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Forord
Drangedal kommune har utarbeidet trafikksikkerhetsplaner siden 1997. Siste plan ble vedtatt
i 2014 og trenger nå en revisjon.
Drangedal kommune ble godkjent som trafikksikker kommune i desember 2017. Denne
godkjenningen gjelder i tre år før kommunen må regodkjennes.
Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det
ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og
helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.
Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av en bred og samlet innsats der flere sektorer er
involvert for å forebygge og redusere trafikkulykker. Samferdselsdepartementet har pekt på
kommunenes ansvar, der kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå
nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde.
Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage og
skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og
trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter
har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.
For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt
delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.
Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i
trafikksikkerhetsarbeidet. Planen skal synliggjøre utfordringene på området og hvordan
kommunen kan bruke egne ressurser og samhandle med andre for å skape større
trafikksikkerhet slik at død og alvorlige ulykker unngås.
Planen er bygd opp med en generell del først, så en oversikt over de ulike områdene og en
handlingsplan til slutt. Handlingsplanen skal også synliggjøre prioritering av fysiske tiltak som
grunnlag for å få statlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak for sikring av barns
skolevei på fylkesveier og kommunale veier.
Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen er organisert med at hovedutvalget for plan, teknikk,
næring og miljø skal fungere som et trafikksikkerhetsutvalg. Det er også naturlig å trekke inn
eksterne samarbeidspartnere som politi, Drangedal Bilruter, representant fra Drangedal
idrettsråd og de ulike kommunalområdene til felles arbeidsmøter.
De som har deltatt ved ny revisjon av planen i 2018/2019 er:
Øystein Rugtveit

Leder hovedutvalg

Oskar Straume

Nestleder hovedutvalg

Stina Anlaug Sætre

hovedutvalgsmedlem

Anne Solbraa

hovedutvalgsmedlem

Knut Bøen

hovedutvalgsmedlem

Jan Olav Øygarden

hovedutvalgsmedlem

Ingvild Marie Kåsa Grana

hovedutvalgsmedlem

Arne Ettestad

Samfunnsplanlegger

Tor Jørgen Melås

Kommunalsjef bygg, eiendom og kommunalteknikk

Ole Jonny Vøllestad

Driftsleder vei

Hilde Tveit Kirkeby

Beredskapskoordinator/Prosjektleder

Yara Louisa Richani

Prosjektleder (delvis)

Eksterne deltagere:
Øystein Skottmyr

Politiet

Marie Kornmo Enger

Politikontakt

Helge L. Waldemarsen

Drangedal Bilruter

Sigtru Nesland

Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur

Jørn Åsulf Vrålstad

Hovedutvalg for helse og velferd

Kari Tisjø Tveit

Drangedal Idrettsråd

Olaf Strand

Sektor for oppvekst, mangfold og kultur

Bård Bråten

Brannsjef

Rullering av planen har tatt utgangspunkt i tidligere planer.
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Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet
Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen er organisert med at hovedutvalget for plan, teknikk,
næring og miljø skal fungere som et trafikksikkerhetsutvalg. Det er også naturlig å trekke inn
eksterne samarbeidspartnere som politi, Drangedal Bilruter, representant fra Drangedal
idrettsråd og de ulike kommunalområdene til felles arbeidsmøter.
Hovedutvalget avgjør saker etter Plan og bygningsloven kapitler 4,10,11 og 12, såfremt ikke
annet framgår av loven.
Formannskapet som kommunens faste planutvalg, er det politiske organet som utvalget må
forholde seg til.
Trafikksikkerhetsplanen skal vedtas som en kommunedelplan, sendes ut på høring og
vedtas av kommunestyret.

Visjon og målsetning
Overordna visjon for trafikksikkerhetsarbeidet i Drangedal kommune
0 drepte og 0 alvorlig skadde i trafikken i Drangedal

Mål for trafikksikkerhetsarbeidet 2019 – 2022
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø skal ha ansvar for trafikksikkerhet og fungere
som trafikksikkerhetsutvalg.
Trafikksikker kommune
Trafikksikkerhet skal være et tema som årlig blir tatt opp i samtlige sektorer og områder i
Drangedal kommune.
Det skal årlig informeres om og gis opplæring om trafikksikkerhet
på helsestasjon, i barnehagene, skolene, FAU, kulturskolen og til
lag og foreninger. Det skal arbeides med holdningsskapende tiltak
for trafikksikkerhet.
Trafikksikkerhetsutvalget skal utarbeide en årlig handlingsplan
med prioritert liste for utbedring av trafikkfarlige områder på
kommunale veier/plasser og fremme konkrete forslag som en del
av budsjettprosessen.

