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1.  Innledning 
 
Nasjonal transportplan 2006 – 2015 og Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 
2006 - 2009 gir føringer for alt trafikksikkerhetsarbeid. Her presiseres blant annet kravet 
som ligger på kommunene om å ha en egen trafikksikkerhetsplan som grunnlag for det 
arbeidet som skal gjøres lokalt. Planen er og en viktig forutsetning for tildeling av midler 
til lokale trafikksikkerhetstiltak.  
 
Det kan søkes om midler for å sikre barnas skoleveg gjennom fysiske tiltak langs 
fylkesveger og kommunale veger. I tillegg kan midlene benyttes til å støtte planlegging av 
enkeltprosjekter/tiltak. Kommunen som vegholder må stå for minimum 40 % av 
finansieringen. 
 
Ved tiltak på og langs riksveg kan kommunen kun være pådriver bl.a. med uttalelser til 
nasjonale planer. På dette området er det Statens Vegvesen som har ansvar og myndighet. 
 
Krødsherad kommune har tidligere ikke utarbeidet noen trafikksikkerhetsplan. Dette betyr 
på ingen måte at det ikke har vært gjennomført trafikksikkerhetstiltak. Det har i kommunal 
sammenheng vært fokus på trafikksikkerhet gjennom flere år, og det er også gjort en 
betydelig innsats når det gjelder fysiske tiltak både i samarbeid med Statens veivesen og 
gjennom egne kommunale initiativ.  
Men en manglende kommunalt vedtatt Trafikksikkerhetsplan har altså hatt som konsekvens 
at det ikke har vært mulig å søke om økonomisk støtte til TS-tiltak fra Fylkeskommunen. 
  
Det holdningsskapende arbeidet har hatt stor plass både i barnehage og skole. Selv om mye 
er gjort, står utfordringene der fortsatt, og en trafikksikkerhetsplan vil være et nyttig 
redskap for å skape kontinuitet i det videre arbeidet. Å arbeide bevisst med gode 
holdninger hos voksne er ikke mindre viktig. Tiden da voksne kunne formidle holdninger 
til barn og unge etter metodikken ”Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør” er definitivt over. 
Voksne er i all sin adferd modeller for den oppvoksne generasjon. Det er både utfordrende 
og forpliktende. 
 
Når det nå utarbeides en egen Trafikksikkerhetsplan for Krødsherad kommune, har man 
valgt å dele denne opp i handlingsplaner for: 
• Fysiske tiltak på og langs vegene 
• Opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak 
 
Kontroll og overvåking av trafikken er virkemidler som kommunen ikke rår over. Gjennom 
et godt samarbeid med politiet og lensmannsetaten kan tiltak innen disse områdene 
gjennomføres dersom det oppstår spesielle behov. 
Hyppigere kontroller demper aggressiv kjøring, og et godt synlig politi i trafikken har en 
positiv effekt for å oppnå et tryggere trafikkbilde. 
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2.  Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
Nasjonale mål: 
 
I Nasjonal transportplan for 2006 – 15 sikter Regjering og Storting mot ei ledestjerne om 
”et transportsystem som ikke krever liv eller gir varig skade”. Dette har man i planarbeidet 
kalt NULLVISJONEN. For å følge opp nullvisjonen er det i planen lagt opp til et ambisiøst 
mål om en markant og varig reduksjon i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i løpet 
av perioden. 
 
Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006 – 2009 er en felles plan for Sosial 
og Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Trygg Trafikk og Statens Vegvesen, og den skal 
være førende for alt trafikksikkerhetsarbeide i landet for denne perioden. 
 
Nullvisjonen representerer en ny giv i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, og er en 
klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller varig skadd i 
trafikkulykker. Det er videre en klargjøring og endring av fokus ved at en særlig skal rette 
oppmerksomheten mot de alvorligste konsekvensene av ulykkene. Dette innebærer selvsagt 
at en skal fortsette å gjøre sitt ytterste for å redusere antall ulykker med personskader, men 
at det er enda viktigere å redusere de alvorligste konsekvensene av de ulykkene som vi ikke 
klarer å unngå. 
 
