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Innledning 
 
 

Kommunens trafikksikkerhetsarbeid bygger på Nullvisjonen i Nasjonal transportplan. Farsund kommune skal 

være et trygt og livskraftig lokalsamfunn hvor det arbeides bevisst for å redusere sårbarheten for mennesker i 
trafikken. 
 

Kommunen har ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, gjennom sitt ansvar for 
arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, som transportør, bruker og som arbeidsgiver. Ansvaret 
strekker seg fra det politiske nivå til samtlige enheter i kommunen og er hjemlet i en rekke lovverk. 
 

Trafikksikkerhetsplanen har status som temaplan og vil gjelde for perioden 2016-2020. Planen er todelt. 
Første del har fokus på grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet og ansvarsfordeling. Del to gir prioriterte 
tiltakslister og sjekklister for oppgaveoppfølging. Selv om trafikksikkerhetsplanen gjelder fram til 2020, kan 
prioriteringslistene og sjekklistene revideres oftere etter behov.  
 

Planen har spesiell fokus på at trafikksikkerhet skal ivaretas i alle prosesser og i alle ansvarsområder i 
det daglige virke i kommunen. Det politiske system i kommunen har til enhver tid det overordnede 
ansvaret, mens det administrative systemet har ansvar for å følge opp, planlegge og rapportere til det 
politiske systemet.  

Det er et mål at kommunen skal jobbe målrettet for å sertifiseres som «Trafikksikker kommune». 

 

Kommunen vil jobbe systematisk for å trygge de fysiske omgivelsene samtidig som det ønskes kontinuerlig 
fokus på holdningsskapende arbeid. Skole barnehager, helsestasjon, 0-visjonsprosjekt, MOT samt ulike 
lokale organisasjoner er alle viktige aktører i dette arbeidet. 
 
Farsund kommune inngikk i 2015 en intensjonsavtale med fylkeskommunen og Statens vegvesen om å 

arbeide mot å bli Sørlandets beste sykkelkommune. Fokusområdene i denne satsningen er å fremme både 

hverdagssykling og fritidssykling gjennom motivasjon, fysisk tilrettelegging og trafikksikring. 
 

For å oppnå et trygt og sundt lokalsamfunn er det avgjørende med god samfunnsplanlegging og god fysisk 

tilrettelegging. Arbeid med trafikksikkerhet og folkehelse henger også nøye sammen. Et lokalsamfunn med 
attraktive og effektive g/s-vei forbindelseslinjer mellom bolig og skole og bolig og arbeid og fritidsaktiviteter, vil 
medføre at flere velger å gå og sykle.  
 

I Farsund kommune har vi følgende hovedutfordringer:  
 Vi har et omfattende fylkesveinett som er svært mangelfullt utbygd mht gang- og sykkelveier. Dette gir 

store og kostbare utbyggingsbehov som avhenger av fylkeskommunale/statlig bevillinger og 
prioriteringer. 

 Vi har til dels svært spredt lokalisering av bomiljø, funksjoner og aktiviteter sammen med mangelfullt 
tilbud av trygge, effektive og attraktive forbindelser for gående og syklende.  

 Manglende tilrettelegging for sykkel langs hovedvei legger begrensninger på kommunens satsning på 
fritidssykling. 

 
De desidert største behovene for tiltak ligger på fylkesveinettet med fylkeskommunen som 
veimyndighet. En god dialog med fylkeskommunen er avgjørende for å legge forholdene bedre til rette 

for gående og syklende. Planen gir viktige innspill til fylkeskommunens fireårige 
handlingsprogram. Nytt handlingsprogram for 2018 – 2021 er under arbeid. Fylkeskommune mottar 

prioriterte lister fra de ulike kommunene og foretar valg av hvilke tiltak i regionen som skal legges i 
handlingsprogrammet. Vedlagte prioriteringslister over fysiske tiltak på fylkesveinettet er inndelt i 
større og mindre tiltak. 
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Ulykkessituasjonen 
 

Registrerte personskadeulykker i Farsund kommune siste 10 år: 

 
 

Alvorlige og mindre alvorlige ulykker inntreffer hvert år. Men systematisk arbeid over mange år har på 
landsbasis gitt stor gevinst selv om antall kjøreturer har økt enormt. For å redusere risikoen lokalt vil fysiske 
tiltak, kontrollaktivitet og fortsatt holdningsskapende arbeid være avgjørende. 
Kartplottet ovenfor viser at fv43, som også er den mest trafikkerte strekningen i kommunen, har klart høyest 
andel ulykker. Flere av de alvorligste ulykkene ligger også her. For øvrig utgjør MC ulykkene over 25% av alle 
ulykkene. 16-17 og åringer utgjør en vesentlig andel av denne gruppen. Det er en klar overvekt av yngre 
førere som er involvert i ulykkene (under 40 år). Risikoen er klart størst under 20 år. Fordeling mellom menn 
og kvinner er henholdsvis 63 og 47%. 4 traktorulykker er registrert blant bilulykkene. 
 

 
 

 
 

Sykkelbyundersøkelsen som ble gjennomført av SINTEF på forsommeren 2015 bekreftet svært lave tall for 
sykkeluhell. Farsund har lavest prosentvis andel av alle kommunene som deltok i spørreundersøkelsen. 
Samtidig viste undersøkelsen at syklister i Farsund opplevde størst utrygghet ved sykling. Det antas at 
manglende tilrettelegging er en viktig årsak til dette bildet. 

Antall personskadeulykker og personskader 
ÅR Sum 

ulykker 
Sum 
personskader 

Drepte Alvorlig 
skadde 

Lettere 
skadd 

MC 
ulykker 

Bilulykker Fotgjenger/
akende 

Sykkel-
ulykker 

2006 7 8 1  7  7   

2007 9 12  1 11 2 6 1  

2008 14 19 1 1 17 6 7  1 

2009 14 25 1 2 22 4 10   

2010 7 10  1 9 2 5   

2011 11 12  1 11 2 8  1 

2012 13 15  2 13 5 8   

2013 5 5   5 2 1 2  

2014 5 6  1 5 1 4   

2015 10 16  1 15 1 7 2  

SUM 95 128 3 10 115 25 63 5 2 
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  Visjon og målsetting 
 

 

 

 

 
 
 

Nullvisjon: 
 
 
 
 
 

Kommuneplan for Farsund kommune: 
 Visjonen er å fremme økt livskvalitet for kommunens innbyggere. Kommunen skal være et godt sted å 

vokse opp, virke og eldes.  

 Et av fem hovedmål er å fremme trygge oppvekstvilkår og øke livskvaliteten for kommunens innbyggere.  

 Et viktig delmål er å prioritere helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. 
 

Et trygt og sundt lokalsamfunn vil legge til rette for bevegelsesfrihet og økt livskvalitet. Tilbake får vi 
spart lidelse, reduserte helseutgifter, bedre folkehelse og triveligere miljø!  

For å komme nærmere målet må vi være aktive i det forebyggende arbeidet, i den daglige driften og i 
forkant med avgjørende føringer når lokalsamfunnet forandrer seg. Alle må ta sin del av ansvaret; 
politikere, kommuneadministrasjon, næringsliv, private aktører, frivillige organisasjoner og den enkelte 
innbygger.  

Alle kan vi bidra til et sunnere og tryggere lokalsamfunn, både gjennom egen atferd og hvordan vi 
tilrettelegger nærmiljøet. 

Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel på en kommune som jobber systematisk og godt 

med trafikksikkerhet i alle enheter. Trygg trafikk har utarbeidet en rekke kriterier som legges til grunn i en 
godkjenningsprosess.  Farsund kommune har som mål å sertifiseres innen utgangen av 2017. 

