskommune for Stavanger Lufthavn, Sola og Risavika Havn, og
arbeider for at forholdene legges til rette for en hensiktsmessig utvikling av disse viktige,
lokale, regionale og nasjonale samfunnsfunksjonene.

Planleggingsarbeid for å sikre et hensiktsmessig transportsystem:


Regionalplan for Transportkorridor vest: Planen skal legge til rette for oppgradering
av Rv 509 i takt med trafikkutviklingen.
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Kommuneplan for Sola 2011 -2022: Samordnet areal- og transportplanlegging er
sentral i kommuneplanleggingen.



Kommunedelplan for Risavika og omliggende arealer: Når det gjelder
transportinfrastruktur skal planen legge til rette for en hensiktsmessig utvikling av
havneområdet og tilliggende vegsystem.



Kommunedelplan for bybane fra Gausel til Stavanger Lufthavn Sola: Planen skal
sikre en trasé og tverrprofil for å kunne føre en bybane fra Gausel i en egen korridor
fram til Stavanger Lufthavn Sola.



KVU for Transportsystemet på Jæren: Utredningen ble ferdigstilt i 2009 og sendt til
Finansdepartementet.



Reguleringsplan Kollektivtrase Jåsund: Planen legger til rette for en egen bussveg
gjennom utbyggingsområdene på Jåsund.



Reguleringsplan Rv 509 Sømmevågen vest og Flyplassvegen: Planen skal legge til
rette for bedre framkommelighet og trafikksikkerhet gjennom krysset i Sømmevågen
vest og langs Flyplassvegen.

Følgende er noen av de viktigste trafikksikkerhetsprosjekter:


Reguleringsplan Krysset Rv 509 Tanangervegen – Kolnesvegen – Sola
prestegårdsveg: Planen skal legge til rette for en utbedring av krysset med hensyn til
trafikksikkerhet og etablering av støyskjermingstiltak for å forbedre støysituasjonen i
nærmiljøet.



Reguleringsplan Rundkjøring Grannessletta X Madlavegen: Planen skal forbedre
trafikksikkerhet i krysset.



Reguleringsplan Nordsjøvegen X Ølbergvegen: Planen skal legge til rette for bedre
framkommelighet og trafikksikkerhet gjennom krysset. Planen skal også legge til rette
for et sikkert transporttilbud for myke trafikanter med en gang- og sykkelveg langs
Nordsjøvegen og Ølbergvegen



Reguleringsplan Rundkjøring Grannesbakken X Kristine Bonneviesvegenn: Planen
skal forbedre trafikksikkerhet i krysset.



Reguleringsplan Nordsjøvegen: Planen skal legge til rette for et sikkert transporttilbud
for myke trafikanter langs vegen.



Reguleringsplan Nordsjøvegen X Kleppvegen: Planen skal legge til rette for bedre
framkommelighet og trafikksikkerhet gjennom krysset, også for myke trafikanter.



Reguleringsplan Kleppvegen X Vigdelsvegen: Planen skal forbedre trafikksikkerhet i
krysset, også for myke trafikanter.
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Reguleringsplan Kleppvegen X Sandnesvegen: Planen skal legge til rette for bedre
framkommelighet og trafikksikkerhet gjennom krysset.



Reguleringsplan Nordsjøvegen – Adkomst Utsola: Planen skal legge til rette for en
trafikksikker adkomst til framtidig næringsområde på Utsola.



Reguleringsplan Gimramyrvegen gang- og sykkelveg Sandnes grense – Tjeltavegen:
Planen skal legge til rette for et sikkert transporttilbud for myke trafikanter med en
gang- og sykkelveg fra Sandnes grense til Tjeltavegen.



Reguleringsplan Forusbeen gang - og sykkelveg Varabergvegen – Sandnes grense:
Planen skal legge til rette for et sikkert transporttilbud for myke trafikanter med en
gang- og sykkelveg fra Sandnes grense til Varabergvegen.



Reguleringsplan Vigdelvegen gang- og sykkelveg Tjelta Sentrum – Hellestø: Planen
legger til rette for et sikkert transporttilbud for myke trafikanter med en gang- og
sykkelveg fra Tjelta sentrum til Hellestø strand.



