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HØRINGSBREV - TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019 – 2022 – FRIST 07.06.2019
Den kommunale trafikksikkerhetsplanen er kommunens redskap til å sette
trafikksikkerhetsarbeidet på dagsorden, samordne ulike tiltak og følge opp
trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Videre er den et redskap til å påvirke myndigheter til å
prioritere trafikksikkerhetstiltak, som har betydning for kommunens innbyggere. Planen er
forutsatt evaluert og rullert hvert år ved at en gjennomgår tiltakene. Utførte tiltak går ut og nye
kommer inn. Evalueringen foretas av trafikksikkerhetsutvalget før oppstart av budsjettarbeidet.
Arbeidet med planen har pågått over forholdsvis lang tid og planen legges nå ut til offentlig
høring.
Tolga kommune har generelt få trafikkulykker, også hvis man «korrigerer» for at det er liten
befolkningsmessig kommune. En viktig årsak til dette, er at vi ikke har noen gjennomgangsvei
med høy trafikkbelastning. Den mest trafikkerte strekningen i kommunen, er FV gjennom Tolga
sentrum. Her har vi en såkalt årsdøgntrafikk på ca. 1400. Men smale og uoversiktlige bygdeveier
kan være like farlige trafikkfeller som en tungt trafikkert riksveg. Trafikksikkerhetsarbeidet i
Norge bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i
vegtrafikken. Nullvisjonen er en visjon, og skal være noe å strekke seg etter.
Hvert 4. år foretas en hovedrullering av planen i forhold til mål og oppnådde resultater. I denne
prosessen skal alle ha en mulighet til å komme med innspill. Trafikksikkerhetsplanen skal være
en kommunedelplan. Den skal derfor behandles i henhold til plan- og bygningsloven. Dette betyr
at den ved hovedrulleringen skal legges ut til offentlig ettersyn, før den vedtas av kommunestyret.
Etter denne høringen skal trafikksikkerhetsplanen vedtas i kommunestyret 24. juni 2019.
Forslaget til Trafikksikkerhetsplan 2019 – 2022 for Tolga kommune, med tiltaksdel, legges nå ut
på offentlig høring.
Tidslinjen for arbeidet ser slik ut:
25.04.19: Kommunestyret vedtar å sende forslag til trafikksikkerhetsplan 2019–2022 ut på høring
07.06.19: Høringsfrist
24.06.19: Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplanen
Trafikksikkerhetsutvalget ønsker innspill på foreslått trafikksikkerhetsplan, i denne høringen er vi
åpne for alle innspill.
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Vedlegg:
Forslaget til trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022 ligger elektronisk på Tolga kommunes
hjemmeside og kan leses eller lastes ned fra adressen:
https://www.tolga.kommune.no/ og søk på ordet: høring
 Forslag til trafikksikkerhetsplan 2019 – 2022
 Forslag til trafikksikkerhetsplan 2019 – 2022 tiltaksdel
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