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1. Forord
Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø som fotgjenger, syklist eller i
kjøretøy – barn, ungdom, voksne eller eldre voksne. Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper
er viktige folkehelsetiltak.
Det offentlige vegnettet i kommunen har består av om lag 42 km riksveg, ansvar Statens Vegvesen,
60 km fylkesveger, ansvar Nordland fylkeskommune, og 40 km kommunale veger, hovedsakelig i
Lødingen tettsted. Kommunen har ikke egen vegnorm. En slik norm og en ny hovedplan for veg er
tenkt påbegynt i perioden. Det erkjennes at tilstanden på flere kommunale veger krever en rekke
tiltak
Trafikksikkerhetsplanen 2021-2025 er grunnlag for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i
kommunen. Det forventes store endringer i regionen med bygging av ny trasè for E10, så vel i
anleggsfasen som når vegen er satt i drift. Derfor avgrenses delplanen til å gjelde fram til 2025. Vi vil i
denne planen også komme inn på forventede endringer og foreslåtte tiltak for å imøtekomme
endringene.
Formannskapet vedtok i 2016 oppstart av kommunens forrige trafikksikkerhetsplan. Planen ble
vedtatt av kommunestyret i 2017 og gjelder fram til ny plan vedtas (2021-2025). Ett av kriteriene for
å søke fylkeskommunale midler til fysiske tiltak, er at en trafikksikkerhetsplan er vedtatt.
Formannskapet vedtok i mars 2021 oppstart av planarbeidet. Planprogrammet ble vedtatt i juni.
Både i den forrige og den nye planen er prioriteringer for fysiske tiltak innarbeidet.
Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak er vedlagt trafikksikkerhetsplanen. De prioriterte
tiltakene innarbeides med kommunal egenandel i økonomiplan og årsbudsjett, og det søkes årlig om
fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til tiltak.
For å sikre at trafikksikkerhetsplanen følges opp, blir deltiltakene jevnlig løftes til politisk behandling.
I planprosessen tiltaksdelen behandlet i kommunedirektørens utvidede ledergruppe for utsjekking av
planlagte tiltak i forrige plan, og innspill til nye trafikksikkerhetstiltak foreslås for neste periode.
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2. Sammendrag
Denne planen representerer hvordan det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er organisert i
Lødingen kommune. Planen bygger på konseptet «trafikksikker kommune», og er godt forankret i
den administrative ledelsen. Alle kommunale instanser er gjennom dette arbeidet involvert i
gjennomføring av tiltak.
Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og fylkeskommunale føringene for trafikksikkerhetsarbeidet.
Målsettingen i kap 7 gjenspeiler trafikkulykkesutviklingen på nasjonalt nivå.
Også denne plangenerasjonen har fokus på de fysiske tiltakene. Handlingsplanen for fysiske tiltak
rulleres årlig. Planen har en økt fokusering av forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, utviklet gjennom
et tverrfaglig arbeid i hele kommunen.
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3. Innledning
3.1 Historikk
Denne planen er den tredje trafikksikkerhetsplanen for Lødingen kommune. Hovedfunksjonen er å
være et styringsverktøy for målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Dette er langt på vei
oppnådd. De største utfordringene hittil har vært finansiering av tiltak og til en viss grad også
forankring i alle deler av kommuneorganisasjonen.
For å ivareta en rød tråd fra nasjonalt til lokalt nivå i trafikksikkerhetsarbeidet, har samordning med
overordnede planer, spesielt Nordland fylkes trafikksikkerhetsplan, blitt sterkt vektlagt. Denne
strategien videreføres og forsterkes. De nasjonale føringene er blitt tydeligere og mer konkrete, bl.a.
gjennom nasjonal transportplan og Stortingsmelding nr 40: (2015-2016) Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

3.2 Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Lødingen kommune
Kommunedirektørens utvidede ledergruppe er styringsorgan for planprosessen. Dette gjenspeiler at
alle avdelinger i kommunen tar sin naturlige del av myndighet og oppgaver.

3.3 Samarbeidspartnere
Nasjonale myndigheter, bl.a. Statens Vegvesen, regionale myndigheter representert ved Nordland
fylkeskommune og Trygg trafikk er viktige samarbeidspartnere for å realisere målsettingene i planen.
Godt samarbeid med politiet, transportselskap, vegutbyggere og lokalt næringsliv er også viktig å ha
med.
De aller viktigste samarbeidspartnerne er de som ferdes i trafikken til daglig. Planen, og tiltakene som
følger av den, må legge til rette for god kommunikasjon med trafikantene, slik at kommunens
intensjoner i sikkerhetsarbeidet blir forstått og støttet opp om.

3.4 Trafikksikkerhet i et omdømmeperspektiv
Det lokale trafikksikkerhetsarbeidet skal bidra til færre trafikkskader i kommunen. Gjennom satsing
på god infrastruktur, er det et mål å øke trivselen for innbyggere og næringsliv og gjøre kommunen
mere attraktiv for tilflytting. For å lykkes med dette, er vi avhengig av en bred og samlet innsats der
alle kommunens tjenesteområder involveres i arbeidet.
Slagordet «Bygda som sykler» signaliserer et særlig ansvar for å ta vare på de myke trafikantene.Den
lokale visjonen er lik den nasjonale: Null skadde og drepte i trafikken i Lødingen kommune.Dette kan
oppnås med tilrettelegging for myke trafikanter i trafikkbildet og et vedvarende holdningsskapende
arbeide i skoler, barnehager og de som ferdes langs vegene.
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4. Fra nasjonalt til lokalt nivå i trafikksikkerhetsarbeidet
4.1 Nasjonal transportplan 2022-2033
Figuren illustrerer målene i Nasjonal transportplan for transportsektoren. Det overordnede målet Et
effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 er i sentrum for de fem likestilte målene,
- Mer for pengene
- Effektiv bruk av ny teknologi
- Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål,
- Nullvisjon for drepte og hardt skadde
- Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.

