Trafikksikkerhet og folkehelse
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Trafikksikkerhetsarbeid er en viktig del av det forebyggende folkehelsearbeidet i lokalmiljøet og
berører alle kommunens ansatte og innbyggere, fordi vi alle er trafikanter.
I Nes er det et rikt kulturliv og god tilgang til natur og friluft, samt et godt idretts- og fritidstilbud.
Men med en spredt bosetning som det er i Nes kommune, hvor gang- og sykkelvegene i liten
grad er utbygd, velges naturlig ferdsel på beina eller sykkel bort til fordel for bil. Da er det spesielt
viktig å tenke på de myke trafikantene.
For å bedre trafikksikkerheten kan vi alle bidra. Ved å skape gode holdninger som trafikanter, kan
vi alle være med på å gjøre vegene tryggere. Respekter fartsgrenser og skilt som bilist, spesielt i
områder rundt skole og barnehager og ellers hvor barn og unge ferdes. Også områder hvor eldre
bor og bruker vegen. Være synlig ved bruk av refleks når en går eller sykler i mørket. Og for å
sikre at trafikksikkerhetsfokus blir en del av hverdagen er det viktig med gode holdninger og
rutiner.
Vi ønsker å ha et trygt lokalmiljø i kommunen, mindre skader og fornøyde innbyggere.
Trafikksikker kommune
Kommunen har et stort ansvar for å forebygge ulykker. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses
som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken.
Nes kommune er nå godt i gang med prosessen med å bli godkjent som trafikksikker kommune.
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Ordningen skal bidra til at kommunen har et systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø.
Godkjenning som trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for de kommunene som arbeider
langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet.
Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst bidra til å forebygge
ulykker og redde liv.
Aksjon skoleveg
Mangel på gang- og sykkelveger er med på å øke antallet elever som blir kjørt til barnehager og
skole istedenfor å gå eller sykle. Ved hjelp av «aksjon skoleveg» jobbes det med å utbedre gangog sykkelveger i kommunen slik at barn og unge kan ferdes trygt til fots eller på sykkel. Aksjon
skoleveg er en ordning der fylkeskommunen gir tilskudd til tiltak på fylkesveger og kommunale
veger for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. Disse midlene går til gang- og sykkelveger,
fortau, busslommer, opphøyd gangfelt, fartshumper og andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten.
Kommunen jobber med å bygge flere gang- og sykkelveger slik at vi får et sammenhengende
sykkel- og gangvegnett som finnes der folk bor, oppholder seg og ferdes. Dette er viktig for aktiv
transport som også bidrar til god folkehelse for innbyggerne.
Aktiv transport
Aktiv transport handler om å flytte transport fra bil, buss og tog til fysisk aktiv transport ved å gå
eller sykle. Nesten 60 % av alle bilturer er kortere enn 5 km, og med avstander som kan tas til
fots eller sykkel. Kanskje du ikke trenger å bruke bilen til de korte avstandene?
I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve. Nye utbyggingsprosjekter lokaliseres hovedsakelig i
tilknytning til kollektivknutepunkt med offentlig tjenester og servicefunksjoner, slik at innbyggerne
får bedre muligheter til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport til daglige gjøremål.
Det blir lagt til rette for at arealer og anlegg som brukes av barn og unge har universell utforming
og er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
For å sikre god folkehelse og et trygt lokalmiljø kan vi alle bidra med gode holdninger i trafikken
slik at både bilister og myke trafikanter føler seg trygge når de ferdes i trafikken. Vis hensyn og ta
vare på hverandre.
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