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Kapittel 1
Innledning
Hver eneste dag blir mennesker drept eller hardt skadd i trafikken i Norge i mange tragiske
ulykker. Det er noen som må betale en høy pris for at vi alle skal kunne ferdes effektivt og
med stor frihet i trafikken. Menneskeliv blir brått forvandla til en tilværelse ingen misunner
dem. Trafikkulykkene er også veldig kostbare for samfunnet. Veidirektoratet har beregna at
hver trafikkulykke med personskade i snitt koster over 2,8 millioner. Klarer vi gjennom
forebyggende arbeid å redusere antall ulykker, så vil det redusere menneskelige lidelser,
samtidig som det sannsynligvis er veldig lønnsomt samfunnsøkonomisk.
Plan for trafikksikkerhet i Leirfjord kommune 2015-2018 er tredje generasjons
trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune. Trafikksikkerhetsplanen revideres hvert 4 år.
Planen er en revisjon av eksisterende trafikksikkerhetsplan for Leirfjord, skal være et viktig
styringsverktøy for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Den skal blant annet vise hvilke
områder og tiltak som prioriteres de kommende år.
Leirfjord kommune viderefører visjonen fra eksisterende trafikksikkerhetsplan:
«Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og
godt miljø, der gode kommunikasjoner og tilfredsstillende private og offentlige tilbud gir en
helhetlig følelse av en god livskvalitet».

3

Plan for trafikksikkerhet 2015-2018 – høringsversjon

Kapittel 2
Trafikksikkerhetsarbeidet
2.1Generelt

I nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2015 står det:
«Regjeringen ser på det store antallet skadde og drepte i veitrafikken som et alvorlig
samfunnsproblem. Derfor har vi lagt til grunn for vårt langsiktige trafikksikkerhetsarbeid en
visjon om ingen drepte aller livsfarlig skadde. Visjonen betyr at regjeringen, i tillegg til å føre
en politikk med mål om å redusere totalt antall ulykker, vil sette et sterkt fokus på virkemidler
som kan redusere de alvorligste ulykkene».
Arbeidet med å redusere trafikkulykkene er et nasjonalt prosjekt som pågår kontinuerlig. I en
kommune vil ulykkestallene variere mye fra år til år. Ulykkene rammer oftest tilfeldig og
uventet. Den eller de som blir rammet av ei ulykke, kan i tillegg til økte kostnader til
livsopphold og pleie, få store problem med daglige gjøremål som igjen fører til redusert
livskvalitet. Pårørende blir påført store belastninger av både praktisk og fysisk karakter.
2.2 Trafikksikkerhetsarbeidet i Leirfjord kommune

Hensikten med revisjon av Trafikksikkerhetsplanen er å ha et oppdatert redskap for
trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Gjennom planen vil en kunne prioritere blant de
mange prosjektene som venter på å bli realisert.
Det er en god del «uvettig kjøring» etter veiene i kommunen, og det kan slik sett være et
tidsspørsmål før noe alvorlig skjer i trafikken. Når det blir tenkt trafikksikkerhetstiltak, blir
det i all hovedsak tenkt fysiske tiltak som nedsatte fartsgrenser, fjerning av ting som hindrer
fritt oversyn i farlige veikryss, veilys, busslommer, gangfelt osv. Dette vil virke forebyggende
for konkrete veistrekninger og spesifikke områder. Likevel må det presiseres at mange av
trafikkulykkene, kanskje de fleste, skyldes en atferd som ikke er forenlig med trygg trafikk.
Derfor blir det holdningsskapende arbeidet minst like viktig som de fysiske tiltakene.
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2.3 Arbeidet med planen

Leirfjord kommune vedtok i sak 13/3- 18.03.15 oppstart av planarbeid, kommuneplan for
trafikksikkerhet.
Planen utarbeides for perioden 2015-2018. den skal rulleres etter fire år.
Organisering
Oppstart planarbeid ble kunngjort i kommune på kommunens hjemmeside den 24.03.15 med
en frist for innspill satt til 13.04.15.