Reguleringsplan Planskiltkryssing ved Storevarden: Planen skal legge til rette for en
trafikksikker skoleveg til Storevarden skole.



Reguleringsplan Nordsjøvegen – Sømme til Sola strandhotell: Planen skal legge til
rette for et sikkert transporttilbud for myke trafikanter.

Kommunens viktigste samarbeidspartnere ved planlegging og gjennomføring av
trafikkregulerende- og trafikksikkerhetstiltak er Statens vegvesen, Rogaland politidistrikt og
Rogaland fylkeskommune.
For å styrke samhandlingen mellom partene som er involvert i det fysiske
trafikksikkerhetsarbeidet kunne det være nyttig dersom kommunen formaliserte dette med
samarbeidspartene ved årlige møter.
Ser vi på ulykkesanalysen peker spesielt Tjeltaveien og Tananger Ring seg ut. Tiltak på
Tjeltaveien i form av gang- og sykkelvei er allerede etablert. Langs Fv. 510 gjennom Tjelta er
det også behov for å se på tiltak ut fra ulykkessituasjonen. Tiltak på strekningen er foreslått i
Transportplan for Jæren, pakke 2. I tillegg jobber kommunen med å etablere miljøprioritert
gate i Tananger sentrum. Etablering av Transportkorridor vest på Rv. 509 vil avlaste
ulykkesmengden der, mens Fv. 510 Nesbuveien vil bli avlastet når Solasplitten etableres.
Hvert av ulykkespunktene skissert i kapittel 6.2 er under oppgradering fysisk eller på
planstadiet. De prosjektene som ikke allerede er finansiert er foreslått av kommunen og
Statens vegvesen som tiltak finansiert gjennom Transportplan for Jæren, pakke 2
Det pågår i kommunen mange reguleringsplaner, både i privat og offentlig regi med hensikt
om å ubedre vegnettet. I løpet av det siste året er mange av de innsendte punktene allerede
utbedret, eller er under arbeid.
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Noen tiltak mangler :
 Reguleringsplan
 Byggeplaner, detaljplaner
 Økonomiske midler til av få utført byggearbeidet
Det økonomisk behov for å få gjort noe med trafikkfarlige strekninger og steder er langt
større enn avsatte økonomiske midler til trafikksikkerhetstiltak. Vi viser til oversikt over de
mange trafikksikkerhetsprosjekter som er listet opp i vedlegg 2.
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Følgende prioriteringsliste er de gjenstående prosjekter for fysiske tiltak:
Tiltak
Varabergvegen, bru
Hålandsvegen x Vigdelsvegen, innsnevre kryss
Skibmannsvegen sør, sikring av myke trafikkanter
Fv 375 - undergang ved kirken
Fv 375 Tananger ring, MPG - Miljøgate
Rodamyrvegen, fartsdempende tiltak
Kjeldsberg ring x Kjeldsbergvegen, analyse av trafikksituasjon
Fv443 Forusbeen v/Stangeland skole - undergang
Fv510 Nesbuvegen undergang v/Røyneberg skole
Fv510 Nesbuvegen x Påskhusvegen – utbedring av krysset og fortau
Fv 510 Nesbuvegen x Fv 382 – utbedre krysset
Kjeldsberg ring, fortau
Sandesletta, miljøgate (MPG)
Fv 443 Forusbeen - Krysset x Øygardssletta
Fv 510 Kleppvegen - Tjelta sentrum fra Statoil og sørover
GS langs Ølberg Havneveg fra Ølbergv. til Vigdelsevegen
GS langs Vigdelvegen fra Ølberg Havneveg til Hålandsvegen
GS langs Gimravegen fra Kleppvegen til Sandnesgrense
Erlingvegen; sikringstiltak, tiltak mot gjennomgangstrafikk
GS langs Ølbergvegen fra Nordsjøvegen til Ølberg Havneveg
GS langs Vigdelsvegen fra Hellestø til Ølberg Havneveg

Ansvar
Prioritering finansiering
1.
K/P
2.
K
3.
K
4.
K
5.
K/P/F
6.
K
7.
K
8.
F
9.
K
10.
K
11.
K/F
12.
K
13.
K/P
14.
K/F
15.
F
16.
F
16.
F
17.
F
18.
K
19.
K/F
20.
K/F

