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Forord
Trafikksikkerhet angår oss alle uansett alder og fu nksjon. Vi har ingen å miste og nettopp derfor er
innsatsen for å hindre drepte og skadde i trafikken viktig. Når ulykken skjer, rammer den hardt både
de som er direkte berørt og de pårørende. I tillegg til de menneskelige lidelsene, representerer
trafikkulykkene en stor samfunnsøkonomisk kostnad.
Målet med kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke k ommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.
Forrige trafikksikkerhetsplan for Askøy kommune ble utarbeidet i 2000 for perioden 2001 – 2004.
Trafikksikringsplan for Askøy kommune 2015 – 2018 (20) er en revisjon av denne.
Trafikksikkerhetsplanen er todelt med en analysedel og en handlingsdel. Analysedelen legger
grunnlaget for prioritering av tiltak for planperio den i handlingsdelen.
Planen er utarbeidet av en prosjektgruppe beståendeav:
Turid Gråberg, Askøy kommune, prosjektleder
Bjørn- Egil Olsen, Askøy kommune, samferdsel
Thorbjørn Pedersen,Askøy kommune, samferdsel
Anne Lauritsen, Utvalg for teknikk og miljø (UTM)
Arild Ingvaldsen, UTM
Birthe Torgersen, Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Anne Hilleren, KFU
Lise Ådlandsvik, Hordaland fylkeskommune
Svein Viken, Statens vegvesenRegion Vest
Bjørn Rune Tvedt, Statens vegvesenRegion Vest
Arne Aase, Trygg Trafikk
Kjell-Bjørn Heggøy, Politiet
Dag Olav Sætre, Politiet
Det har også vært ressurspersoner fra ulike fagområder inne til møter i arbeidsgrupper.
Multiconsult AS har på vegne av Askøy kommune utarb eidet trafikksikringsplanen slik den nå
foreligger.
I planarbeidet har medvirkning vært viktig og det kom inn mange innspill fra innbyggerne. Innspillene
gir Askøy kommune et godt grunnlag for å vurdere ti ltakene og prioriteringen av disse.
Askøy kommune vil med dette rette en stor takk til al le som har bidratt
trafikksikringsplanen
med kartlegging og forslag til tiltak.

til arbeidet med

Kleppestø, desember 2014

Bjørn Egil Olsen
Leder Samferdsel
Askøy kommune
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1. Sammendrag
Bakgrunn
Askøy kommune opplever sterk folkevekst og økende t rafikkmengder. Kommunen har flere roller og
oppgaver som innebærer direkte eller indirekte muli ghet til å påvirke trafikksikkerheten for
innbyggere. Trafikksikringsplan for Askøy kommune 2015- 2018 (20) er et overordnet verktøy for å
redusere antall ulykker og øke trafikksikkerheten i kommunen. Planen bygger på nullvisjonen og
inneholder organisatoriske, forebyggende, holdnings skapende og fysiske tiltak. Den skal tilrettelegge
for et systematisk trafikksikringsarbeid med utgangspunkt i de utfordringer og den ulykkessituasjonen
kommunen har.
Kommunestyret godkjente den 29.9.2012, sak 77/12, kommunal planstrategi 2012-2016. I arbeidet
med planstrategien ble det vist til behov for rulle ring av kommunedelplan for trafikksikkerhet og at
oppstart av rulleringen skulle skje i 2013. Forrige trafikksikringsplan ble utarbeidet for perioden 20 012004. Trafikksikringsplan for Askøy kommune 2015-2018 (20) er en revisjon av denne planen, med
oppdaterte mål, strategier og tiltak.

Mål for perioden
Målene for trafikksikkerhetsarbeidet i Askøy kommun e bygger på nullvisjonen og er underlagt
overordnede målsettinger på nasjonalt og regionalt nivå.
Askøy kommunes mål for planperioden 2015 – 18 (20):
Hovedmål: Redusere antall drepte og hardt skadde ti l null innen utgangen av planperioden.
Delmål 1: Reduksjon i ulykkestyper som normalt har alvorlig utfall.
Delmål 2: Lavere alvorlighetsgrad på de ulykkene som skjer.

Strategier

og satsingsområde

Strategier og satsingsområder fra trafikksikkerhets plan 2001-2004 blir i hovedsak videreført. Disse er
langsiktige og grunnleggende grep som er viktige for å bedre trafikksikkerheten i Askøy kommune.
Satsingsområdenefor kommende periode er listet opp under. For nærmere beskrivelse og tiltakslister,
se kapittel 5.2 og 6.
Holdningsskapende arbeid og kunnskapsdeling
Fysiske tiltak på vegnettet
Fokus på trafikksikkerhet i alle ledd i kommuneorga nisasjonen

Tiltak
Følgende tiltak bygger på en samlet vurdering av statistikk/analyser/satsingsområder, innspill fra
innbyggerne og videreføring av aktuelle tiltak fra kommunedelplan for trafikksikkerhet 2001-2004.
A. Organisatoriske tiltak
B. Holdningsskapende tiltak

F. Større investeringstiltak – marginalliste
G. Vedlikehold

C. Mindre investeringstiltak

H. Forvaltning

D. Utarbeidelse av planer

I.

Ikke aktuelle tiltak/utførte tiltak

E. Større investeringstiltak
Kapittel 6 redegjør nærmere for tiltak og prioriter ing.
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2. Innledning
Askøy kommune har hatt en jevn befolkningsvekst siden Askøybroen ble bygget og nedbetalt. Dette
har ført til en betydelig trafikkvekst. Vegene på øyen bærer preg av å være smale, svingete og kun få
steder er det tilrettelagt med fortau/gang- og sykkelveg.
Askøy kommune fikk vedtatt Askøypakken den 5. desember 2013. Askøypakken omfatter 10 prosjekter
og tiltak. Denne vil bidra til at deler av fylkesvegnettet blir utbedret. Statens vegvesenog kommunen
har allerede startet arbeidet, som vil pågå i mange år fremover.
Askøy kommune har flere roller og oppgaver som inne bærer direkte eller indirekte mulighet til å
påvirke trafikksikkerheten for innbyggere. Trafikks ikringsplan for Askøy kommune 2015- 2018 (20)
skal være et overordnet verktøy for å redusere antall ulykker og øke trafikksikkerheten i kommunen.
Planen skal inneholde organisatoriske, forebyggende, holdningsskapende og fysiske tiltak. Den skal
tilrettelegge for et systematisk trafikksikringsarb eid med utgangspunkt i de utfordringer og den
ulykkessituasjonen kommunen har.
Planen skal prioritere fysiske trafikksikringstilta k i planperioden 2015 - 2018, som igjen skal legge
grunnlaget for prioriteringer i budsjett. Den vil også legge grunnlaget for innspill til fylkeskommuna le
prioriteringer på fylkesvegenei kommunen.