Det gjennomføres et årlig møte med Trygg trafikk og Telemark fylkeskommune om
utfordringer knyttet til trafikksikkerheten i Drangedal. Leder av trafikksikkerhetsutvalget deltar
på møte sammen med administrasjonen Drangedal kommune.
Politiet oppfordres til å gjennomføre trafikkontroller ved barnehagene og på skoleveiene.
Trafikksikkerhet skal vektlegges innenfor forebyggende arbeid med rus og kriminalitet.
Mange trafikkulykker er forårsaket av misbruk av rusmidler og medikamenter.
Drangedal kommune er og skal være en trafikksikker kommune.

Mål årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022
Følge opp trafikksikkerhetsarbeidet med fokus på sikre skoleveier så langt det lar seg gjøre
innenfor de tilgjengelige budsjettrammer.

Registrering og problemanalyse
Generelt om trafikkforhold i Drangedal
Fylkesvei 38 går forbi Drangedal 10 - årige og Tørdal skule. I løpet av de siste årene har
biltrafikken økt betraktelig, særlig mot Gautefall. Det er markert fotgjengerfelt i forbindelse
med skolen og deler av strekningene i skolenes nærhet har G/S vei og nedsatt hastighet.
Fylkesvei 256 til Neslandsvatn fra Heldøla og fra Heldal har også fått økt trafikk. Deler av
veien har nedsatt fartsgrense. Arbeidet med ny G/S vei på den gamle jernbanetraseen er
godt i gang og sluttføres i 2019.

Registreringer og vurderinger
Trafikksikkerhetsutvalget har sammen med eksterne aktører vurdert veinettet i Drangedal
kommune og vurdert trafikksikkerhet med tanke på skolevei for elever og trafikksikkerhet
generelt for fotgjengere og bilister.
Det er i tillegg arrangert grendemøter i forbindelse med ny samfunnsplan for Drangedal
kommune og innspill som har kommet frem der er tatt med i handlingsplanen.
Alle innspill er lagt inn i handlingsplan for trafikksikkerhet 2019 – 2022 og gitt en prioritering.
Statens vegvesen har egne trafikktellinger langs veiene i Drangedal. Den som har vært
lengst i drift er plassert mellom Bostrak og Bø og fanger blant annet opp hyttetrafikken til
Vrådal. Det har også blitt satt opp trafikkmålere i Straumekrysset i 2018 som måler trafikken
til og fra både Grenland og Kragerø.
Trafikktellingene ligger elektronisk på www.trafikkdata.no. Datagrunnlaget er noe usikkert og
det mangler opplysninger for noen tidspunkter. Trafikkmåleren som er plassert på Bostrak
viser en økt trafikk spesielt på fredag og søndag i forhold til resten av dagene i uka. Det er
også merkbar økning i trafikkmengde i forbindelse med høytider og andre fridager.

Ulykkes statistikk for Drangedal
Det er utarbeidet en egen ulykkesstatistikk for Drangedal for perioden 2013 – 2017. Tallene
er hentet fra SSB.
Tabellen under viser oversikt over de ulike ulykkene som er registrert i Drangedal i perioden
2013 – 2017.
År

Ulykker

Dødsulykker

Drepte

Skadde i alt

2013
2014
2015
2016
2017

5
5
15
8
10

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

9
6
20
14
15

Hardt
skadd
1
0
0
0
2

Lettere
skadd
8
6
20
14
13

Kartet under gir en oversikt over hvor ulykkene har skjedd. En kan se at mange av ulykkene
har skjedd langs Fv38 og strekningen fra Straumekrysset til Tørnes, vest for Drangedal
sentrum har hatt halvparten av ulykkene. Kartet er laget ut fra loggbøker fra Drangedal
Brannvesen.

Oversiktskart som viser trafikkulykker i Drangedal kommune 2013-2017. Ulykker som Drangedal brannvesen har
vært ute på.

Utsnittet viser hvor nesten halvparten av ulykkene i perioden 2013 – 2017 har skjedd. Ulykker som Drangedal
brannvesen har vært ute på.