Dette er tiltak som kommunen skal følge opp.
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Oversikt over trafikksikkerhetstiltak 2011-2020.
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OPPFØLGING OG RULLERING

9.1

Oppfølging av handlingsplanene

34

Trafikksikkerhetsplanen, og da spesielt handlingsplanene, gir en god oversikt over behov for
tiltak i Sola i forbindelse med søknad om statlige trafikksikkerhetsmidler på fylkeskommunale
og kommunale veier. I tillegg vises prioritert behov for tiltak på riksveier. Tiltak det ikke
innvilges ekstern støtte til, bør kommunen så langt som mulig prøve å dekke over eget
budsjett.
Det er i handlingsplanene foreslått både ikke-fysiske tiltak og fysiske tiltak. De fysiske
tiltakene er effektive for å løse stedlige problemer som er kartlagt, men det er ikke mulig å
”bygge” seg ut av trafikksikkerhetsproblemene. Så lenge det er menneskelige handlinger
involvert, vil behovet for tiltak rettet mot holdninger og spesielt atferd være viktig for å oppnå
økt trafikksikkerhet. Ikke - fysiske tiltak er en kontinuerlig langsiktig satsing.
For å nå målene bør alle som er ført opp som ”ansvarlig etat” i handlingsplanen søke å få
tiltaket gjennomført eller få etablert gode gjentakende prosesser rundt temaet. Det bør
utpekes en ansvarlig for å overvåke fremdriften med gjennomføring av tiltakene.

9.2

Rullering av handlingsplanen

Denne planen er en revisjon av Trafikksikkerhetsplan 2000-2010. En del av tiltakene i
foregående handlingsplan er gjennomført og nye behov for tiltak vil dukke opp. Det er derfor
viktig å evaluere, oppdatere og rullere TS-planen som en del av kommuneplanen. Dette er i
tråd med anbefalingene i Statens vegvesens håndbok 209: ”Kommunale
trafikksikkerhetsplaner”.
Trafikksikkerhetsplanen skal evalueres, oppdateres og rulleres gjennom en bredere prosess
innen 2020.
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10 VEDLEGG

10.1 1.Kafedialog, ikke-fysiske tiltak
Torsdag 28.oktober 2010 gjennomførte kommunen en halvdags kafédialog/idédugnad i Sola
kulturhus. Formålet med kafédialogen var å engasjere kommunens ulike avdelinger og
ansvarsområder til å medvirke til redusert ulykkesomfang og økt trygghetsfølelse gjennom
ikke-fysiske tiltak. Slike tiltak kan være organisatoriske tiltak, kontroll og overvåkning eller
holdningsskapende arbeid. Virksomhetsledere ble invitert med og sortert i grupper etter
fagfelt. Det ble etablert fire grupper:








Representanter fra Skole & SLT (samordning av lokal kriminalitetsforebygging).
o Tor E Gryte, rektor Storevarden skole,
o John Askeland, kommunalsjef oppvekst
o Helge Røysland, rektor Grannes skole
o Helen Færøy, SLT-koordinator
Barnehager og kultur.
o Eli Mundheim, barnehagesjef
o Mai Britt Oppistov
o Fred Roland, kultursjef
Arealbruk og kommunalteknikk.
o Ståle Undheim, plan- og bygningssjef
o Rune Hatteberg, kommunalteknisk sjef
o Egil Haga, vegsjef
o Gareth Philip Doolan, arealplanlegger
Tverrfaglig gruppe.
o Vigdis Torjussen, kommunalsjef levekår
o Geir Tore Aamdal, Miljøretta helsevern
o Arve B. Nyland, kommunalsjef samfunnsutvikling
o Odd E. Arensen, Eiendom drift
o Einar K. Fjermestad, kommuneplanlegger
o Mona Skarås. kommuneplanlegger
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Figur 14 Bordgrupper under kafédialogen.