2.1

Bakgrunn

Kommunestyret godkjente den 29.9.2012, sak 77/12, kommunal planstrategi 2012-2016. I arbeidet
med planstrategien ble det vist til behov for rulle ring av kommunedelplan for trafikksikkerhet og at
oppstart av rulleringen skulle skje i 2013. Forrige trafikksikringsplan 1 ble utarbeidet for perioden
2001-2004. Trafikksikringsplan for Askøy kommune 20 15-2018 (20) er en revisjon av denne planen,
med oppdaterte mål, strategier og tiltak.

2.2

Prosess

Arbeidet med revisjon av planen er styrt av Utvalg for teknikk og miljø i Askøy kommune (UTM) og
det er etablert en prosjektgruppe med representanter fra kommunen (både politiske og
administrative), Kommunalt foreldreutvalg (FAU), Statens vegvesen,Hordaland fylkeskommune,
Hordaland politidistrikt og Trygg Trafikk. Det ble i tillegg invitert ressurspersoner fra ulike
fagområder til møter i arbeidsgrupper.

1

Kommunedelplan - Trafikksikkerhet 2001-2004, Askøy kommune.
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Medvirkning
For å få best mulig medvirkning valgte kommunen å i nformere bredt i Askøyværingen og
Askøymagasinet. I tillegg har det vært egen lenke t il trafikksikringsplanen på kommunens
hjemmeside. Her kunne alle i en høringsperiode komm e med innspill til trafikksikringsplanen. Dette
gav veldig god respons. Innspillene kunne også stemmes på av andre, noe som gav en indikator på at
andre hadde samme synspunkt på forhold de mente måt te komme inn i trafikksikringsplanen. Det
kom inn til sammen 216 innspill og mange “stemmer.”
Trafikksikringsplan for Askøy kommune 2015 – 2018(20) ble vedtatt i kommunestyret oktober 2014.

Kommunestyre
Styringsgruppe:
UTM
Prosjektgruppe

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe

Figur 1: Organisering av planarbeidet.

2.3

Kobling

mot andre planer og prosesser

Trafikksikringsplanen har status som temaplan og vi l inngå i det kommunale planhierarkiet. Planen vil
undergå politisk behandling i samsvar med dette fre m til vedtak i kommunestyret.
Askøy kommune har ansvaret for finansiering og gjennomføring av tiltak på det kommunale vegnettet.
Når det gjelder fylkesvegnettet er det Hordaland fy lkeskommune som har dette ansvaret og
kommunen skal spille en aktiv rolle gjennom å fremm e forslag til tiltak og påvirke de prioriteringer
som gjøres på fylkesnivå, som høringsinstans eller på annen måte. Trafikksikringsplanen vil være et
viktig grunnlagsdokument for dette.

2.4

Folkehelse

Folkehelse og folkehelsearbeid er en særlig satsing i Askøy kommune. Folkehelsearbeidet går ut på å gi
den enkelte innbygger kompetanse og mulighet til å ta vare på sin egen helse, gjennom universelle og
befolkningsrettede tiltak som også påvirker den sosiale fordelingen av helse. Askøy kommune skal
arbeide for at det er de sunne og aktive valgene som velges av våre innbyggere i hverdagen.
Helsefremmende transportløsninger som blant annet t rygge gang- og sykkelveger legger til rette for, et
godt og effektivt kollektivtilbud og et vegnett til passet dagens trafikk, er godt folkehelsearbeid.
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3. Om Askøy kommune
Askøy kommune ligger mellom kommunene Bergen, Fjell , Øygarden og Meland. Arealet utgjør ca. 100
km 2 .
Askøy er omgitt av Herdlafjorden, Hjeltefjorden og Byfjorden. Askøys høyeste punkt er
Kolbeinsvarden med sine 231 moh. Terrenget er kuper t og vegetasjonsbildet er blandet med
forholdsvis store natur- og skogområder i midtre deler. Naturen er karrig i vest og nord med lyng og
einer, barskog i midtre deler og løvskog i øst.

3.1

Befolkning

På grunn av nærheten til Bergen og underdekning på arbeidsplasser, kan Askøy kalles en
pendlerkommune, med Bergen som det det største pendlingsmålet. Over 50 pst. av arbeidstakerne må
daglig pendle til en annen kommune 2. Med Askøybroen ble kommunen landfast i 1992. Omle gging av
trafikkmønsteret fra båt til bil og den store tilfl yttingen har preget utbyggingsmønsteret.
Hovedtyngden av bosetningen på Askøy er sør i kommu nen. Nesten fire av fem bor i tettbygde strøk,
men boligstrukturen er i hovedsak forstadspreget hvor eneboliger og vertikaldelte bolighus er
dominerende.
Folketallet per 1. januar 2014 var 27.346. Det betyr at det de siste ti årene har vært en befolkningsv ekst
på hele 27 pst. Veksten er spådd å fortsette, og befolkningsframskrivinger viser at befolkningen på
Askøy vil passere40.000 innbyggere i 2040. Dette t ilsvarer en økning på nesten 50 pst3.

45 000

*

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2040

Figur 2: Befolkningsutvikling for Askøy kommune 200 4 – 2013.
* Befolkningsframskriving 2040 (SSB)

Tall fra 2010, Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no.
Tall fra Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no. Prosentvis økning fra befolkningsframskriving er med utg angspunkt i middels
nasjonal vekst MMMM.

2
3
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Vegsystem

Det offentlige vegnettet i Askøy utgjør til sammen ca. 177kilometer og består av kommunale og
fylkeskommunale veger. Fra 1. januar 20104 ble de tidligere riksvegene i Askøy kommune
omklassifisert til fylkesveg. Vegnettet fordeler seg slik på de enkelte vegtypene:
Fylkeskommunale veger
Kommunale veger

:
:

~ 85 km
~ 92 km
~ 177km

Fylkesveg
Kommunal veg

Figur 3: Vegsystemet i Askøy kommune. Kilde: Nasjon al vegdatabank (NVDB).

4

Jf. Forvaltningsreformen som trådte i kraft 1.1.2010.
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Trafikkmengder

Trafikkmengdene internt på Askøy og mellom Askøy og fastlandet har utviklet seg betydelig de siste
årene. Av figur 4 er det verdt å merke seg den betydelige veksten fra 2006 til 2007/2008.
Bompengeinnkrevingen på Askøybroen ble opphevet i november 2006, og trafikknivået har økt fra ca.
10.000 ÅDT, før bompengene ble tatt bort, til 19.600 ÅDT i 20135.
250%
200%
150%
Befolkning
100%

Trafikkutvikling

*

50%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Figur 4: Relativ utvikling i biltrafikk og befolkni ng i Askøy 2004-2013. Kilde: SSB.
* Trafikkindeksen er basert på tellepunkt på Askøybro en.