Skoleveier og forhold omkring skolene
Det er sendt ut en forespørsel til skolene ved FAU i Drangedal om oversikt over spesielt
trafikkfarlige områder ved de ulike skolene. Oversikt over tiltak er lagt inn i handlingsplan.

Regler for skoleskyss i Drangedal kommune
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, opplæringsloven kap. 7 § 7.1 skyss
og innlosjering i grunnskolen regulerer reglene for skoleskyss i Drangedal.
§ 7.1 sier «Elevar i 2 – 10 årstrinn som bur meir enn fire kilomter frå skulen har rett til gratis
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller
vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss uten omsyn til veglengda.»
Kommunestyret i Drangedal har tidligere gjort vedtak om at elever fra første til og med fjerde
klasse skal ha gratis skoleskyss dersom de har mer enn to km skolevei. Dersom elever har
spesielt farlig skolevei skal alle elever ha gratis skyss uavhengig av avstand til skolen.
Sektorkontor mottar, behandler og besvarer søknader.

Nye boligområder
I kommuneplanens samfunnsdel fra 2016 står det følgende: Nye boliger i form av spredt
bosetting forutsetter gangavstand til ruter for skolebuss. Samtidig der det planlegges eller
reguleres for nye boligområder i Drangedal med avkjøringer fra fylkesvei bør det planlegges
trafikksikre busslommer. I tillegg økt utbygging av gang og sykkelveier, fortrinnsvis på steder
som trygger skoleveien.

Forholdet til andre planer
Kommuneplan i Drangedal, overordna arealplan
Lokaliseringskriterier for spredt boligbebyggelse (Pbl 11-11 nr. 2)




Kan få tilfredsstillende adkomst/ avkjørsel
Ligger innenfor 800 meter fra eksisterende ruter for skolebuss og at trygg
bussholdeplass ved fylkesveien er etablert.
Gang og sykkelveier skal være utbygd, skolevei sikret og område tilrettelagt for
kollektivtrafikk før utbyggingen av boligområder finner sted.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende handlingsdel har blitt oppdatert i 2019.
Planen ble lagt ut på høring av formannskapet 23. april 2019 og skal vedtas av
kommunestyret i september 2019. En ser det som naturlig å knytte ny samfunnsplan
sammen med arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan. Punktene under er hentet fra
samfunnsplanens handlingsdel for 2019 – 2022 og omhandler trafikksikkerhet i Drangedal
kommune.

Attraktivitet som BOsted
Strategier med tiltak
2. Prioritere stedsutvikling i Drangedal sentrum, Neslandsvatn og øvrige grendesenter
c Arbeide for kommunal overtakelse og statlig sikring som friområde/ turvei av den nedlagte
Kragerøbanen fra Stengerveien til Kragerø grense samt Merkebekk brygge, samt etablering
av tur / sykkelvei og andre tiltak i tråd med planer for dette området.

e Videreføre arbeidet med tilrettelegging av attraktivitetstiltak i tilknytning til ny GS vei/ turvei
på Neslandsvatn og i Neslandsvatn sentrum som møte/ sitteplasser, tiltak for lek og trening,
samt bademuligheter ved Sagodden/ Neslandstunet.
3. Prioritere arbeid med trafikksikkerhet og sikre gode veiløsninger for myke
trafikanter i kommunen
a Følge opp arbeid og innsats på trafikksikkerhetsområdet som Trafikksikker kommune.
b Sikre veier for myke trafikanter med GS-veier/ fortau, gatelys, busslommer og øvrige tiltak
som er prioritert i handlingsplan for trafikksikkerhet
c Etablere gang og sykkelveg / fortau gjennom Drangedal sentrum ved Toke brygge, på Bø
og på Neslandsvatn
d Arbeide for en løsning med overbygd GS-vei langs Toke fra buene mot Stemmenbrua
(«Toke Promenade») som del av sammenhengende GS-vei fra rundkjøringa.
e Tilrettelegge for at flere kan gå og sykle til jobb, skole og fritidsaktiviteter
f Stimulere aktivt til at våre kollektivtilbud blir brukt – spesielt togtilbudet på Neslandsvatn og
Drangedal stasjoner
g Arbeide for et togtilbud for skoleungdommen mot Bø.