En reduksjon både av antall ulykker og konsekvensene av de ulykkene som skjer, krever en 
kombinasjon av tiltak: 
• Fysiske tiltak på vegene 
• Atferdsregulerende tiltak 
• Opplæring 
• Kontroll 
 
Fylkeskommunale mål: 
 
”Nullvisjonen” og Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006 – 2009 gir 
overordnede føringer for alt trafikksikkerhetsarbeid i Buskerud fylke.  
 
Det finnes ingen myndighet som alene kan virkeliggjøre dette. Samhandling og samordning 
mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner, næringsliv og trafikkanter er derfor 
nødvendig. I Buskerud er dette formalisert gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 
FTU i Buskerud består av 3 politiske medlemmer og 10 konsultative medlemmer. Disse 
representerer Trygg Trafikk, Buskerud Fylke, Politiet, Fylkesmannen og Statens vegvesen. 
For perioden 2007 – 2009 er det utarbeidet en Handlingsplan for trafikksikkerhet i  
Buskerud med følgende fire satsningsområder: 
• Ungdomsulykker 
• Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid 
• Trafikksikkerhet i barnehage og skole 
• Sikringsutstyr 
 
Det skal utarbeides årlige tiltaksplaner. 
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Kommunale mål: 
 
En Trafikksikkerhetsplan for Krødsherad kommune skal følge opp nasjonale og 
fylkeskommunale målsetninger.  
 
Også på kommunalt nivå vil god samhandling og samordning mellom ulike grupper, etater 
og instanser være avgjørende viktig. Dette skal bidra til at antall trafikkskadde og drepte 
skal være så nær null som overhodet mulig. Det skal oppleves stadig tryggere å ferdes i 
trafikken. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel er tre viktige punkter løftet fram: 
• Tilstrebe høy sikkerhet for forgjengere/skoleelever 
• Gangveger skal ha minst like bra standard som kjørebaner.  

• Det skal fortløpende vurderes behov for belysning og sikringstiltak. 
 
Trafikksikkerhetsplan for Krødsherad kommune er delt opp i handlingsplaner for: 
• Fysiske tiltak på og langs vegene 
• Opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak 
 
Krødsherad kommune skal være en levende, trygg, optimistisk og romslig kommune, som 
leverer gode fellestjenester i alle livets faser til innbyggerne sine, som stimulerer til 
utvikling, nytenking og nyskapning og gir gode vekstvilkår for enkeltmenneskers kreative 
ideer, og som forventer engasjement fra beboerne sine.  
Disse formuleringene fra Kommuneplanen gir også klare innspill til innhold, tiltak og 
ansvar i en plan for trafikksikkerhet. Ytterligere føringer i en trafikksikkerhetsplan vil 
forsterke de forpliktelser som legges på de ulike aktører. 
 
 

3.  Veger i Krødsherad kommune. 
 
Det er Statens ansvar å anlegge og vedlikeholde riksveger. Det er også Statens ansvar å 
anlegge og vedlikeholde gang/sykkelveger langs riksvegene. 
 
Det er Fylkeskommunens ansvar å anlegge og vedlikeholde fylkesveger. Men det er 
kommunens ansvar å anlegge og vedlikeholde gang/sykkelveier langs fylkesveiene. 
 
Det er kommunens ansvar å anlegge og vedlikeholde kommunale veger, og evt. 
gang/sykkelveger langs disse.  
 
Vegstandarden i kommunen er varierende. Det vil alltid være punkter og strekninger der en 
kunne ha ønsket seg bedre løsninger. I planer og prioriteringer er det pekt på områder hvor 
det er ønskelig med standardheving, samt tiltak for å skille myke trafikkanter fra 
biltrafikken. 
 
Trafikktettheten i kommunen er økende, spesielt gjennomgangstrafikken på riksvegene der 
tungtrafikken er betydelig.  



 Trafikksikkerhetsplan for Krødsherad     
                                                                                                                                                          side 5  

Oversikt over riksveger (Rv), fylkesveger (Fv), kommunale veger (Kv) og 
gang/sykkelveger (GSv) i Krødsherad: 
 