Regjeringen legger til grunn at Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet på veg, som følge av
målrettet, tverrsektoriell, kunnskapsbasert og langsiktig innsats. Trafikksikkerhet må derfor fortsatt
ha høy prioritet, med nullvisjonen som et av hovedmålene for transportpolitikken.
Regjeringen sier: «Vi styrker den store innsatsen for transportsikkerhet og nullvisjonen om ingen
drepte eller hardt skadde i trafikken.»
Nullvisjonen om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd gjelder hele
transportsektoren og på tvers av transportformer. Tiltak for å nå nullvisjonen har positiv innvirkning
på bærekrafmål 3.6 om å halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.
Nasjonalt har utviklingen over flere år gått i riktig retning, takket være bred innsats og godt
samarbeid mellom myndigheter, frivillige og andre aktører. I 2020 omkom under 100 mennesker i
veitrafikken for første gang siden 1947. På riksveinettet er fortsatt møteulykker den største
utfordringen, mens utforkjøringsulykker er den største utfordringen på fylkesveinettet.
I de største byene er det en økning av ulykker med sykkel og el-sparkesykler. Regjeringens ambisjon
er at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav
maksimalt 50 drepte. Dette innebærer om lag en halvering fra dagens nivå for antall drepte. Det er
en langsiktig ambisjon at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050. Ambisjonsnivået er høyt og
krever et fortsatt løft i trafikksikkerhetsarbeidet.
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Regjeringens ambisjoner oppsummert
- Legge til grunn nullvisjonen for arbeidet med trafikksikkerhet.
- Arbeide videre for å opprettholde det høye sikkerhetsnivået i transport på bane, luft og sjø.
- Innen 2030 er det maksimalt 350 hardt skadde og drepte og i veitrafikken, hvorav maksimalt
50 drepte. I 2050 skal ingen omkomme i vegtrafikken.
- Satse på infrastrukturrettede tiltak, tiltak for fotgjengere og syklister i byområder, målrettet
innsats overfor høyrisikofaktorer og utsatte trafikantgrupper, tiltak for å redusere ulykker
med tunge kjøretøy og understøtte teknologiutvikling som fremmer sikkerheten.
- Arbeide for at 60 prosent av trafikkarbeidet på riksveier med fartsgrense 70 km/t eller
høyere innen 2028 skal foregå på møtefrie veier, og at alle riksveier med fartsgrense 70 km/t
eller høyere på sikt skal ha minstestandard for utforkjøringsulykker.
- Legge til rette for at barn kan ferdes trygt i trafikken gjennom blant annet sikring av
skoleveier, nærmiljøer og annen infrastruktur, trafikk- og mobilitetsopplæring og
informasjonsvirksomhet.
- Legge særlig vekt på behovene til fotgjengere, syklister og motorsyklister ved utforming,
bygging, drift og vedlikehold av veianlegg.
- Prioritere en ramme på 500 mill. kroner i første seksårsperiode til tiltak som bedrer
trafikksikkerheten for barn og unge, herunder etablere en tilskuddsordning for å stimulere til
lokalt arbeid for trygge skoleveier og nærmiljøer.
Barnas transportplan
Nasjonal transportplan 2022-2033 inneholder for første gang et eget kapittel om Barnas
transportplan. Regjeringen vil:
- Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen
- Styrke trafikksikkerheten for barn og unge.
- Legge vekt på barn og unges behov i planleggingen og utviklingen av transportsystemet.
- At det skal legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional planlegging.
- Følge opp transportetatene og Avinor når det gjelder hensynet til barn og unge i utviklingen
av transportinfrastrukturen.
- Styrke kompetansen om trafikksikkerhet i barnehage og skole.
I planen presiseres det at barn og unge er dagens og framtidens trafikanter, og dette må det tas
hensyn til også i overordnede planer.

4.2 Nasjonal sykkelstrategi
Sykkelstrategiens hovedmål er at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 prosent av alle reiser i
2023. Dette innebærer at omfanget av sykling må dobles.
Strategien har disse delmålene:
Fremme sykkel som transportform.
Sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal dobles.
Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister .
80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skole.

4.3 Nasjonal gå-strategi
Nasjonal gå-strategi har som hovedmål at det skal være attraktivt å gå for alle og at flere skal gå mer.
I strategien er det definert seks områder som prioriteres:
Utforming av fysiske omgivelser. Hovedprinsippet er at hensynet til gående bør innarbeides i
all planlegging og utbygging etter plan og bygningsloven. Kortere avstander gjør det mere
attraktivt å gå.
Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2025
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Drift og vedlikehold. Hele infrastrukturen for gående må gi god tilgjengelighet og
fremkommelighet gjennom hele året.
Samspillet i trafikken. Trafikkreguleringen må prioritere fotgjengernes trygghet, sikkerhet og
fremkommelighet. Lavt fartsnivå på biltrafikken i Lødingen sentrum er avgjørende for å øke
tryggheten og redusere faren for alvorlige skade og død på fotgjengere i trafikken.
Aktiv gåkultur. Det er viktig å påvirke befolkningen til å gå mer i hverdagen.
FoU og formidling. Kunnskap om fotgjengeres preferanser og om dagens tilbud er
avgjørende for å gjøre det mer attraktivt gå og å legge til rette for at flere ønsker å gå mer.
Kartlegging av gangnettet må for eksempel bedres.
Det må utvikles bedre verktøy for planlegging, metoder for vurdering av forhold for gående
og mer kunnskap om de gående sine behov. Kunnskapen må også formidles til politikere og
planleggere.
Ansvar og samarbeid. Ansvaret for gående og gangnettet er delt mellom statlige, regionale
og lokale myndigheter og private aktører. Alle aktører må følge opp sitt ansvar for gående og
samarbeide om å tilrettelegge for at det skal være attraktivt å gå og at flere skal gå mer.

4.4 Nordland fylkeskommune, Regional-folkehelseplan Nordland 2018-2025
Planen er delt i strategiområder der de fleste også omhandler trafikksikkerhet. Planen har særlig
fokus på samarbeidet mellom lokale og regionale myndigheter når det gjelder behov vs. tilskuddsmuligheter.
Strategiene omhandler forankring, kapasitetsbygging, økonomiske rammer, planlegging og
tiltaksutforming og å styrke kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeidet gjennom undersøkelser og
evalueringer.
Fra planen:
- Bo og nærmiljø: Fremme tilgang til gangveger, sykkelveger, kollektivtransport og
tjenestetilbud.
- Videreutvikle trygge, universelt utformede og sosialt tilpassede bomiljø.
- Barn og ungdom: Arbeide for at flere barnehager, skoler og kommuner blir trafikksikre.