5

Ansvar for planarbeidet er delegert til arealplanlegger. Revidert utkast vil i hovedsak basere
seg på den eksisterende planen med en gjennomgang av tiltaksliste og innarbeiding av nye
tiltak.
Skole- og helsesektor har vært involvert i utarbeidelse av planen.
I tillegg har det vært sendt brev til grendeutvalgene, skoler og barnehager med oppfordring
om

å

komme

med

innspill

til

planen.

Det

har

også

vært

kontakt

med

trafikksikkerhetsansvarlig ved Nordland veikontor. Det har vært innhentet ulykkesstatistikk
for de siste 5 år og 10 år fra Statens vegvesens nettside.
Det er gjennomført en trafikksikkehetsbefaring rund i kommunen for å se på aktuelle
trafikkfarlige steder, og de innspill som vi har fått.
Planforslaget prosessen følger plan- og bygningslovens krav til medvirkning, og forslag til
trafikksikkerhetsplan legges ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.
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Framdriftsplanen
Den legger opp til at et forslag til trafikksikkerhetsplan kan legges ut til offentlig ettersyn og
sendes på høring høsten 2015. Framdriftsplanen sikrer at ny trafikksikkerhetsplan kan vedtas
av kommunestyret om vinteren 2015.
2015
Mars April Mai Juni Juli Aug

Septe Okt Nov Des

Kunngjøring og
oppstart av
planarbeid
Utarbeide
planforslag
Medvirkning
Første gangs
behandling
Høring og
offentlig ettersyn
Revidert
planforslag
Sluttbehandling
Tabell: Framdriftsplan
2.4 Viktige aktører fremover

Norland fylke:
Ansvarlige for å koordinere og være pådrivere for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norland er et
politisk utvalg - Fylkestrafikksikkerhets FTU. Dette innebærer bl.a. å stimulere og støtte alt
kommunalt og frivillig trafikksikkerhetsarbeid i fylket. FTU skal ellers uttale seg i saker som
er viktig for trafikksikkerheten.
Fylkeskommunen har også følgende oppgaver:
a. Ansvar for fylkesveinettet
b. Utarbeide samferdselsplaner for fylket
c. Ansvar for kollektivtrafikken
d. Ansvar for skoleskyssen og andre transportløyver
e. Ansvar for videregående skoler
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f. Ansvar for forebyggende helsearbeid
Statens vegvesen
Statens vegvesen er et forvaltningsorgan med ansvar for planlegging, utbygging, drift og
vedlikehold av henholdsvis fylkesveg. Statens vegvesen skal som statlig vegmyndighet, påse
at nasjonale oppgaver knyttet til bruken av vegnettet blir ivaretatt. Statens vegvesen er også
statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Vegvesenet har et særskilt
ansvar for trafikksikkerheten, både som forvalter og vegnettet og fagmyndighet.
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Kommunen:
a. Planlegging, bygging, drift og vedlikehold av kommunale veier og gang- og
sykkelveier langs disse.
b. Vedtaksmyndighet i arealplanlegging
c. Sørge for trafikksikkerhetstiltak som veilys, fartsregulering m.m.
d. Står for opplæring i grunnskolen.
e. Ansvar for elevens sikkerhet mellom skolen og hjemmet.
f. Utarbeidelse og gjennomføring av kommunal trafikksikkerhetsplan.
g. Plan