Figur 5 viser trafikkmengdene på vegnettet i sentrale deler av Askøy.

5

ÅDT: Årsdøgntrafikk.
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Figur 5: ÅDT for Askøy kommune (2013). Kilde: NVDB.
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Reisemiddel

Biltrafikk
Som nevnt har trafikkmengdene utviklet seg betydeli g de siste årene. Prognosene for videre
trafikkutvikling indikerer fortsatt sterk vekst. Denne veksten kommer dels av befolkningsveksten og
generelt større mobilitet blant folk flest blant annet på grunn av økt bilhold (figur 6).
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1990

2000

2010

2013

Figur 6: Registrerte personbiler i Askøy. Kilde: SSB.

Kollektivtransport
Et godt og effektivt kollektivtilbud er viktig både for å dempe presset på vegsystemetog for å gi et godt
og trygt transporttilbud internt i Askøy samt til og fra kommunen. Kollektivtrafikken er særlig viktig
for arbeidsreiser som utgjør hovedtyngden av trafik ken på de mest belastede tidspunktene om morgen
og ettermiddag.
Det er et omfattende bussrutenett på Askøy med term inalene på Ravnanger og Kleppestø som sentrale
korrespondansepunkt. Rutesystemet er bygd opp rundt et stamrutenett med direktebusser til og fra
Bergen sentrum, med korrespondanse på terminalene f or ruter ut i distriktene. Bussrutene
korresponderer med hurtigbåtens avganger på Kleppestø, slik at ventetiden ved overgang er liten.
Med kollektivtransport er Askøy bundet sammen med f astlandet på to måter:
Hurtigbåt

Båtforbindelse med fast halvtimesdrift på dagtid mellom Kleppestø og
Nøstet i Bergen sentrum. Askøy kommune ser på båtforbindelsen
mellom Kleppestø og Bergen sentrum som kommunens bybane. Båten
er pålitelig og blir ikke påvirket av trafikksit uasjonen på vegnettet slik
bussen blir. Fra 1. januar 2015 vil båtforbindel sen gå lenger på
ettermiddag og på lørdager.

Buss

Bussforbindelser via Askøybrua og Storavatn et terminal. Bussforbindelsene supplerer båten på dagtid og utgjø r de eneste
forbindelsene til Bergen sentrum både på kveldst id og i helgedagene.

10

Trafikksikringsplan 2015 – 2018 (20)

3.5

Askøy kommune

Barn og unge

Askøy har i alt 18 skoler, fordelt på 13 barneskoler, 3 ungdomsskoler, 1 kombinert skole (1.-10. klasse),
og 1 videregående skole. Skoleskyssordningen følger i hovedsak sentrale regler, med unntak av at
kommunen har vedtatt 2 km grense (i stedet for 4 km ) for 1. klasse. I tillegg er det politiske vedtak om
skyss på farlige strekninger, et eksempel på dette er vegen til Marikoven.
Figur 7 viser strekninger i Askøy kommune med vedtatt skoleskyssgrunnet farlig skoleveg.

Skoler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kleppe skole
Haugland skole
Træet skole
Fauskanger barneog ungdomsskole
Davanger skole
Ravnanger skole

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hanøy skole
Strusshamn skole
Follese skole
Hetlevik skole
Florvåg skole
Erdal barneskole
Hop skole

Strekninger med vedtatt skoleskyss:
Lavik - Juvik
Kråvik - Haugland
Kjerrgardsåsen - Kjerrgardskrysset
Eikevågskrysset - Kjerrgardskrysset
Davanger øst - Davanger skole
Breivik - Davanger skole
Tveit - Ravnanger
Davanger - Ravnanger
Kollevåghøyden - Hanøy skole
Ramsøy - Hanøy skole
Marikoven - Strusshamn
Krokåsdalen - Strusshamn
Follese vest - Follese skole
Hetlevik øst - Hetlevik skole
Bakarvågen - Florvågøyen
Olaviken - Nordre Erdal
Grensedalen - Nordre Erdal
Solvik - Florida Ask
Furuly - Skogliheimen

Figur 7: Strekninger med vedtatt skoleskyss grunnet farlig skoleveg.
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3.6
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Askøypakken

Store deler av vegnettet på Askøy har lav standard og er ikke tilpasset dagens trafikk. Askøypakkens
mål er å gi bedre fremkommelighet og trygghet for t rafikanter. Den omfatter en rekke prosjekt og tilta k
for å nå disse målene.
Samlet kostnad for Askøypakken er estimert til rund t 1,5 milliarder kroner. I tråd med beslutninger i
Askøy kommune og Hordaland fylkeskommune, skal utby ggingen finansieres med en kombinasjon av
bompenger og bevilgninger fra Hordaland fylkeskommu ne.

Prosjekt og t iltak i Askøypakken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fv. 563 Florvåg - Erdal (pågår)
Fv. 562 Lavik - Haugland
Fv. 562 Strusshamnkrysset (ferdigstilt)
Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden x fv.222
Fv. 563 Strømsnes - Hop
Fv. 562 Fauskanger sør
Fv. 212 Lindhaugen - Slettebrekka
Fv. 212 Slettebrekka - Hetlevik
Fv. 213 Skiftesvik – Marikoven
Fv. 216 Skansen (pågår)

11. Kollektivtrafikk-tiltak
12. Andre tiltak

Figur 8: Tiltak i Askøypakken.
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3.7
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Sykkelstrategi

Askøy kommune ønsker å legge til rette for økt bruk av sykkel som framkomstmiddel. Gjennom
målrettet satsing skal Askøy bli et sted det er att raktivt og trygt å sykle til arbeid, skole og andre
gjøremål i hverdagen. Syklister er god samfunnsøkonomi. Å være fysisk aktiv legger grunnlag for sunn
vekst og utvikling hos barn og ungdom, og er viktig for å bidra til god folkehelse. At flere sykler vi l i
tillegg bidra til mindre støy, forbedret luftkvalit et og reduserte klimagassutslipp.
Det viktigeste tiltaket for å legge til rette for økt bruk av sykkel er å etablere et sammenhengende
hovednett for sykkel på Askøy. Dette kommer frem i sykkelstrategien til Askøy fra 20116 .
Figur 9 viser kart for planlagt hovednett, lokalnet t og andre viktige strekninger for sykkelvegnettet i
Askøy.

