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Saker til behandling
PS 4/2014 Vegtrafikkulykker i Østfold 1.-2. kvartal 2014 og dybdeanalyse av
dødsulykker i regionen 2013
Fylkesdirektørens forslag til vedtak
De fremlagte rapportene om vegtrafikkulykker, tas til orientering.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets behandling:
Jørn Claudius fra Statens vegvesen og Ola Nøkleby Evensen fra Østfold politidistrikt
orienterte om vegtrafikkulykker.
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesdirektørens forslag ble enstemmig tatt til orientering.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets vedtak 03.09.2014:
De fremlagte rapportene om vegtrafikkulykker, tas til orientering.

PS 5/2014 Samarbeidsavtale med Inspiria Science Center om nytt formidlings –
og undervisningsopplegg for transport/samferdsel med fokus på temaene
energi, miljø og helse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Det inngås et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Østfold fylkeskommune og Inspiria
science center om nytt formidlings – og undervisningsopplegg for samferdsel med fokus
på temaene energi, miljø og helse.
2. Prosjektet evalueres og det fremmes en ny sak om videreføring og eventuelle endringer i
løpet av høsten 2017.
3. Prosjektkostnader for 2015 på inntil kr 796.000,- dekkes med kr 600.000,- fra Østfold FTU,
kr 100.000,- fra Østfold kollektivtrafikk, kr 48.000,- fra folkehelseseksjonen og tilsvarende
fra miljøseksjonen, med forbehold om budsjettvedtaket for 2015.
4. Finansiering av tilbudet i 2016 og 2017 behandles i forbindelse med budsjettet for det
enkelte år.
5. Det etableres en styringsgruppe med 2 representanter fra SMK- komiteen og 1
representant fra OKH- komiteen i tillegg til samferdselssjefen i Østfold fylkeskommune og
administrerende direktør ved Inspiria science center. Representantene fra SMK og OKH er;
1.
2.
3.
6. Styringsgruppen har mandat til å avklare alle strategisk viktige problemstillinger for å
kunne realisere målsettingen i samarbeidsavtalen, herunder ledelse og organisering av

arbeidet, fremdriftsplan og overordnet disponering av midler til ulike temaområder og
aktiviteter.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets vedtak 03.09.2014:
1. Det inngås et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Østfold fylkeskommune og Inspiria
science center om nytt formidlings – og undervisningsopplegg for samferdsel med fokus
på temaene energi, miljø og helse.
2. Prosjektet evalueres og det fremmes en ny sak om videreføring og eventuelle endringer i
løpet av høsten 2017.
3. Prosjektkostnader for 2015 på inntil kr 796.000,- dekkes med kr 600.000,- fra Østfold FTU,
kr 100.000,- fra Østfold kollektivtrafikk, kr 48.000,- fra folkehelseseksjonen og tilsvarende
fra miljøseksjonen, med forbehold om budsjettvedtaket for 2015.
4. Finansiering av tilbudet i 2016 og 2017 behandles i forbindelse med budsjettet for det
enkelte år.
5. Det etableres en styringsgruppe med 2 representanter fra SMK- komiteen og 1
representant fra OKH- komiteen i tillegg til samferdselssjefen i Østfold fylkeskommune og
administrerende direktør ved Inspiria science center. Representantene fra SMK og OKH er;
1.
2.
3.
6. Styringsgruppen har mandat til å avklare alle strategisk viktige problemstillinger for å
kunne realisere målsettingen i samarbeidsavtalen, herunder ledelse og organisering av
arbeidet, fremdriftsplan og overordnet disponering av midler til ulike temaområder og
aktiviteter.

PS 6/2014 Oppfølgingssak. Vurdering av behov og muligheter for å tilby
skolene i Østfold et undervisningsopplegg for sykling
Fylkesdirektørens forslag til vedtak
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) tilbyr barne- og ungdomsskolene i Østfold lokale
dagsseminarer om sykkelopplæring. Seminarene retter seg mot skolenes trafikkansvarlige
lærere, og det skal være et virkemiddel for å nå kompetansemålene i trafikk ved den enkelte
skole.
Seminarene må ses i sammenheng med sykkelopplegget på Inspiria Science center, og det
forventes at FTU samarbeider med den planlagte administrative arbeidsgruppen om innhold
og metoder for å nå et felles mål.

Kostnadene til seminarene dekkes av FTU innenfor de ordinære rammene til skolevegstiltak
og kurs og konferanser.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets vedtak 03.09.2014:
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) tilbyr barne- og ungdomsskolene i Østfold lokale
dagsseminarer om sykkelopplæring. Seminarene retter seg mot skolenes trafikkansvarlige
lærere, og det skal være et virkemiddel for å nå kompetansemålene i trafikk ved den enkelte
skole.
Seminarene må ses i sammenheng med sykkelopplegget på Inspiria Science Center, og det
forventes at FTU samarbeider med den planlagte administrative arbeidsgruppen om innhold
og metoder for å nå et felles mål.
Kostnadene til seminarene dekkes av FTU innenfor de ordinære rammene til skolevegstiltak
og kurs og konferanser.

PS 7/2014 Uttalelsessak. Forslag til ny fartsgrense og TS-tiltak på fylkesveg 109
ved Råkollveien.
Fylkesdirektørens forslag til vedtak
FTU anbefaler at Statens vegvesen gjør en ny vurdering før endelig vedtak fattes. Dersom nye
tellinger viser at krysningsmengden er så lav at gangfeltet bør fjernes, må publikum først
gjøres oppmerksom på vikeplikten for de kjørende gjennom media og rundskriv til beboerne i
området.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets behandling:
Tor Prøitz (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet:
Nytt vedtak: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget anbefaler å stenge fotgjengerovergangen med
fysisk stenging og god informasjon om alternativt krysningspunkt/undergang.
Ole Hagen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet:
Tillegg til vedtaket: Det forutsettes i så fall at det etableres fysiske sperrer.
Votering:
Fylkesdirektørens forslag til vedtak med det foreslåtte tillegg fremmet av Ole Hagen fikk 5
stemmer (Ap og Krf) og falt.

Endringsforslag fremmet av Tor Prøitz ble vedtatt med 6 stemmer (H, FrP og Sp)

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets vedtak 03.09.2014:
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget anbefaler å stenge fotgjengerovergangen med fysisk stenging
og god informasjon om alternativ krysningspunkt/undergang.

PS 8/2014 Orienteringssaker til FTU-møte 3. september 2014
Fylkesdirektørens forslag til vedtak
Sakene om:
1. Skolevegstiltak 2014. Tildeling av midler til sikring av skoleveg i Østfold
2. Særskilt fartsgrense Fv. 410, Øyenkilen.
3. Nasjonal strategi for forkjørsregulering. Oversikt over forkjørsreguleringer i Østfold.
4. Forskrifter om bruk av selvbalanserende kjøretøy (Segway)
Tas til orientering

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
De fremlagte orienteringssakene ble enstemmig tatt til orientering.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets vedtak 03.09.2014:
Sakene om:
1. Skolevegstiltak 2014. Tildeling av midler til sikring av skoleveg i Østfold
2. Særskilt fartsgrense Fv. 410, Øyenkilen.
3. Nasjonal strategi for forkjørsregulering. Oversikt over forkjørsreguleringer i Østfold.
4. Forskrifter om bruk av selvbalanserende kjøretøy (Segway)
Tas til orientering
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