og

næringsutvalget

er

tillagt

det

politiske

ansvaret

for

trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.
Politiet/lensmannen:
Politiet må regelmessig og aktivt overvåke trafikken i Leirfjord ved kontroller, og også være
en partner for skoler og frivillige organisasjoner i det forbyggende trafikksikkerhetsarbeidet.
Organisering av lennsmanns kontorene er under omlegging og bemanningen ved
lensmannskontoret i kommunen er alvorlig redusert. Politiet bør også være en partner for
skoler og frivillige organisasjoner i det forbyggende trafikksikkerhetsarbeidet, informere og
organisere kampanjer mot ulike målgrupper.
Politiet sitt arbeid er av stor betydning for trafikksikkerheten i Leirfjord kommune.
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Trygg Trafikk
Er en landsomfattende organisasjon som skal være bindeledd innen trafikksikkerhet mellom
frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. De skal være en aktiv pådriver for
trafikksikkerhetsarbeid. De gir trafikk faglig bistand til barnehager, skoler og foreldre. De
sprer informasjon om trafikksikkerhet til ulike målgrupper. De har fokus på trafikkopplæring
og trafikkoppdragelse. De har fylkessekretær i hvert fylke.
Andre viktige aktører:
Foreldre/foresatte
Barna og Ungdomsrådet
MOT
Bilorganisasjonene
Forsikringsselskapene
Trafikkskolene
Transportnæringa
Redningstjenesten
Media
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Kapittel 3
Overordnet trafikksikkerhetsarbeidet i Norge
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Kilde: internett
3.1 Nasjonal transportplan 2014-2023

Presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og er et verktøy for prioritering,
utbygging, drift og vedlikehold av den statlige transports struktur.
Regjeringens mål for planperioden er å redusere antall drepte og hardt skadde med minst en
tredel innen 2020.
Det bør leges vekt på å utvikle trygge, sikre og attraktive skoleveger i 2 km radius rundt
skoler.
Målet om å få flere til å gå og sykle må følges opp med tiltak for trafikksikkerhet rettet mot
disse trafikantene.
3.2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Planen presenterer et stort spekter av effektive trafikksikkerhetstiltak som skal satses på i
planperioden. Det er også viktig å etablere et godt samarbeid mellom de mest sentrale
aktørene, slik at ressursene i trafikksikkerhetsarbeidet blir utnyttet best mulig til å forebygge
og redusere skadeomfanget ved trafikkulykker.
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Planen er bygd opp omkring en strategi bestående av fire nivåer: nullvisjonen, etappemål,
tilstandsmål og tiltak. Det fylkeskommunale og kommunale trafikksikkerhetsarbeidet skal
videreføre og forsterke nasjonale tilstandsmålene og de nasjonale indikatormålene.
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Tabell: Utvikling i antall drepte og hard skadde i Norge- registrert situasjon og mål for
utviklingen fram til 2024
3.3 Nasjonal sykkel- og gå strategi 2010-2019

Strategien legger opp til at det i den neste årsperioden skal bygges vesentlig mer gang- og
sykkelveier langs riks-, fylkes- og kommuneveier enn i de foregående 10 år. Hovedmål er at
sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser i 2023. Behovet for, og
betydningen av gang og sykkelveier skal alltid vurderes i forbindelse med investeringstiltak i
veisystemet.
I tillegg er det satt opp følgende delmål:
-

Fremme sykkel som transportform, sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal dobles.

-

Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister

- 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til skolen.
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3.4 Nordland fylkeskommune

Trafikkulykker er den største helsetrusselen for barn og unge, og en de største forbrukere av
helsetjenester. Av den grunn er kommunens trafikkulykkesforebyggende arbeid en naturlig
del av kommunen folkehelsearbeid.
Folkehelseloven pålegger kommunen et ansvar for å påvirke til bedre helse, økt aktivitet samt
å forebygge ulykker.
Kommuneplanen er det overordna styringssystemet for kommunal arealplanlegging inkl. veiinfrastruktur.
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Kapittel 4
Trafikksituasjonen i kommunen
4.1 Generelt