  

Farsund kommune skal være et trygt og livskraftig lokalsamfunn 
hvor det arbeides bevisst for å redusere sårbarheten for 

mennesker i trafikken. 

 

Arbeidsmål: 
 

 

1. Innarbeide gode rutiner som sikrer at trafikksikkerhet blir ivaretatt i alle 
prosesser, i alle ansvarsområder og i det daglige virke i kommunen. 
 

2. Sertifisering av kommunen som «trafikksikker kommune» 
 
3. Informasjon og holdningsskapende arbeid blant alle aldersgrupper.  
 
4. Fysisk tilrettelegging for trygg ferdsel for myke og harde trafikanter. 

 

Kommunens hovedvisjon i trafikksikkerhetsarbeidet bygger på 
nullvisjonen i Nasjonal Transportplan – visjonen om at transporten 
ikke skal føre til død, livstruende skader eller varig helsetap.        
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Organisering og ansvar 
 

Kommunen har et stort ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet for det kommunale 
veinettet og gjennom sitt ansvar for arealplanlegging. Trafikksikkerhet inngår også i kommunens ansvar som 
skole- og barnehageeier, byggherre, som transportør, bruker og som arbeidsgiver. Ansvaret strekker seg ut til 
både det politiske nivå og samtlige enheter i kommunen. Alle berøres på en eller annen måte av trafikk i 
daglig arbeid. 

 
Det politiske system i kommunen har til enhver tid det overordnede ansvaret i kommunen, mens det 
administrative systemet har ansvar for å følge opp, planlegge og rapportere til det politiske systemet. 

 
 

Politisk organisering og ansvarsområder: 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret er øverste styringsorgan som behandler og vedtar planer av overordnet art; 

kommunal planstrategi, kommuneplan, kommunedelsplaner og reguleringsplaner.. Kommunestyret er 
bevilgende myndighet og har ansvar for bevilgninger til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. 
Kommunestyret er vedtaksmyndighet for gjeldende trafikksikkerhetsplan (temaplan). 
 

Formannskapet er kommunens planutvalg i utarbeidelse av kommuneplaner og 

kommunedelsplaner. 
 

Teknisk utvalg er trafikksikkerhetsutvalg, kommunens planutvalg for reguleringsplaner og 

behandler saker som angår fysisk utforming. Utvalget behandler blant annet reguleringsplaner, 
dispensasjonssøknader og byggesaker og foretar en prioritering av trafikksikkerhetstiltak innenfor 
budsjettrammen. 

 

Utvalg for oppvekst og kultur behandler skole- og barnehagesaker, deriblant søknader om 

skoletransport på grunnlag av farlig skolevei. Dersom utvalget mener fylkeskommunens vurdering er 
for streng, kan utvalget vedta å bekoste skoleskyss for enkelte elever. Utvalget behandler også saker 
som har med kultur, idrett og nærmiljø å gjøre som kan ha betydning for trafikksikkerhet.  

 
Utvalg for helse og omsorg behandler saker til knyttet helsesektoren og er planutvalg for 

folkehelseplanen. 
 

Landbruksutvalget er lokal landbrukspolitisk aktør og skal ivareta og fremme lokal landbruksnæring.  

Utvalget har ikke konkrete oppgaver innenfor arbeid med trafikksikkerhet, men behandler blant annet saker 
om bygging av større skogsbilveier og påvirker plassering av atkomst og veier i fradelingssaker etter 
jordloven. 

  

Kommunestyret 

Formannskap Landbruksutvalg Adm.utvalg Oppvekst og 
kultur 

Teknisk utvalg 

Kontrollutvalg 

Helse og 
omsorg 
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Administrativ organisering og ansvarsområder: 

 

 
 

Rådmannen / stab 
Rådmannen er øverst administrative leder i kommunen og skal påse at trafikksikkerhetsarbeidet følges opp og 
rapporteres til politisk nivå. Rådmann skal påse at saker og planer som legges fram for de folkevalgte organer 
er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.  

 
Kommunalsjefene har ansvar for å følge opp kommunens trafikksikkerhetsplan blant sine enheter og 
målgrupper. 

 
Rådmannens stab skal ivareta trafikksikkerhet i overordet planleggingen gjennom arbeid med kommuneplan 
og kommunedelplaner. Plankravet i bestemmelsene til arealdelen i kommuneplanen legger til rette for at 
viktige fokusområder som trafikksikkerhet skal ivaretas i den videre detaljplanleggingen 

 

  

 

 Bygg og eiendom 
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Personal og organisasjon 
Avdelingen har ansvar knyttet til utvikling og vedlikehold av kommunens HMS-internkontrollsystem, 
personalhåndbok mv. og saksforberedelse av saker til administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg. 
Avdelingen har et utstrakt samarbeid med kommunens hovedtillitsvalgte og vernetjenesten. 

 
 

Teknisk forvaltning 
Enheten har ansvar for å følge opp trafikksikkerhet i sammenheng med fysisk planlegging og 
byggesaksbehandling. God, samordnet arealplanlegging legger grunnlaget for et sundt og trygt lokalsamfunn. 
Kommunale veier er ofte både arbeidsveier, skoleveier for barn og unge og viktige forbindelser til ulike 
aktiviteter. Sentrale tema i arealplanleggingen er samlokalisering, effektive og trygge forbindelser for gående 
og syklende inkl skoleveier, trafikkseparering, snarveier, fastsettelse av byggegrenser og siktsoner. Universell 
utforming er et krav i all planlegging og utforming.  
 
Utfordringer: 

 Ivareta god helhetlig planlegging på alle nivå. Fra et effektivt overordnet gang- og sykkelnett til sikring 
av siktsoner, byggegrenser, etc) som er viktig for den enkeltes sikkerhet og bevegelsesfrihet 

 Ved behandling av dispensasjonssaker (dispensasjon fra plankrav og enkeltdispensasjoner), er det 
viktig at hensynet til trafikksikkerhet også blir ivaretatt. 

 Varierende kvalitet på private planforslag krever nøye oppfølging 

 God informasjon, krav om viktige forbindelser og krav om tilstrekkelige siktsoner og byggegrenser til 
private utbyggere 

 
 

Enhetene for teknisk drift / bygg og eiendom 
Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale veinettet, kommunale bygninger, samt vannverk 
og avløpsanlegg. Enhetene behandler i tillegg gravesøknader, skiltplaner, søknader om avkjørsler og 
dispensasjon fra byggelinjer. Enheten representerer kommunen som byggherre i gjennomføring av 
utbedringer og investeringer som blir vedtatt av politiske organer. 
Ansvar for revisjon av trafikksikkerhetsplanen tilligger enheten i dag. 
En stor del av arbeidet i enheten foregår nettopp på vei og gode rutiner for sikkerhet er lovpålagt. 
Enheten får jevnlige henvendelser fra publikum, velforeninger, foreldre og naboer, osv om 
trafikksikkerhetstiltak som bla fartshumper, sikthindre, skilting, strøing og måking.  
 
Utfordringer: 

 Bidra til godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid gjennom trafikksikkerhetsplanen og oppfølgingen. 

 Sikre gode effektive rutiner for å motta innspill og vurdere behov for gjennomføring av strakstiltak. Sikre at 
gode innspill, som ikke kan tas som strakstiltak, blir hensyntatt ved neste revisjon. 

 En vesentlig del av virksomheten har veien som arbeidsplass. Dette medfører et spesielt stort ansvar mht 
nødvendige HMS-rutiner. 