Hovednett
Lokalnett
Annen viktig strekning

Figur 9: Planlagt hovednett, lokalnett og andre viktige strekninger for sykkelvegnettet i Askøy.
6

Plan for samanhengande sykkelvegnett på Kleppestø og i nærområdet 2011– 2020. Statens vegvesen2011.
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3.8
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Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeidet handler i stor grad om å skape t rygghet, ikke minst i de lokalmiljø folk bor i.
Trafikkulykker eller andre ulykker kan være med på å skape utrygghet og et nærmiljø som oppleves
som utrygt, begrenser bruken av nærområdet til rekr easjon og fysisk aktivitet. I forhold til
vegtrafikkulykker er den underliggende trenden i perioden 1999-2007 en økning i antall
trafikkrelaterte ulykker og personskader i trafikke n. Etter 2007 har imidlertid denne trenden snudd,
og per 2013 var antall ulykker og personskader på omtrent samme nivå som i 1999. Dette viser i
realiteten en reduksjon i skade- og ulykkesfrekvensen, ettersom det har vært en vesentlig økning i
biltrafikken på Askøy i perioden 1999-2013.
Trafikksikkerhet er en viktig del av Askøy kommunes folkehelsearbeid. Det jobbes tverrsektorielt,
langsiktig og systematisk med trafikksikring i Askøy kommune, slik at vi legger til rette for trygge og
levende oppvekst- og lokalmiljø for alle våre innby ggere.
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Drepte
Hardt skadde
Lettere skadde

Figur 10: Alle ulykker med personskade siste tiårsp eriode (2004 - 2013). Kilde: NVDB.
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4. Analyse og utredningsdel
God kunnskap om utviklingstrekk og årsaker til alvorlige ulykker og hendelser er avgjørende for
kvaliteten på trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

4.1

Grunnlagsdata

Ulykkesstatistikken som her presenteres er utarbeid et på bakgrunn av STRAKS-registeret7, som
inneholder politirapporterte trafikkulykker med personskade og ulykkesdata fra SSBsulykkesregister.
I hovedsak benyttes data fra tiårsperioden 2004-201 3. Det er viktig å merke seg feilkilder i slike
ulykkesdata. Underrapportering, feilregistrering, usikkerhet rundt skadegrad og lignende, vil
forekomme og tallene i rapporten vil aldri helt kun ne speile virkeligheten.

4.2

Utviklingstrekk

I perioden 2004 – 2008, hadde Askøy kommune til sammen 141ulykker med 17 drepte/hardt skadde
mot 120 ulykker og 13 drepte/hardt skadde i perioden 2009 – 2013. Det totale antallet for hele
tiårsperioden er 261 ulykker og 30 drepte/hardt skadde.
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Antall ulykker
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Drepte/hardt skadde

15

Trend

10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Figur 11: Ulykkesutvikling i Askøy kommune siste 10 år. Kilde: STRAKS.

Figur 11viser en positiv endring for Askøy kommune, der ant allet ulykker er redusert i perioden.
Diagrammet fremstår på papiret uten en klar trend som underbygger dette, men ser vi disse data i
sammenheng med den store trafikkveksten etter bompengene på Askøybroen opphørte (nov. 2006),
samt relativt stor innbyggervekst, fremstår trenden klarere.

7

STRAKS: Statens vegvesensregister for ulykkesdata.
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Ulykkesindeks
Ulykkestall per 1.000 innbygger vil naturlig varier e ut fra lokale forhold som vegsystem,
bosettingsmønster etc. Den gir likevel en indikasjo n på hvordan ulykkessituasjonen er. For perioden
2008-2013 har Askøy en ulykkesindeks på 1,02 ulykke r per 1.000 innbygger. Dette er en reduksjon fra
perioden 2003-2007 da indeksen var på 1,2. Dette ti l tross for trafikk- og befolkningsveksten.

1,31

Norge

1,77

1,2

Hordaland

2008 - 2013

1,6

2003 - 2007
1,02

Askøy
0

0,5

1,2

1

1,5

2

Figur 12: Ulykkesindeks per 1.000 innbygger (2003 – 2007 og 2008– 2013). Kilder: SSBog STRAKS.

Vi ser av figur 12 at Askøy ligger godt under Hordaland, som med sin i ndeks på henholdsvis 1.2 og 1.6,
er noe under nivået for landet totalt.

Vegkategori
Det skjer flest ulykker på fylkesvegenepå Askøy og i kryssområdene ved disse, med fv. 562 med en
andel på hele 45 pst. av alle ulykkene den siste ti årsperioden (figur 13 og 14).
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Figur 13: Ulykker etter vegkategori (2004 - 2013). Kilde: STRAKS.
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Figur 14: Prosentvis fordeling ulykker på utvalgte veglenker (2004 - 2013). Kilde: STRAKS.
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Ulykkestype
Figur 15 viser at det er utforkjøringsulykker som er den dom inerende ulykkestypen på Askøy (28 pst.).
Dette samsvarer med sitasjonen i andre kommuner i H ordaland utenom Bergen. Møteulykker er også
høyt representert med om lag 21 pst. av ulykkene siste tiårsperiode.
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Figur 15: Ulykker etter ulykkestype (2004 – 2013). Kilde: STRAKS.

Involverte
Av figur 16 ser vi at ungdom (15-20 år) er høyt representert i ulykkesstatistikken. Dette samsvarer med
statistikk i resten av landet. Den relativt høye representasjonen av unge voksne og voksne (25 – 54 år)
avviker imidlertid fra landsgjennomsnittet. Årsaken til dette er gjerne sammensatt, men kan trolig
kobles til mengden pendlere i Askøy kommune da disse aldersgruppene er sterkt representert her.
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Figur 16: Aldersgruppe og skadegrad 2004 - 2013. Ki lde: STRAKS.
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Figur 17: Alders- og trafikantfordeling

for alle skadde/drepte 2004 - 2013. Kilde: STRAKS.

Av figur 17 ser vi at bilførere er den dominerende trafikantgruppen involvert i ulykker med skadde og
drepte, fulgt av bilpassasjerer og motorsyklister/m opedister. I tiårsperioden var 41 myke trafikanter 8
involvert i personskadeulykker, derav 5 hardt skadde.