Vei Strekning Lengde 

Rv 7 Ringerike grense – Flå grense (Stamvei) 30,4 km 
Rv 280 Hamremoenkrysset – Modum grense 10,5 km 
Fv 191 Krøderen – Sigdal grense 7,3 km 
Fv 192 Bråtastua (Fyrandbråten) – Noresund - Ringnes 23,6 km 
Fv 193 Rv 7 (Korset) – Redalen 8,1 km 
Norefjell Kysset ved Fv 192 – Norefjellstua - Sigdal grense (privat veg) Ca. 15 km 
Kv  Glesnemoen - Finnerudskogen til Sigdal grense 9,0 km 
Kv Glesnegutua 0,4 km 
Kv  Glasrudskogen 2,0 km 
Kv  Bjøreskogen til Sigdal grense 4,4 km 
Kv Grimeli 2,7 km 
Kv  Bjøreøya 1,2 km 
Kv  Runnskogen 7,9 km 
Kv  Haugerud 2,7 km 
Kv Kryllingheimen 1,2 km 
Kv  Hanserud 1,6 km 
Kv Industriområdet Krøderen 0,9 km 
Kv Søppelplass og Langerud 2,4 km 
Kv Sandum – Skiloftet 0,4 km 
Kv Tryterud 1,3 km 
Kv  Krøderen skole - Boligfelt Byåsen + Krødsheradhallen 0,9 km 
Kv  Boligfelt Sundvollhovet Krøderen 1,0 km 
Kv  Boligfelt Briskåsen Krøderen 2,1 km 
Kv  Boligfelt Rikhaugen Krøderen 0,5 km 
Kv  Boligfelt Glesnemoen Krøderen 1,0 km 
Kv Boligfelt Strykhøgda Krøderen 0,7 km 
Kv  Boligfelt Bjertnes Noresund 0,9 km 
Kv  Boligfelt Fagernes/Rud/Klokkarplassen Noresund 2,7 km 
Kv Diverse til kirker, plasser etc. 1,2 km 
GSv Langs Rv 7: Noresund sentrum - Bjertnesfeltet 2,2 km 
GSv Langs Rv 280: Sundvollhovet – innkjøring Krøderen skole 0,4 km 
GSv Langs Rv 280: Halvorset – Krøderen sentrum 1,2 km 
GSv Langs Rv 280: Rikhaugen – Håkonsrud (grusvei på privat grunn) 0,6 km 
GSv Langs Fv 192: Norekrysset – Noresund sentrum 0,7 km 
GSv Langs Fv 191: Krøderen sentrum - Glesnemoen 0,6 km 
 
Totalt: Riksveg:  40,9 km 
 Fylkesveg: 39,0 km 
 Kommunale veger: 49,1 km 
 Gang/sykkelveger: 5,7 km 
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4.  Trafikkulykker i Krødsherad 
 
Ulykkesregistrering i Krødsherad for perioden 1997- 2007 * 
 

År Antall registrerte 
trafikkulykker 

Antall drepte Antall alvorlig 
skadde 

Antall lettere 
skadde 

1997 6 1 2 5 
1998 11 1 4 21 
1999 9 1 1 11 
2000 12 2 6 11 
2001 10 0 2 17 
2002 14 1 7 18 
2003 7 0 1 8 
2004 14 0 2 25 
2005 13 0 3 22 
2006 3 1 0 3 
2007 6 0 2 6 
 
 
 
Ulykkesregistrering fordelt på type veger i Krødsherad perioden 1998 – 2007 * 
 

Vei Antall registrerte 
trafikkulykker 

Antall drepte Antall alvorlig 
skadde 

Antall lettere 
skadde 

Riksveg 7 67 6  22    99 
Riksveg 280 16 0 2 25 
Fylkesveger 10 0 2 12 
Kommunale veger 2 0 1 1 
Norefjellvegen 3 0 0 5 
Andre private veger 1 0 1 0 
 
 
 
Ulykkesregistrering fordelt på type trafikkanter perioden 1998 – 2007 * 
 

Trafikkant Antall drepte Antall alvorlig 
skadde 

Antall lettere 
skadde 

Bil 6 24 127 
MC 0 1 5 
Lett MC 0 1 0 
Sykkel 0 1 0 
Fotgjenger 0 0 4 
Andre 0 1 6 
 
 
*    Kilde: Seksjon Geodata, Statens Vegvesen, Region Sør. 
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Personskadeulykker Krødsherad kommune 1998 – 2007 
 

 
 
Rød markering:  Dødsulykker 
Gul markering: Alvorlige ulykker 
Grønn markering: Ulykker med lettere skader 
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5.  Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs vegene. 
 
