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1. Prioriterte tiltak 

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (2018-2021) er det satt mål for: 

 Trafikksikkerhetstiltak som er av vesentlig betydning for utviklingen i antall drepte og 

hardt skadde 

Virksomhet miljø, plan og teknikk er delegert gjennomføringsansvar for de kommunale 

tiltakene. 

 

I tabellene under konkretiserer vi våre tiltak som skal bidra til å nå lokale og nasjonale 

målsettinger. 

 

De ulike fysiske tiltakene er prioritert som følger: 

 

Prioritet Konsekvens Beskrivelse av tiltak 

A Svært høy Tiltak som er så viktige at de bør gjennomføres i perioden 2020-2024 

B Høy 
Tiltak som bør gjennomføres i perioden 2020-2024, dersom 

kommunen kan finansiere disse med egenandel og tilskudd 

C Middels 
Tiltak som er viktige, men som man anser at det ikke er rom for å 

gjennomføre i perioden 2020-2024 

D Lav 

Tiltak som førts kan realiseres langt fram i tid, eller som er vurdert til 

en viktighetsgrad som gjør det mulig å fastsette tidspunkt for 

gjennomføring. 

 

 

Ordforklaringer: 

FTU Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg 

TS-gruppa Administrasjonens trafikksikkerhetsgruppe 

TSU Politisk trafikksikkerhetsutvalg 

FAU Foreldrenes arbeidsutvalg 

SU Foreldrenes samarbeidsutvalg 

SLT Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 
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2. Tiltak på riks- og fylkesveier 

*videreført fra forrige plan 

 

  

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar Prioritet 

Fv 116/Tomb mot Oven* Sikre busstopp Statens vegvesen  A 

Fv 354/ Karlshus-Tomb* Gang-/sykkelveg Statens vegvesen  A 

Mosseveien Rv 110 – 

Rundkjøring i Karlshus til 

kryss med Idrettsveien 

Universell 

utforming av 

fotgjengerfelt 

Statens vegvesen  A 

Mosseveien Rv 110 – Fra 

rundkjøring i Karlshus til 

fotgjengerfelt ved 

bøndenes hus 

Forlengelse av 

eksisterende 

gang- og sykkelvei 

Statens vegvesen  B 

Fv 116/Saltnes* Flytte busstopp 

ved Kiwi 

Statens vegvesen  B 

Fv 116 Utvide 30- sone 

Andersrødveien/ 

barnehagen 

Statens vegvesen  C 

Fv 116/Grendehusveien 

/Saltnesbjørka 

Opphøyd gangfelt Statens vegvesen Må utredes C 

Fv 282 Eplehagen-

Missingmyra* 

Ferdigstille gang-

/sykkelveg 

Statens vegvesen  D 

Enebekkveien Utbedring av 

veilegemet. Gang-

/sykkelveg 

Statens vegvesen Ikke regulert D 

Rv110 mot Fredrikstad* Gang-/sykkelveg Statens vegvesen Ikke regulert D 

Rv 110/ Stasjonsveien – 

kryss ved Strømshaug 

bro 

Utvidelse eller 

flytting av kryss 

Statens vegvesen Ikke regulert D 
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3. Tiltak på kommunale veier 

Tiltakene er prioritert av trafikksikkerhetsgruppa og det er ikke gjort noen konkret vurdering av 

kostnadene knyttet til gjennomføring. Det vil være behov for ekstern bistand til gjennomføring 

av enkelte tiltak. 

3.1 Skråtorpområdet 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Prioritet 

Skråtorpveien 
Ny rundkjøring i krysset 
Ringveien/Skråtorpveien 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

A 

Skråtorpveien Fartsreduserende tiltak 
Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

A 

Skråtorpveien 
Forlenge fortau fra krysset 
Ringveien/Skråtorpveien til Skogveien 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

A 

Skråtorpveien* 
Opphøyde gangfelt i Skråtorpveien 
ved etablerte stier fra boligfeltene 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

A 

Karlshus barneskole kryss 
Everksveien/Skoleveien* 

Opphøyd gangfelt i Skoleveien i 
forlengelse av nytt fortau langs 
Everksveien 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

A 

Everksveien 
Nytt fortau langs Everksveien fra 
Skråtorpveien frem til Skoleveien. 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

A 

Karlshus barneskole* Utbedring av hente/leveringssone 
Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

B 

Skogveien* Fartsreduserende tiltak 
Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

B 

Løkkeveien* 
Fartsreduserende fysiske tiltak og 30-
sone 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

