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Saksopplysninger
Oppstart av rullering ble vedtatt i driftsutvalget 31.10.13. Planen har status som kommunedelplan etter
plan- og bygningslovens § 11-1.
Forslaget til Trafikksikkerhetsplan gir en beskrivelse av kommunens trafikksikkerhetsarbeid og av
rammene for dette arbeidet framover. Planen munner ut i et tiltaksprogram som innholder tiltak på
veger og holdningsskapende tiltak.
Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag, vedtatt av fylkestinget i oktober 2013, inneholder bl.a.
aktivitetsmål og satsningsområder som retter seg mot kommunene. Dette legger premisser for
fylkeskommunes årlige tildelinger av støtte til kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Aktuelle
aktivitetsmål er lagt inn i planforslagets rammer og tiltaksprogrammet. Dette gir bedre muligheter for å
øke kommunen innsatsen på dette området.
For øvrig er de fysiske tiltakene i planens tiltaksprogram sammensatt av gjenstående tiltak i fra forrige
planperiode, tiltak som det er kommet innspill om etter oppstart av rulleringen og kartlagte behov for
tiltak innenfor 2 km soner rundt skolene (jf skyssgrensen for 1. - 3. klassetrinn).
For å få til en god involvering i trafikksikkerhetsarbeidet arrangerte kommunen en temadag om
Trafikksikkerhet den 27.3.2014. Representanter for kommunale organer og enheter, samt lokale og
regionale myndigheter var invitert. Vi ønsker å få belyst de utfordringer vi står overfor i fra ulike
vinklinger, slik at vi gi hverandre bedre innsikt for arbeide med trafikksikkerhet framover.

Trafikksikkerhetsplanen ligger nå ute for høring og offentlig ettersyn og frist for innspill er satt til
07.05.14.
Saken fremmes nå for eldrerådet til uttalelse.
Landskap- /miljøhensyn
Vurderinger av hensyn til landskap, miljø og evt. andre interesser vil være aktuelt for de fysiske
tiltakene i Tiltaksprogrammet som krever reguleringsplan, eller endringer av gjeldende
reguleringsplaner. Slike vurderinger må gjøres i forbindelse med reguleringsarbeidet.
Folkehelsevurdering
Trafikksikkerhetsplanen dreier seg grunnleggende sett om folkehelse. Hovedsaken med
trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere trafikkulykkene og at mennesker blir skadet og drept i trafikken.
Vurdering
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