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1 Målsetting 

Målet med planen er å forebygge trafikkulykker i anleggsperioden. Anlegget skal 

gjennomføres på en slik måte at alle som ferdes i området skal føle seg trygge. 

1.1 Skaun kommunes mål (Trafikksikkerhetsplan 2017-2020) 

Visjon 

”0-visjonen” skal legges til grunn for alt TS-arbeid. Kommunen skal legge til rette for et 

veg- og trafikksystem som hindrer drepte eller alvorlige skadde personer. 

Hovedmål 

 Det skal ikke skje trafikkulykker ved skolene og ikke alvorlige trafikkulykker på veg 

til og fra skolene. 

 Samtlige veger; kommunale, riks- og fylkesveger, skal være riktig skiltet. Fartsnivået 

skal være tilpasset vegen og dens brukere og fartsnivået skal overholdes. 

 TS-opplæring til alle i grunnskoler og barnehager, samt holdningsskapende 

informasjon til øvrige del av kommunens innbyggere. 

Delmål 

 Det skal ikke skje trafikkulykker ved skolene og ikke alvorlige trafikkulykker på veg 

til og fra skolene. 

o Fokus på nybygging av gang og sykkelveger ved utvidelse av boligområder 

o Regulerte fotgjengeroverganger/gangfelt over kjøreveg langs skoleveger 

o Vegbelysning langs skoleveg 

o Ryddige trafikkforhold i skoleområdene 

o En langsiktig målsetting om etablering av gang- og sykkelvei langs alle 

hovedveier i en radius av 2 km rundt alle skoler. (Langs veger med 

fartsgrense 50 km/t eller lavere kan det vurderes om fortau vil være 

tilstrekkelig.) 

 

 Samtlige veger; kommunale- og fylkesveger, skal være riktig skiltet. Fartsnivået skal 

være tilpasset vegen og dens brukere og fartsnivået skal overholdes. 

o Fartsreduserende tiltak der det er behov, primært i 30, 40 og 50 soner og 

skoleveg 

o Skilting skal være klar, f.eks forkjørsveg/vikeplikt 
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 TS-opplæring til alle i grunnskoler og barnehager, samt holdningsskapende 

informasjon til øvrige del av kommunens innbyggere. 

o Årlig søke om midler til transport og gjennomføring av et besøk på Eberg 

Trafikkgård for 5.-klassinger 

o Årlig søke om midler til etablering av trafikksikkerhetstiltak på kommunal 

veg og på fylkesveg gjennom «Aksjon skolevei» 

2 Prosedyrer/rutiner 

2.1 Faseplaner 

Det skal utarbeides faseplaner som viser hvordan trafikkavviklingen er planlagt i de 

forskjellige fasene i anlegget. I utarbeidelsen av disse er det viktig at politi, Statens 

vegvesen, trafikkansvarlig i Skaun kommune, AtB og berørte interessenter involveres.  

2.2 Involvering 

Politi 

Politiet involveres ved at de bistår med å utarbeide gode løsninger for trafikkavviklingen i 

de forskjellige fasene. Ved behov kan de utføre kontroller slik at trafikksikkerheten 

ivaretas.  

Statens Vegvesen (SVV) 

Statens vegvesen skal også involveres i utarbeidelse av faseplanen. Med bakgrunn i 

faseplanene utarbeider SVV en arbeidsvarslingsplan, som også inneholder skiltplan. 

Enhetsledere ungdomsskole, barneskole, kulturskole og barnehage 

Enhetslederne skal trekkes inn i planleggingsarbeidet slik at de kan gi innspill på hva som 

vil fungere. Det skal være jevnlig kontakt mellom enhetslederne og prosjektledelsen i hele 

anleggsperioden. 

AtB og Nettbuss 

Busselskapet skal involveres i planleggingsarbeidet for å sikre en trygg busstransport til og 

fra skolene.  

2.3 Varslingsrutiner/informasjon 

Ved overgang til en ny fase, endring av en fase eller hvis noe ekstraordinært skal skje, skal 

berørte interessenter varsles så tidlig som mulig. Det er også viktig at det ikke varsles for 

tidlig, da det er flere ting som kan oppstå, som igjen vil gi forandring i det som er varslet. 
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Generelt varsles enhetslederne ved Skaun ungdomsskole, kulturskole, Børsa barneskole 

og Børsa barnehage. De varsler videre sine ansatte, elever og barnas foresatte. I tillegg skal 

faseplanene oppdateres på prosjektets nettsted.   