Leirfjord kommune har desentralisert bosettingsmønster. Denne bo strukturen fører til at
innbyggerne må forflytte seg etter vei uansett hva man skal delta i.
Dette fører til flere motoriserte kjøretøy på veiene. Det offentlige transporttilbudet er blitt
bedre, men har fortsatt et stykke igjen for å bli et fullverdig alternativ til privat biltransport.
For å redusere behovet for økt privatbilisme, og økte transportbehov vil kommunen aktivt
jobbe med samordnet areal- og transportplanlegging som en integrert del av kommunens
overordna arealplanlegging. I den forbindelse blir lokalisering av handelsvirksomhet og
tjenesteytende næringer svært sentralt.
4.2 Ansvarsforhold - vei og trafikk

Veinettet i Leirfjord kommune består av 110 fylkesvei, 50 km kommunal vei og 37,5 div. vei.
Vei- og trafikkloven regulerer ansvar og myndighet tilknyttet offentlig vei. Kommunene har
ansvar og myndighet for kommunale veier, gang og sykkelveier og veilys langs fylkesveier og
som ikke er overtatt av Statens Vegvesen.
Veikontorene i fylket har ansvar og myndighet for riks- og fylkesveier.
4.3 Beskrivelse av enkelte veistrekninger

Leirfjord kommune har en del veistrekninger som vurderes som utrygge. Det dreier seg om
generell veiforbedring, sikring mot ras og siktrydding.
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Fv 212 gjennom Ulvangen

13

Strekningen fra boligfeltet i Ulvangen – veien er mye trafikkert av skolebarn. Myke
trafikanter bør sikres bedre. Fra boligfeltet i Ulvangen til oppvekstsenteret er det utarbeidet
kostnadsoverslag for gang og sykkelvei.
Fv 17 Gjennom Leland Sentrum.

Lelend er kommunesenter. Fv17 går gjennom senteret. En stor andel av kommunens eldre
innbyggere bor her.
Innbyggere kom med forslag om at det bør komme gang og sykkelvei på hele strekningen fra
Meisfjord-krysset til Engheim/Breiland.
På delen av Rv 17 som går gjennom sentrum er det bygd miljøgate.
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Strekningen mellom bruene over Ranelva og Leirelva i Leirosen
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Veien er meget uoversiktlig ved Ranelvbrua. Det er relativt mange avkjørsler på strekningen.
FV 220 ender ut i FV 17 rett foran en skarp sving. Den rette strekningen før Leirelv-brua
brukes som forbikjøring etappe slik at trafikken ofte ligger godt over fartsgrensen. Barn og
andre myke trafikanter går og sykler langs denne strekningen.
Kommunal vei Otting

Denne strekningen er den som har størst andel av trafikkulykker i kommunen. Veien går til
skole, barnehage, boligfelt og øvrige beboerne i området.. Veien er smal, til dels lite
oversiktlig med dårlige veikanter på store deler av strekningen og har flere bratte bakker som
ofte er svært glatte i vinterhalvåret. Det bør spesielt sees på muligheter for bedring av
trafikksikkerheten i bakken som går fra oppvekstsenter og opp til boligfeltet. Det er foretatt en
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del utbedringer i planperioden, blant annet er busslommen utvidet slik at ungene ikke behøver
å gå ut på veien for å komme ut og inn av bussen.
Kommunale veier på Sundøy
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Etter åpning av Sundøy brua har trafikken økt betydelig på Sundøy. Veien har blitt utbedret,
men det trenges fortsatt noe oppgradering.
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4.4 Personskadeulykker i kommunen
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Bilde: Ulykkes kart i perioden 2005-2014
Det har vært en negativ trend i antall ulykker med personskader og antall skadde i kommunen
i årene 2010 – 2015. Det skjedde 13 ulykker med 3 personer alvorlig skadd og heldigvis ingen
drepte.
Vi kan merke stor variasjon i antall ulykker og antall skadde i perioden 2005 – 2015 Det
skjedde 36 ulykker med personskader i Leirfjord Kommune. Til sammen 52 personen har blitt
skadd, mesteparten med lettere skader. De fleste ulykkene skjer på fylkesveiene. Den
vanligste ulykkestype er utforkjøring.
I de 10 årene statistikken dekker har det vært, 2 ulykker med 2 drepte og 6 alvorlig skadd.
En analyse av ulykkene i Leirfjordkommune viser samme tendens som på landsbasis.
De dominerte ulykkestypene er kryssulykker, sammenstøt mellom kjøretøy med samme
kjøreretning samtidig med utforkjøring. Det er ungdom i alderen 25-34 år som er mest
ulykkes utsatt.
Det er ikke mulig å konkludere med at vi har hatt framgang i trafikksikkerhetsarbeidet når vi
vet at vi har hatt ulykker med drepte og hardt skadde.
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4.5 Statistikk trafikkulykker i Leirfjord 2005-2015

