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Tiltak i planen og ansvarligfor gjennomføring
Kommunedelplanfor trafikksikkerhet i Krødsherad2018-2023
For kommunen generelt
Kommunenhar forankret ansvaretfor trafikksikkerhetsarbeidethos ordfører og
rådmann.Delansvarkan liggehos den enkelte etatsleder.
Kommunenhar et utvalg med ansvarfor trafikksikkerhet(Kommunens
trafikksikkerhetsutvalgforkortet KTU).
Kommunenhar innarbeidettrafikksikkerheti HMS/ internkontrollsystemet
sominneholderregler for reiser og transport i kommunensregi, og ved kjøp av
transporttjenester.
Trafikksikkerheter et årlig tema i kommunensarbeidsmiljøutvalg(AMU).
Kommunenhar oppdatert oversikt over trafikkulykkerog trafikkuhell
(materiellskader)i kommunen.
Trafikksikkerheter en del av kommunensfolkehelsearbeid.
Kommunenhar en trafikksikkerhetsplan.Planenhar rullerings-og
rapporteringsrutiner.Planenivaretar både trafikantrettede og fysisketiltak.
Kommunenhar et godt systemfor å behandlesøknaderom skysspga.særligfarlig
skolevei.
Kommunenskali samarbebeidmed FAUetablere "Hjertesoner" ved skoler og
barnehager.
Kommunenhar retningslinjerfor ansattesferdsel i trafikken (i tjeneste).
Kommunenhar rutiner for kjøp av transporttjenester.
Kommunenskalpåvirketil at de private barnehagenedeltar i godkjenningensom
Trafikksikkerkommune.
Kommunenstimulerer frivillige lag og foreningertil å innarbeideretningslinjerfor
sikkertransport innenfor egenvirksomhet.
Helsestasjonenehar utarbeidet dokumentasjonfor når og hvordantrafikksikkerhet
integreresi møte med foreldre og barn.
Kommunelegener kjent med kommunenstrafikksikkerhetsarbeid.
Kommunelegenmedvirkertil at kommunesfastlegerhar tilstrekkeligkjennskaptil
vegtrafikklovens§ 34 og hvordandenne kan anvendesfor å redusererisiko for
trafikkulykker.

Ansvarlig
Ordfører og
rådmann

For barnehagene
Barnehagenstrafikkopplæringintegreressom en del av omsorgs-og
opplæringsarbeidetog nedfellesi barnehagensårsplan.
Barnehagenstiller krav til busselskapog drosjer om belter og trafikksikkeratferd ved
kjøp av transporttjenester.
Barnehagenutarbeider rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransportog
stiller krav til at ansattekjenner rutiner for håndteringav uforutsette faresituasjonerog
hendelserpå turer.
Barnehagenhar utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerhetenpå turer til fots, med bil
eller kollektivtransport.
Barnalærer trafikkreglerfor fotgjengere.
Barnalærer om bruk av sansenesine i trafikken.
Barnalærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelmog refleks.
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Ledergruppa

KTU
KTU
KTU
KTU
KTU
Oppvekst
Oppvekstog
teknisk
KTU
KTU
Oppvekst
Oppvekst
Helseog omsorg
Helseog omsorg

Helseog omsorg

Oppvekst
Oppvekst

Oppvekst
Oppvekst
Oppvekst
Oppvekst
Oppvekst

For barnehageneforts.
Barnehagenhar rutiner for å ivareta barnassikkerhetved barnehagens
parkeringsplassog port. Dissegjennomgåsårlig med foreldre og ansatte.
Barnehagenpåvirkerforeldrene til å sikrebarna på vei til og fra barnehagen.
Trafikksikkerhetog trafikkopplæringer et årlig tema på foreldremøter.

Ansvarlig

For skoler

Ansvarlig

Skolengir, i samarbeidmed FAU,anbefalingertil foresatte om syklingtil skolen.
Skolenhar utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerhetenpå turer til fots, på sykkel,i bil
og med kollektivtransporti skolensregi.
Skolenhar goderutiner for at planeneblir fulgt av de ansatte.
Skolenhar integrert trafikkopplæringi lokal læreplan/ årsplani tråd med
Kunnskapsløftetskompetansemål.
Skolenslæreplanfor trafikk er årlig tema på foreldremøte.
Foreldreblir involvert i skolenstrafikksikkerhetsarbeidfor eksempelgjennom
Foreldrenesarbeidsutvalg(FAU).
Kommunenskalsørgefor at ungdomsskolenhar nødvendigkompetansefor å tilby
valgfagettrafikk på ungdomstrinnet.

Oppvekst

For Tekniskog Samfunns-og næringsutvikling
Kommunenhar utarbeidet prioriteringslistefor fysisketrafikksikkerhetstiltakpå
kommunalvei, se handlingsplan.
Kommunenhar utarbeidet prioriteringslistefor trafikksikkerhetstiltakpå fylkes-og
riksvei,se handlingsplan.
Kommunenhar rutiner for å søkefylkeskommunalemidler til fysiske
trafikksikkerhetstiltak.

Ansvarlig

Kommunenhar rutiner for å sendeut oppfordring til innbyggrerom hekkeklipp.
Kommunenhar rutiner for rydding av snøog fjerning av vegetasjonpå skoleveien.
Kommunenhar rutiner for å kvalitetssikretrafikksikkerheteni forbindelsemed
anleggsvirksomheti kommunen.
Kommunenhar rutiner for hvordantrafikksikkerhetenivaretasi forbindelsemed
kommunensdrift og vedlikeholdpå vegnettet.
Kommunenhar utarbeidet rutiner for håndteringav innspill på trafikksikkerhetstiltak
fra andre etater, organisasjonerog publikum.
Kommunenskalved innkjøpav nye kjøretøy vektleggetrafikksikkerhet(AEB,
feltskiftevarsler).
Kommunenskalleggetil grunn universellutforming ved fysiskutforming av veier og
gangfelt(og forlengelseav gangfelt)for å ivareta eldre trafikanter og trafikanter med
funksjonsnedsettelser.
Trafikksikkerhetskalvurderesog vektleggesfor alle nye byggeområderved
utarbeidelseav kommuneplanensarealdel.
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Trafikksikkerhetskalvurderesog vektleggesved behandlingav reguleringsplaner.
SNU
Kommunenskalinformere på sine hjemmesiderdersomdet er økt fare for påkjørsler
av vilt.
SNU
Kommunenskalsikre forsvarlighåndteringav påkjørt vilt gjennominformasjonpå
sine hjemmesider.
SNU