 Utstrakt bruk av bil i tjenesten gir behov for regler for innkjøp, vedlikehold og nødvendig sikringsutstyr i bil 

 Nedfelle gode rutiner for brøyting og strøing. 
 
 

Enhet for landbruk  
Enheten behandler administrative saker knyttet til drift og forvaltning av landbrukseiendommer (jordbruk og 
skogbruk) og saker angående vilt- og innlandsfiske. 
 
Enheten er også involvert i forvaltning og tilrettelegging av områder med stor landskapsmessig verdi, 
kulturhistorisk verdi og verneverdi. Eksempler på dette er prosjekter som Utvalgt Kulturlandskap Vest-Lista, 
Sørnorsk Kystnatur, Skjærgårdsparken m.fl. Mye av tilretteleggingen i disse områdene gjelder atkomst for 
allmennheten som krever at det tas hensyn til trafikksikkerhet.  
 
Utfordringer: 

 Utfordringen innen landbruket er knyttet til store, ofte saktegående, landbruksmaskiner på offentlig vei og 
private gardsveier. Trafikksikkerhet er særlig et moment ved av/påkjørsler fra offentlig vei.  

 Moderne landbruksdrift genererer i tillegg mye annen transport. En rekke kjøretøyer henter og leverer 
varer med tunge kjøretøy, for eksempel melkebil, slaktebil, kraftfôrbil, tømmerbil.  



Temaplan for trafikksikkerhet for Farsund kommune  2016-2020
 

 9  

 

 Transport av tømmer utgjorde i 2011 ca. 750 lass på vogntog på offentlig vei i kommunen. Kommunen har 
mye offentlig vei i ubebygde strøk som gjør at den offentlige veien ofte blir en del av skogsdriften med 
transport av tømmer/ved på traktor og henger og lasting av vogntog på eller i umiddelbar nærhet til 
offentlig vei. 

 I gjennomsnitt blir det registrert ca. 60 påkjørsler pr. år av hjortevilt i kommunen, i all hovedsak rådyr. 
Utsatte områder for kryssing av vilt bør kartlegges og tiltak som kan begrense antall påkjørsler i disse 
områdene bør omtales.  

 Trafikk i forbindelse med friluftsliv/turisme kan skape risikosituasjoner i møte med landbrukstrafikk. Begge 
kategorier avviker vanlig kjøremønster i områder der det er lite trafikk. Et godt eksempel er tilfeldig 
parkering i landbruks-/friluftsområder der landbrukstrafikk kan utgjøre en risiko for turister/turfolk. 
 

 

Sektor for oppvekst og kultur 
Enheten omfatter barnehager, grunnskoler, voksenopplæring samt kultur og idrett. Vanligvis har den enkelte 
virksomhetens leder delegert myndighet i forhold til gjennomføring av undervisningsopplegg og tiltak. Ved de 
fleste skolene fins det kontaktlærer for trafikk som har koordineringsansvar innen dette feltet. Egen 
handlingsplan for trafikkopplæring for ulike klassetrinn ligger vedlagt denne planen. 
 
Det er normalt virksomhetens ledelse som trekker inn og holder kontakt med samarbeidende ledd som: Trygg 
Trafikk, Nullvisjonen, NAF, Politiet, MA, kjøreskoler ol.  
Ved skoler og barnehager blir forhold som knytter seg til trafikksikkerhetsarbeid tatt opp i personalmøter og 
med «Foreldrenes Arbeidsutvalg» eller «Samarbeidsutvalg».  
 
Utfordringer: 

 Tilrettelegge for sikker skolevei – at flere kan gå og sykle til skolen! 

 Foreldrekjøring er en kontinuerlig utfordring ved skolene. Antall barn som blir kjørt til og hentet fra skolen 
er fortsatt stort. Holde fokus på hjertesoneprosjektet og innføre prosjektet ved øvrige skoler. 

 Fra 1.8.2012 vil alle skolebusser i Farsund ha belter, men det er ikke krav til at alle barn skal ha et eget 
sete på bussen. Samarbeidet med transportøren i forhold til tilrettelegging og opplæring er viktig. 

 Sikre fysisk miljø rundt skoler og barnehager 

 Øke refleksbruk og hjelmbruk 

 Tilrettelegge trygge busstopp, gjelder spesielt holdeplasser i 80-sone eller plasser og/eller der barna må 
krysse hovedvei 

 
 

Hjertesoner rundt skolene 
Ved behandling av forrige trafikksikkerhetsplan foreslo og vedtok våre politikere følgende: «For å 
innarbeide gode rutiner som sikrer trafikksikkerhet må det markeres hvor viktig det er å ha grenser for hvor 
langt biler kan kjøre inn til skoleområder. Dette for alle 5 skolene. La oss signalisere at barna er det 
viktigste for oss - la oss også se viktigheten av folkehelsa sitt program samt trafikksikkerheten.»  
 
Dette vedtaket dannet grunnlaget for hjertesoneprosjektet som nå er innført ved de to største skolene våre. 
Konseptet er videre adoptert av trygg trafikk, vegdirektoratet, helsedirektoratet, mm og nå blitt 
«allemannseie»!  
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Farsund er en MOT-kommune 
Farsund har et sterkt lokalt MOT-arbeid. I trafikksikkerhetsarbeidet er det viktig å bidra til robuste ungdommer 
som tar egne valg, tar vare på hverandre og viser mot til å si i fra når venner og bekjente gjør ukloke valg eller 
tar for høy risiko. 
 
 

Sektor for helse- omsorg 
Trafikksikkerhetsarbeid faller naturlig inn som en del av folkehelsearbeidet.  
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten tar opp temaet trafikksikkerhet med barn og foreldre ved 
helseundersøkelser. Fylkeslegen har retningslinjer mht. bilkjøring og bruk av legemidler som kan påvirke 
kjøreevnen. De allmenn praktiserende legene har meldeplikt til fylkeslegen om pasienter som bruker 
legemidler i doser som ikke aksepteres ved bilkjøring, og meldeplikt om pasienter som ikke fyller 
helsekravene til førerkort. 
Trafikksikkerhetsarbeid er et definert ansvarsområde for folkehelsekoordinatoren og et viktig fokus for å bedre 
folkehelsa. 
 
Utfordringer: 

 For å snu en negativ trend med inaktive unge og økte helseproblem er bedre tilrettelegging for å gå og 
sykle et viktig virkemiddel. Alle tiltak for å motivere barn og voksne til hverdagsaktivitet er spesielt viktig. 

 Hjemmetjenesten har utstrakt bruk av bil i tjenesten. Opplæring kan redusere antall uhell, skader og 
helsetap og kostnader for bedriften. 

 Øke bruk av bakover vendt barnestol.  

 Øke synligheten til framkomsthjelpemidler i trafikken (rullator, mopedbiler, etc) 
 
 

 Barnas talsperson  
En ansatt i administrasjonen er utpekt av kommunestyret for å ivareta barn og unges interesser i plansaker. 
Trafikksikkerhet en sentral del av representantens oppgaver. Fremtidens trafikksystem og trafikksikkerhet er 
nært knyttet til den overordnede arealplanlegging; trafikksikkerhet i vegsystem, gang- og sykkelavstander til 
viktige aktiviteter, attraktiv kollektivbetjening etc. Alle planer som sendes på offentlig ettersyn, sendes også til 
barnas representant. 
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Andre viktige aktører: 

 
 

Nullvisjonsprosjektet i Lister 

Kommunen har siden 2003 vært med i Nullvisjonsprosjekt i Lister. Den første perioden var dette et samarbeid 
med Lyngdal kommune. I 2007 kom ytterligere tre kommuner, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad med i 
prosjektet. Siden 2012 er alle Listerkommunene samlet i et felles nullvisjonsprosjekt med felles prosjektleder 
som er ansatt av fylkeskommunen. Prosjektets har en egen styringsgruppe hvor kommunene jobber sammen 
med politi, Trygg Trafikk, fylkeskommunen og statens vegvesen for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet i 
kommunen. Nullvisjonen er en svært viktig samarbeidspart for kommunene i det holdningsskapende arbeidet. 
Prosjektet har en innholdsrik hjemmeside med mye nyttig informasjon og mange gode verktøy! 