Hver deltaker fikk utdelt skjema med spørsmålsformuleringer som de senere diskuterte
gruppevis. Dernest ble resultatene for hver gruppe presentert i plenum. De gruppevise
besvarelsene er listet opp i matrisen under.
Ikke-fysisk tiltaksliste:
Ansvar
Hva gjøres av
trafikksikkerhetsarbeid i din
organisasjon i dag?
Skole og SLT Politiråd- skilting, trafikk,
(Samordning av
Lokale
kriminalitetsforebyggende
Tiltak).

mopedkjøring, repr. i
bygningsrådet

Sørge for at skolene har
fokus på trafikksikkerhet,
skoleskyss, vinterskyss.

Refleksaksjoner,
refleksvestaksjon med
premier.

Besøksrunde til alle i
klassen mtp trygg vei.
Sykkelopplæring,
sykkelkontroll, -atferd og

Hvilke erfaringer
kan trekkes?

Hva kan gjøres bedre?

”Tilfeldighetene som
rår”, lite systematisk
arbeid på enkelte
områder. Uklare
rutiner: Hvem har
ansvar for hva, og
hvem gjør hva?
Utfordring med foreldre
som kjører elevene til
skolene. Trafikkfarlige
situasjoner oppstår ofte
ved skolene. Hva kan
gjøres?
Aksjoner/kampanjer ser
ut til å ha kortvarig
virkning.

Kan trafikalt grunnkurs
trekkes inn i
ungdomsskolene?

Hvordan kan kunnskap
omsettes til
handlingsendring i praksis?

Stadig nye kjøretøy
med/uten motor:
sparkesykler, rullesko,
mopeder. Etablere
grenseoppgang for hva
som skal tillates.
Hvordan dele inn gang- og
sykkelveier mtp forrige
punkt?
Hvordan ansvarliggjøre
foreldrene i dette arbeidet?
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teknikk.

Barnehager
og kultur

Mye forebyggende arbeid i
barnehage:
Refleksløype i regi av
foreldre hver høst
(Grannes barnehage)
Refleksjoner med barna
når barnehagene er ute på
tur nær trafikken.

Systemproblem vs.
samfunnsproblem
Opprette et ”kommunalt
politi”: kompetanse og
legitimitet til å arbeid med
trafikksikkerhet.
Får stort sett gode
tilbakemeldinger fra
foreldrene. Setter pris
på at trafikksikkerhet
blir satt på dagsorden.
Sykling med og uten
hjelm. Barnehager har
vært gode rollemodeller
her.

Følger opplegg til trygg
trafikk, kurs for de ansatte,
bruker pedagogiske
metoder i dette arbeidet,
Jobber tett med barn og
foreldre med tanke på
holdningsskapende arbeid.
Parkering v/barnehagen er
ofte tema på foreldremøter

Arealbruk og
kommunalteknikk

Gruppen har mest erfaring
med de fysiske grep som
gjøres i forhold til
trafikksikkerhet.

Arealbruk:
Plan jobber opp mot
regional planlegging. Stor
endring som skjer nå, med
større fokus på de myke
trafikkantene, klima
Viktig at trafikksikkerhet
ivaretas i kommuneplanen,
kommunedelplaner og
reguleringsplaner.
Mange løpende
henvendelser som
håndteres i samarbeid
med kommunalteknikk.
Byggesak praktiserer
rekkefølgekrav og
utbyggingsavtaler for å
ivareta trafikksikkerhet
Trafikksikkerhetstiltak søknad om midler
Kommunal teknikk:
Er veiholder for de
kommunale veiene ( inkl
gang- og sykkelveier).
Mottar også

Veldig mye å gjøre da
Sola er en kommune
med kraftig vekst og
utvikling. Begrensede
ressurser gjør at man
ikke alltid klarer å være
så proaktive som man
ønsker.

Trafikksikkerhet rundt
kommunale bygg, når skal
det være trafikkvakter?

Bedre personalets
muligheter for å sykle til
jobben. Ligger forholdene
til rette for dette?
Overgang barnehage skole. Burde det vært noen
felles punkter som gikk
igjen begge plasser.
Fritidsklubbene holdningsskapende arbeid
for 13-18åringer

Reflekser på ytterklærne.
Enda tetter samarbeid på
tvers av avdelinger og nivå.
Også mellom plan og
kommunal teknikk.

Bedre kvalitetssikring i
søknadsprosesser.

Oppfølging av
trafikkregulerende tiltak.