Attraktivitet som BESØKskommune
Strategier med tiltak
1 Synliggjøre kommunen som sted for etablering av næring, som bosted og som
turistdestinasjon
e Stimulere tiltak som sikrer varig rydding langs veiene våre for å gi bedre utsikt til
landskapet i kommunen, for eks. gjennom tilrettelagt beiting av husdyr.

Næringsliv og arbeidsplasser. Attraktivitet for BEDRIFTer.
Strategier med tiltak
3 Arbeide for bedre veistandard som grunnlag for videre utvikling av næringsliv og
bosetting
a Arbeidet målrettet mot veimyndigheter for å få dekket viktige behov i og for kommunen
b Sikre god standard på kommunale veier
c Arbeide for 60 tonns tillatt totalvekt og 12 tonns akseltrykk på kommunale og
fylkeskommunale veier og broer.
d Utarbeide en handlingsplan for investering i og drift av kommunale veier samt vurdering av
ordningene med tilskudd til drift og investering på private veier
e Arbeide for at FV38 blir en viktig og effektiv transportåre mellom E134 og E18 som begge
står foran store oppgraderinger.

Kunnskapsløftet
I generell del, kapitelet om det integrerte menneske, finner en begrunnelse for generell
opplæring om bl. a. trafikksikkerhet. Det settes krav til at elvene skal lære å ta hånd om eget
liv og gi den enkelte kraft til forpliktelse overfor samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet.
«Opplæringen skal framme allsidig utvikling av evner og egen art: til å handle moralsk, til å
skape og virke, til å arbeide sammen og i harmoni med naturen. Opplæringen skal bidra til
en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv, forpliktelse overfor
samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet».
I læreplan for naturfag er det satt opp kompetansemål for elevene etter 10. årstrinn under
Fenomener og stoffer: «Gjøre greie for bruk av sikkerhetsutstyr kan hindre og minske skader
ved uhell og ulykker i trafikken».

Administrative og budsjettmessige forutsetninger
Drangedal kommunes trafikksikkerhetsutvalg utvides med eksterne aktører ved behov.
Det settes av penger i budsjettet hvert år til arbeidet med trafikksikkerhet i Drangedal. Både
til fysiske tiltak, men også til arbeidet med blant annet holdningsskapende arbeid blant barn
og unge.
Trafikksikkerhetsutvalget rullerer handlingsplan i juni hvert år.

Tilskuddsordninger
Aksjon skoleveg
Aksjon skoleveg er fylkeskommunale tilskuddsmidler til kommunale trafikksikkerhetstiltak.
Kommunen kan søke fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) om tilskudd. Prosjektene må være
i kommunal regi og kommunen må stå som byggherre.
Hensikten med tilskuddsordningen er å trygge skolevegene langs fylkesveg og kommunal
veg i skolenære områder og nærmiljøer.
Det er ingen øvre grense på tildelingene. Dette blir vurdert ut fra størrelse på bevilgningene,
hva slags type prosjekt det er snakk om og antall søknader. Forutsetter en kommunal
egenandel på 40%.
Prosjekter som det blir søkt om aksjon skoleveg midler til bør ligge inne i godkjent og
oppdatert trafikksikkerhetsplan i kommunen.
Det er varslet endringer i aksjon skolevei midlene fra 2021 på grunn av sammenslåingen til
Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Tilskuddsmidler til tiltak i nærmiljøet som fremmer trafikksikkerhet
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, FTU setter hvert år av midler til
trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet. Økonomisk støtte gis til velforeninger, skoler,
enkeltpersoner og andre som ønsker å utføre trafikksikkerhetstiltak i sitt eget nærmiljø.
Det kan gis støtte på inntil 60 % av tiltakets kostnad, begrenset oppad til 25.000 kr per tiltak.
Betingelsen for støtte er at søker deltar i prosjektet i form av dugnad eller annet som tilsvarer
40 % av tiltakets totalkostnad.
Det vil komme endringer i denne tilskuddsordningen som blir gjeldende fra 2020. Dette på
grunn av sammenslåingen til Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Trafikksikkerhetstiltak i grendene
En vil oppfordre grendekretsene til å sende inn samla ønsker og prioriteringer for
trafikksikkerhetstiltak i grendene.
Benytt søknadsskjema på siste side i planen.