Mål: Alle grunnskoleelever uten rett til skoleskyss (Opplæringslovens § 7.1) skal 

kunne følge gang/sykkelveg til og fra skole.  
 

Tiltak:  
1.  Gang/sykkelveger forlenges langs riks- og fylkesveger knyttet til boligområder 

innenfor en avstand på 4 km fra skolene. 
2. Det skal etableres oversiktlige og trygge krysningspunkter over både riksveger og 

fylkesveger på steder hvor mange elever/myke trafikkanter må krysse disse 
vegene. 

 
 
Mål: Ingen barn skal skades på veg til og fra barnehage og skole. 

 
Tiltak:  
1.  Sørge for at alle skoleveger er trygge. Trafikksikkerhetstiltak knyttet til barns 

skoleveg skal prioriteres ved hjelp av sikre krysningspunkter, gang/sykkelveger, 
snarveger og ”tråkk”. 

2. Punktbelysning ved av/påstigningsplasser for elever som følger skolebuss. 
Belysning ved tilrettelagte bussholdeplasser skal prioriteres. 

3. God belysning ved tilrettelagte krysningspunkter for fotgjengere og syklister over 
riksveger og fylkesveger.   

4.  Om vinteren skal gang/sykkelveger, fortau og kommunale veger være brøytet og 
evt. strødd før barna går til skolen. 

5. Alle transportører som befordrer elever til og fra skolen skal ha setebelter til alle 
passasjerer. Dette gjelder både busser, minibusser og personbiler. 

6. Det skal være tydelig definerte, oversiktlige og trygge av/påstigningsplasser ved 
både barnehagene og skolene for barn/elever som befordres med buss og bil. 

 
 
Mål: Det skal være trygt for fotgjengere og syklister å ferdes langs vegene. 

 
Tiltak:  
1.  Anlagte gang/sykkelveger skal ha belysning, og en like bra standard som 

kjørebaner.  
2.  Det skal være tydelig definerte og trygge krysningspunkter over både riksveger og 

fylkesveger. 
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Riksveger       

Ansvar: Statens Vegvesen    

Kostnad: 100 % Staten 
       

Nr Sted/strekning Tiltak Prioritet 

1 Rv 7 Bjertnes – Green/Skogvoll Forlengelse av gang/sykkelveg 1,8 km langs Rv 7 5 

2 Rv 7 Noresund sentrum – Ørpen Camping Ny gang/sykkelveg 4,8 km langs Rv 7 6 

3 Rv 7 Gamle Mester (Km 4,950) Krysningspunkt ved parkering / prestegård 11 

4 Rv 7 Spar, Noresund (Km 5,5) Avkjøring, krysningspunkt og bussholdeplass  4 

5 Rv 7 Spar - Bjertnesfeltet Forlengelse av 60 km/t-sonen 7 

6 Rv 7 x Rv 280      Hamremoenkrysset 
Sikring for passasjerer som skal bytte buss og må 
krysse veibanen. 3 

7 Rv 280 Krøderen tettsted (Km 13,2 – 13,5) 
Ny gang/sykkelveg 200 meter fra innkjøring Krøderen 
skole til Kallagertråkka 12 

8 Rv 280 Sundvollhovet (Km 13,030) Krysningspunkt med lys 13 

9 Rv 280 Krøderen skole (Km 13,210) Krysningspunkt med opphøyd gangfelt og lys 1 

10 Rv 280 COOP Krøderen (Km 13,420) Krysningspunkt med opphøyd gangfelt og lys 1 

11 Rv 280 Krøderen tettsted Nedsatt fartsgrense til 40 km/t 1 

12 Rv 280 Briskåsenkryss – N.Wassenrud Sikring mellom G/S-veg og kjørebane 2 

13 Rv 280 Rikhaugen - Håkonsrud Opprusting av eksisterende privat grusveg  600 meter 8 

14 Rv 280 Håkonsrud - Hervik Ny gang/sykkelveg 400 meter langs Rv 280 9 

15 Rv 280 Hervik - Hamremoen Ny gang/sykkelveg 4 km langs Rv 280 15 

16 Rv 7 Ørgenvika – Gubberud Ny gang/sykkelveg 3 km langs Rv 7 14 

17  Rv 7 Trolldalen – Spar Sikkerhet for myke trafikkanter forbi Esso og Shell 10 
Tiltakene 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 er beskrevet som strakstiltak i rapport utarbeidet av Statens Vegvesen juni 2008.  
Det er under utarbeiding helhetlig plan for området ved Spar Noresund. Denne omfatter avkjøring til Olberg gård og Olberg kirke, 
bussholdeplass og parkering. 
Fase 2 av nærmiljøtiltak Noresund sentrum vil forbedre sikkerheten knyttet til tiltak 17. 
Det er også under utarbeidelse reguleringsplan for ny rundkjøring i Hamremoenkrysset. Denne vil inneholde en radikal forbedring av 
trafikksikkerheten for myke trafikkanter i krysset. 
 

