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REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2022 - 2025  
 
Vedlegg:  

• Trafikksikkerhetsplan 2022 – 2025 
o Handlingsplanen for fysiske trafikksikkerhetstiltak. 
o Oversikt over registrerte utfordringer på fylkesveger og private veger 
o Et utvalg av tilgjengelige data om ulykker. 
o Trafikksikker kommune – veileder 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Forslag til revidert trafikksikkerhetsplan for Gausdal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. 
Trafikksikkerhetsplanen for Gausdal ble vedtatt av kommunestyret i sak 1/18 den 
01.02.2018,  
Etter den tid er kommunen godkjent som Trafikksikker kommune, noe som forutsetter at 
alle enheter i kommunen arbeider aktivt og systematisk med trafikksikkerhet. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
For å nå de nasjonale målene om reduksjon i antall skadde i trafikken, anses trafikksikkerhets 
arbeidet i kommunene som viktig. 
 
Kommunen er pålagt et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker. Dette både i 
forhold til folkehelseloven og Plan- og bygningsloven. Som vegeier på det kommunale 
vegnettet påhviler det kommunen et særskilt ansvar. Oversikt over kommunens tiltak er tatt 
inn i planens kapittel 6, mens oversikt over fysiske tiltak er vist i vedlegg 1.  
 
Vedlegg 2 viser en oversikt over registrerte utfordringer på fylkesveger og på private veger. 
Felles for disse er at kommunen IKKE er vei-eier, og derfor ikke har noen direkte mulighet for 
å gjennomføre tiltak.  
 
På hjemmesiden til Statens vegvesen finnes blant annet en mengde opplysninger om ulike 
trafikkdata. Et utvalg av denne datamengden er tatt ut, bearbeidet og presentert i vedlegg 3. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Godkjenning som trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for de kommunene som 
arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet. Hva som inngår i konseptet 
Trafikksikker kommune, er nærmere beskrevet i vedlegg 4. 
 
Bestemmelsene om kriterier for skyss ved særlig farlig skoleveg er uendret i forhold til 
tidligere plan. 
 
VURDERING: 
Kommunedirektøren anbefaler at foreliggende forslag til trafikksikkerhetsplan sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
Utkast til trafikksikkerhetsplan for Gausdal datert november 2022 legges ut til ettersyn i 
tiden 15. november til 31. desember 2022. Den sendes følgende instanser til eventuell 
uttalelse: Skolene i Gausdal ved foreldrenes arbeidsutvalg, Trygg Trafikk, Statens vegvesen, 
Oppland fylkeskommune og fylkesmannen i Oppland. 