4.5 Regional transportplan Nordland 2018-2021
Vegtrafikklovens § 40a pålegger fylkeskommunen ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme
trafikksikkerheten i fylket. I Nordland har fylkeskommunen delegert dette ansvaret til Nordland
fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)
Visjon og mål i planen
Nullvisjonen er styrende for utformingen av handlingsprogrammet for trafikksikkerhet. Hovedmålet i
Regional Transportplan er avledet av Nasjonal Transportplan, med 26 eller færre hardt skadde og
drepte i trafikken i Nordland innen 2024. Det tverrsektorielle samarbeidet er essensielt for å kunne
nå dette målet.
Det nasjonale målet om å få flere til å gå og sykle, følges av fylkeskommunen opp bl.a. gjennom
økonomiske tilskudd og stimulere kommunene til å prioritere arbeidet med å sikre områdene rundt
skolene i en radius av 2 km.
Trafikksikker fylkeskommune
Fylkeskommunen vil i perioden arbeide for at Nordland Fylkeskommune implementerer kriteriene for
å bli «Trafikksikker Fylkeskommune».
Trafikksikre kommuner
Fylkeskommunen skal stimulere til at alle kommunene i Nordland blir «Trafikksikker Kommune».
Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2025
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Holdningsskapende arbeide
Blant tiltakene er:
- Utlyse midler til holdningsskapende tiltak gjennomført av organisasjoner, lag og foreninger.
- Stimulere til økt engasjement i kommunene gjennom å bidra med midler til prosjektrelatert
arbeide.
- Påvirke til å sikre myke trafikanter gjennom bruk av refleks, hjelm og lys.
Pedagogiske tiltak
- Fylkeskommunen vil stimulere til pedagogiske tiltak for å sikre opplæring, synlighet og
informasjon omkring trafikksikkerhet i utsatte grupper.
- Tilrettelegge for at alle kommuner i fylket har et tilbud om valgfag Trafikk ved minst en av
kommunens skoler.
- Stimulere til at barnehageansatte og lærere i grunnskolen får forsterket kunnskap om
hvordan man kan gjennomføre trafikkundervisning i henhold til rammeplanene.
- Påvirke unges atferd- og konsekvensforståelse gjennom MIND-senteret og Trygg Trafikks
tilbud til samtlige elever i videregående skoler.
- Tilby påvirkningsprogram til særlig risikoutsatte grupper.
- Påvirke til økt fokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter i skoler, både barneskoler,
ungdomsskoler og videregående skoler.
- Økt forkus på sykkelsikkerhet. De fire sykkelgårdene skal utvikles til kompetansesentra for
sykkelopplæring i sin region, og brukes som læringsarena. Skolene stimuleres til å bruke
Trygg Trafikks nettbaserte sykkelressurser.
Økt sikkerhet for myke trafikanter
- Tilskudd fra NFTU til fysiske trafikksikkerhetstiltak i kommunene, som for eksempel
hjertesoner rundt skoler og barnehager (bilfritt), gang og sykkelvegei og lignende.
- Utvikle flere områder der en separerer trafikken slik at gang og sykkelveier er trygge. Om
mulig separere gående og syklende.
Alle tiltakene bidrar til å redusere antall ulykker, økt fremkommelighet, og økt bruk av kollektivtilbud
der dette er hensiktsmessig.
Oppstartsmelding for Regional transportplan Nordland 2022-2033 er nylig annonsert og er under
utarbeidelse.
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5. Ulykkessituasjonen og utviklingen i Lødingen kommune
Det er gledelig aty ingen personer omkom i trafikken i Lødingen kommune i perioden 2016-2020.
(Statistisk sentralbyrå, Trafikkulykke med personskade.)
I perioden er det registrert ni ulykker med til sammen 12 skadde. Selv om tallet representerer en
kraftig reduksjon fra forrige periode, er to av skadene betegnestsom alvorlig. I tillegg har det vært ti
tilfeller med lettere skade.
Antall ulykker i Lødingen har gått kraftig ned de siste årene og det er en langsiktig nedadgående
trend etter årtusenskiftet. Dette er i takt med utviklingen i Nordland og landet for øvrig.

5.1 Analyse av ulykkene
På landsbasis er det de siste fem årene registrert 110 drepte og 631 hardt skadde i trafikken. Dobbelt
så mange som kvinner omkom i perioden. Blant de hardt skadde er det tre ganger så mange menn
som kvinner.
Lødingen kommune hadde i samme periode null omkomne og 12 skadde. Blant disse var det ti
personer med lettere skade. Seks av disse er med i vegvesenets statistikker.
Ulykkestilfellene i Lødingen
I Lødingen tettsted ble en fotgjenger påkjørt i fotgjengerfelt.
Følgende ulykker skjedde i måneder med høst/tidlig vår/vinter med ikke bare veger:
- påkjørsel bakfra med lettere personskade.
- to møteulykker, én med hardt skadde og én med lettere skadde.
Følgende ulykker skjedde i sommermåneder med bare veger:
- én påkjørsel i gangfelt i Lødingen tettsted med alvorlig skade.
- to utforkjøringer, begge med lettere skader.
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5.2 Trafikkulykker og samfunnsøkonomiske kostnader
Trafikkulykker medfører store samfunnsøkonomiske konsekvenser og påfører samfunnet store
belastninger. Transportøkonomisk Institutt har i rapport 1307/2014 kommet fram til disse korrigerte
ulykkeskostnadene:
- Kun materielle skader:
30.000 kroner
- Hver lettere personskade:
540.000 kroner
- Hver hardt skadde:
6.000.000 kroner
- Hver ulykke med dødsfall:
30.000.000 kroner (30 millioner kr)
Dette kommer i tillegg til de personlige belastninger for pårørende, hjelpemannskaper og andre.
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6. Trafikksikker kommune
Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å
fremme trafikksikkerheten i fylket. En viktig oppgave i denne sammenheng er å påvirke og stimulere
kommunene til å arbeide målrettet og helhetlig med trafikksikkerhetsarbeidet.
Det er mange lover og forskrifter som direkte eller indirekte omtaler kommunens ansvar for
ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet. Kommunen er pålagt et ansvar bl.a. som
vegeier, som eier av skole og barnehager, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester.
Lødingen kommune har side 2018 vært registrert som «Trafikksikker Kommune» og det er et mål at
godkjenningen videreføres i løpet av høsten 2021.
Dette medfører et særlig ansvar for tilrettelegging av infrastruktur for som muliggjør 0-visjonen og å
holdningsskapende arbeide på alle arenaer.
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7. Mål og strategi for trafikksikkerhetsarbeidet i Lødingen kommune
7.1 Målsetting
I perioden 2021-2025 skal Lødingen kommune fortsette den nedadgående trenden i trafikkskader.
Med to hardt skadde og ingen drepte i trafikken i forrige periode er målet om en reduksjon på
minimum 20 % oppnådd.
I den neste perioden er det naturlig å skjerpe målsettinga: 0 drepte og 0 hardt skadde i trafikken i
Lødingen kommune i perioden 2021-2025.

7.2 Strategi
I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det satt opp en rekke tilstandsmål formulert som
måltall. For å nå disse målene må det iverksettes tiltak.
Kommunen skal bidra til tilstandsmålene blir nådd, med fokus på:
- Økt andel bruk av bilbelte, refleks, bakovervendt barnesikring og sykkelhjelm.
- Redusere andelen av bilister som overskrider fartsgrensene.
- Arbeide målrettet for at flere går eller sykler til skolen.
- Alle skoler er godkjent som trafikksikre skoler.
- Alle barnehager er godkjent som trafikksikre barnehager.
- Kommunen skal regodkjennes som trafikksikker kommune.
- Påvirke Nordland fylkeskommune som vegeier å etablere gang- og sykkelveg langs
fylkesvegen i Lødingen tettsted.
- Påvirke Nordland fylkeskommune som vegeier å etablere gang- og sykkelveg eller fortau
langs fylkesvegen fra Kanstad til Øksneshamn.
Der hvor det er naturlig og mulig skal det foretas før- og ettermålinger for å se effekten av tiltakene
som iverksettes. Hvis det allerede finnes tall som viser nå-situasjonen kan de brukes som
utgangspunkt for å vurdere måloppnåelsen.
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8. Vegsystemer, vegeiere og utfordringer i kommunen
Det offentlige vegnettet i Lødingen består av om lag 42 kilometer riksveg, 60 kilometer fylkesveg og
40 km kommunale veger. Det er om lag fire kilometer gang- og sykkelveg som kommunen forvalter
samt fortau. I tillegg kommer kommunale parkeringsplasser.
Lødingen kommune drifter 525 gatelys langs offentlig vei. Plan for gatelys er utarbeidet og de fleste
gatelys er i dag LED-lys. Innføringen av LED-belysning har hatt variabel suksess. Valgte armaturer har
ført til problemer med driftssikkerhet og flere servicereparsjoner og utrykninger i forbindelse med
serviceavtale. I tillegg til bortfall av lys på gater og plasser, medfører dette ekstra kostnader.
Lødingen kommune er foreløpig uten hovedplan for veg og kommunen har ikke vedtatt lokal
vegnorm. Den absolutt største utfordringen ligger i det store vedlikeholdsbehovet og etterslep av
vedlikehold på de kommunale veiene i kommunen.
Basert på mottatte innspill til trafikksikkerhetsplanen er det utarbeidet en liste over prioriterte tiltak
på kommunale veger. Se vedlegg 1.
Også fylkesvegene og riksvegene har et betydelig vedlikeholdsbehov. Det er en utfordring å få gehør
for trafikksikkerhetstiltakene som kommunen ønsker å få utført på disse vegstrekningene.
Gang- og sykkelveg fra Lødingen fergeleie til sentrum og forkjørsveg på fylkesvegen gjennom
Lødingen er tiltak som har vært på listen over foreslåtte tiltak lenge. Dette er tiltak som det vil bli satt
press på fra Lødingen kommune mot veieier også i kommende periode.
For å komme i betraktning for tiltak på riks og fylkesveger er det en forutsetning at det finnes en
reguleringsplan som viser hvordan areal for veg, gang- og sykkelveg skal disponeres. Kommunen
arbeider med et slikt reguleringsarbeid gjennom reguleringsplaner for konkrete områder. Konkrete
tiltak i reguleringsplanene er vist i oversikt over fysiske tiltak for kommunen.
Basert på mottatte innspill i planprosessen, er det utarbeidet en liste over tiltak på europaveier,
riksveger og fylkesveger med kommunens prioritering, se vedlegg 4.

Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2025
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9. Tiltak
Tiltakene er i hovedsak utledet fra konseptet Trafikksikker kommune.. Tiltakene bidrar til at Lødingen
kommune reduserer risikoen for fremtidige ulykker, og fremstår som trafikksikker kommune.
Ansvar for gjennomføring og oppfølging av tiltak ligger i hovedsak på kommuneadministrasjonen.

9.1 Lødingen som trafikksikker kommune
9.1.1
-

9.1.2
-

-

-

9.1.3
-

-

9.1.4
-

Lødingen kommunes rolle som barnehageeier.
Barnehagene i kommunen, privat og offentlig, tilfredsstiller kriteriene for «Trafikksikker
barnehage».
Kommunale barnehager tilbyr minimum hvert annet år de ansatte kompetansehevingskurs i
regi av Trygg Trafikk. Private barnehager oppfordres til å gjøre det samme.
Lødingen kommunes rolle som skoleeier.
De kommunale skolene tilfredsstiller kriterier for «Trafikksikker skole».
Det utvikles rutiner for sikker skoleskyss/bussvett, og etableres en dialog med om innføring
av disse rutinene i alle skolebusser.
For å sikre størst mulig trygghet rundt skolen ved skolestart om høsten innføres «Aksjon
skolestart» som et fast tiltak ved alle skoler med elever på barnetrinnet. Det utvikles en egen
beskrivelse for dette tiltaket.
Skolene skal ha lærere med kompetanse innen sykkelopplæring. Lærerne skal ha deltatt på
kommunens sykkelopplæringskurs som utlyses årlig i samarbeid med Trygg Trafikk. En egen
rulleringsplan iverksettes for kontinuitet.
Det arbeides for at ungdomsskolene har nødvendig kompetanse for å tilby valgfaget trafikk
på ungdomstrinnet.
Lødingen kommune som ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel.
Helsestasjonen og har innen utgangen av planperioden ansatte som har gjennomgått
trafikksikkerhetskurs. Kursene arrangeres av kommunen i samarbeid med Trygg Trafikk.
Kursene skal gi kompetanse i sikring av barn i bil samt foreldre som rollemodeller.
Kommunens frivillige organisasjoner skal årlig stimuleres til å implementere reisepolicy i
egen virksomhet knyttet opp mot kommunens kulturstøtteordning.
Kommunen skal fortløpende sende ut informasjon om fylkeskommunale tilskuddsordninger
til relevante kommunale instanser og frivillige organisasjoner.
Kommunen utarbeider årlig en oversikt over trafikkulykker og trafikkskadde i kommunen.
Oversikten gjennomgås i kommunens ledergruppe og danner grunnlag for rullering av
tiltaksdelen i trafikksikkerhetsplanen.
Lødingen kommune som vegeier, inkl. fortau, gang- og sykkelveger.
Årlig utarbeide prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal veg, og
gjennomføre disse innenfor eksisterende økonomiske rammer.
Utarbeide prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei, med årlig rullering.
Utarbeide skriftlige rutiner for snøbrøyting, snørydding og rydding av vegetasjon på
skoleveger.
Utarbeide rutiner for å kvalitetssikre reguleringsplaner med tanke på trafikksikkerhet.
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-

Utarbeide rutiner for kvalitetssikring av trafikksikkerheten i forbindelse med
anleggsvirksomhet, både i kommunal og privat regi.
Utarbeide rutiner for håndtering av innspill fra etater, organisasjoner eller publikum.
Utarbeide rutine for å søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

9.1.5 Lødingen kommune som arbeidsgiver.
Kommunen skal:
- Vedta retningslinjer for arbeidsreiser for alle kommunalt ansatte og politikere.
- Implementere retningslinjene for arbeidsreiser i alle kommunens avdelinger.
- Etter behov gjennomføre kjørekurs for ansatte som er avhengige av å kjøre bil for å utøve
sine arbeidsoppgaver.
- Årlig på den nasjonale refleksdagen (oktober) påvirkes kommunens ansatte til å benytte
refleks i mørket.
- Hver vår gjennomføres aktiviteter som stimulerer flere til å sykle og å bruke sykkelhjelm.
- Ved nye kjøp eller leasing av kjøretøyer, skal montering av alkohollås vurderes ut fra en
helhetsvurdering. Det montere sporingsbrikker i alle kommunale kjøretøy.
- Utarbeide plan for ansattes kompetanseheving innenfor temaet trafikksikkerhet.
9.2.2
-

Kompetanseheving.
Det skal årlig gjennomføres kurs i livreddende førstehjelp, skadestedsbehandling m.m. for
ansatte i kommunen.
Det skal gjennomføres relevante kurs for barnehageansatte, lærere og helsepersonell etter
en oppsatt plan (jfr. pkt. 9.1.1, 9.1.2 og 9.1.3).
Kommunen skal årlig gjennomføre en konferanse med trafikksikkerhet som overordnet tema.
Kurset skal primært tilbys ansatte i kommunen samt relevante samarbeidspartnere.
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10. Økonomi
Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. Tiltak som går over flere
år, samt tiltak med oppstart i handlingsplanperioden prioriteres i årsbudsjettet.
Avdelingsleder har ansvar for å innarbeide utgiftene i forslag til budsjett innenfor eget
budsjettområde.
Lødingen kommune har inngått et forpliktende samarbeid med Nordland fylkeskommune. Dette
samarbeidet som innebærer at Lødingen kommune skal implementere kriteriene for Trafikksikker
kommune. Som et resultat av denne godkjenningen mottar kommunen 100.000 til
holdningsskapende tiltak, samt tilskudd til andre tiltak i planen som kjørekurs for ansatte,
kompetanseheving for ansatte i helse/omsorg, barnehage og skole.

Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2025

Side
18

11. Evaluering og rullering
Avdelingsledere rapporterer årlig innen 1. mars på tiltak innenfor eget ansvarsområde. Det
rapporteres til plankoordinatoren, som så sammenfatter dette og legger fram en samlet rapport til
kommunedirektøren innen 15. mai.
Kommunedirektøren rapporterer årlig til kommunestyret i juni.
Rapporteringen danner grunnlag for rullering av planen, inkludert tiltaksdelen. Eventuell rullering
skjer ved framlegg av sak til kommunestyret innen utløpet av året.
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Vedlegg 1: Gjennomføringsgrad iht. forrige Handlingsplan.

Utført

Avlyst

Delvis utført

Nye saker/
Overførte saker
til 2021-2025

Tiltak på kommunale veger farget etter gjennomføringsgrad.
Prioritet

Tiltak

Når

Estimert kostnad /
Finansiering/Gjennomføringsgrad

1

Utarbeide byggeplan og bygge
trafikkløsninger i skolevegen som
beskrevet i reguleringsplan og
situasjonsplan for ny 1-10 skole
Gang og sykkelsti Skolevegen parsell 1.
Gang og sykkelsti Skolevegen parsell 2.
Bygge fortau mellom Cobra/Røde Korshus til FV 693
Utarbeide byggeplan og bygge gangveg
langs Idrettsvegen som beskrevet i
reguleringsplan.
Utarbeide reguleringsplan for gang /
sykkelveg og bussparkering ved FV 693.
Utbedre skilting og merking på veger og
gang / sykkelveger.
Prioritert liste må utarbeides.
Utbedre gatelys. Prioritert liste må
utarbeides iht. Hovedplan gatelys.
Fartsdempende tiltak. Vågehamn og
sentrum. Prioritert liste må utarbeides.
Utarbeide byggeplan og bygge.
Utarbeide byggeplan og utbedre
gang/sykkelveg langs Langbakken.
Utarbeide byggeplan og utbedre kryss
og veg fra Skolevegen til Fjellvegen.
Avkjørsel til Austre Kanstad:
Sende søknad om å sette opp
vegvisningsskilt.
Vurdere tiltak for utbedring av
avkjørsel.

2017 2019

Søke trafikksikkerhetsmidler.
20 % må dekkes av kommunen
ved lånopptak.
Kostnad pr. meter ca. 15000,900 000,- (20% av 4 500 000,-)
900 000,- (20% av 4 500 000,-)
900 000,- (20% av 4 500 000,-)

2

3
4

5
6

7
8
9
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2017
2018
2021
2019

300 000,- (20% av 1 500 000,-)
Søke trafikksikkerhetsmidler.

2019
2018-2019

Kr 300 000,Søke trafikksikkerhetsmidler.
Kr 50 000,-

2017-2019

200 000,-

2017-2019

50 000,Søke trafikksikkerhetsmidler.

2019

50 000,Søke trafikksikkerhetsmidler.
300 000,- (20% av 1 500 000,-)
Søke trafikksikkerhetsmidler.
Må gjøres i samarbeide med
Statens vegvesen.

2019
2017 –
2019
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Uprioriterte tiltak på kommunale veger
Prioritet

Tiltak

Når

Estimert kostnad / Finansiering

Utarbeide byggeplan og utbedre kryss
mellom Kirkevegen og Ringvegen.
Utarbeide byggeplan og utbedre veg og
kryss fra Kirkevegen til Seljevegen.
Utarbeide byggeplan og bygge gangveg
langs Moloveien.
Fornesveien. Utvidelse av veg og skilting
for gårdstun.
Utarbeide rutiner for håndtering av innspill
fra etater, organisasjoner eller publikum.

Tiltak på riks og europaveger
Prioritet

Tiltak

Når

1

Anmode om å bygge gangveg eller gang og sykkelveg
langs FV 693, fra fergeleie til sentrum.
Anmode om å bygge / Forbedre bussholdeplass i
Havna.
Fotgjengeroverganger.
Anmode om å skilte og merke overgangene.
Anmode om skilting langs E10 ved Kanstad Austre.
Ivareta kommunens interesser i forbindelse med
Hålogolandsvegen.
Anmode om endre FV 693 til forkjørsveg
Gangveg langs FV 693 fra busstopp til eksisterende
gangveg.
Vurdere flytting av fotgjengerovergang fra gang og
sykkelsti mot fortau ved bussholdeplass.

2017

2
3
4
5
6
7
8
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2017
2017
2017
2016 2019
2017
2017
2017

Estimert
kostnad /
Finansiering

Vedlegg 2: Tiltak i trafikksikkerhetsplanen med ansvarlig for
gjennomføring
Lødingen kommunes rolle som barnehageeier
Innen 1.3.2017 skal alle kommunale barnehager tilfredsstille kriteriene for
«Trafikksikker barnehage».
Innen 1.3.2017 skal kommunen påvirke til at alle private barnehager
tilfredsstiller kriteriene for «Trafikksikker barnehage».
Alle kommunale barnehager skal minimum hvert andre år ha ansatte på
kompetansehevingskurs i regi av Trygg Trafikk.

Ansvar
Kommunalsjef oppvekst

Lødingen kommunes rolle som skoleeier
Alle skolene skal innen 1.3.2017 tilfredsstille kriteriene for «Trafikksikker
skole».
Det utvikles rutiner for sikker skoleskyss / bussvett, og etableres en dialog
med om innføring av disse rutinene i alle skolebusser.
For å sikre størst mulig trygghet rundt skolen ved skolestart om høsten
innføres «Aksjon skolestart» som et fast tiltak ved alle skoler med elever
på barnetrinnet. Det utvikles en egen beskrivelse for dette tiltaket.
Alle skolene med elever på mellomtrinnet skal ha lærere med kompetanse
innen sykkelopplæring. Lærerne skal ha deltatt på kommunens
sykkelopplæringskurs som utlyses 1 ganger pr år i samarbeid med Trygg
Trafikk. En egen rulleringsplan for dette skal være ferdig til skoleåret
2017 / 18.
Kommunen skal sørge for at alle ungdomsskolene har nødvendig
kompetanse for å tilby valgfaget trafikk på ungdomstrinnet.

Ansvar
Kommunalsjef oppvekst

Lødingen kommune som ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel
Alle helsestasjonene og familiesentrene skal innen utgangen av 2017 ha
ansatte som har gjennomgått trafikksikkerhetskurs. Kursene arrangeres av
kommunen i samarbeid med Trygg Trafikk. Kursene skal gi kompetanse i
sikring av barn i bil samt foreldre som rollemodeller.
Kommunens frivillige organisasjoner skal årlig stimuleres til å
implementere reisepolicy i egen virksomhet knyttet opp mot kommunens
kulturstøtteordning.
Kommunen skal fortløpende sende ut informasjon om fylkeskommunale
tilskuddsordninger til relevante kommunale instanser samt frivillige
organisasjoner.
Kommunen utarbeider årlig en oversikt over trafikkulykker og
trafikkskadde i kommunen. Oversikten gjennomgås i kommunens
ledergruppe.