Fylkesveger        

Ansvar: Buskerud fylkeskommune    

Kostnad vegbanen: 100% Buskerud fylkeskommune 
Kostnad G/S-veg:    Minimum 40 % egenandel Krødsherad kommune  
                                60 % finansiering kan søkes fra fylkets Trafikksikkerhetsmidler 
   

Nr Sted/strekning Tiltak Prioritet 

1 Fv 191 Glesnetangen - Glesnemoen Opprusting av eksisterende gang/sykkelvei 300 meter  1 

2 Fv 191 Glesnemoen (Km 0,980) Nytt krysningspunkt med lys 1 

3 Fv 191 Glesnemoen – Glesne torg  Forlengelse av gang/sykkelveg 1 km langs Fv 191  4 

4 Fv 191 Glesne torg - Bråtastua Forlengelse av gang/sykkelveg 1 km langs Fv 191 8 

5 Fv 192 Norelunden Nytt krysningspunkt med lys 3 

6 Fv 192 Norekrysset – Snersrud Forlengelse av gang/sykkelveg 4,3 km langs Fv 192 2 

7 Fv 192 Norekrysset – Nordre Bjøre Forlengelse av gang/sykkelveg 2,9 km langs Fv 192 7 

8 Fv 192 x Kv Kryss Råen x Glasrudskogen Bussholdeplass med lys 5 

9 Fv 192 x Kv Kryss Lesteberg x Runnskogen Bussholdeplass med lys 5 

10 Fv 191 / Rv 280 Krøderen bru – Gml. Kr. Meieri Gang/sykkelvei 9 

11 Fv 192 Nore – avkjøring Bjøreøya Forlengelse av 60 km/t-sonen 6 

Tiltak 1 og 2 er beskrevet som strakstiltak i rapport utarbeidet av Statens Vegvesen juni 2008  
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Kommunale veger      

Ansvar: Krødsherad kommunen     

  Kostnad: Minimum 40 % egenandel Krødsherad kommune 
                60 % finansiering kan søkes fra fylkets Trafikksikkerhetsmidler  
    

Nr Sted/strekning Tiltak Prioritet 

1 Krøderen skole/samfunnshus Trafikkskille, tilrettelegging av bussoppstillingsplass  1 

2 Kommunehuset/Noresund skole Parkeringsplasser, tilrettelegging av bussoppstillingsplass 3 

3 Krøderen barnehage Opparbeide rundkjøring for sikker av og påstiging 4 

4 Glesnemoen Anlegge gangvei gjennom nytt boligfelt 2 

 
 
 

6.  Handlingsplan for opplæring, informasjon og 
adferdsregulerende tiltak 

 
Handlinger er holdninger omsatt i praksis. 
 
Alle Krødsherads innbyggere skal ha et bevisst forhold til trafikksikkerhet med vekt på 
eget ansvar. Trafikkopplæring, informasjon og holdningsskapende arbeid er viktige 
element i å skape gode trafikanter. Dette skal det arbeides med i alle aldersgrupper. De 
voksne, og særlig foreldre/foresatte er forbilder for barn og unge, og har derfor et særskilt 
ansvar i denne forbindelse. 
 
Målet med informasjon er å endre folks adferd slik at trafikken blir sikrere, og at 
ulykkestallet dermed går ned.  I tillegg forventes det at slike tiltak skal skape forståelse for 
restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet. For å få en best mulig 
effekt av holdningsskapende arbeid er det derfor viktig at alle aktører spiller på lag, slik at 
arbeidet for trafikksikkerhet blir så massivt som mulig. Helsestasjon, barnehager og skoler 
er sentrale, men medaktørene er mange og i mange sammenhenger minst like viktige; 
foreldre/foresatte, andre voksne, eldre, lensmann, Trygg Trafikk, forsikringsselskap, lag og 
organisasjoner og lokale transportører som busselskap og drosjenæring.  
 