Ulykker Leirfjord kommune 2005-2015
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Figur: Antall ulykker i Leirfjord Kommune 2005-2015

Ulykker 2005-2015 fordelt på ulykeskategori
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Figur: Ulykker 2005 – 2015 fordelt på ulykkes kategori
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skadde per aldersgruppe
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Figur: Antall skadde delt per aldersgruppe.
Analyse av ulykkene for perioden 2005-2015 viser også en annen interessant informasjon:
Bilførere og passasjerer utgjør ca. 81 % av alle drepte og skadde i perioden, mens de myke
trafikantene utgjør ca. 19 %.
Trafikantgruppe

Drept

Meget

alvorlig Alvorlig skadd

Lettere skadd

skadd
Fotgjenger

0

0

0

0

Person sykkel

0

0

0

0

Person moped

7

Bilfører

2

6

37

sum

2

6

44

Tabell: Antall skadde i ulike trafikantgruppe i periode 2005-2015

Plan for trafikksikkerhet 2015-2018 – høringsversjon
4.6 Trafikkulykker og samfunnsøkonomiske kostnader
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Kilde: internett
Trafikksikkerhetsprosjekter er tiltak som bidrar til å redusere trafikkulykker som medfører
kostnader. Ulykkeskostnadene som i dag brukes i blant annet kostnadsanalyser er beregnet av
Transportøkonomisk institutt (TØI). De omfatter medisinske kostnader, produksjons bortfall,
materielle kostnader, administrative kostnader og verdsetting av velferdstap ved
trafikkulykker.
Det er de politirapporterte ulykker som er tatt som utgangspunkt ved beregning av
kostnadene.
Kostnadene ved veitrafikkskader i 2014 – priser, regnet per skadet person, er vist i tabell
nedenfor. De er midlertidig justert opp på bakgrunn av underrapportering slik at
enhetskostnadene gjelder for alle skader, både de som politirapporters og de urapporterte.
Skadetilfelle

Kostnader i 2014 - kr

Drept

35 600 000,-

Meget alvorlig skadd

26 830 000,-

Alvorlig skadd

9 520 000,-

Lettere skadd

720 000,-

Tabell: Samfunnsøkonomiske kostnader per skadetilfelle etter skadegrad.
Kilde: TØI-rapport 1053c/2010. Den norske verdisettingsstudie.
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Kapittel 5
Forebyggende trafikkarbeid

20

Kilde: internett
Kommunen har i første rekke ansvar for trafikksikkerheten langs kommunale veger, som eier
av skoler og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester.
Det er mange lover og forskrifter som direkte eller indirekte omtaler kommunen ansvar for
ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhetet.
Planlegger investering og iverksetter i fysiske trafikksikkerhetstiltak. Teknisk har den daglige
ledelsen for trafikksikkerhetssaker, der også trafikksikkerhetsspørsmål blir behandlet.
Administrativ ansvar for trafikksikkerhetssaker ligger også hos teknisk etat.
Kommunen dekker utgiftene til en del av veibelysningen på Leland og gir økonomisk støtte til
en flere veilysforeninger.
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Skolene:
I læreplanen for grunnskolen er trafikkopplæring spesielt nevnt i forbindelse med 1. og 2.
klasseelevene og skoleveien. Det deles ut refleksvester til bestemte klassetrinn.
I tillegg gir kommunen fri skoleskyss. For elever ved Tverlandet skole som har skolevei langs
rv 78 strekningen Forsland – krysset rv 78/ Ottingveien på Kviting – siden i vinterhalvåret.
Etter søknad gis det også skoleskyss for elever med særlig trafikkfarlig skolevei i hele eller
deler av året.
Det sattes også i verk spesielle tiltak i forhold til konkrete situasjoner i det enkelte skoleår.
Lensmannsetaten:
Utfører jevnlige kontroller: fartskontroll, teknisk kontroll og adferd
Driver informasjonsarbeid overfor barn og unge med besøk i skoleklasser og barnehager.