 
 
 

  
 
 

 
 
Fylkeskommunen 

 Fylkeskommunen har ansvar for alle fylkesveiene i kommunen med tilhørende gang- og sykkelveier. 
Fylkeskommunen utarbeider hvert fjerde år et eget strategidokument for trafikksikkerhet og et 
handlingsprogram for hvilke tiltak som skal prioriteres den neste perioden. Det er avgjørende for vår 
kommune å aktivt spille inn våre prioriteringer når nytt handlingsprogram skal utarbeides. 

 Fylkeskommunen har også ansvar for å organisere og bekoste skoleskyss i kommunene og 
behandler søknader om skoleskyss på grunnlag av farlig skolevei. 

 Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler og tilrettelegging av trafikkforhold på skolens 
område. 

 
 

Politietaten / UP 
Politietaten utfører kontrolltiltak i trafikken, bilbeltekontroller, overvåkning av gangfelt, fart og adferd i trafikken. 
UP har ansvaret for fartskontrollene på veinettet, og lensmannsetaten har ansvar for promillekontroller og 
etterforskning av trafikkulykker.  
Foruten generelle kontrolltiltak dreier politiet sin innsats seg også mot personer med risikoatferd i trafikken.  
Nyere forskning har vist at det er viktig å rette innsatsen mot særdeles uønsket adferd i trafikken. 
Utfordringer: 

 Lensmannsetaten deltar i liten grad i holdningsskapende arbeid i grunnskolen. Enhetene blir større og 
politiets lokalkunnskap og tilstedeværelse i nærmiljøet reduseres. 

 Kontroller og tilstedeværelse er virkningsfulle tiltak som ønskes praktisert i større grad enn i dag – 
spesielt rettet mot ulykkes-utsatte strekninger, skoleveier, uvettig kjøring i helgene og ulovlig 
mopedkjøring 

 
 

 

 
  

 

Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke fører til død eller hardt 

skadde i trafikken. 
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Oppfølging av ansvars- og oppgavefordeling 
 

   
Gode rutiner og rapportering er helt sentralt i gjennomføring av planens målsetting og tiltak. Dette gjelder alle 
kommunens enheter og alle kommunens ansatte. 
 
Det politiske nivå skal sette fokus på trafikksikkerhetsarbeid i sine vedtak og administrasjonen skal følge opp 
de tiltak som blir vedtatt. Rådmannen har det overordnede ansvaret for at nødvendig rutiner og 
styringssystem kommer på plass og blir fulgt opp og hver enkelt enhetsleder har ansvar for å følge opp 
intensjonen og involvere hver enkelt ansatt. 

 
 
Politisk nivå 
 

 
 

Oppgave / Ansvar Tid / Frist 

1 Det politiske nivå har overordnet myndighet og ansvar for 
prioritering og bevilgninger til trafikksikkerhetsarbeid og tiltak 

Kontinuerlig / Årlig 

2 Det politiske nivå har ansvar for at trafikksikkerhetstiltak er 
innarbeid i alle planer som godkjennes 

Kontinuerlig 

3 Som overordnet myndighet har det politiske nivå ansvar for å 
prioritere og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på eget vegnett 

Kontinuerlig 

4 Som overordnet myndighet har det politiske nivå ansvar for å 
øve påtrykk mot overordnede vegmyndigheter for gjennomføring 
av trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger. 

Hovedfokus hvert 
4. år!  
/Kontinuerlig 

 
 

Rådmannen 

 

 
 

Oppgave / Ansvar Tid / Frist 

1 Det overordnede administrative ansvaret for 
trafikksikkerhetsarbeidet og implementeringen av nødvendige 
rutiner 

Kontinuerlig 

2 Rapportere til kommunestyret Årlig 

3 Utarbeide regler for reiser og transport i kommunens regi Høst 2016 

4 Utarbeide regler ved kjøp av transporttjenester Høst 2016 

5 Det er rådmannens oppgave å fremme forslag til tiltak og 
bevilgninger i økonomiplanen hvert år 

Årlig 

6 Det påhviler også rådmannen et overordnet ansvar for at 
trafikksikkerhetsarbeid med jevne mellomrom settes på 
”agendaen” i kommunens lederforum 

Kontinuerlig 

 
 

Barnehager 
 

 
 

Oppgave / Ansvar Tid / Frist 

1 Utarbeide og gjennomføre barnehagens opplæringsplan i 
trafikksikkerhet 

Kontinuerlig 

2 Utarbeide og følge opp rutiner for: 

 Turer til fots, med bil og med buss 

 Ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen 

 Kartlegging og innmelding av risikofaktorer i 
barnehagens nærområde 

 Henting av barn 

 Ulykkes håndtering 

 
Kontinuerlig 

3 Drøfte trafikksikkerhet med foreldre og samarbeidsutvalg Årlig 
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Skolene 
 

 
 

Oppgave  Tid / Frist 

1 Oppnevne en trafikkansvarlig lærer Kontinuerlig 

2 Gjennomføre kompetansemål for trafikksikkerhet i 
kunnskapsløftet for ulike årstrinn 

 

Kontinuerlig 

3 Gjennomføre egen aktivitetsplan for hvert trinn  

4 Utarbeide og følge opp rutiner for: 

 Turer til fots, med bil og med buss 

 Kartlegging og innmelding av risikofaktorer i skolens 
nærområde og skolevei 

 Foreldrekjøring / Hjertesoneprosjekt 

Kontinuerlig 

5 Drøfte ”trafikkbildet” rundt skolen og trafikksikkerhet generelt 
med foresatte, FAU/Samarbeidsutvalg, elevråd, AKT og ansatte 

Årlig 

6 Motivere flere til å gå og sykle! 
 

Kontinuerlig 

 

 
PPT / Barnevern 
 

 
 

Oppgave  Tid / Frist 

1 Gjennomføre ”kjørekurs – trafikksikkerhetskurs”  Hvert annet år 

2 Utarbeide og følge opp rutiner for kjøring i tjeneste og transport 
med klienter 

Kontinuerlig 

3 Gjennomføre kontroller av enhetens offentlige kjøretøyer Kontinuerlig 

4 Følge opp retningslinjer for bruk og kjøring med offentlige 
kjøretøyer 

Kontinuerlig 

 

 
Helse / omsorg / levekår 
 

 
 

Oppgave Tid / Frist 

1 ”Kjørekurs – trafikksikkerhetskurs” for ansatte i hjemmetjenesten 
(Nullvisjonen) 

Hvert annet år 

2 Trafikksikkerhetskurs for kommunens helsesøtre (barn i bil, 
trafikkoppdragelse, refleks, mm) (Nullvisjonen) 

Hvert annet år 

3 Utarbeide og følge opp rutiner for kjøring i tjeneste og transport 
med pasienter 

 