Ansvar
Kommunalsjef helse og
omsorg

Lødingen kommune som veieier (omfatter også fortau og gang/sykkelveier).
Kommunen skal årlig utarbeide prioriteringsliste for fysiske
trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei, og gjennomføre disse innenfor
eksisterende økonomiske rammer.
Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2025
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Ansvar

Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef oppvekst

Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef oppvekst

Kommunalsjef oppvekst

Kommunalsjef utvikling
Kommunalsjef utvikling
Kommunalsjef utvikling

Kommunalsjef utvikling

Kommunen skal ha en prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på
fylkes og riksvei, og med årlig rullering.
Kommunen skal ha utarbeidet skriftlige rutiner for snøbrøyting /
snørydding / rydding av vegetasjon på skoleveier.
Kommunen skal ha rutiner for å kvalitetssikre reguleringsplaner i forhold
til trafikksikkerhet.
Kommunen skal ha rutiner for kvalitetssikring av trafikksikkerheten i
forbindelse med anleggsvirksomhet, både i kommunal og privat regi.
Kommunen skal ha utarbeidet rutiner for håndtering av innspill fra etater,
organisasjoner eller publikum.
Kommunen skal ha oversikt over, og ev. søke om fylkeskommunale
trafikksikkerhetsmidler.

Kommunalsjef utvikling

Lødingen kommune som arbeidsgiver.
Kommunen skal innen 1.3.2017 ha utviklet og vedtatt retningslinjer for
arbeidsreiser for alle kommunalt ansatte og politikere.
Kommunen skal innen 1.3.2017 ha implementert / forankret
retningslinjene for arbeidsreiser i alle kommunens avdelinger.
Ved gjennomgang av nye avtaler om kjøp eller leasing av kjøretøyer, skal
montering av alkohollås vurderes utfra en helhetsvurdering.
Kommunen skal innen utgangen av planperioden ha gjennomført
kjørekurs for alle ansatte som er avhengige av å kjøre bil for å utøve sine
arbeidsoppgaver.
Kommunen skal hvert år, på den nasjonale refleksdagen (oktober) påvirke
kommunens ansatte til å benytte refleks som fotgjengere i mørket,
gjennom ulike aktiviteter.
Kommunen skal hver vår gjennomføre aktiviteter som skal stimulere flere
til å sykle samt å bruke sykkelhjelm.

Ansvar
Rådmann

Kompetanseheving
Kompetanseheving innenfor temaet trafikksikkerhet innarbeides i
strategisk plan for kompetanseheving.
Det skal årlig gjennomføres kurs i livreddende førstehjelp,
skadestedsbehandling m.m. for ansatte i kommunen.
Det skal gjennomføres relevante kurs for barnehageansatte, lærere og
helsepersonell etter en oppsatt plan (jfr. pkt. 9.1.1, 9.1.2 og 9.1.3).
Kommunen skal årlig gjennomføre en konferanse med trafikksikkerhet
som overordnet tema. Kurset skal primært tilbys ansatte i kommunen samt
relevante samarbeidspartnere.

Ansvar
Rådmann
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Kommunalsjef utvikling
Kommunalsjef utvikling
Kommunalsjef utvikling
Kommunalsjef utvikling
Kommunalsjef utvikling

Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann

Rådmann
Rådmann
Rådmann

Vedlegg 3: Elektronisk fil: Veileder Trafikksikker Kommune
https://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/2013/09/Veileder_mal_trykklar.pdf
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Vedlegg 4: Tiltak i trafikksikkerhetsplanen med Estimert
kostnad/Finansiering/Gjennomføringsgrad og ansvarlig for gjennomføring
Overførte og nye tiltak på kommunale veger
Prioritet

Tiltak

Når

Estimert kostnad /
Finansiering/Gjennomføringsgrad

1

Ferdigstille løsning med trafikksikker
skolevei.
Flere prosjekter opplistet under.
Fartsdempende tiltak gjøres etter
Statens Vegvesen HB V128
Innspill til plan som bør tas med:
- Merke handicap-plasser etter plan.
- Senke fortauskanter ved overganger.
- Universell utforming. Alle prosjekter i
regi av Lødingen kommune skal ha krav
om universell utforming i bunn.
- Adkomst til bygg skal gjøres
trafikksikre.

2021-2025

Fortsette å søke
trafikksikkerhetsmidler.
20 % må dekkes av kommunen
ved lånopptak.
Flere prosjekter

1

Bygge fortau mellom Cobra/Røde Korshus til FV 693. Skilting og merking ved
skolen skal gjennomgås og ferdigstilles.
Bygge fortau fra Hamndalen til skolen.
Prosjektering/grunnavståelser og

2021

320 000,- (20% av 1 600 000,-)
Søke trafikksikkerhetsmidler.

2022-2023

Bygge gangveg langs Idrettsvegen som
beskrevet i reguleringsplan. Inkl
prosjektering/grunnavståelse
Utarbeide reguleringsplan for gang /
sykkelveg og bussparkering ved FV 693.
Utbedre skilting og merking på veger og
gang / sykkelveger.
Prioritert liste må utarbeides.
Utbedre gatelys. Må ha gjennomgang av
kritiske punkter for å
Fartsdempende tiltak. Vågehamn og
sentrum. Prioritert liste må utarbeides.
Utarbeide byggeplan og bygge.
Utarbeide byggeplan og utbedre
gang/sykkelveg langs Langbakken.

2023-2024

800 000,- (20% av 4 000 000,-)
Søke trafikksikkerhetsmidler.
Kan gjøres i samkjøring med
Hålogaland Kraft i forbindelse
med OPI-kanaler. Prisen vil da
reduseres.
700 000,- (20% av 3 500 000,-)
Søke trafikksikkerhetsmidler.

2

3

4
4

5
6

7
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2022
2022

2017-2019

Kr 300 000,Søke trafikksikkerhetsmidler.
Kr 50 000,Må gjøres i foorbingdelse med
arealplan.
200 000,-

2022-2023

75 000,Søke trafikksikkerhetsmidler.

2022-2024

800 000,-(20% av 4 000 000,-)
Søke trafikksikkerhetsmidler.
Kan gjøres i samkjøring med
Hålogaland Kraft i forbindelse
med OPI-kanaler. Prisen vil da
reduseres.
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8

9

Utarbeide byggeplan og utbedre kryss
og veg fra Skolevegen til Fjellvegen.
Må gjøres ifm trafikksikker skoleveg Del
2
Avkjørsel til Austre Kanstad:
Sende søknad om å sette opp
vegvisningsskilt.
Vurdere tiltak for utbedring av
avkjørsel.

2023/2024 300 000,- (20% av 1 500 000,-)
Søke trafikksikkerhetsmidler.

2022

Må gjøres i samarbeide med
Statens vegvesen.

Uprioriterte tiltak på kommunale veger
Prioritet

Tiltak

Når

Estimert kostnad / Finansiering

Utarbeide byggeplan og utbedre kryss
mellom Kirkevegen og Ringvegen.
Utarbeide byggeplan og utbedre veg og
kryss fra Kirkevegen til Seljevegen.
Utarbeide byggeplan og bygge gangveg
langs Moloveien.
Fornesveien. Utvidelse av veg og skilting
for gårdstun.
Utarbeide rutiner for håndtering av innspill
fra etater, organisasjoner eller publikum.

Tiltak på riks og europaveger
Prioritet Tiltak
1
Anmode om å bygge gangveg eller gang og
sykkelveg langs FV 693, fra fergeleie til
sentrum.

Når
2023

2

Anmode om å bygge / Forbedre
bussholdeplass i Havna.

2022

3

Fotgjengeroverganger. Skal i all hovedsak iht
Statens vegvesen Håndbok N 300 merkes med
skilt nr 516 V og 516 H. Dette skal Nordland
Fylkeskommune som vegeier gjøres
oppmerksom på og sørge for at gangfelt
merkes iht dette.