8

Med myke trafikanter menes umotoriserte trafikanter .
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4.3

Organisering

Askøy kommune

og virkemidler

Askøy kommune
Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å foreby gge trafikkulykker. Både som veieier, skole- og
barnehageeier, arbeidsgiver og kjøper av transportt jenester har kommunen et ansvar for å forebygge
ulykker. I tillegg har kommunen, med bakgrunn i lov er og forskrifter, en plikt til å arbeide tverretat lig
og systematisk med trafikksikkerhet.
Hordaland

fylkeskommune

Etter § 40a i vegtrafikkloven har fylkeskommunen et ansvar for å fremme og samordne tiltak for å
bedre trafikksikkerhet i fylket.
Hordaland fylkeskommune fikk et utvidet vegeieransvar etter forvaltningsreformen 1.1.2010.Flere
riksveger ble da omklassifisert til fylkesveger. Gj ennom felles vegadministrasjon er Statens vegvesen
(SVV) underlagt fylkeskommunen i saker som gjelder fylkesvegnettet, og med det har også SVV det
utøvende ansvaret for investeringer, drift og vedli kehold på fylkesvegene.
Statens vegvesen
Statens vegvesenplanlegger og gjennomfører en rekk e trafikksikkerhetstiltak på riks- og fylkesveger.
Midlene til riksveger kommer fra staten, mens midle ne til fylkesvegtiltak kommer fra
fylkeskommunen. Staten deltar også med tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger og
kommunale veger. Vegvesenethar ansvar for informas jon og opplæring for å bedre adferden hos
trafikantene, førerprøver, kontroll av kjøretøyer og verneutstyr, samt oppfølging av trafikkskolene.
Politiet
Politidistrikt, lensmannskontor og UP arbeider med kontroll av førere, kjøretøy og trafikkopplæring i
barnehager og skoler. Politiet etterforsker og rapp orterer trafikkulykker med personskader og har
vedtaksmyndighet for en del trafikkregulerende tilt ak.
Trygg trafikk
Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon for det frivillige trafikktryggingsarbeidet.
Organisasjonen fungerer som et bindeledd mellom dette og offentlige myndigheter. Trygg Trafikks
verdier er å være troverdig, engasjert og nyskapende.
Andre aktører
Det er mange andre aktører som direkte eller indire kte jobber med trafikksikkerhet. Leger, psykologer
og optikere har et ansvar for at kravene til helse er oppfylt av de som har førerkort. Fylkesmannen og
Helsetilsynet har ansvaret for forvaltningen av før erkortforskriftens helsekrav og tilsyn med
helselovgivningen. I tillegg gjøres det mye viktig arbeid i regi av frivillige og interesseorganisasjoner.
Idrettslag og næringslivet er andre eksempler på aktører som også bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet.
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5. Mål og strategier
5.1

Visjon, nasjonale og lokale mål

5.1.1

Visjon

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 46 (1999–2000) Nasjonal
transportplan (NTP) 2002–2011 ”… en visjon om et tr ansportsystem som ikke fører til tap av liv eller
varig skade”. Denne er ytterligere vektlagt både i NTP 2006–2015 og i NTP 2010–20199 .
Askøy kommune legger nullvisjonen til grunn for tra fikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

5.1.2

Nasjonale mål

Nasjonal transportplan 2014-2023.
Regjeringens mål og satsingsområder i trafikksikker hetsarbeidet ble presentert i St. meld. 26 (2012–
2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Her blir det formulert et såkalt etappemål for
trafikksikkerhet som sier at det; ”… innen 2024 mak simalt skal være 500 drepte og hardt skadde i
vegtrafikken.”

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 20 14-2017.
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 20 14-2017 er utarbeida av Vegdirektoratet,
Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdi rektoratet, Trygg Trafikk, 18 fylkeskommuner og 7
storbykommuner. I tillegg var en rekke ulike intere sseorganisasjonerinvolvert.
Tiltaksplanen gir en samlet beskrivelse av hvilke t iltak som skal gjennomføres for å bidra til oppnåelse
av målene gitt i planen. Tiltaksplanen beskriver fi re kategorier tiltak:
Trafikantrettede tiltak
Trafikantenes atferd er avgjørende for sikkerheten på vegeneog enkelte trafikantgrupper er
overrepresentert i ulykkesstatistikken både i form av ulykkes innblanding og i form av
skadeomfang, og utgjør slik en fare for seg selv og andre. Det er forventet at målrettede tiltak
mot høyrisikogrupper og trafikkfarlig atferd vil gi en betydelig reduksjon i antall drepte og
hardt skadde.
Kontrolltiltak
Høy fart og aggressiv trafikkadferd, kjøring i rusp åvirket tilstand og manglende bruk av
sikringsutstyr er medvirkende faktorer i en stor del trafikkulykker.
Kjøretøytiltak
Rettet mot trafikkulykker der tilstanden på kjøret øy er medvirkende faktor. Det som oftest går
igjen er feil eller mangler på dekk-/hjulutrustnin g på ett eller flere av de involverte
kjøretøyene. Slitasje eller uheldige tekniske løsninger kan medvirke til at ulykker inntreffer.

I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transpo rtplan for 2010–2019 vedtok Stortinget "… en visjon om et
transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd." – Nullvisjonen.

9

21

Trafikksikringsplan 2015 – 2018 (20)

Askøy kommune

Tiltak på veg
De forholdene ved vegen og vegmiljøet som oftest har medvirket til trafikkulykker, er vegens
linjeføring, sikthindringer, mangelfull skilting og oppmerking samt uryddig vegmiljø.

5.1.3

Regionale mål

Regional transportplan Hordaland 2013–2024 (RTP).
RTP er en langsiktig regional strategiplan for tran sportsektoren i Hordaland og er derfor
vedtaksgrunnlaget for fylkeskommunale prioriteringe r og bevilgninger innenfor samferdselsområdet.
RTP legger nullvisjonen til grunn. I tillegg skal den videreføre målene nedfelt i Handlingsplan for
trafikksikring 2014-2017 og NTP.

Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017.
Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017 er utarbeidet av Hordaland fylkeskommune.
Formålet med planen er å definere de viktigste målene for trafikksikkerhetsarbeidet i Hordaland, samt
å prioritere bestemte satsingsområde og konkrete ti ltak for å oppnå mål om reduksjon i drepte og
hardt skadde i årene framover.
Handlingsplanen er fylkeskommunen sitt plandokument . Mål og satsingsområde er førende for
trafikksikkerhetsarbeidet i Hordaland, også for vur dering av tilskudd fra FTU til trafikksikkerhetstil tak
i kommuner.
Satsingsområdenei Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017 er:
Trafikksikringsarbeid i kommunene
Møteulykker utenfor tettbygde strøk
Myke trafikanter i byområde

5.1.4

Lokale mål

Målene for trafikksikkerhetsarbeidet i Askøy kommun e bygger på nullvisjonen, og er underlagt
overordnede målsettinger på nasjonalt og regionalt nivå. Likevel gis det rom for å utvikle lokale
målsettinger.
Askøy kommunes mål for planperioden 2015 – 18 (20):
Hovedmål: Redusere antall drepte og hardt skadde ti l null innen utgangen av planperioden.
Delmål 1: Reduksjon i ulykkestyper som normalt har alvorlig utfall.
Delmål 2: Lavere alvorlighetsgrad på de ulykkene som skjer.