Skille gående og syklende
på gang- og sykkelveier.
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Tverrfaglig
gruppe

publikumshenvendelser
om trafikksikkerhet.
Etterser at privat utbygging
av infrastruktur skjer i
henhold til kommunale
krav
Tverrfaglig gruppe fra ulike
nivå i organisasjonen
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Kommunalt ansatte som
rollemodeller.
Pleie og omsorg: Tilby
trafikksikre biler i til
hjemmetjenesten
Avklare hvem som har
ansvar for trafikksikkerhet i
kommunen, særlig mtp
holdningsskapende arbeid.
Tøffere prioriteringer i
planarbeidet. Hvor mye
kan man bestemme?
Utforming og bruk av
turveier i et
helseperspektiv.
Brukermedvirkning.
Hvordan imøtekomme
henvendelse om
trafikksikkerhet.
Tverrfaglig samarbeid.

Oppsummering av dagen:
Nytteverdien av en slik samling på tvers av etater ble ansett som svært stor. Det er behov for
mer holdningsskapende arbeid i barnehage og skole samt inkludering av foreldre.
Der er behovet for å ta folks bruksmønster (hvor er det folk tråkker?) i betraktning i
planleggingen.

Generell verktøyskasse for ikke-fysiske tiltak.
Dette kapitlet presenterer en del aktuelle tiltak, ”verktøykasse”, som en har til rådighet.
Punktene under viser ulike ikke - fysiske tiltak som kan være aktuelle. Tiltakene bør følges
jevnlig opp for å oppnå ønsket effekt.
Administrative tiltak i kommunen
- Raskere saksbehandling av småtiltak. Prioritere behandling av slike saker.
- Prioritere små, enkle TS-tiltak. Sette av ”øremerkede” midler til TS-tiltak i budsjett.

Opplæring og informasjon i barnehager
- Enkel opplæring om trafikk. Ut å gå i trafikken sammen voksne.
- Informasjon på foreldremøter om trafikkopplæring i barnehagen. Oppfordre foreldre til å
følge opp og støtte dette arbeidet.
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Opplæring, undervisning og informasjon i skolen
- Utnevne en ”trafikkansvarlig” på hver skole som har ansvar for at trafikkopplæring og
informasjon blir ivaretatt.
- Undervise elevene jevnlig i hvordan de skal ferdes i trafikken og bruk av beskyttelse.
Avholde årlig teoritest og praktisk test i ”Hvordan gå i trafikken?” (småskoletrinnet) og
”Hvordan sykle i trafikken?” (mellomtrinnet og ungdomstrinnet). Arrangere for eksempel
”trafikkdag” hvor foreldre inviteres til å delta. Trygg trafikk kan bistå.
- Oppfordre elevene til å gå til skolen istedenfor å bli kjørt med bil. Evt kan elevene gå det
siste stykket til skolen. Å ferdes i trafikken er viktig for å lære hvordan man håndterer
farer og situasjoner som oppstår.
- Arrangere interne konkurranser mellom klasser eller skoler angående bruk av for
eksempel sykkelhjelm og refleks.
- Informasjon på foreldremøter og gjennom FAU om trafikkopplæring i skolen. Informere
foreldre om deres ansvar i trafikkopplæringen, og oppfordre dem til å følge opp og støtte
skolens arbeid.

Kontroll og overvåking foretatt av politiet og Statens vegvesen
- Fartskontroll på utsatte strekninger
- Kontroll av bilbeltebruk
- Kontroll av hjelmbruk, refleks, bruk av lys på sykkel ved skoler
- Generell kontroll av atferd
Informasjon, adferdspåvirkning og kampanjer foretatt av andre organisasjoner/etater
- Atferdsendring hos unge bilførere (Trygg trafikk, politiet og andre frivillige deltar allerede i
dette arbeidet)
- Fokus på trafikkulykker og trafikksikkerhet i kjøreopplæringen