2.4 Anleggstrafikk 

Veidekke Entreprenør har egne prosedyrer for hvordan trafikken inn og ut av 

anleggsområdet avvikles. Ved inn/utkjøring skal det for eksempel være vakt ved porten 

som påser at det er klart å kjøre og som sikrer at utenforstående ikke kommer seg inn på 

området når porten står åpen. 

3 Utførelse/tilrettelegging 

3.1 Gang- og sykkelveg 

Alle gang- og sykkelveger skal anlegges på en slik måte at de er strø- og brøytbare. De skal 

i tillegg være tydelig merket og tilstrekkelig belyst. 

3.2 Belysning 

Alle veger og stier som opparbeides i anleggsperioden skal belyses tilstrekkelig. 

3.3 Skilting 

Skilting gjøres generelt i henhold til skiltplan utarbeidet sammen med Statens vegvesen. 

Skiltplanen er fastlagt i arbeidsvarslingsplanen. Utover det som er fastlagt i skiltplanen 

vurderer kommunen/entreprenør om det er behov for ekstra skilting og/eller merking, 

barrierer etc. 

3.4 Trafikkavvikling 

Ordinær trafikk på FV773 og FV803 skal avvikles på vanlig måte. Ved unntakstilfeller, for 

å kunne utføre arbeider under veg, kan vegen stenges. Dette må skje i samråd med politi, 

Statens vegvesen, trafikkansvarlig i Skaun kommune og prosjektledelsen hos Skaun 

kommune og Veidekke.  

3.5 Busstransport 

Opprinnelig bussoppstillingsplass ligger inne på anleggsområdet. Ny bussoppstillingsplass 

må skje på et område hvor av- og påstiging av elever skjer på en trygg måte. 

Bussoppstillingsplassen må utformes slik at bussene ikke trenger å rygge. 
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3.6 Drop-off 

Skaun ungdomsskole 

Drop-off av elever og ansatte skal kun foregå på østsiden av FV803, primært i lomme ved 

parkeringshuset. 

Børsa barneskole 

Drop-off av elever og ansatte skal skje på nordsiden av barneskolen på dedikert drop-off 

sone. 

Det er ikke anledning til å slippe av og på personer på FV773 mellom Skaun 

ungdomsskole og Børsa barneskole. 

3.7 Parkering 

Skaun ungdomsskole 

Det nye bygget plasseres på opprinnelig parkeringsplass mellom Skaun ungdomsskole og 

Børsa barneskole. Denne parkeringsplassen ble benyttet av ungdomsskolens ansatte. De 

ansatte har nå fått reservert 40 parkeringsplasser i kjelleren i parkeringshuset. 

Børsa barneskole 

Ansatte ved Børsa barneskole benytter eksisterende parkeringsplass på nordsiden av 

barneskolen. I tillegg kan det parkeres på parkeringshuset. 

3.8 Anlegget 

Hele anlegget skal gjerdes inn og portene inn til anlegget skal være låst, slik at 

utenforstående ikke kommer seg inn på anleggsområdet. 
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4 Kontaktpersoner 

Prosjektleder og trafikkansvarlig for Skaun kommune har sitt kontor på Rådhuset. 

Veidekkes driftsleder og anleggsleder har kontor på anlegget i brakkeriggen. 

Tittel Navn Firma Epost Telefonnr. 

Prosjektleder John Vidar 
Koren 

Skaun 
kommune 

john.vidar.koren@ 
skaun.kommune.no 

951 87 706 

Trafikk-
ansvarlig  

Idar 
Nebelung 

Skaun 
kommune 

idar.nebelung@ 
skaun.kommune.no 

72 86 72 46 

Prosjektleder Rolf Bjarne 
Aune 

Veidekke rolf.bjarne.aune@veidekke.no 992 17 270 

Anleggsleder Morten 
Sørstrøm 

Veidekke morten.sorstrom@veidekke.no 995 29 715 

Driftsleder Ola Engen Veidekke ola.engen@veidekke.no 992 17 244 

 

5 Vedlegg 

 Faseplaner 

 Arbeidsvarslingsplan 