På bakgrunn av disse målene samt nasjonale og regio nale målsettinger ønsker kommunen:
Å bidra til å skape gode holdninger i trafikken.
Å tenke trafikksikkerhet gjennom all planlegging og utbygging.
Å tilrettelegge for gode og trafikksikre løsninger ved utbedring og bygging av nye veger.
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Askøy – en trafikksikker

Askøy kommune

kommune

På bakgrunn av den viktige rollen kommunene har i trafi kksikkerhetsarbeidet, er det en
målsetting for Askøy kommune å bli en trafikksikker k ommune.
Prosjektet ”Trafikksikker kommune”, som er i regi av Try gg trafikk, går ut på å innarbeide
trafikksikkerhet som et element på alle områder og nivå er i kommunens virksomhet. Trygg
Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunen bør
jobbe. I samarbeid med fylkeskommunene har disse kri teriene blitt til en godkjenningsordning.
Å oppnå godkjenning innebærer ikke fravær av trafikkulyk ker, men at kommunen arbeider godt,
målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet.
Hordaland fylkeskommune har i sin handlingsplan for tra fikksikring i Hordaland (2014-2017) et
resultatmål om at 10 kommuner blir sertifisert i fireårsperioden, og at disse får 100.000 kr til
trafikksikkerhetsarbeid hver ved godkjenning.

5.2

Strategier

og satsingsområder

Strategier og satsingsområder fra trafikksikkerhets plan 2001-2004 blir i hovedsak videreført. Disse er
langsiktige og grunnleggende grep som er viktige for å bedre trafikksikkerheten i Askøy kommune:
Holdningsskapende arbeid og kunnskapsdeling
Det skal skapesholdninger og adferd i trafikken gj ennom opplæring og informasjon som
reduserer tallet på drepte og skadde i trafikken i samsvar med vårt hovedmål.
Fysiske tiltak på vegnettet
Gjennom vegutforming og fysiske tiltak skal en få et vegnett som reduserer tallet på drepte og
skadde i trafikken i samsvar med vårt hovedmål.
Fokus på trafikksikkerhet i alle ledd i kommuneorga nisasjonen
Trafikksikring som tema skal inngå i all kommunal planlegging og forvaltning. Dermed kan
en hindre at ulykker oppstår, og i samsvar med vårt hovedmål.

23

Trafikksikringsplan 2015 – 2018 (20)

Askøy kommune

6. Tiltak
Askøy kommune har valgt å kategorisere trafikksikke rhetstiltakene slik:
Organisatoriske tiltak:

Kommunen må ha fokus på trafikksikkerhet i alle ledd i
organisasjonen.

Holdningsskapende tiltak:

Ikke - fysiske tiltak rettet mot trafikantgrupper for å sikre god adferd i
trafikken.

Askøypakken:

Tiltak som blir gjennomført i løpet av planperioden .

Mindre investeringstiltak:

Enkle fysiske tiltak som kan gjennomføres i løpet at 2- 3 år uten
omfattende planlegging.

Utarbeide lse av planer:

Større fysiske tiltak som er kostnadskrevende og kr ever omfattende
planlegging.

Større investeringstiltak:

Større tiltak på riks - og fylkesveger avhenger av bevilgninger fra
henholdsvis stat og fylke gjennom transportplaner.

Vedlikehold:

Tiltak som krever økt vedlikehold .

Forvaltning:

Oppfølging av trafikkforhold .

Ikke aktuelle tiltak:

Tiltak som allerede er gjennomført eller ikke aktuell å gjennomføre.

Tabell 1: Kategorisering av tiltak.

Følgende tiltak bygger på en samlet vurdering av statistikk/analyser/satsingsområder, innspill fra
innbyggerne og videreføring av aktuelle tiltak fra kommunedelplan for trafikksikkerhet 2001-2004.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Organisatoriske tiltak
Holdningsskapende tiltak
Mindre investeringstiltak
Utarbeidelse av planer
Større investeringstiltak
Større investeringstiltak – marginalliste/upriorit ert rekkefølge
Vedlikehold
Forvaltning
Ikke aktuelle tiltak/utførte tiltak
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A. Organisatoriske

Askøy kommune

tiltak

Kompetanseheving

Det er viktig at alle ledd i organisasjonen har samme forståelse for
trafikksikringsarbeidet som kommunen har ansvar for .

Arealplanlegging

Alle arealplaner skal ha fokus på trafikksikkerhet og hvilke
ringvirkninger etableringer langs vegen skaper med tanke på å sikre
trygg ferdsel for alle trafikantgrupper.
Askøy er “vertskommune” for synshemmede som er på
rehabilitering på Solvik syn og mestringssenter. Kommunen skal
derfor ha et ekstra fokus på denne trafikantgruppen og tilrettelegge
med utgangspunkt i tilgjengelighet for alle.

Reguleringsplan for veg

Når kommunen utarbeider planer for vegutbedring eller bygging av
nye veger, skal disse gjennom en trafikksikringsrev isjon. Formålet
med revisjonen er å gjøre planen så sikker som muli g allerede før
vegen blir bygd. Fokuset med revisjonen er kun traf ikksikkerhet.

Trafikksikkerhetsutvalg

Oppnevning av et utvalg som fagpersoner fra blålysetatene samt fra
Trygg Trafikk. Dette utvalget skal stå for gjennomf øring av
holdningsskapende tiltak som er beskrevet. Tiltaken e gjennomføres
i samarbeid med andre etater som vegvesen,trafikks koler, skoler,
barnehager m.fl.

Trafikksikker kommune

Det en målsetting for Askøy kommune å bli godkjent som
trafikksikker kommune.

Tabell 2: Organisatoriske tiltak.
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B. Holdningsskapende

Askøy kommune

tiltak

Åpen sykkeldag

Kommunen ønsker samarbeid mellom ulike aktører. Dis se kan være
Astrik (Askøy Sykkel og Triathlonklubb), Norsk Folk ehjelp, Lions,
Norges Lastebileierforbund, FAU, idrettslag (salg av kaker og saft),
m.fl.

Reflekskampanje for skolebarn

Her ønsker kommunen samarbeid med FAU, Hordaland
fylkeskommune, Trygg Trafikk, NAF.
Undervisning i barnehager/skoler – IK-system/kunnsk apsløftet
Sende ut en påminnelse til barnehager og skoler.

16- 20 dagen
(tiltak rettet mot denne
aldersgruppen)

Forslag til tiltak kan være: Samling på NAF sin øvingsbane på Sotra,
rebus, m.m.
Aktuelle deltakere kan være NAF, Norges Lastebileierforbund,
Hordaland fylkeskommune, Trafikksikringshallen, kjø reskoler, politi,
brannvesen, ambulanse, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, vegvesenet,
Norsk Folkehjelp.