2021
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Notater:
Område er under
regulering. Press for å
få dette gjort kommer
når området er
regulert.
Kartlegge behov. Kan
være inntil 5 busser på
stoppested samtidig.
Omfattende
ombygging/arealøkning
kreves.
Ingen overganger på FV
er skiltet. Dette må
prioriteres fra vegeier.

4
5
6
7
8

Anmode om skilting langs E10 ved Kanstad
Austre.
Ivareta kommunens interesser i forbindelse
med Håloglandsvegen.
Anmode om endre FV 693 til forkjørsveg
Gangveg langs FV 693 fra busstopp til
eksisterende gangveg.
Vurdere flytting av fotgjengerovergang fra
gang og sykkelsti mot fortau ved
bussholdeplass.
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Statens vegvesen
kontaktes på nytt.

Vedlegg 5: Innspill til trafikksikkerhetsplan:
Lødingen Kommune Planavdelingen:
Hei,
Har sett på vedlagt liste og kommet med innspill der jeg har kjennskap, se vedlegg.

Dette er med i ny Kommuneplans arealdel:
Kommuneplans arealdel viser traseer for etablering av framtidig gang- og sykkelveg på følgende
strekninger:
-

langs fylkesveg 693 mellom krysset Fenesvegen – Kirkevegen og ut til Nes Fort
langs fylkesveg på strekningen fra eksisterende gangveg ved Hamndalselva til fergeleie
langs Lerkevegen fra kryss mot fylkesveg til avkjørsel mot idrettshall i skolevegen

Det kreves detaljreguleringsplan for tiltakene.
Reguleringsplan skal bl.a. avklare:
• Trafikksikre adkomster til eksisterende bebyggelse
• Trafikksikre kryssløsninger
• Plassering og utforming av vegen

I ny kommuneplan tas det med bestemmelser om:
-

-

Det skal etableres trygg adkomst til lekeplasser. Med «trygg adkomst» menes etablert
gangveg/fortau, på hele strekningen, der overganger er sikret enten med planfri overgang,
lysregulering, skilting, forhøyning eller annen merking
Lekeplassene skal være skjermet mot forurensing, støy, trafikk, annen helsefare.
Lekeplasser mot kjøreveg skal sikres med gjerde eller tilsvarende.

Nye ting:
-

Bør det vurderes fortau/gang og sykkelveg i Vågehamn? Offersøy og Offersøy-sløyfa?
Ny plan må si noe om universell utforming/ tilgjengelighet for alle og hva det har for
betydelse for trafikksikkerhet.
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FAU-Lødingen Skole:

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i
Lødingen kommune 2021-2025.
Innspill fra FAU - Lødingen skole
Barna våre i Lodek/Lødingen har en veldig utrygg skolevei. FAU har jobbet med dette, men hva som
skjer
trengs å stadfestes.
Vi har henvendt oss til Trygg Trafikk og spurte hvilke råd de har til oss. Forklarte situasjonen på
følgende
vis "Det er smalt for biler å kjøre, det er ikke fullstendig gangvei, det er et uoversiktlig kryss mange
barn
må krysse, atpåtil har kommunen latt anleggsmaskiner ha parkering av utstyr/maskiner der barn går,
det
mangler skilting ved skolen, så mange kjører ikke den ruta skolen har bedt foreldre kjøre (var man
ikke
på det foreldremøtet der skolen informerte om ønsket kjørerute, så vet man ikke hva den uskrevne
regelen er)". Jeg fikk et langt fint svar som burde leses før man planlegger utbedring av veien. Les
svaret
fra Trygg Trafikk her:
"Hei!
Det er kjempebra at du er opptatt av barnas sikkerhet på skoleveien. Det er vanskelig å uttale seg
nøyaktig, uten å ha vært på veien, men jeg kan i alle fall si noe generelt:
Anleggsmaskiner på skoleveien:
Dersom det er mulig å unngå å ha plassert/benytte større anleggsmaskiner i tiden barn går til og fra
skolen, er det det aller beste. Her kan du ta kontakt med kommunen og be dem om å flytte/fjerne
maskinene med hensyn til barns sikkerhet på skoleveien.
Foreldre bruker ikke rett ankomstvei: Dette er noe skolen og FAU bør ta tak i snarest. Det nytter ikke
å si
det en gang, det MÅ gjentas, til det sitter. Gjerne ha det på barnas ukeplaner hver eneste uke - og
det
bør tas opp på ALLE foreldremøter. Et tips kan være å begynne å jobbe for at skolen får en
«Hjertesone»
(Se generell info litt lenger ned).
Smale veier: Smale veier er faktisk regnet som de sikreste veiene for myke trafikanter. Her er
bilførere
oftest flinke til å tilpasse seg farten, da de selv oppfatter veien som utrygg. En bredere vei=høyere
fart=mer utrygge forhold for myke trafikanter. Uoversiktelige kryss bør selvsagt vurderes - kontakt
vegeier (kommunen, dersom vegen er kommunal, fylket, dersom det er en fylkeskommunal veg) og
be
om at spesifikke kryss vurderes. Dersom det er sikthindringer som f.eks hekker/busker, kan disse
fjernes.
Dersom veien regnes som særlig farlig, er det rett til skyss. Det er dessverre ingen skjema som kan
avgjøre om et barn skal få innvilget skoleskyss etter reglene om "Særlig farlig skolevei".
For at barnet skal få skoleskyss, heter det i kriteriene at det skal være en særlig farlig skolevei. Det
rekker
ikke at skoleveien bare er farlig eller lang. Så kan man spørre seg: Hva er forskjellen på farlig og særlig
farlig? Og svaret er: Det er det ikke noen fasit på. Alta kommune har, i samarbeid med
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trafikksikkerhetsutvalget og Trygg Trafikk, lagd en veileder om dette, som jeg legger ved her.
I tillegg har Trygg Trafikk denne brosjyren som går på særlig farlig skolevei og barns forutsetninger.
<https://www.tryggtrafikk.no/wp-content/uploads/2017/10/Farlig_skolevei_veileder.pdf>
Den kan være fin å referere til, dersom du er i kontakt med kommunen ang. barnas skolevei.
Les også Udirs nye retningslinjer:
<https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/2.nar-ha
r-eleven-rett-pa-skoleskyss/2.2-sarlig-farlig-eller-vanskelig-skolevei/>
Viktig: det SKAL gjøres enkeltvedtak, det vil si at et barns skolevei og forutsetninger for å ferdes trygt
skal vurderes særskilt. Det holder ikke å si "vi har aldri gitt skoleskyss til barn der før", for eksempel.
Så
se på brosjyren fra Trygg Trafikk, der det blant annet står om barns forutsetninger i trafikken etter
alder, og tenk over hva som gjelder hvert enkelt barn.
Tenk også på om veien er farligere på vinteren - brøytekanter, veiskulder etc.
Dersom kommunen avslår, og foreldre/foresatte mener at det ikke er gjort på korrekt grunnlag, så
kan
du klage på vedtaket. Om kommunen fastholder på sitt standpunkt, videresendes klagen til
Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) for endelig avgjørelse.
Litt generell info:
Trafikksikker skole
Kriteriene for å være trafikksikker skole går på alt skolene kan gjøre noe med selv - og det er dermed
ikke
satt fysiske krav til trafikksikkerhet på skolevei. Vi oppfordrer likevel skolene til å kartlegge
trafikksikkerheten rundt sine skoler.
<https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/grunnskole-trafikksikker-kommune/>
Hjertesone
Skolen kan, i samarbeid med kommunen, foreldre og barn, bli enige om at man ikke skal kjøre helt til
skolen, med mindre det er absolutt nødvendig. Da ser man på hvordan barn ferdes til skolen, hvor de
opplever det trygt og utrygt - og jobber spesielt med å gjøre de utrygge delene av skoleveien mer
trygg
for barna. Man kartlegger og finner drop-soner et stykke fra skolen, der barn som må kjøres, kan
slippes
av, og gå den siste biten. Her er ingen fasit, man finner i fellesskap det som er rett for den aktuelle
skolen. Se <https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/>
Trafikksikkerhetstiltak som bør vurderes rundt skoler (generelle råd, ikke spesifikk for deres skole):
I hvor stor grad ferdes elevene i blandet trafikk (=uten gang/sykkelvei/fortau)? Er det tilstrekkelig lys?
Er
veiskuldra i så fall slik at barna kan bevege seg ut av veien ved behov - også på vinterstid?
Hvordan er fartsgrensen? Ved 30 kilometer i timen vil man i 90 prosent av tilfellene overleve å bli
påkjørt. Ved 50 kilometer i timen er overlevelsesraten så lav som 20%. Der barn ferdes bør derfor
fartsgrensa reduseres til 30 kilometer i timen om det er mulig. Om det ikke er mulig, bør man
vurdere
sikkerheten rundt krysningspunkter spesielt.
Er det mulig å flytte parkeringa vekk fra skoleområdet? Den skumleste plassen på skoleveien, er
gjerne
ved inngangen til skoleområdet, der foreldre slipper av barna sine. Ved å tenke nytt rundt dette, kan
man slippe mange skumle situasjoner (se avsnitt om Hjertesone). Ved nye
skoler/ombygging/renovering
- bør man tenke adkomst til skolen som gavner - i rekkefølge - gående, syklende, kollektivtransport og
til slutt biler.
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Tungtransport/anleggstransport bør unngås på skoleveiene i tiden rundt skolestart og skoleslutt.
Kort sagt: Trygg skolevei handler i stor grad om å tenke skolevei ut fra ungenes premisser. Senke fart,
trygge krysningspunkter. Et fotgjengerfelt regnes ikke som et trafikksikkerhetstiltak, det er et
framkommelighetstiltak. Men det er mulig å forsterke fotgjengerfelt der det er hensiktsmessig (f.eks
Ekstra lys, forhøyet fotgjengerfelt eller lysregulert) <http://www.tiltakskatalog.no/b-4-2.htm>.
Problemstillingene rundt hver enkelt skole vil nødvendigvis variere, ut fra beliggenhet. Skoler med
mye
skoleskyss har andre utfordringer enn typiske nærmiljøskoler. Skoler med skoleskyss, bør man
vurdere
om holdeplassen/av/på-stigningsplassen er plassert hensiktsmessig.
Lykke til i prosessen
med vennlig hilsen
Kari Vassbotn
Henviser også til trygghetsvandringen som er utarbeidet i forhold til skoleveien til skolen. Det er
tydelighet i denne planen som man ikke kan unnvike eller overse!
Som leder for FAU for foreldre og foresatte ber vi om at dere ivaretar barnas sikkerhet og trygghet i
veibildet når det nå skal lages en ny plan.
Med vennlig hilsen
Ellen Bjørnsen