Trafikksikkerhetsarbeid har bestandig hatt stor plass både barnehager og skoler. I 
barnehagene er bevisstgjøring av barna i forbindelse med trafikk og det å ferdes i trafikken 
sentrale emner. Trafikkopplæringen i skolen foregår på tvers av faggrenser og er en 
integrert del av opplæringsvirksomheten. Det finnes en rekke trafikksikkerhetstiltak i 
barnehager og skoler som det er tilnærmet faste rutiner på. Samarbeid med politi, Trygg 
Trafikk og busselskap er godt. I en kommune som Krødsherad, er mange elever avhengige 
av skoleskyss. Opplæringslovens § 7-1 regulerer retten til gratis skoleskyss. For elever på 
1. trinn er skyssgrensen 2 km. For elever på 2. – 10. trinn er skyssgrensen 4 km. Både 
skolene selv og busselskapene arbeider for å gjøre skoleskyssen så trygg som mulig. Som 
kjøper av tjenester fra eksterne transportører skal kommunen stille høge krav til sikkerhet 
om bord i busser, minibusser og biler. 
 
I samarbeid med lensmannskontoret er det utarbeidet rutiner for hvordan barnehage og 
skole skal forholde seg dersom en får mistanke om at elever befordres av rusede personer. 
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Mål: Høy sikkerhet ved kjøp av transporttjenester 
 

Tiltak:   
1. Ombord på skolebusser skal det være tilfredsstillende sitteplass til alle passasjerer. 
2. Ved kommunens kjøp av transporttjenester skal det alltid stilles krav til 

transportøren om tilfredsstillende sikkerhetsutstyr/setebelter til alle passasjerer. 
3. Det skal jevnlig gis opplæring i busskultur og ferdsel på buss, gjerne i samarbeid 

med transportselskapet. 
 
Mål: Alle barn og unge skal utvikle positive holdninger til trafikksikkerhet. 
 
Tiltak:   
1.  Drive forebyggende arbeid rettet mot foreldre, som forbilder for sine barn.  

Arbeidet starter allerede på helsestasjonen. Se punkt 6.1. 
2.  Drive opplæring og holdningsskapende arbeid rettet mot barn og ungdom. 

Arbeidet starter i barnehagen, og videreføres i barneskole og ungdomsskole.  
3.  Trafikkopplæring innarbeides i barnehagenes og skolenes handlingsplaner, og 

vurderes årlig. Se punkt 6.2: Trafikkopplæring i barnehagene og 6.3: 
Trafikkopplæringen i grunnskolen. 

4. Ikke akseptere kombinasjon av rus og bruk av motorkjøretøy. 
5.  I trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid trekkes Politiet, Trygg Trafikk og 

andre relevante parter inn som medspillere og samarbeidspartnere. 
 
Mål: Redusere foreldrekjøring til og fra skolen 

 
Tiltak:   
1. Alle elever som bor nærmere skolen enn hva Opplæringslovens § 7-1 stiller krav 

om for å ha rett til gratis skyss, men som ikke kan følge gang/sykkelveg til skolen, 
skal få gratis skyss. 

2.  Oppfordre foreldre til å la elevene gå eller sykle til skolen for at de skal få frisk 
luft og bevegelse/mosjon før skolen starter, og for at de skal få erfaring og lære 
seg å ferdes i trafikken.  

3. Foreldre går skolevegen sammen med de minste elevene for å lære trygg ferdsel 
på sin skoleveg. 

4.  Lage kampanjer som motiverer barn og unge til å sykle eller gå til skolen. 
5.  Tilrettelegge for trygg av og påstigning ved skolene. Det vil også bedre de til dels  
 kaotiske trafikkforholdene ved skolene i enkelte perioder på dagen. 
 
Mål:  Alle som ferdes i trafikken skal  vise en adferd som har fokus på 

trafikksikkerhet. 
 
Tiltak:  
1.  Skape motivasjon og engasjement hos den enkelte trafikant for trafikksikkerhet i 

kommunen vår. Oppfordre den enkelte til å spørre seg selv: Hva kan jeg bidra 
med? 