4 Gjennomføre kontinuerlige kontroller av enhetens offentlige 
kjøretøyer 

Kontinuerlig 

5 Følge opp retningslinjer for bruk og kjøring med offentlige 
kjøretøyer 

Kontinuerlig 

6 Vurdere trafikkbildet ved kommunens institusjoner og melde 
utbedringsbehov til overordnet myndighet 

Kontinuerlig 

7 Pådriver for økt aktivitet blant befolkningen. Kontinuerlig 

 
 

Landbruk 
 

 
 

Oppgave Tid / Frist 

1 Landbruksforvaltningen må sikre at alle godkjente 
landbruksveier også har godt avkjørsel fra veimyndighet. 

Kontinuerlig 

2 Høringsinstans for trafikkrelaterte planer der landbruksnæringen 
blir berørt  

Kontinuerlig 

3 Rådgiving og informasjon til landbruksnæringen lokalt Kontinuerlig 
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Teknisk forvaltning 
 

 
 

Oppgave Tid / Frist 

1 Vurdere alle kommunens areal- og reguleringsplaner mht 
trafikksikkerhet. Planene skal drøftes med barnas talsperson og 
teknisk drift før politisk behandling 

Kontinuerlig 

2 Følge opp trafikksikkerhet i forbindelse med byggesaks- og disp- 
søknader: 

 Overholdelse av byggegrenser 

 Informasjon om krav til sikt i avkjørsler (gjelder også 
naboeiendom) og møtesikt 

 Informasjon om plassering av hekker, gjerder og murer 

Kontinuerlig 

 
 
Enhet for teknisk drift / teknisk bygg og eiendom 
 

 
 

Oppgave Tid / Frist 

1 Gjennomføre vedlikeholds- og utbedringstiltak, herunder 
byggherres HMS-ansvar 

Kontinuerlig 

2 Revisjon av TS-plan / rullering av tiltakslister Hvert 4. år / Etter 
behov 

3 Følge opp innspill om utbedringstiltak  Kontinuerlig 

4 Innarbeide og følge opp gode rutiner for veivedlikehold Kontinuerlig 

5 Godkjenne skiltplaner og stille krav til sikkerhet for alt arbeid 
langs kommunale veier.  

Kontinuerlig 

6 Kvalitetsikre reguleringsplaner mht trafikksikkerhet Kontinuerlig 

7 Følge opp retningslinjer for anskaffelse, bruk og kjøring med 
offentlige kjøretøyer 

Kontinuerlig 

8 Utarbeidet egne rutiner for kjøring, transport og arbeid med 
egne arbeidsmaskiner 

Kontinuerlig 

9 Gjennomføre trafikksikkerhetskurs for alle ansatte Hvert annet år 

10 Utarbeide trafikksikkerhetskrav for leietakere av kommunale 
anlegg 

Høst 2016 

 
 
Kultur 
 

 
 

Oppgave Tid / Frist 

1 Stimulere lag og foreninger til å innarbeide regler for 
transport/reisepolicy innenfor egen virksomhet 

Kontinuerlig 

2 Stimulere lag og foreninger til å motivere medlemmer til å gå og 
sykle til fra samlinger/treninger 

Kontinuerlig 

3 Vurdere trafikkbildet ved kommunens anlegg, utfartsområder og 
melde behov til overordnet myndighet 

Kontinuerlig 

4 Planlegge og gjennomføre nødvendige sikkerhets- 
/beredskapstiltak ved ulike arrangement 

Kontinuerlig 

5 Pådriver for økt aktivitet blant befolkningen gjennom ulike 
arrangement / tilbud 

Kontinuerlig 

6 Følge opp retningslinjer for reiser og transport i kommunens regi Kontinuerlig 
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Fysiske tiltak 
 
 
Kommunen ønsker å fokusere på generell tilrettelegging for å øke andelen gående og syklende og ser det 
som spesielt viktig å legge til rette for trygg skolevei innenfor 4 km radius fra skolene. Barn i 1.klasse får 
automatisk skoleskyss hvis de bor lenger unna enn 2 km. Øvrige elever får skoleskyss når avstanden er over 
4 km. Det er viktig at barn i tidlig alder får mulighet og blir oppmuntret til å innarbeide gode vaner. For å 
motivere flere til å gå eller sykle er det helt avgjørende å tilrettelegge for trygg skolevei.   

 
Listen over tiltak langs kommunale veier gir en oppsummering og prioritering av innkomne forslag til tiltak. 
Listen brukes ved innspill til budsjett og kan revideres etter behov.  
 
Listene og større og mindre tiltak langs fylkesvei blir spilt inn som kommunens prioriteringer til 
fylkeskommunens nye handlingsprogram som nå skal utarbeides for 2018-2021. Listen over større tiltak 
stemmer overens med prioriterte tiltak i kommunens nylig vedtatte kommunedelplan for sykkel. 
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Prioritering av tiltak på kommunalt veinett  
 

Kommunal vei 
Prioritet: Tiltak: Status/Kommentar: 

1 
Fortau i nedre del av Markeveien. Gabriel Lunds gate – 
Klinkeleet 

Under planlegging/regulering 2016 

2 Ny atkomst Bryneheia Detaljplan i budsjett 16 

3 Sikre forhold rundt skolene  Kontinuerlig 

4 
 

Intensivbelysning av gangfelt 
- Sundeveien – Klinkeleet 
- Sundeveien - Furuholtet 

 
SVV gjennomfører som følge av 
omkjøring? 

5 Utbedring av avkjørsel til Løkkeveien Ihht vedtak i TU sak 16/43 

6 
Opparbeidelse av ny av/påstignings plass til FBUS langs 
Sundeveien 

Regulert p-plass 

7 
Bedre tilrettelegging for bevegelseshemmede (av og på 
fortau) 

Uframkommelige steder for 
rullestolbrukere 

8 
Forkjørsregulering i Lauervik terrasse, ev TS-tiltak i 
Havnegaten 

Sak TU 

9 Bedre lys rundt Listahallen/oppgradering av lysløype Planlagt gjennomført 2016 

10 

Snarvei-prosjekt. Kartlegging av alle snarveier for gående og 
syklende. Anslag av nødvendige tiltak og prioritering av 
rekkefølge. 

 

11 Bedre p-forhold knyttet til Eilert Sundt Ev ny skiltplan 

12 Nytt topplag med finere grus på turvei i Kjerringdalen. Sykkelplan 

13 Ny sykkelforbindelse mellom Mosvold og Kjørrefjord Sykkelplan 

14 
Snuplass for buss Ore skole for trygg og effektiv 
skoletransport 

Skisseforslag utarbeidet, 
regulering? 