Innsatsområder Drangedal kommune
Arbeidet med trafikksikkerhet er viktig for alle innbyggere og besøkende i Drangedal
kommune.
Drangedal kommune skal jobbe med trafikksikkerhet i alle aldersgrupper.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten
Informasjon og veiledning om trafikksikkerhet, bruk av barnesete, bruk av sikkerhetsbelte og
generell oppmerksomhet i trafikken til gravide og ved kontroller ved helsestasjonen etter
hvert som barnet vokser til.

Trafikksikkerhet ved barnehagene i Drangedal kommune
Drangedal kommune er trafikksikker kommune og det er utarbeidet felles retningslinjer for
trafikksikkerhet ved barnehagene i Drangedal kommune.
Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med leder i barnehagene, som også har drøftet
tema i Samarbeidsutvalgene ved de ulike barnehagene.
Det er lagt til rette for trafikksikre områder for å levere og hente barn med bil i Heirekshaug
barnehage i sentrum og Tørdal barnehage på Bø. I forbindelse med bygging av ny
barnehage i Kroken må en se på aktuelle tiltak for trafikksikker levering og henting.
Målet til barnehagene er å styrke barnas gode holdninger til trafikk og lære barn å ha
god adferd i trafikken.

Tiltak




Trygg trafikks oppgaver og aktiviteter i Barnas Trafikklubb jobbes med i samling, på
tur og i uteleken
Tema knyttet opp mot trafikk og trafikksikkerhet i de ulike fagområdene i barnehagen.
Styrke kompetanse ved kursing i regi av Trygg trafikk.

Heirekshaug barnehage
Har om lag 110 barn fordelt på 9 grupper i 2019
Heirekshaug barnehage er fordelt i tre separate bygg. Det lagt til rette med trafikksikre
områder for å bringe og hente barn ved alle byggene.

Tørdal barnehage
Har om lag 11 barn fordelt på 1 gruppe i 2019.
Tørdal barnehage er lokalisert sammen med Tørdal skole.

Kroken barnehage
Har om lag 59 barn fordelt på 4 grupper i 2019.
Kroken barnehage er lokalisert sammen med Kroken skole. Arbeidet med ny Kroken
barnehage er i gang, og ny barnehage forventes ferdigstilt i 2020.

Felles retningslinjer for barnehagene i Drangedal
Barnehageområdene er gjerdet inn og det er egen port med to låser.
Ingen barn skal forlate barnehagens område uten en voksen.
De voksne skal være gode rollemodeller med trafikkreglene når man er ute i trafikken og på
tur.

De voksne skal være gode rollemodeller med tanke på sikring av barn i bil, bilbelte, hjelm og
refleks/refleksvest.
De ansatte skal til enhver tid kjenne til barnehagens prosedyrer som gjelder for tur, ved
bilkjøring og annen transport.
Kurs for ansatte i førskolegruppa i trafikkopplæring i regi av Trygg trafikk.
Parkering for personalet er på egen adskilt parkeringsplass fra område for levering og
henting av barn i barnehagen. Alle ansatte parkerer med fronten ut.

Informasjon til foreldre og foresatte
Alle barnehagene har trafikksikkerhet som egen sak på høstens foreldremøte. Her blir
foreldrene informert om følgende










Porten skal alltid låses med minst 2 låser når man går inn og ut av barnehagen.
Ingen barn skal slippes ut av porten uten at en voksen er med
Anvist kjøreretning ved barnehagen
Følge henvisning om hvor foreldre kan parkere bilen ved henting og levering
Ingen bil skal stå og gå på tomgang
Husk alltid å ta nøklene ut av bilen
Sikring av barn i bilen og andre transportmidler (Barnehagen inviterer politiet til å
orientere om denne delen)
De voksne er forbilde for barna. Viktigheten av at de som rollemodeller husker på
bruk av bilbelte, hjelm og refleks/refleksvest.
De ulike arbeidsmetodene gås gjennom på hver avdeling etter møtet. Informasjon om
Trygg trafikk sitt pedagogiske opplegg for barnehager.

For turer i regi av barnehagen
På tur






Hver ansatt har ansvar for ett antall barn (3-6 barn). Pedagogisk leder har ansvar for
at barna som skal på tur blir fordelt blant personalet
Barna telles før, under og etter turen
Alle barna og de voksne skal ha på refleksvester
Alle barna skal følge gjeldende trafikkregler langs trafikkerte veier
Alle barna skal ha godkjente redningsvester ved turer i båt. Dette er pedagogisk
leders ansvar å sjekke at alle barna har.