2. Oppfordre alle innbyggere til å lære seg grunnleggende livreddende førstehjelp og 
hvordan man opptrer på et skadested. 
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3. Fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid. Oppfordre til respekt for aldersgrenser 
for å føre ulike motorkjøretøyer (moped, snøscooter, ATV, traktor, bil).  

4. Oppfordre til respekt for restriksjoner for motorferdsel i utmark. 
5. Formidle kunnskap og utvikle effektive tiltak slik at eldre får den informasjon som 

er nødvendig for trygg og sikker adferd i trafikken. Stikkord her kan være bruk av 
sykkelhjelm, bruk av refleksvester, bruk av automatgir for tryggere kjøring, 
utfylling av skademeldinger og opplæring i bruk av mopedbil. Eldrerådets og 
pensjonistforeningenes ønsker må være styrende for tiltak som skal iverksettes.  

6. Tilby kurset 65+. Dette er et oppfriskningskurs for eldre bilister i regi av Statens 
Vegvesen. 

 
 
6.1 Trafikksikkerhetsinformasjon på helsestasjonen. 
 
Helsestasjonen møter alle barn og foreldre i en tidlig fase. Her formidles generell 
informasjon om sikring og sikkerhet for barn i ulike situasjoner. Det deles ut 
informasjonsmateriell ”Barn og sikkerhet” utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, og 
trafikksikkerhet er ett tema i samtaler mellom foreldre og helsestasjon. Helsestasjonen har 
også tilgjengelig materiell utarbeidet av Trygg Trafikk. 
 
6.2   Trafikkopplæring hjemme. 
 
Det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn. Å ferdes i 
trafikken er en del av alle menneskers hverdag, som vi daglig må forholde oss til. Barn må 
gradvis øves opp til å lære seg å leve der de bor, og med de farer som truer.  
 
Trafikkopplæring er en livslang prosess, og foreldrene er barnas viktigste modeller og 
formidlere av kunnskap, holdninger og adferd. Det er derfor viktig at man starter tidlig med 
å gi barna en god oppdragelse og veiledning for å bli gode trafikanter.  
 
6.3   Trafikkopplæring i barnehagen 
 
Rammeplanen gir føringer for innhold i barnehagen. Begrepet Trafikksikkerhet er ikke 
spesifikt omtalt i rammeplanen, men under fagområdet ”Nærmiljø og samfunn” kan leses 
mye mellom linjene om at barnehagen skal være med på å utvikle gode holdninger hos 
barn når det gjelder å ferdes i trafikken.  
 
Hjemlet i ”Forskrift om miljørettet helsevern” skal barnehage dessuten fremme helse, 
trivsel, gode sosiale og følelsesmessige forhold, samt forebygge sykdom og skade. Dette 
må skje i et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. 
 
Når personalet har med seg barna ut på tur, snakkes det om trafikk og trafikksikkerhet. 
Barna får lære ved stadige gjentagelser om hvordan de skal oppføre seg i trafikken, hvilke 
farer som lurer og om hvilke regler vi har for ferdsel på veier og gater. Barna benytter alltid 
gule vester når de ferdes langs vei. Når barnehagebarna ferdes i trafikken, vurderes det hvor 
mange barn det kan være pr. voksen. Antall voksne bestemmes ut fra barnas alder, 
modning og konsentrasjonsevne. 
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Når barnehagen reiser på turer med buss, presiseres det alltid overfor transportøren at det  
skal være setebelter til alle barna. Når barnehagen en sjelden gang tar barna med på  
bilturer, benyttes kun godkjente barneseter. Barnehagen innhenter alltid skriftlig tillatelse  
fra foreldrene før de tar barna med på slike turer. 
 
Når skolestart nærmer seg, forbereder barnehagene barna på sikkerhet på skolevegen: 
 
Vinter: 
• Reflekstur. Morgentur der barna er utstyrt med reflekser og lommelykter.  
 
Vår: 
• Besøk på lensmannskontoret. Besøket innebærer også en liten kjøretur i politibilen. 

Oppgaver knyttet til trafikksikkerhet og hvordan man oppfører seg i trafikken. 
 
Sommer: 
• Busstrening. Oppførsel om bord på buss. Trygghet ved av- og påstigning. 
• Besøk på NAF Biltilsyn Eggemoen. Opplæring, kjøring med minibiler, utdeling av 

”førerkort”. 
 