Generell verktøykasse for fysiske tiltak:
Kort beskrivelse av fysiske tiltak:
Gang- og sykkelveier (g/s-vei)
Skille fotgjengere og syklister fra bilvei med trafikkdeler.
- Økt sikkerhet for myke trafikanter langs trafikkerte eller spesielt farlige veier.
Skille fotgjengere og syklister.
- Økt sikkerhet mellom myke trafikantgrupper.
Oppmerket gang- og sykkelvei gjennom avkjørsler.
- Økt synliggjøring av at gående og syklende har prioritet.
Utbedring av veiers tverrprofil
Flere eller bredere kjørefelt, bredere vei eller skulder, sykkelfelt, etablere midtdeler eller
forbikjøringsfelt og bredere bruer.
- Øker trafikantenes sikkerhetsmargin og fremkommelighet
Utbedring av linjeføring og siktforhold
Mindre krappe svinger, rette ut veien både i horisontalplanet og vertikalplanet.
- Veiens forløp blir tydeligere og fremkommeligheten øker
- Andre trafikanter blir mer synlige

Sola Kommune

Trafikksikkerhetsplan 2011-2020

-

40

Enklere for føreren å treffe riktig valg, veien blir mer forutsigbar

Tiltak i horisontalkurver
- Bakgrunnsmarkering, breddeutvidelse, anbefalt fart, rekkverk og justering av kurveforløp.
- Veiens horisontalkurvatur blir mer synlig

Rundkjøringer
Rundkjøring gir færre konflikter, all trafikk kommer fra samme retning.
- Farten i kryssområdet og antall konfliktpunkt reduseres
- Fremkommeligheten i krysset øker

Kanalisering av kryss
Fysisk tiltak for å skille ulike trafikkstrømmer i krysset. Kanalisering kan utføres med
trafikkøyer og / eller malte sperreflater.
- Redusere antall konfliktpunkt
- Krysset blir mer synlig / oversiktlig

Endre geometrisk utforming av kryss
Endring av vinkler mellom veiarmer, endring av stigningsforhold i veiarmer og
siktforbedrende tiltak. Kan gjennomføres samtidig med kanalisering.
- Bedre siktforhold
- Forenkle svingebevegelser
- Synligere kryss for trafikanter som nærmer seg.

Stoppesteder for buss
Sikkerhetsutstyr på stoppesteder, for eksempel gjerder og belysning.
- Bedre sikkerheten til ventende og av- og påstigende passasjerer
- Bedre fremkommeligheten til annen trafikk.

Veirekkverk
- Fange opp kjøretøy og lede til en kontrollert stopp
- Reduserer skadeomfanget ved ulykker
- Markerer linjeføring i kurver
Veibelysning
- Markerer veiens linjeføring i mørket
- Andre trafikanter og veiens nærmeste omgivelser blir mer synlig i mørket
- Øker trygghetsfølelsen for fotgjengere og syklister

Veioppmerking
- Leder trafikantene og viser kjørebanens forløp
- Regulere trafikken og supplere / forsterke informasjon gitt ved trafikkskilt
- Varsle trafikanten om spesielle eller farlige forhold ved veiens linjeføring.
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Nedsatt fartsgrense
- Reduserer farten
- Reduserer antall ulykker og konsekvensen av disse
Fartshumper
- Reduserer farten
Opphøyd gangfelt
- Senker hastigheten i krysningspunktet
- Markerer et viktig krysningspunkt for fotgjengere
Gangfelt med dråpe
Gangfelt ”delt i to” med en trafikkøy mellom kjøreretningene
- Fotgjengerne kan krysse en kjøreretning om gangen
Miljøgate
- Bedrer miljøet i tettsteder ved beplantning og andre estetiske tiltak
- Reduserer hastighetene ved bruk av fartsdempende tiltak
- Reduserer ulykker og konsekvensen av disse
- Gjennomkjøring er tillatt, men det innbys til lav fart og økt oppmerksomhet.
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10.2 Vedlegg 2 Liste over trafikksikringstiltak
Prosjektnavn