Frivillige organisasjoner:
Veilysforeninger eier og vedlikeholder mesteparten av veilysene i kommunen.
Kommunen gir økonomiske støtte etter antall lyspunkt.
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Kapittel 6
Mål og strategi for trafikksikkerhetsarbeidet i Leirfjord kommune

22

Kilde: internett

I trafikksikkerhetsarbeidet trengs mål der måloppnåelse kan etterprøves. Det er imidlertid
problematisk når det gjelder trafikkulykker dersom mål knyttes til antall ulykker eller antall
drepte og skadde, fordi ulykkestallene blant annet kjennetegnes av stor variasjon fra år til år.
Dette gjelder selv på datagrunnlag som omfatter hele landet. For relativt små kommuner blir
usikkerheten enda mye større.
6.1 Nullvisjon – «null skadde, null drepte»

Leirfjord kommune skal i perioden 2015-2018 arbeides for å få ned tallet skadde og drepte i
trafikken. Forholdene skal legges til rette for at myke trafikanter skal kunne ferdes trygt.
Nullvisjonen byger på tre grunnpilarer: etikk, forskning, ansvar. Det er ikke bare et mål, men
også en måte å tenke på, Det innebærer at man etisk og moralsk ikke kan forsvare at
mennesker blir drept og livsvarig skadd i trafikken. I nullvisjonen betyr det at vi må ta hensyn
til at mennesker alltid vil gjøre feil. Poenget blir da at trafikken må innrettes slik at de feil
mennesker gjør, ikke fører til skader.

Plan for trafikksikkerhet 2015-2018 – høringsversjon
6.2 Strategi

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg her satt opp en rekke tilstandsmål formulert
som måltall. For å nå disse målene må det iverksettes tiltak.
Hovedmål:

Reduksjon i antall trafikkulykker med personskader i Leirfjord kommune målt som en trend
for de siste 5 år.

Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og
godt miljø.
Delmål:
Kommunen skal arbeide aktivt for å bidra til at vi oppnår disse tilstandsmålene. Dette
gjelder først og fremst på følgende områder:
-

Økt andel bruk av bilbelte, refleks, bakovervendt barnesikring, sykkelhjelm

-

Redusere andelen av bilister som overskrider fartsgrensene.

-

Arbeide målrettet for at flere går og sykler til skolen. Sykkelopplæring i grunnskolene.

-

Alle skoler og barnehager er godkjent som trafikksikre.

-

Kommunen er godkjent som trafikksikker kommune.

Prioriteringer
Det er bedt om innspill fra Statens vegvesen, nabokommuner, grendeutvalgene, skoler,
barnehager og andre kommunale virksomheter og det har kommet forslag til mange gode
tiltak. Dette viser et stort behov for å bedre trafikksikkerheten langs eksisterende veinett. Det
vises også et stort ønske for bedre muligheter for å ferdes til fots og på sykkel.
Prioriterte tiltak er konkrete tiltak, som er lett målbare og hvor ansvaret for oppfølging og
gjennomføring kan plasseres.
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-

Prosjekter med folkehelseaspekt, for eksempel det å få flere til å gå og bruke sykkel.