I bil








Alle barn skal sikres forskriftsmessig i bil
Maks fire barn i hver bil
I bil med airbag foran, skal ingen barn plasseres i framsetet. Grensen for å sitte der er
140 cm,
Barn under 25 kg/ 4 år skal sitte i 5-punktsele
Barn under 140 cm skal sitte på pute med eventuell rygg
Pedagogisk leder har ansvar for at alle foreldre / foresatte har levert skriftlig
godkjennelse om at barnet kan være med i bil.
Kjøre etter fartsgrense og følge gjeldende kjøreregler til enhver tid.

Offentlige transportmidler



Alle barn skal sikres etter gjeldende regler og anbefalinger fra Trygg trafikk når
barnehagen benytter seg av drosje eller busstransport til ulike turområder.
Innhente godkjennelse fra foreldre / foresatte på forhånd.

Trafikksikkerhet ved skolene i Drangedal kommune
Drangedal kommune er trafikksikker kommune og det er utarbeidet felles retningslinjer for
trafikksikkerhet ved skolene i Drangedal kommune.
Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med rektorer og FAU ved de ulike skolene.

Drangedal 10 - årige skole
Har i underkant av 400 skoleelever og ca 60 ansatte. Om lag 50 elever har plass i skolens
SFO i 2019.
Skolen ligger rett ved fylkesvei 38, der det er 40 sone hele veien langs med skolen. Det er
godt oppmerkede fotgjengerfelt og bra med belysning langs hele gangveien ved fylkesvei 38,
strekning Møane.
Av og påstigning for elevene som har skyss til skolen skjer på veien mellom idrettshallen og
ungdomsskolen.
Rundellen/ parkeringsplass bak skolen, som skal være trafikksikker skal brukes til
foreldrekjøring av barn til skole og SFO.
Parkering for ansatte vil være på parkeringsplass bak skolen eller bak idrettshallen.

Drangedal voksenopplæring
Har om lag 35 elever i 2019. De fleste av elevene er innvandrere/flyktninger og alle er over
18 år. Skolen ligger i Skoleveien som er en sidevei, 50 meter fra fylkesvei 38. Det er en liten
parkeringsplass, men elever og ansatte oppfordres til å parkere på Drangedal 10-åriges
store parkeringsplass. Elever som tar buss til og fra skolen bruker på og avstigningsområde
ved Drangedal 10 - årige.

Kroken skole
Har om lag 90 elever og 16 ansatte. Om lag 25 elever har plass i skolens SFO i 2019.
Skolen ligger skjermet med tanke på trafikk, men har en vei med 30 sone som går like forbi i
forkant av skolen. En del elever blir kjørt til skolen fordi de skal på SFO. 70 % av elevene tar
buss. Det kan være utfordrende ved levering og henting av elevene. Det er satt opp skilt/
bukk for å tydeliggjøre begrensning av innkjøring foran skolen.

Tørdal skule
Har om lag 30 elever og 7 ansatte. 10 elever har plass i skolens SFO i 2019.
Skolen ligger langs Steinslandsveien. Elever som tar buss blir satt av ved fylkesvei 38 og må
gå bort til skolen. En voksen møter og følger elevene til og fra bussen.
Det jobbes med G/S vei fra Jokerbutikken og opp til skolen.

Busstransport
Veien som mange elever venter på bussen ved, har 80 km sone. Flere av
bussholdeplassene har busskur, og det gjøres avtaler med busselskapet om at de må kjøre
over veien der det er nødvendig, for å sikre trygg skolevei.

Felles retningslinjer for skolene i Drangedal
Buss
Bussholdeplassen er i trygg avstand fra skolen
På morgenen blir elevene satt av i gangveien og kan gå rett til skolen
Elevene blir fulgt til bussen på ettermiddagene. En voksen har vakt der de passerer veien.
1. klasse blir spesielt fulgt ned av en voksen som påser at belter blir satt på.
Infoskriv om å ta buss til foreldre/ foresatte
Synlige førsteklassinger, sekker fra trafikksikkerhetsutvalget i Telemark
Bussmøter på skolen, hvordan oppføre seg, vente, avstigning med mer.