Prioritering Finans. UA

Kommunale veier
Hålandsvegen x Bukkebladvegen - Kryss og gangfelt
Messeguttvegen og Messeguttarmen - Gjerde
Skadbergbakken, 2-sidig fortau v/Skadberg skole
Ossbergvegen, trafikksikring
Sandesletta - ledegjerde
Åsenvegen
Åsenvegen gang- og sykkelvei på vestsiden
Storevardvegen: kryss Tananger ring- oppmerking, skilt, fortau
Marknesringen - sikring av myketrafikanter
Fortau langs Nordsjøvegen (Flyplasshotell til Strandhotell)
Varabergvegen, bru - rekkefølgekrav
Hålandsvegen x Vigdelsvegen, innsnevre kryss
Skibmannsvegen sør, sikring av myke trafikkanter
Rodamyrvegen, fartsdempende tiltak
Kjeldsberg ring x Kjeldsbergvegen, analyse av trafikksituasjon.
Kjeldsberg ring, fortau
Sandesletta, miljøgate (MPG)
Erlingvegen; sikringstiltak, tiltak mot gjennomgangstrafikk
Oppgradering av 6 bussholdeplasser Sandesletta
Ljosheimfeltet, ny adkomstvei
Sandesletta/Sandetunveien rekkefølgekrav
Vei fra Kleppvegen opp til Rege kirke.

0
K
0
K
0 K/P
0
K
0 FTU
0 FTU
0 K/FTU
0 FTU
0
0 K/FTU
1 K/P
2
K
3
K
6
K
9
K
12
K
13 K/P
18
K
R K/BRA
R
K
R K/P
K

X
Y
X
Y
Y
Y
Y
Y
X
X
X

Fylkeskommunale veier
GS langs Fv 443 Forusbeen - ved Øygardssletta
Kleppvegen (Fv 510) - Krysset Sandnesvegen
Kleppvegen (Fv 510) - krysset ved Nordsjøvegen
Kleppvegen (Fv 510) - Krysset ved Regehallen
Fv382 Grannessletta sikrings tiltak - vegen og g/s-veg
GS langs Vigdelsvegen (Tjelta til Hellestø)
Fv510 Kleppvegen innkjøring til Sele avfallsanlegg,g/s-veg
GS langs Nordsjøvegen fra Strandhotellet til Ølbergvegen
GS langs Nordsjøvegen fra Ølbergvegen til Kleppvegen
Fv 375 - undergang ved kirken, belysning og drenering
Fv 375 Tananger ring, MPG - Miljøgate
Fv510 Nesbuvegen undergang v/Røyneberg skole
Fv443 Forusbeen v/Stangeland skole - undergang
Fv510 Nesbuvegen x Påskhusvegen
Fv 510 Nesbuvegen x Fv 382 - regulering

0 FTU
0
P
0
F
0
F
0 K/F
0
F
0 K/F
0
F
0
F
4
K
5 K/P/F
7
K
8
F
10
K
11 K/F

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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Fv 443 Forusbeen - Krysset x Øygardssletta
Fv 510 Kleppvegen - Tjelta sentrum fra Statoil og sørover
GS langs Ølberg Havneveg fra Ølbergv. til Vigdelsevegen
GS langs Vigdelvegen fra Ølberg Havneveg til Hålandsvegen
GS langs Gimravegen fra Kleppvegen til Sandnesgrense
GS langs Ølbergvegen fra Nordsjøvegen til Ølberg Havneveg
GS langs Vigdelsvegen fra Hellestø til Ølberg Havneveg
Undergang under Sandnesvegen
Rundkjøring x Grannessletta/Madlaveien
Rundkjøring x Grannesbakken/Kristine Bonneviesvei
Fv375 vestsiden av Tananger ring v/Storevarden

Riksveier
Rv 509 Tanangervegen fra Schlumberger til Haga, sikring av g&s
Rv 509 Sømmevågen vest, 2-plans kryss
Rv 509 Tanangervegen ved Sola skole, rundkjøring
Rv 509 i samsvar med Transportkorridor vest Regional plan
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14
15
16
16
17
19
20
R
R
R
R

K/F
F
F
F
F
K/F
K/F
P
P
P
P

1
S
2 F/S
3 S/P
4 S/F/P

X
X
X

X
X
X

Prioritering
R = Rekkefølgekrav
0=Tiltak under arbeid eller ferdigstilt i 2011
Finansiering
F= Fylke
K= Kommunen
S= Stat
FTU= Trafikksikkerhetsmidler
BRA= Tilskuddsordning for kollektivtilrettelegging
Under arbeid (UA)
X = Under arbeid
Y = Gjennomført
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