Glad kampanjer

Samarbeid mellom politi, vegvesenet,Trygg trafikk, f orsikringsselskap,
NAF, kjøreskoler m.m.

20 - 40+
(tiltak rettet mot denne
aldersgruppen)

Denne aldersgruppen er vanskelig å nå. Vi ser derfo r for oss at vi må få
med bedriftene på Askøy der denne aldergruppen jobb er. Vi diskuterte
å sette av et par timer der trafikksikkerhet var tema.
Innlegg fra trafikklærer og psykolog Dagfinn Moe evt. psykolog Paul
Brunstad. Innlegg fra pårørende. Kommunen bør gå foran med som et
godt eksempel. Ha et opplegg på tjenestekonferanse.

Eldre 60+

Ha et opplegg der vi treffer denne gruppen på Eldretreffen (Folkets
hus), på kirketreff o.l. Etablere samarbeid med vegvesenet, politiet,
Trygg Trafikk, NAF, optiker med flere.

Bedrifter

Alkolås, kjørelæring, holdning.
Kommunen bør gå foran som et godt eksempel. Bør se på utfordringer
knyttet mot søvn, helsearbeidere med doble vakter m .m.

Trafikksikringspris

For å løfte fram enkeltpersoner eller grupper som har gjort særlig god
innsats for å bedre trafikksikkerheten i Askøy, ønsker kommunen å
etablere en trafikksikringspris.

Tabell 3: Holdningsskapende tiltak.
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C. Mindre

investeringstiltak

Askøy kommune

–prioriterte

Her er tatt med tiltak som kan gjennomføres innen 2-3 år uten omfattende planlegging.Disse
er merket med x under. Tiltakene krever nødvendig godkjenning og bevilgning fra rette
myndighet i fylkeskommune eller kommunen for å gjen nomføres.
Vegnr.

Strekning /sted

Tiltak

Fv. 562
Fv. 562
Fv. 562
Fv. 562

Juvik – x Expert
Lavik sving
Lavik x Fv. 217
Åsebø- Fromreide

Stenge avkjørsel
Midtdeler og fortau
Kanalisering
TS- inspeksjon m/ tiltak

Fv. 563
Fv. 563
Fv. 563
Fv. 563
Fv. 563
Fv. 563
Fv. 563

Storeklubben x kv. Stongafjellet
Holmedalen
Holmedalen x kv.
Strømsnessvingene
Askebakken
Sæterstølenv/ Solvik
Åsebøvatnet

Bedre sikt/legge om gangveg
Endre åpninger støyskjerm
Lysregulering
Møteplass/ bedre sikt
Lysregulering
GF og fartsgrense 50
Støpekant

Fv. 212
Fv. 212
Fv. 212

Strusshamn v/ Norrøna
Flagget kryss
Follese

Stenge ulovlig avkjørsel
Lysregulert gangfelt
Stenge trapp

x
x
x

Fv. 216
Fv. 216

Kleppevegen v/ skoler
Bergheimskiftet

Farts dump / fartsgrense 40 km/t
Gangfelt

x

Fv. 217
Fv. 217

Erdal barneskole
Erdal ungdomsskole

Forlenge fartsgrense 30 km/t
Gangfelt og fartsgrense 30 km/t

Fv. 219

Ramsøy

Siktutbedring/tverrprofil

Fv. 220

Davanger

Støpekanter

Fv. 222

Træet skole

Fartsregulerende tiltak

Kv. 1156 Skarholmvegen

Merknad
x
x

x
x

x

Fartsregulerende tiltak

Tabell 4: Enkle tiltak – prioritert.
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D. Utarbeidelse

Askøy kommune

av planer

For å få gjennomført enkelte tiltak vil det være behov for å utarbeide reguleringsplaner.
Tiltakene krever nødvendig godkjenning og bevilgnin g fra rette myndighet i fylkeskommune
eller kommunen for å gjennomføres.
Vegnr.

Strekning/sted

Tiltak

Fv. 562
Fv. 562
Fv. 562

Revura x Davanger
Juvikflaten x Ospedalen
Ravnanger

Undergang for g/s - veg/kryss
Lysregulering
Ulykkesbelastet strekning utbedres

Fv. 563

Hanevik – Åsebø

Utbedring av veg med g/s -veg

Fv. 217
Fv. 217

Erdal
Erdal

Gangveg nedenfor og ovenfor gangbro
GangvegSteinråsa – Storebotn – Lavik

Fv. 219

Hanøy skolekrets/ Kollevåg

Breddeutvidelse og fortau

Fv. 222

Træet skole

Breddeutvidelse med fortau fra kryss

Kv. 1147 Grensedalen

Bussholdeplassved Djupemyr

Kv. 1164 Krokåshaugane

Breddeutvidelse med fortau

Kv. 1211 Tveitevågvegen

Fortau lang vegen

Kv. 1212 Kollevågvegen

G/s -veg langs Tveitevatnet i kombinasjon med VA-grøft

Tabell 5: Utarbeiding av planer.
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E. Større investeringstiltak

Askøy kommune

– prioriterte

(uprioriter

t rekkefølge)

Dette er store investeringstiltak som krever nødvendig godkjenning og bevilgning fra rette
myndighet i fylkeskommune eller kommunen.
Vegnr.

Strekning/sted

Tiltak

Fv. 562
Fv. 562
Fv. 562

Revura x Davanger
Juvikflaten x Ospedalen
Ravnanger

Undergang for g/s - veg /kryss
Lysregulering
Ulykkesbelastet strekning utbedres

Fv. 563
Fv. 563

Hop skole - Hanevik
Hanevik - Åsebø

Utvidelse og g/s - veg i komb inasjon med VA- grøft
U tbedri ng av veg med gang- og sykkelveg

Fv. 217
Fv. 217

Erdal
Erdal

Gangvegnedenfor og ovenfor gangbro
GangvegSteinråsa - Storebotn - Lavik

Fv. 219
Fv. 219

Hanøy skolekrets/Kollevåg
Hanøy vest

Breddeutvidelse og fortau
Fortau på VA- grøft

Fv. 222

Træet skole

Breddeutvidelse med fortau fra kryss

Kv. 1147

Grensedalen

Bussholdeplassved Djupemyr

Kv. 1164

Krokåshaugane

Breddeutvidelse med fortau

Kv. 1211

Tveitevågvegen

Fortau lang vegen

Kv. 1212

Kollevågvegen

G/s -veg langs Tveitevatnet - komb. med VA- grøft

Kv.

Askøy kommune

Fjellsikring av kommunale veger*

Askøy kommune

Etablere gang- og sykkelveger i forbindelse med
utbygging av VA-grøfter
* Fjellsikringsmidler av kommunale veger kommer som årlige tilskudd.