15 G/S-vei i Fjellestad Sykkelplan, transportplan 

16 Oppgradering av G/S-vei, turvei, langs Hanangervannet 
Sykkelplan, samarbeid med 
Vegvesenet? 

17 G/S-vei og sykkelfelt i Lauervik terrasse Sykkelplan 

18 
Nytt busstopp ved Bilandsfeltet inne i feltet, behov ved 
utbygging og flere barn 

Regulering nødvendig 

- Nye gatelys Årlig budsjett 

- Oppsett autovern/rekkverk Årlig budsjett 

- Risikovurdering av eksisterende g/s-veier  

- Anleggelse av humper/gangfelt Etter behov 

- 
 
 

Vedlikehold generelt: 
- Reasfaltering 
- Siktrydding, feiing, strøing 

 
Kontinuerlig 
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Prioritering av større g/s-tiltak på fylkesvei 
 
NB! Prioriteringen er i henhold til nylige vedtatte kommunedelplan for sykkel 

 

Fylkes vei – større g/s-vei                                                   
Prioritet Strekning: Kommentar: 

1 
 

Fv 43 Skråveien – Kjørrefjord 
 

På marginallista til 
fylkeskommunens 
handlingsprogram 2014-2017 

2 Fv 43 Kryss Helvikveien – Gangfelt v/Sion  

3 Fv 43 Havneveien - TJørveneset  

4 Fv 43 Kjørrefjord - Røssevika  

5 Fv 43 Gangfelt Vanse kirke - Tingvollen  

6 Fv 678 Vanse kirke - Omlandsveien 
Strakstiltak er foreslått som prioritet 
1 på liste over mindre tiltak 

7 Fv 651 Brynåsen til Kallshaugveien  

8 Fv 651 Farsund radio til Lunde  

9 Fv 43 Tjørveneset - Tingvollen  

10 
Fv 465 Kjørrefjord – Bjørnestad (fra Kjørrefjord til 
Øyvollveien 18) 

 

11 Fv 463 Borhaug – Vestre port, Lista flyplass  
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Prioritering av mindre og mellomstore tiltak på fylkesvei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

Fylkes vei – mindre/mellomstore tiltak                                                                         
Prioritet Tiltak Status 

 Fv 651 og 665 Gatelys til Alcoahallen og Lundevågen 
Finansiert og gjennomføres etter 
planen i 2016 

 Fv 655 Fortau Vanse skole - Minde 
Finansiert og gjennomføres etter 
planen i 2016 

1 
Fv 678 TS-tiltak Omlandsveien. Lys, fartsbegrensende 
tiltak, siktutbedring, viktig skolevei 

Midlertidig TS-tiltak, viktig 
strakstiltak for skolebarna! 

2 

Fv 651/ fv 664 Utbedring av Lundekrysset for myke 
trafikanter – Mulighetsstudie/Regulering.  
Skolevei og viktig atkomst til idrettsarena/aktiviteter 

 

3 
 

Intensivbelysning av gangfelt 
- Orekrysset (viktig skolevei) 

 
 

4 
Fv 43 Sikring av gangfelt ved Betel. Utbedring av sikt og 
gjerder. 

 

5 
Fv 43 Sikring/oppgradering av undergang fra Høyland. 
Bedre lys, triveligere tunnel 

 

6 
 

Sikre busstopp for skolebarn, etablering av repos og/eller le 
- Langs 8-tallet (Lunde – Østre Vatne, Nordtun og 

Meberg) 
- Ev andre stopp for skolebuss 
- Flytte ventebu i Sundeveien til motsatt side (endret 

kjøremønster for rutebuss) 
- Gatelys ved Straumsland, fv 679 

 

7 Fv 463 Fortau Kiwi - Vanse Mølle  

8 Fv 465 Gatelys langs Øyvollveien.  

9 Fv 679 TS-tiltak Helvikveien - Hanesund  

10 

Fv 651 Oppgradering av turvei langs Hanangervannet. 
Midlertidig erstatning for g/s-vei langs hovedvei. Asfalt og 
lys 

 

11 Fv 43 TS-tiltak Borhaug – Lista fyr. Fartsreduksjon og lys  

12 Fv 675 Siktutbedring til intern gardsvei (g/s-vei) på Stave  

13 
Fv 651 Utbedring av eksisterende g/s-vei forbi Listaheimen. 
Mangelfull midtdeler 

 

14 Fv 675 TS-tiltak Stave og Vere. Fartsreduksjon og lys?  

15 Fv 655 Gullsmedbakkveien. Utbedring av farlige svinger   
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Finansiering og oppfølging 
 
 
Finansiering. 
Den årlige økonomiplanen prioriterer midler til trafikksikkerhetstiltak som kommunen ønsker gjennomført i den 
neste 4-årsperioden. Det første året vil alltid være det viktigste. Selv om TS-planen er fireårig kan 
prioriteringslister og sjekklister revideres etter behov. 

 
Vest-Agder fylkeskommune har vegmyndighet og det finansielle ansvaret for tiltakene på fylkesveiene. Da 
nettopp fylkesveiene dominerer veinettet i kommunen er det helt avgjørende for kommunen å ha en god 
dialog med fylkeskommunen angående vedlikehold og videreutvikling av dette nettet. Farsund kommune 
spiller inn sine ønsker og prioriteringer når fylkeskommunen utarbeider sin 4-årige handlingsplan for 
fylkesveinettet. Denne TS-planen vil gi innspill til neste fireårsperiode 2018-2021. 
 
 
Bompengefinansiering av gang- og sykkelveier 
For å kunne få til et løft for tilrettelegging av gang- og sykkelveier i kommunen vår er det arbeidet med en 
mulig bompengefinansiering. Bompengesøknaden er utarbeidet og oversendt vegdirektoratet for 
kvalitetssikring. 
I løpet av høsten vil kommunen og fylkeskommunen få søknaden til godkjenning 
Deretter vil saken bli oversendt for stortingsbehandling og etterpå innarbeidet i handlingsprogram for 
fylkesveg for Vest-Agder 2018-21. 
 
 
Oppfølging og rapportering. 
Handlingsplanen viser at trafikksikkerhetsarbeidet er en del av kommunens faste oppgaver hver dag.  Det skal 
innarbeides rutiner og tiltak på alle nivå.  
Det skal rapporteres om enhetenes trafikksikkerhetsarbeid i kommunens styringssystem. 

 
Trafikksikkerhetsplanen skal gi et fundament for en trygg utvikling av trafikkbildet framover. Når alle tar ansvar 
for sin del av oppgavene er grunnlaget lagt for et godt kommunalt trafikksikkerhetsarbeid! 

 
 

 
 

 

 
Vedlegg 
 

          
Vedlegg 1: Sjekklisteskjema for enhetsledere 
Vedlegg 2: Sjekkliste/aktivitetsliste for den enkelte enhet 
Vedlegg 3: Lovgrunnlag for kommunens arbeid med trafikksikkerhet 
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Vedlegg 1:  
 

 
 

Sjekklister for trafikksikkerhetsarbeid i enhetene 

 
 
 

Besvares av alle enhetsledere: 
Sjekk-
punkt 

Spørsmål/tema Ja Nei Avviksforklaring 

1 Har enhetsleder gått gjennom kommunens 
trafikksikkerhetsplan med sine ansatte det siste 
året?  
 

   

2 Har enheten hatt uønskede trafikkhendelser/uhell 
det siste halve året? 
 

   

3 Har enhetens fysiske trafikkforhold blitt drøftet på 
avdelingsmøter/personalmøter dette siste halve 
året og meldt inn eventuelle behov? 
(inn/utkjøring-parkering-vareleveranser) 
 

   

4 Har enheten gjennomgått og gjennomført sine 
oppgaver i trafikksikkerhetsarbeidet? 
 

   

5 Har enheten gjennomgått kommunens 
transportpolicy for kjøring i tjeneste, bestilling av 
transport 
 

   

6 Har enhetens kjøreoppdrag blitt gjennomført i tråd 
med kommunens retningslinjer? 
 

   

7 Har enhetens biler/kjøretøyer blitt sjekket og 
funnet i orden dette siste halvåret? 
 

   

8 Har avvikene blitt behandlet i riktige organer og 
”lukket”? 
 

   

  
- Sjekklisten skal gjennomgås 1 gang årlig. 
- Årlig rapportering gjennom Kvalitetslosen 
- Avvik rapporteres fortløpende gjennom Kvalitetslosen 

 
 
 

Enhet:………..……………………………………………Gjennomgått:…………………………. 
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Vedlegg 2:  

 
 

 

Sjekkliste for kultur 
 

Sjekk-
punkt 

Beskrivelse av sjekkpunkt 
 

I samarbeid med Kommentar 

1 Sikre trygg atkomst og tilstrekkelig parkering 
til idrettsanlegg og friområder for ulike 
trafikkantgrupper.  
 

Teknisk sektor, 
fylkeskommune og ulike 
private aktører 

Spesiell utfordring ved 
strendene i 
badesesongen. 