-

Mer smidig avvikling av biltrafikken. Det forventes at det blir færre og mindre
alvorlige personulykker. Det bidrar også til at flere føler seg komfortabel i rollen som
myk trafikant.
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Kapittel 7
Tiltaksplaner
Handlingsplanen er en systematisk oversikt over hvilke tiltak det bør satses på for å
innfører de målene kommunen setter seg, og en tidfesting av gjennomføringen. I ettertid
bør det være mulig å sjekke hva som er gjort og i planen er det derfor satt av en egen
kolonne for dette.
Trafikksikkerhetsarbeid er nedfelt i læreplanen fordi skolesektoren har en svært viktig
rolle i gjennomføringen av det holdningsskapende arbeidet.
7.1 Holdningsskapende tiltak

Kilde: internett
Registreringsarbeidet som er gjort, viser at mange føler usikkerhet ved å ferdes på vegene,
spesielt er dette knyttet til gangtrafikk til og fra barnehager og skolen som ligger langs
fylkesveg. Det er derfor naturlig å legge vekt på nærområdene til skolen og barnehager der det
er mest konsentrert gangtrafikk. Videre er det generelt registrert problempunkter som krever
relativt små investeringer for å få en forbedring og som på grunn av omfanget bør prioriteres
høyt.
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Det er satt opp en rekke tiltak i handlingsplanen. Disse tiltakene er i hovedsak utledet av
«Trafikksikker kommune» - konseptet, med de føringene og satsingsområdene som ligger
inne her.
Sjekklista for «trafikksikker barnehage» er nyttig for å sjekke ut kvaliteten på
trafikksikkerhetsarbeid. Sjekklisten er vedlagt til planen.
7.1.1 Leirfjord kommunes rolle som barnehageeier
Tiltak: Innen utgangen av 2016 skal alle barnehager tilfredsstille kriteriene for «Trafikksikker
barnehage». Sjekklisten som er utarbeidet av Trygg Trafikk for Trafikksikker barnehage
brukes i arbeidet.
Ansvarlig: Virksomhetsledere i barnehagene.
Kriterier for Trafikksikker barnehage:
Trafikksikkerhet i barnehagen generelt
✔ Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og Opplæringsarbeid, og
nedfelles i barnehagens årsplan.
✔ Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av
transporttjenester.
✔ Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.
✔ Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller
buss
Trafikkopplæringen i barnehagen
✔ Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.
✔ Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks.
Samarbeid mellom barnehage og hjem
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✔ Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgås
årlig med foreldre og ansatte.
✔ Det stilles “krav” til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen.
✔ Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter.
✔ Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid.
27
7.1.2. Leirfjord kommunes rolle som skoleeier
Tiltak: Alle skolene skal innen utgangen av skoleåret 2016/2017 tilfredsstille kriteriene for
«Trafikksikker skole». Sjekklisten som er utarbeidet av Trygg Trafikk for Trafikksikker skole
brukes i arbeidet.
Tiltak: Alle skolene øker fokus på sykling som transportmiddel
Ansvarlig: Virksomhetsledere i skolene, lærere
Kriterier for Trafikksikker skole:
Trafikksikkerhet i skolen generelt
✔ Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går, sykler
eller blir kjørt.
✔ Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil/buss
eller med kollektivtransport i skolens regi.
✔ Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte og har en trafikkansvarlig
lærer.
✔ Gjennomføre årlig sykkelkurs for skoleelever på ungdomsskoletrinnet.
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Trafikkopplæringen i skolen
✔ Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets
kompetansemål.
✔ Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring (for eksempel ved
innkjøp av materiell eller kursing av ansatte).
Samarbeid mellom skole og hjem
✔ Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.
✔ Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes
arbeidsutvalg (FAU).
✔ Etablering av sykkelgård hvor skal vektlegges holdninger i trafikken som barna tar med
seg videre i livet.