B 

Missingmyr 
Flytting av 30-soneskilt 250 meter 
lenger nord i Granittveien (mot 
barnehagen) 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

C 

Ringveien Enveiskjøring 
Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

D 

*videreført fra forrige plan 
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3.2 Missingmyrområdet 

*videreført fra forrige plan 

3.3 Saltnesområdet 

*videreført fra forrige plan 

3.4 Generelle tiltak 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar Prioritet 

Skolevei 
Kartlegge farlig 
skolevei med 
trygghetsvandring 

Trafikksikkerhets-
gruppa 

I samarbeid med 
FAU/SU 

A 

Evaluere 
kartlegging 

Iverksette 
nødvendige tiltak jf. 
kartlegging 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

 A 

Råde kommune 
generelt 

 Rydding 

 Beskjæring 

 Kantklipping 

 Snørydding 

 Strøing 

Trafikksikkerhets-
gruppa/teknisk 
uteavdeling 

 I henhold til 
rutiner i 
Kvalitetslosen 

 Fokus på 
skolevei og 
siktlinjer 

A 

*videreført fra forrige plan 

 

 

  

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar Prioritet 

Missingmyr 

Flytting av 30- 
soneskilt 250 meter 
lenger nord i 
Granittveien (mot 
barnehagen). 

Trafikksikkerhets-
gruppa 

 B 

Snuplass for buss, 
krysset Gneisveien/ 
Granittveien 

Utbedre utkjøring 
og 
bussholdeplassen 

Råde kommune 

Smal utkjøring. 
Bussen må kjøre slik 
at av- og påstigning 
skjer inn mot 
midten 

B 

Rabben/ 
Åkebergmosen* 

Rundkjøring ved 
Rabben kryss. 

Trafikksikkerhets-
gruppa 

Ikke regulert D 

Løkkeveien* 
Fartsreduserende 
fysiske tiltak og 30-
sone. 

Trafikksikkerhets-
gruppa 

Må utredes D 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar Prioritet 

Skovbølet* 
Fartsreduserende 
tiltak 

Trafikksikkerhets-
gruppa 

Må utredes D 

Andersrødveien 
Fartsreduserende 
tiltak 

Trafikksikkerhets-
gruppa 

Må utredes D 
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4. Tiltaksplan for holdningsskapende arbeid 

Råde skal være en trafikksikker kommune. Holdningsskapende arbeid gjennomføres 

kontinuerlig. Kommunen søker om tilskudd til det holdningsskapende og forebyggende arbeidet 

der det er mulig. 

Område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Kommunen har minst 
en ekstern 
samarbeidspartner* 

 Inngå avtaler 

 Opprettholde 
medlemskap 

TS-gruppa 
Folkehelserådgiver 

Aktuelle eksterne 
samarbeidspartnere 

Kommunen holder 
oversikt over 
holdningsskapende 
arbeid i egen 
organisasjon* 

Innhente rapporter og 
rapportere videre til 
rådmannen 

TS-gruppa Tas med i kommunens 
årsrapport 

Holdningsskapende 
arbeid i 
virksomhetene i 
kommunen 

Oppfølging og 
rapportere på 
virksomhetenes egne 
trafikksikkerhetsplaner 

Virksomhetsleder Sendes TS-gruppa ved 
årsrapportering 

Samarbeid om 
trafikksikkerhet på 
tvers av 
virksomhetene 

Trafikksikkerhet som 
tema på ledermøte 
min. en gang pr. år. 
Samarbeide med 
virksomhetene om 
tiltak 

TS-gruppa Særlig fokus på 
oppvekstområdene 

Økt kunnskap og 
bevissthet om 
trafikksikkerhet ved 
deltagelse i 
Østfoldhelsa og 
Trygt lokalsamfunn* 

Implementere «Trygge 
lokalsamfunn» 
Medlemskap i 
Skadeforebyggende 
forum og Vegforum for 
Østfold og Follo 

TS-gruppa og 
folkehelse-rådgiver 

Har inngått intensjons-
avtale med 
Skadeforebyggende 
Forum om sertifisering 
som «Trygt 
lokalsamfunn» 

Råde kommune 
benytter ressursene 
som Trygg Trafikk 
tilbyr* 

Medlemskap i Trygg 
Trafikk. 
Samarbeide om 
kampanjer mv. 
Orientere 
virksomhetene om 
disse ressursene 

Folkehelse-rådgiver 
 
TS-gruppa 

 