2 Sikre nødvendig beredskap ved store 
arrangement, både ute og inne samt trygg 
atkomst og trygg parkering  
 

Arrangørene og teknisk 
drift 

Utarbeide egne 
sjekklister 

3 Sikre nødvendig beredskap ved sykkelløp, 
mosjonsløp, osv 
 

Arrangørene og teknisk 
drift 

Utarbeide egne 
sjekklister 

4 Arbeide aktivt for anleggelse av flere trygge 
sykkelveier 

Teknisk sektor og 
fylkeskommune 

 

5 Møter med idrettsråd og andre aktuelle lag og 
foreninger ang reisepolicy og strategi for å få 
flere medlemmer til å gå/sykle 
 

Nullvisjon  

6 (Utarbeide og) følge opp egen kommunens 
egen reisepolicy for transport av barn og 
unge. 
 

  

 
 
 

Sjekkliste for landbruk 
 
 

Sjekk-
punkt 

Beskrivelse av sjekkpunkt 
 

I samarbeid med Kommentar 

1 Fokus på veibredde, møteplasser og 
tilrettelagte parkeringsplasser, selv på veier 

med lav bruksfrekvens. 

 

Teknisk sektor, private 
utbyggere 

 

2 Informere næringen om regler for 
avvikende bruk av offentlige veier (skiltplan 
og varsellys) 
 

Skogsentreprenører, 
grunneiere 

 

3 Kvalitetssikre landbruksavkjørsler med 
frisiktsone og utforming. 
 

Landbruksutvalget, 
veimyndighet 

 

4 Kartlegging av flaskehalser i det offentlige 
veinett og landbruksnæringens behov. 

Grunneiere og 
veimyndighet 

 

 
  



Temaplan for trafikksikkerhet for Farsund kommune  2016-2020
 

 22  

 

 
 

 

Sjekkliste for teknisk forvaltning 
 

Sjekk-
punkt 

Beskrivelse av sjekkpunkt 
 

I samarbeid med Kommentar 

1 Generelt: «Samle framfor å spre»  
Spredt boligbygging bør ikke skje på bekostning av 
krav til sikre skoleveier.  
 

 
Teknisk utvalg 

Retningslinje i 
kommuneplanen 

2 Boligområder som ligger nærmere skole/senter enn 4 
km skal ha tilfredsstillende gang- og 
sykkelvegforbindelse til skole/senter før boligene tas i 
bruk.  
 

 
Private utbyggere 

Bestemmelser i 
kommuneplanen 

3 Sikre gode atkomstforhold og forbindelseslinjer for 
alle trafikantkategorier ved ulike utbyggingstiltak. 
 

Teknisk utvalg / 
private utbyggere  

 

4 Ved planlegging/ombygging av veganlegg skal 
vegvesenets håndbok N100 følges som utgangspunkt 
inntil kommunen har utarbeidet egne retningslinjer. 
 

Statens Vegvesen  

5 Lekeplasser skal plasseres mest mulig strategisk i 
forhold til trygge interne gangveier og trygge 
omgivelser. 
 

Teknisk utvalg og 
Barnas talsmann 

Kommunal praksis 

6 Adkomstveier med blandet trafikk er akseptabelt i 
boligområder med inntil 40 hus i 30-sone. 

Teknisk utvalg Atkomstveien må 
utformes slik at 
hastigheten på biltrafikk 
blir 20 – 30 km/t. 

7 Sikre sikt i kryss og avkjørsler samt både stoppsikt og 
møtesikt langs alle kommunale veier. 
 

  
Private utbyggere 

 

8 Informere utbyggere om byggegrenser og siktlinjer.  
Stille krav til minsteavstand til vei/kryss ved plassering 
av hekker, gjerder og murer. Kan også gjelde 
naboeiendom. 
 

 
Private utbyggere 

 

8 Sikre fokus på universell tilgjengelighet 
 

Teknisk utvalg og 
Miljøvernavdelingen 

I forbindelse med 
reguleringsplaner, 
tekniske vegplaner og 
byggesaker. 

10 Planer skal drøftes med barnas talsperson, teknisk 
drift og andre akt parter ang trafikksikkerhet før 
politisk behandling 
 

Tekniskdrift / barnas 
talsperson, etc 

 

11 Landbruksforvaltningen må være høringsinstans i alle 
planer som omhandler trafikk og publikums ferdsel i 
landbruksområder. Dette gjelder både 
landbruksnæringen og vilttrekk. 
 

Landbruk  

12 Fast punkt om trafikksikkerhetsvurdering tas inn i 
saksutredninger, sikt, separering, etc 
 

Teknisk utvalg  
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Sjekkliste for teknisk drift / bygg og eiendom 
 

Sjekk-
punkt 

Beskrivelse av tiltaket 
 

I 
samarbeid 

med 

Gjøres 
innen 

Ansvar Kommentar 

1 Brøyting og strøing av 
veger 

Innleide 
brøytere 
Overordnede 
myndigheter 

Daglig ved 
behov 

Adm/ 
Utesksjon 

Prioritere skoleveier og 
ekstra bratte kneiker. 
Utarbeidelse av egen 
prioriteringsliste 

2 Vårrydding/ fjerning av 
sand og grus i sentrum og 
bratte kneiker 

 Innen  
1. mai 

Uteseksjon Hindre sykkelulykker 
Sikre vegbanen. 

3 Vårrydding/ fjerning av 
sand og grus i utkantene 

 Innen  
17. mai 

Uteseksjon Hindre sykkelulykker 
Sikre vegbanen 

4 Kantklipping 
 

 Hele året Uteseksjon Sikre sikt langs vei og i 
kryss, spesiell fokus på kryss 
og avkjørsler 

5 Tilsyn av sykkelsperrer og 
bommer. 

 Vår/ høst Uteseksjon En del hærverk. Viktig at 
bommene ikke er åpne 
unødvendig 

6 Tilsyn sikthindringer, 
hekker ol. kommunale 
veier. 

SVV Vår/ høst Uteseksjon
/ 
Adm 

Oversikt over utsatte 
områder fremskaffes. 
Ev klippeaksjon etter 
varselbrev (private hekker). 