7.1.3. Leirfjord kommunes rolle som veieier (fortau og gang-/sykkelveier)
Tiltak: Årlig å utarbeide prioriteringsliste for eventuelle fysiske trafikksikkerhetstiltak på
kommunalvei, og gjennomføre disse innenfor eksisterende økonomiske rammer i hele
perioden 2105-2018
Ansvarlig: teknisk etat


Årlig rullering av prioriterings liste for fysiske trafikksikkerhetstiltak



Sykkelparkering og gang- og sykkelveier skal ha fokus i alle bygge- og
renoveringsprosjekter.



Trafikksikkerhetsbefaring på veiene i kommunen og utarbeidet rutiner for håndtering
av innspill fra andre etater/organisasjoner.



Utarbeidet prioriteringsliste for eventuelle trafikksikkerhetstiltak på fylkes og riksvei
med årlig rullering
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Aksjon knyttet til bilbeltebruk, tomgangskjøring, trygg og forsvarlig parkering,
råkjøring og rus. De siste to punkter skal rettes særlig mot russ og andre i «riktig
alder»



Oversikt over, og eventuelt å søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.



Ivareta hensyn til trafikksikkerheten ved arealplanlegging og behandling av
enkeltsaker. Integrere trafikksikkerhetsarbeid i den øvrige kommunale planleggingen.
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7.1.4. Leirfjord kommunes som ansvarlig for innbyggeres helse og trivsel
Tiltak: Kommunen skal fremme folkehelse, spre opplysning og gi råd om hva innbyggerne
selv kan gjøre for å forebygge skader.
Ansvarlig: Leirfjord kommune


Oppfriskningskurs i bilkjøring for eldre arrangeres med jevne mellomrom



Årlig gjennomgang av planer bygd på rapportering fra ansvarlige for de ulike tiltakene
i plan, samtidig som man sammen med politiet foretar en gjennomgang av siste års
ulykker.



Helsestasjonen

oppdaterer

sine

planer

for

virksomheten

med

hensyn

til

trafikksikkerhetsbudskap i 2015

7.1.5. Leirfjord kommunes rolle som arbeidsgiver
Tiltak: Innen utgangen av 2016 å ha utviklet og vedtatt retningslinjer for arbeidsreiser for alle
kommunalt ansatte og politikere.
Ansvarlig: Leirfjord kommune


Undersøke hva som ligger bak økningen av trafikkulykker i aldersgruppen 15-29 år



Kommunen skal stimulere og forsterke det frivillige trafikksikkerhetsarbeid.
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7.2 Fysiske tiltak
Det er satt opp em prioritert liste over større og mindre tiltak som arbeidsgruppa foreslår
blir gjennomført først. Fysiske tiltak er skilt på kommunale og fylkeskommunale veier.
Kommunale veier: Ansvarlig for gjennomføring av fysisk tiltak er Leirfjord kommune ved
Teknikk og Kultur.
Fylkesveier: Tiltakene finansieres og utføres av Norlands fylkeskommune og Statens
vegvesen. Kommunen har aktiv plan slik at tiltak på fylkesveiene blir prioritert og
gjennomført.
Dette er tiltak som trolig vil ha stor betydning for trafikksikkerheten i Leirfjord kommune.
Dette må ikke hindre at andre tiltak også blir gjennomført, eller at nye gode tiltak kan
komme inn.
Det er også behov for en rekke tiltak knyttet til drift og vedlikehold. Dette omfatter arbeid
med brøyting og vintervedlikehold, opprusting av veien, forbedring av parkeringsplasser,
avkjørsel og montere port ved skolegård.
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Kapittel 8
Økonomi
Holdnings skapende arbeid blir en integrert del av de enkelte virksomhet budsjett og styres
gjennom ramme i økonomiplan.
Trafikksikkerhetsplanen skal innarbeides i økonomiplanen og ledere har ansvaret for å
innarbeide utgiftene innenfor eget budsjettområde.
Leirfjord kommune har inngått et forpliktende samarbeid med Norland fylkeskommune. Det
forutsettes at samarbeidende instanser avsetter nødvendige midler for å følge opp de
kommunale trafikksikkerhetsplanene.
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Vedlegger
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