Trafikkopplæring og sykkel
Skolen gjennomfører årlig, alderstilpasset trafikkopplæring, slik at Kunnskapsløftets
kompetansemål i trafikk etter 4., 7. og 10. trinn kan nås.
Skolen tilråder elevene å sykle etter sykkelopplæring våren i 4 klasse
Sykkelopplæring fra «Alle barn sykler». Ferdighetsprøve både praktisk og teoretisk.
Skolen har påbud om hjelm ved alle arrangementer i tilknytning til skolen (skolen har noen til
utlån).
Repetering av regler for ferdsel i trafikken før en skal på tur.
Fotgjenger
Skolesekker med refleks utdeles i 1. klasse
Markering av rekfleksens betydning hver høst. Refleksdagen i oktober.
Øving på regler for ferdsel i trafikken både på skolen, voksenopplæring og SFO.

Turer i skolens regi
Elever på småtrinnet bruker puter i bil og sikres forsvarlig med belter.
Ansvarlig lærer har med seg klasselister over barna de har ansvar for
En voksen går først, en bak og eventuelt en i midten om en er mange ved fotturer.
Gå en og en langs veien ved fotturer
Skolen påser at det er voksne sjåfører der det blir brukt privatbiler
På bussturer blir det brukt belter.

I privatbiler
Elever som blir kjørt/ henta på skolen blir satt av/tatt på fra anviste steder for dette ved
skolene.
Ansatte skal parkere på anvist område

Foreldre og foresatte
Informasjon og samtale om trafikkopplæring, skolevei, hente og bringe, sykkelopplæring og
lignende på foreldremøter i FAU.

Kommuneoverlegen og legene i Drangedal
Kommunelegen holder legene i Drangedal fortløpende oppdatert på gjeldende lover og
regelverk ved samarbeidsmøter som gjennomføres fire ganger i året eller på e-post.
Fastlegene har oversikt over pasientenes helse, forbruk av medisiner som kan påvirke
kjøreevnen og til dels også misbruk av rusmidler. Dette må tas inn i førerkortvurderinger.

Holdningsskapende arbeid for unge om rus og trafikk
Det gjennomføres hvert år mopedopplæring og oppkjøring i samarbeid med en trafikkskole
ved Drangedal 10 årige skole. Alle avgangselever tilbys også trafikalt grunnkurs som
inneholder trafikkteori, førstehjelpskurs og mørkekjøring. Det er stor oppslutning blant
elevene til å ta trafikalt grunnkurs.

Kulturskolen og lag og foreninger
Kulturetaten i Drangedal kommune er opptatt at det blir gitt ut informasjon om trafikksikkerhet
til alle lag og foreninger i kommunen. Det vil bli gitt ut informasjon i skriv til lag og foreninger,
i møter der det faller naturlig og på hjemmesider, sosiale medier og plakater.

Fokusområder fra kulturetaten vil være





Frakt av barn og ungdommer til og fra trening, konkurranse og opptredener. Her
forventes det at lag og foreninger tar særlig ansvar for å påvirke at alle transport til og
fra stevner og konkurranser foretas av ansvarlige voksne
At lag og foreninger har jevnlig fokus på trafikksikkerhet, bruk av hjelm, refleks og
bilbelte, i sine møter og i informasjon til barn og ungdom.
Alle lag oppfordres til å innarbeide egne retningslinjer for trafikksikkerhet

AMU – Drangedal kommune (Arbeidsmiljøutvalg)
AMU har trafikksikkerhet oppe på agendaen årlig. Stor fokus på trafikksikkerhet for alle
ansatte i Drangedal kommune. Tilrettelegger med HMS kurs om trafikksikkerhet og andre
tiltak ved behov.

Retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser Drangedal kommune
Målsetting og definisjon
Alle som arbeider i Drangedal kommune skal ha kunnskap om, og forstå betydningen av
sikker, økonomisk og miljøtilpasset transport. Som ansatt i kommunen skal den enkelte
fremstå som positive forbilder for andre i trafikken. Retningslinjene er basert på omsorg,
ansvar og tillit.
Retningslinjene gjelder
for alle ansatte som
ferdes i trafikken i
kommunens tjeneste, det
være seg til fots, på
sykkel eller motoriserte
kjøretøy (herunder også
egne kjøretøy som
benyttes i tjenesten). Det
er et viktig mål for
Drangedal kommune at
tjenestereiser skal ivareta medarbeidernes og beboernes individuelle forutsetninger og
behov, og at reisene foretas:
-

Ut fra hensyn til trafikksikkerhet
I et trygt og sikkert arbeids- og beboermiljø
Med minst mulig belastning på miljøet

Ansvar for å følge opp rutinene
Ledere med personalansvar har ansvaret for at retningslinjene blir godt kjent blant de ansatte
og følges opp. Klare brudd på disse retningslinjer skal følges opp av nærmeste leder.