7 Utsendelse av brosjyre om 
klipping av hekk 

SVV og ev 
frivillige 

Vår el 
høst 

Adm  

8 Tilsyn av bruer og kulverter Innleide 
konsulenter 

Årlig Adm Tilstandsrapport brukes som 
grunnlag for budsjettinnspill 

9 Kommunal parkeringsvakt  Kontinuerli
g 

Adm/ 
uteseksjon 

Spesiell fokus på 
trafikkfarlige parkeringer 

10 Merking og skilting av 
fartshumper 

 Vår Uteseksjon Gjelder samleveier 

11 Vedlikehold av venteskur. 
Vurdering av nye behov 

Skolene og 
transportør 

Årlig Adm/ 
Uteseksjon 

Spille inn behov til 
fylkeskommunen 
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Aktivitetsplan for skolene 

 

Dette er anbefalte aktiviteter for trinnene i Farsundskolen. Skolene vil i tillegg stå fritt til å legge inn egne, 
lokale aktiviteter i tillegg til fellesaktivitetene. https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/trafikk-i-kunnskapsloftet/ 

 
ÅRSTRINN       AKTIVITET Utført 

1.  Informasjon/diskusjon om skolevei, kjøring, gå-trening på skolevei, 
trening i forhold til buss, refleksbruk  foreldremøte 

 ”Å gå til skolen”  elevene 

 Kurs – av- og påstigning buss og oppførsel i buss  elevene 

 

2.  Repetisjon skolevei 

 Foreldremøte med fokus på refleksbruk  

 

3.  Trafikkskilt, å ferdes i trafikken  

4.  Trygg i trafikken – refleksvest, sykkelhjelm  

5.  Lære om trafikkregler gjennom trygg trafikk  

6.  Lære om trafikkregler gjennom trygg trafikk  

7.  Lære om trafikkregler gjennom trygg trafikk   

8.  Refleksbruk og ungdom, å ferdes i trafikken som fotgjenger, syklist, 
passasjer i bil og buss  time med informasjon og diskusjon 

 

9.  Refleksbruk og ungdom 

 Rusmidler og trafikk  ikke tøft å være død  invitere politi 

 

10.  Trafikksikkerhet og kjøretøy 
 

 

ALLE 
ÅRSTRINN 

      FELLES OBLIGATORISKE AKTIVITETER Utført 

Foreldre-
kontakt 

 Foreldremøtene hver høst skal inneholde en informasjonssekvens 

vedrørende ferdsel til og fra skolen. Skolene skal informere om 

utfordringer i forhold til skolens trafikale forhold og håndtering av denne 

i informasjonshefte. 

 

Refleks  Skolene markerer nasjonal refleksdag. Felles info-ark med svarslipp 

(Har lest-slipp) ut i forbindelse med nasjonal refleksdag til alle elever i 

Farsundskolen.. 

 Reflekskampanje – småtrinn/mellomtrinn i perioden november til 

februar. 

 

Sykling  Ved sykling i skolens regi skal alle bruke sykkelhjelm og ha sykkel som 

er i god teknisk stand. 

 

 

Skoleskyss  Skyss tas opp som eget punkt i rektor eller skoleledermøte der AKT 

inviteres inn for å diskutere eksisterende forhold og eventuelle 

forbedringstiltak 

 

Skolevei  Trafikksituasjonen rundt skolen tas opp til vurdering hver høst i ulike 

fora (FAU, U, SMU, elevråd, eget personale). Alle parter skal bidra til å 

motivere og legge til rette for å spasere og sykle til skolen. Ekstra fokus 

på hjertesonen rundt skoler som har innført dette. 

 

 

NB! Mye bra informasjon, ideer og hjelpemidler finnes på: 

 www.tryggtrafikk.no og www.nullvisjonen-agder.no 

https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/trafikk-i-kunnskapsloftet/
http://www.tryggtrafikk.no/
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Sjekkliste/aktivitetsplan for barnehagene 
 

AKTIVITET 
 

Utført 

Planer 

  

Barnehagens trafikkopplæring skal nedfelles i barnehagens 
årsplan. 

  

  
Transport  Barnehagen stiller krav til busselskap og drosje om 

trepunktssele.  
  

  
Barna bruker barnehagens egne godkjente bilputer.   

 
  Gjennom registreringsskjema krysser foreldre av på om barnet 

kan være med på buss- og drosje turer.  
  

  
Tur 

  

Barnehagen har egne tiltakskort for å ivareta sikkerheten, når 
barna er på tur og skal ferdsel i trafikken.  

  

  
Trafikkopplæring 

  

Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.   

  
Barna lærer om ulike skilt.   

Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.   

Barn lærer å bruke alle sansene sine i trafikken. 

 
  

Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelp og refleks.  

 
  

Barna lærer å krysse vegen/ ikke trygt i gangfelt/ blikk-kontakt, 
ikke krysse før bilen har stanset.  
 

  

En uke i løpet av året har trafikkopplæring ekstra fokus. 

 
  

Foreldresamarbeid 

  

Foreldremøtet hver høst skal inneholde en 
informasjonssekvens vedrørende trafikksikkerhet. 

         Sikring i bil 
         Barnehagens egne tiltak for å ivareta sikkerhet 
         Barnehagens trafikkopplæring 

  

  

Tema på Samarbeidsutvalget    
  

NB! Mye bra informasjon, ideer og hjelpemidler finnes på: 

www.tryggtrafikk.no og www.nullvisjonen-agder.no 

   

http://www.tryggtrafikk.no/
http://www.nullvisjonen-agder.no/
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Vedlegg 3:  

Grunnlag for kommunens arbeid med 

trafikksikkerhet 

 Vegloven § 20 
Vegloven beskriver kommunens ansvar som veimyndighet og gir klare føringer for planlegging, bygging, 
utbedring og vedlikehold av det kommunale vegnettet 

 

Lov om folkehelsearbeid, Kap 1,2 og 3 
Kommunen har ansvar for systematisk folkehelsearbeid. Kommunen skal fremme folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting. (Flere effektive og trygge forbindelser for gående og syklende = flere brukere og bedre 
folkehelse!) 
 

Helse- og omsorgstjenesteloven, § 3-3 
Om helsefremmende og forebyggende arbeid.  
 

Plan og bygningsloven, § 3-3 
Om kommunens forvaltningsansvar for arealer og naturressurser samt ansvar for helhetlig og framtidsrettet 
samfunnsutvikling gjennom bla tverrfaglig, samordnet oppgaveløsning og medvirkningsprosesser. 
 

Kommunene skal spesielt ivareta svake gruppers interesser og behov. 
  

Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven (§§ 8 og 12) 
Om det fysiske miljøet til skolene og systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene.  
Om fylkeskommunens ansvar for skoleskyss. Om sikkerhet for elevene og om plikt til å forsikre elevene for 
ulykke, også på skolevei. 

 
Særlig farlig skolevei, rundskriv 3 fra utdanningsdirektoratet 
Tillegg til retningslinjer for skoleskyss 

 
Kunnskapsløftet – Læreplaner 
I Kunnskapsløftet er det fastsatt læringsmål i forhold til trafikkopplæring i grunnskolen. På barnetrinnet finner 
vi læringsmålene i tilknytning til læreplan for kroppsøving, mens læringsmålene knyttes til naturfag på 
ungdomstrinnet. De læringsmålene som viser eksplisitt til trafikk, er formulert slik: 

 

-  1.-4. årstrinn i kroppsøving : Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. 
-  5.-7. årstrinn i kroppsøving : Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. 
-  8.-10. årstrinn i naturfag     : Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og 

  minsker skader ved uhell og ulykker. 
  

På ungdomstrinnet er det imidlertid flere læringsmål i naturfag som har særlig relevans for trafikkopplæringen, 
som for eksempel fart og akselerasjon, lys, syn og farger samt bruk av rusmidler.  

 

Rammeplan for Barnehagene 
Trafikksikkerhet og trafikkopplæring i barnehagen kan nedfelles i Barnehagenes Rammeplan for innhold og 
oppgaver; Kap. 3 Fagområder: 
”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder”. 
Videre i kap. 3.6 Nærmiljø og samfunn: 
”Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med og deltar i 
samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. 
 

Forskrift om miljørettet helsevern 
Stiller krav til sikkerhet, beredskap og internkontroll i alle virksomheter; ”virksomheten skal drives slik at 
skader og ulykker forebygges”.  

 

Byggherreforskriften 
Forskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele byggeprosessen. Formålet med forskriften er 
å verne arbeidstakerne mot farer å ta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. 


