Kriterier for «Trafikksikker fylkeskommune»
Overordnet
1. Fylkeskommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos fylkestinget og
fylkesrådmannen/ fylkesrådet. Fylkesrådmannen/ fylkesrådet delegerer videre til ledere med
personalansvar.
2. Fylkeskommunen har et utvalg / komite / samordningsorgan med ansvar for å samordne
trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.
3 Fylkeskommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS – internkontrollsystemet som inneholder
regler for reiser og transport i fylkeskommunens regi og ved kjøp av transporttjenester.
4 Trafikksikkerhet er årlig tema i AMU.
5 Fylkeskommunen har oppdatert årlig oversikt over trafikkulykker i fylket.
6 Fylkeskommunen har planverk (regional plan/strategi jfr.st.meld. 40) som omfatter trafikksikkerhet
og som er forankret i nasjonale styringsdokumenter. Planene har rullerings- og
rapporteringsrutiner. Planene ivaretar både forebyggende, holdningsskapende, trafikantrettede
tiltak og fysiske tiltak. Fylkeskommunen har også rutiner for at trafikksikkerhet vurderes i øvrige
interne planer.
7 Fylkeskommunen har rutiner for at planer som vedrører trafikksikkerhet gjøres kjent for de
avdelinger/sektorer som har et ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet.
8 Fylkeskommunen har innarbeidet kriteriene for Trafikksikker fylkeskommune i de respektive
avdelingene/sektorene.

Krav til dokumentasjon, overordnet
•
•

Regional transportplan / fylkets trafikksikkerhetsplan / handlingsprogram for fylkesveier
Fylkets retningslinjer for tjenestereiser for ansatte

Videregående opplæring
•

Skolen legger trafikksikkerhet inn som tema i årsplan for opplæring.

•

Fylkeskommunene vil, i samarbeid med Trygg Trafikk og andre samarbeidspartnere, arbeide aktivt
med trafikksikkerhet for avgangselevene og lærlinger.

•

Skolene legger trafikksikkerhet inn i HMS arbeidet for elever og ansatte, med retningslinjer for
transport og turer i skolens regi.

•

Trafikksikkerhet skal være en del av elevrådsamarbeidet.

Krav til dokumentasjon videregående skole
•
•

Skriftlig redegjørelse fra hver videregående skole hvor det beskrives hvordan trafikksikkerhet som
tema integreres i skolens årsplan.
De respektive videregående skolers skriftlige rutiner for turer.

Kultur
•

Fylkeskommunen påvirker organisasjoner, lag og foreninger til å innarbeide regler for
trafikksikkerhet i sin virksomhet ved tildeling av kulturmidler.

Krav til dokumentasjon kultur
•

Skriftlig redegjørelse for hvordan fylkeskommunen vil påvirke lag og foreninger til å innarbeide
trafikksikkerhet i sin virksomhet.

Samferdsel og kollektivtrafikk
•

Fylkeskommunen har integrert trafikksikkerhet i egne planer for samferdsel.

•

Fylkeskommunen har krav til trafikksikkerhet i bestilling av kollektivtransport og skoletransport.

•

Fylkeskommunen har rutiner for at trafikksikkerhet synliggjøres i bestillinger som vegeier.

Krav til dokumentasjon Samferdsel og kollektivtrafikk
•

Skriftlig rutiner for hvordan trafikksikkerhet ivaretas i anbud / bestilling av kollektivtransport
herunder skoletransport.

Plan
•
•

Fylkeskommunen har rutiner for å sikre at trafikksikkerhet ivaretas i planarbeid. Dette gjelder både
ved utarbeidelse av regionale planer og uttalelser til andres planer.
Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges når fylkeskommunen uttaler seg til kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel

•

Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges når fylkeskommunen uttaler seg til reguleringsplaner

•

Universell utforming vektlegges i alle planer og er et bidrag til gode og trafikksikre løsninger

Krav til dokumentasjon planavdeling
•

Skriftlig redegjørelse for hvordan fylkets planavdeling ivaretar trafikksikkerheten ved behandling
av kommunale planer

Folkehelse
•

Folkehelse har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell i fylket, og arbeider for å få
oversikt på faktorer som påvirker helsetilstanden. Trafikksikkerhet er en integrert del av det
ulykkesforebyggende i fylkets folkehelsearbeid

Krav til dokumentasjon folkehelse
•

Folkehelseplan / alternativt en skriftlig redegjørelse på hvordan trafikksikkerhetsarbeidet
integreres som en del av fylkets folkehelsearbeid

Næring
•

Fylkeskommunen er pådriver for at arbeidsgivere i fylket tar økt ansvar for trafikksikkerhet

Krav til dokumentasjon, Næring
• Skriftlig redegjørelse på hvordan fylket skal påvirke arbeidsgivere i fylket til å ta økt ansvar for
trafikksikkerhet

Bygg/anlegg/eiendom
•
•
•

Fylkeskommunen har rutiner for å ivareta trafikksikkerhet rundt egne bygg og anlegg i
vedlikeholdsarbeidet og i plan- og byggeperioder.
Ved etablering av nye skoler skal trafikksikkerheten vurderes og vektlegges (herunder adkomst for
myke trafikanter, av- og påstigning skolebuss og parkering).
Det er krav om trafikksikkerhet i bestilling av tjenester, og i aktivitet utført av egne ansatte
(eksempelvis – nybygg, parkering, belysning, vegetasjon, brøyting, merking, adkomst).

Krav til dokumentasjon bygg, anlegg, eiendom
•
•

skriftlig redegjørelse på hvordan trafikksikkerhetsarbeidet blir ivaretatt av fylkeskommunen som
utbygger.
Skriftlige rutiner hvor trafikksikkerhet er integrert ved utlysning av fylkeskommunale
anbudskontrakter.

Godkjenning Trafikksikker Fylkeskommune
•
•

Godkjenningsperioden settes til 3 år
Godkjenningen baseres på innsendt dokumentasjon(krav) samt et
godkjenningsmøte med fylkeskommunens ledergruppe supplert med
hovedverneombud