Lødingen Eldreråd:
Fra: Anita Hegstad Marthinussen
Sendt: onsdag 23. juni 2021 13:10
Til: Postmottak
Emne: Innspill til Trafikksikkerhetsplanen fra Lødingen Eldreråd
Lødingen Eldreråd har disse to innspillene til Trafikksikkerhetsplanen:
1. Dårlig belysning på enkelte smale og dårlig vedlikeholdte veier i hele kommunen.
2. Dårlig brøyting for de som skal bruke rullator.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Fra: Anita Hegstad Marthinussen
Sendt: mandag 21. juni 2021 14:59
Til: Postmottak
Emne: Innspill til kom.plan for trafikksikkerhet 2021-2025 fra Rådet for mennesker
med nedsatt funk.evne
Vedlegg: Referat fra trygghetsvandring Lødingen skole 05.02.20.pdf
Sak 68/21: Planprogram: Trafikksikkerhetsplan for Lødingen kommune 2021-2025.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir disse innspillene til planen:
1. Skolevegen må prioriteres når det gjelder skilting og oppmaling ved Lødingen skole.
Trygghetsvandringsplanen som ble gjennomført i februar 2020 må brukes. Dette var et samarbeide
med
FAU, Politiet og representanter fra skolen, og det ble skrevet en rapport som ligger ved saken.
2. Skilting og merking av handicap plasser må gjøres.
3. Prioritering av gående og syklende helt frem til fergekaia.
4. Tilpassing av sykkel/gangveier ved å senke fortauskanter.
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Kurt Harald Bjerklund:
Fra: Kurt Bjerklund
Sendt: lørdag 19. juni 2021 06:30
Til: Postmottak
Emne: Tiltak for trafikksikkerhet
1. Fortau mellom fergekaia og hamna. Spesielt i Vika.
2. Utvidelse av Skolevegen
3. Veilys i Kåringskrysset.
4. Ny bru over Teinelva.

Statens vegvesen:

Trafikksikkerhetsplan er en temaplan for hvordan Lødingen kommune skal jobbe med
trafikksikkerhet og prioritere tiltak. Planprogrammet beskriver de tema som skal utredes og
angir fremdriftsplan for planarbeidet. De innsatsområder og utredningstema som er
opplistet, er relevant for trafikksikkerhetsplanen.
Statens vegvesen anmerker at høring av trafikksikkerhetsplanen (uke 23-28) ligger i
tidsrommet for ferieavvikling og ber kommunen vurdere om fristen kan endres eller utvides.

Åge Winsjansen:

Sendt: tirsdag 6. april 2021 16:08
Til: Postmottak
Emne: Kommunedelplan for trafikksikerhet i Lødingen kommune
Hei!
Et lite innspill til Kommunedelplan for trafikksikerhet i Lødingen kommune 2021-2025.
Hovedveien fra fergekai til sentrum bør prioriteres med tanke på fortau for fotgjengere. Spesielt er
broen
over Hamndalselven så smal at to større kjøretøyer (busser, lastebiler, anleggmaskinen) ikke kan
møtes.
Det oppstår ofte ubehagelige situasjoner hvor fotgjengere blir presset mot autovern, eller må skynde
seg
over broen. Tenker spesielt på eldre personer på høst og vinterstid. Det burde vært egen gangbro
over
elven.
Ellers er sideveiene i Lødingen i svært dårlig forfatning som bør tas med i en langtidsplan for
utbedring
(gjerne etter en prioriteringsliste på 10-20 år?). Grunnarbeidet/massen i veiene er såpass dårlig at de
fleste veiene burde vært opparbeidet helt fra grunnen av, slik at veiene ikke oppleves som en berg og
dalbane etter at telehiv har gjort sitt.
Mvh
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