 
6.4   Trafikkopplæring i grunnskolen 
 
I skolen skal elevene oppøve praktiske ferdigheter, samtidig som de skal få utviklet en mer 
teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer.  
Læreplanverket for kunnskapsløftet setter opp de kompetansemål eleven i løpet av 
skoleløpet skal nå innenfor fag og trinn. Trafikksikkerhet omtales slik: 
• Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. (Kroppsøving etter 

4. trinn) 
• Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. 

(Kroppsøving etter 7. trinn) 
• Eleven skal kunne utføre enkel førstehjelp. (Kroppsøving etter 7. trinn) 
• Eleven skal kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker 

skader ved uhell og ulykker. (Naturfag etter 10. trinn) 
 
I tillegg er ”Forskrift om miljørettet helsevern” (se punkt 6.3) også gjeldende for 
skolevirksomheten. 
 
Ved skolestart for 1. trinn, er det særlig viktig å ta opp emnet trafikk. Det er viktig å starte 
opplæringen så tidlig som mulig for å lære inn gode rutiner. 
• Elevene får praktisk trening i aktuelle ferdigheter.  
• Foreldremøte som tar opp temaet trafikksikkerhet. 
• Politiet besøker årlig 1. og 2. klassetrinn. Tema: bruk av refleks og ferdsel i trafikken. 
• Utdeling av refleks og informasjonsmateriell fra Trygg Trafikk 
 



 Trafikksikkerhetsplan for Krødsherad     
                                                                                                                                                          side 14  

Sykkel kan brukes på skoleveg og i avgrenset område på skolen fra 5. klassetrinn. Bruk av 
sykkelhjelm understrekes. Det arrangeres årlig sykkeldag for 5. – 7. trinn. Politiet deltar 
med kontroll av sykler. 
 
Bussregler gjennomgås regelmessig. Det er lærerinspeksjon ved skoledagens slutt for å se 
til at sikkerhet ved bussholdeplassen ivaretas. 
 
Skolene i Krødsherad benytter undervisningsopplegget ”Det er mitt valg” utarbeidet av 
Lions Quest. Gjennom dette opplegget trenes elevene i å ta ansvar, å kommunisere, å øke 
selvtilliten, å ta beslutninger, å sette seg mål. Selv om målet i ”Det er mitt valg” i stor grad 
er sunne og gode holdninger til rus og rusmidler, er holdninger til trafikksikkerhet og 
trafikkultur også et viktig element. 
 
Ut over det som gjøres på og av skolen, er det avgjørende viktig at foreldrene er formidlere 
av-, og eksempler på god trafikkultur, og at de snakker med egne barn om rutiner på 
skoleveien, og også trener skoleveien sammen med barna sine. 

 
 
7.  Oppfølging av planen. 
 
Som det framgår av statistikk under punkt 4 skjer de fleste ulykker i Krødsherad på 
riksveger. Kommunen styrer i liten grad bruken av virkemidler langs disse vegene. 
Administrasjon og politikere har en stor oppgave i å få til et konstruktivt samarbeid med og 
legge press på Vegvesenet for å få gjennomført de tiltak som synes nødvendig til enhver 
tid. 
 
Satsing på trafikksikkerhet vil ha betydning for kommunens daglige drift på flere områder: 
Arealplanlegging, drift og vedlikehold av veinett, lokaliseringsspørsmål og økonomi. 
Arbeidet med trafikksikkerhet må være en kontinuerlig prosess. Arbeidet må synliggjøres i 
organisasjonen. Det må være tilstrekkelig tyngde både administrativt og i de politiske 
organ, slik at trafikksikkerhetsarbeidet gjennomsyrer all relevant kommunal aktivitet. 
 
Det utarbeides årlige søknader på Trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud fylkeskommune 
(Aksjon skolevei). Teknisk sektor i samarbeid med oppvekstsektoren er ansvarlig for at 
dette gjøres. 
 
Det er av avgjørende betydning at planen følges opp med hensyn til gjennomføring av 
planlagte tiltak, både de fysiske og de adferdsregulerende. Det utarbeides en kort 
statusrapport som legges fram for kommunestyret hvert år. Ansvaret tillegges sektor for 
oppvekst. 
 
Det foretas en samlet evaluering og rullering av planen hvert 4. år, første gang i 2012. 