Råde kommune har et 
aktivt SLT –arbeid og 
Politiråd* 
 

Faste møter med 
aktørene. Aktivt 
samarbeid med 
ungdomsrådet og 
frivillige lag og 
foreninger 

TS-gruppa 
SLT-koordinator 

 

*videreført fra forrige plan                   % Fortsetter neste side 
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Område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Politisk nivå er godt 
kjent med 
kommunens 
Trafikksikkerhets-
arbeid 

Orientering til 
kommunens 
trafikksikkerhetsutvalg 
en gang i vår- og 
høstterminen. 
Trafikksikkerhet inngår 
i kommunens 
årsrapportering 

TS-gruppa  

Trygghets-skapende 
samhandling med 
innbyggerne 

Trygghetsvandring i 
lokalmiljøet 
 

TS-gruppa Avdekke områder 
/steder der 
innbyggerne føler seg 
utrygge i trafikken, og 
skape forståelse for 
forskjellen på opplevd 
og faktisk utrygghet.  
Grunnlag for 
eventuelle tiltak. 

Bevisstgjørende 
trafikksikkerhetsinfor
masjon til 
innbyggerne 

Det gjennomføres årlig 
minst 2 
holdningsskapende 
trafikk-
sikkerhetsaktiviteter 
overfor innbyggerne 

TS-gruppa Plan for 
pressesamarbeid jf. 
årshjul. 
Tilstedeværelse på 
Råde Parkfestival-
smaken av Råde 

Innbyggerne skal 
kunne gi innspill 
kontinuerlig 

trafikksikkerhet@rade.
kommune.no 

TS-gruppa Innbyggerne melder 
inn fortløpende. 
Strakstiltak iverksettes 
om nødvendig. 
Andre innspill vurderes 
i forbindelse med årlig 
evaluering av 
handlingsplanen 

Råde kommune 
arbeider mot 
nasjonale mål for 
trafikksikkerhets-
arbeidet 

Kommunen legger 
føringene i 
Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 
2018 – 2021 
til grunn for 
holdningsskapende 
tiltak 2020-2024. 

TS-gruppa  
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5. Gjennomførte tiltak fra forrige plan 

5.1 Fysiske tiltak 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Spetalen barneskole 
Sikre skoleveien 
(Spetalenveien) 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

Opparbeidet midlertidig  
P-plass (Holer tomta) for 
barnehage, skole og fritid 

Idrettsveien Nedskilte hastighet 
Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

Nedskiltet fra 60 til 
40 km/t 

Råde kommune 
generelt 

Beskjæring av busker, 
trær og kantklipping 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

Gjennomført med 
hovedfokus på skoleveier 
og siktlinjer 

Skråtorpveien 
Trafikkspeil ved 
undergang 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

 

Skråtorpveien 
Etablere nye 
lyspunkter i samarbeid 
med Hafslund 

Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

Forbedret sikt, mindre 
ulykkesfare, særlig med 
tanke på skolevei 

Skråtorpveien er 
trafikkregulert 

Fartsdempere 
Virksomhet miljø, 
plan og teknikk 

 

Gode siktlinjer 
Beskjæring av trær og 
busker på kommunens 
eiendom 

Virksomhet 
miljø,plan og 
teknikk 

Gjøres årlig. Særlig fokus 
på skolevei ved skolestart 

Ingen tungtransport i 
Granittveien 

Bedriftene setter opp 
oversiktskilt over 
industriområdet 

Bedrifter på 
industriområdet 
på Missingmyr 

 

 

5.1 Holdningsskapende tiltak 

Område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Kommunen har minst 
en ekstern 
samarbeidspartner 

Medlemskap. 
samarbeid 

 Medlem i Trygg Trafikk, 
Skadeforebyggende forum, 
Vegforum Østfold, 
Østfoldhelsa. 
Samarbeider med Statens 
vegvesen, politiet, frivillige 
organisasjoner. 

Holdningsskapende 
kampanjer 

Deltagelse på Råde 
parkfestival-smaken 
av råde 

Trafikksikkerhets-
gruppa 

Informasjon og innspill til 
Trafikksikkerhetsplanen. 
Utdeling av refleks 

Forarbeider til 
trafikksikker 
kommune 

Alle skoler og 
kommunale 
barnehager har egen 
trafikksikkerhetsplan 

Trafikksikkerhets-
gruppa, 
virksomhetene 

 

Råde kommune har 
SLT-gruppe 

Revitalisert SLT-
samarbeidet og 
politiråd. 

Folkehelse-
rådgiver/SLT-
koordinator 

 

 