Tabell 6: Større investeringstiltak.
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F. Større investeringstiltak

Askøy kommune

– marginalliste/upriorite

rt rekkefølge

Tiltakene krever nødvendig godkjenning og bevilgnin g fra rette myndighet i fylkeskommune
eller kommunen for å gjennomføres.
Vegnr.

Strekning/sted

Tiltak

Fv. 562
Fv. 562
Fv. 562

Strusshamn - Juvik
Krokåsskiftet x fv. 216
Åsebø

Sykkelveg
Utbedre kryss
Utbedring og gangvegi komb inasjon med VA- arbeid

Fv. 563
Fv. 563
Fv. 563

Kleppestø x Stongafjellet
Kleppestø x fv. 216
Strand

Rundkjøring - utbedring inkl . bussholdeplass og gangfelt
Gangfelt - sikring
Fortau og gangfelt

Fv. 220

Davanger

Breddeutvidelse og gangveg

Fv. 223
Fv. 223

Herdla bro
Herdla

Lysregulering og gangveg
Fortau nordover fra broen

Kv. 1033 Øvre Kleppevegen

Breddeutvidelse og fortau mot Kleppe - komb. med VA- grøft

Kv. 1058 Ospedalen

Fortau øvre del

Kv. 1058 Rindadalsvegen

Breddeutvidelse og fortau

Kv. 1107 Engevikvegen

Ferdigstille gangveg

Kv. 1147 Grensedalen

Breddeutvidelse og fortau - komb . med VA-grøft

Kv. 1241 Oksnesvegen

Fjellsikring

Tabell 7: Større investeringstiltak – marginalliste .
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G. Vedlikehold
Bedre vintervedlikehold av strekninger
- Fv. 562 Åsebøflaten
- Fv. 563 Strømsnessvingenetil Åsebø
- Fv. 217 Steinrusten
- Fv. 219 Tveiteskogen
Bedre rydding av vegetasjon
- Spesielt i krysningspunkt mellom fotgjengere og vegkryss
Bedre merking av fartsdumper
Årlige driftsmøter med vedlikeholdsansvarlig for fylkeskommunale - og kommunale veger

Tabell 8: Vedlikehold.

H. Forvaltning

etter vegloven

Håndheve forbud mot parkering på fortau og busslommer
Opplæring av ansatte/entreprenører i rutiner
Avklare ansvar
Avklare følgende tiltakene hos rette myndighet :
Vegnr.

Strekning/sted

Tiltak

Fv. 562
Fv. 562

Ravnanger – Revura
Åsebø – Kjerrgarden

Forlenge fartsgrense 60 km/t
Fartsgrense endres til 50/70 km/t

Fv. 563
Fv. 563
Fv. 563

Ask x Stølebakken
Ask barnehage
Sæterstølen

Vikeplikt
Fartsdump og fartsgrense 40 km/t
Fartsgrense 50 km/t

Fv. 212

Strusshamn

Gangfelt ved Norrøna

Kv . 1132

Rådhuset

Skilte gangveg

Kv. 1157

Strusshamn – Gården

Kjøring på gangveg

Kv . 1206

Stongafjellvegen

Fartsdump og gangfelt

Kv . 1147

Grensedalen

Høy fart

Kv . 1227

Skjelvikvegen

Fartsgrense 30 km/t

Tabell 9: Forvalting etter vegloven.
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I.

Ikke aktuelle tiltak/allerede

Askøy kommune

utførte tiltak

Vegnr.

Strekning/sted

Tiltak

Kommentar

Fv. 562
Fv. 562
Fv. 562
Fv. 562
Fv. 562

Lavik x fv. 217
Kråvik - Haugland - Ravn
Kjerrgarden - Fromreide
Fauskanger
Abedissen

Omlegging kryss, rekkefølgekrav utbygging
Gangfelt og fortau
G/s -veg
Åpning i rekkverk
Gangfelt

Askøypakken
Askøypakken
Ikke tillatt
Ikke tillatt*

Fv. 563
Fv. 563

Erdal
Erdal kirke

Sti ned på fortau - uten sikt
Ombygging av fortau til gangveg

Sti er stengt
Nytt anlegg

Fv. 212
Fv. 212
Fv. 212

Strusshamn x Krokåsdalen Nytt x Duedalen - sikring
Follese v/butikken
Fartsdump og gangfelt
Follese - Hetlevik
Skilting og gangfelt
- Redusert trafikk med ferdig veg
Follese - Hetlevik
Alternativ trasé
- Redusert trafikk med ferdig veg

Ikke ferdigstilt
Omklassifisering
Omklassifisering

Fv. 215

Florvågøen

Breddeutvidelse og gangveg

Rekkefølgekrav
plan

Fv. 216

Torvgården

Trapp fra Øvre Kleppe

Blir lagt om i
2014

Fv. 223

Merkesvik

Gangfelt

Ikke tillatt*

Kv. 1053

Romledalen

Fartsdump og sikt

Kv. 1075

Nedre Hagen - Florvåg
skole

Parkeringskaos

Kv. 1154

Svartedalsvegen

Speil i sving –

Kv. 1212

Kollevågvegen

Feil utforming av fortau og veg

Kv. 1241

Oksnesvegen
Marihaugen x
Signalhaugane
Fjelltunvegen – Follese
skole
Marikoven

Akutt fjellrensk ing
Sikt i kryss

Fv. 212

Omklassifisering

I kke kommunalt
tiltak

Utført
Rekkefølgekrav
utbygging

Parkeringskaos
Tursti til Follese

Ikke prioritert
* Tilfredsstiller ikke Håndbok V127 (Statens vegvesen).

Tabell 10: Ikke aktuelle tiltak/allerede utførte ti ltak.
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7. Kilder
Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Statistikk for befolkning og ulykker, www.ssb.no
Samferdselsdepartementet
- Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023
Statens vegvesen
- Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 20 14-2017
- Plan for samanhengandesykkelvegnett på Kleppestø og i nærområdet 2011-2020
- Håndbok V722 Kommunale trafikksikkerhetsplaner, 1998
- Nasjonal vegdatabank (NVDB)
Askøy kommune
- Kommunedelplan - Trafikksikkerhet 2001-2004
- Sykkelutredning Askøy, 2006
- Innspill fra innbyggere i Askøy kommune
Transportøkonomisk institutt (TØI)
- Trafikksikkerhetshåndboken - 4. utgave, 2012
Hordaland fylkeskommune
- Regional transportplan Hordaland 2013-2024
- Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017
SINTEF
- Reisevaneundersøkelsefor Bergensområdet 2008
- Reisevaneundersøkelsefor Bergensområdet 2013
Trygg Trafikk
- Strategiplan 2014 - 2017
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