Når retningslinjene gjelder
Retningslinjene gjelder alle tjenestereiser i regi av kommunen og omfatter krav til reisemåte,
kjøretøy og til riktig atferd i trafikken. Det være seg til fots, på sykkel, bil eller offentlig
transport. Retningslinjene kommer i tillegg til forhold som dekkes av gjeldende lover,
forskrifter og andre rammebetingelser.

Helse, miljø og sikkerhet ved arbeidsreiser
Avdelinger som bruker bil til arbeidsreiser skal gjøre risikoforhold som kan oppstå i
forbindelse med tjenestekjøring til del av den årlige ROS analysen. På bakgrunn av
risikoanalysen skal det utarbeides en tiltaksplan, for eksempel innen områda lokale
rutiner/opplæring/trafikksikkerhet/andre risikoreduserende tiltak. Avvik meldes i QM+.

Sikkerhetstiltak
Bil som benyttes i tjenesten
-

Skal være i forskriftsmessig stand
Skal ha beskyttelse ved kollisjoner i henhold til gjeldende EU-direktiv
Skal ha brosjyren «Førstehjelp på ulykkesstedet»
Skal ha hodestøtter riktig innstilt
Bør ha hjelpeutstyr som førstehjelpspute og brannslukningsapparat

Sikkerhetstiltak som gående eller syklende:
- Du bør alltid bruke refleks eller refleksvest i mørket.
- Ikke kryss gaten på rødt lys.
- Du bør alltid bruke sykkelhjelm når du sykler.
Sikkerhetstiltak som kjørende:
- Du skal være våken, opplagt og skikket til å kjøre på en trygg måte.
- Du skal kjøre med riktig hastighet, men aldri over fartsgrensen.
- Inn- og utgående samtaler på telefon kan bare tas hvis telefonen er koblet til et
håndfritt system som styres fra rattet.
- Teksting eller “surfing” på telefon skal aldri forekomme når man kjører.
- Du skal pakke og laste bilen på beste måte og sikre all last forsvarlig.
- Kommunale biler og leiebiler skal holdes ryddige og det skal ikke oppbevare løse
gjenstander i kupeen.
- Ved parkering skal du rygge bilen inn der dette er mulig (gjelder ikke elbil som blir
parkert for lading i front).
- Føreren skal påse at hun/han selv og alle passasjerer er riktig sikret før avreise med
sikkerhetsutstyr som er montert i kjøretøyet.
- Hvis du som passasjer opplever høy risiko og at føreren bryter trafikkreglene under
kjøring, skal du be føreren om å kjøre forsvarlig.
- Ved trafikkuhell skal fører fylle ut skademelding på åstedet. Ta bilder og sikre spor, og
ta umiddelbart kontakt med nærmeste leder.
- Ved trafikkulykke skal føreren sikre skadestedet, utføre livreddende førstehjelp,
kontakte nødetatene og nærmeste leder.

Sikkerhetstiltak ved bussreiser
-

Som busspassasjer skal du alltid bruke sikkerhetsbelte når dette er montert.

Stimulere til økt bruk av kollektivtransport
-

Ansatte i Drangedal kommune skal så fremt det lar seg gjøre benytte seg av
kollektivtransport ved reiser i jobbsammenheng.

Kvalitetssikring
-

Ledere sørger for at ansatte som ferdes i trafikken i kommunens tjeneste er kjent med
denne retningslinjen.
Trafikksikkerhet skal være et årlig tema i AMU.

Rutiner og instrukser fra sektor for bygg, eiendom og kommunalteknikk
Det er utarbeidet egne rutiner for kommunens utedriftsavdeling og for de leverandører som
blir valgt i forhold til oppdrag om brøyting, snørydding og strøing.

Rutiner for drift og vedlikehold på kommunale veier
Drangedal kommune eier og drifter ca. 80 km med kommunale veier. Veinettet består av
blant annet veier, bruer, grøfter, fortau, skilt, parkeringsplasser, gangveier og veibelysning.
Sommervedlikeholdet blir som hovedregel utført av kommunens sine egne ansatte, med de
ressursene som til enhver tid er tilgjengelige.
Vintervedlikeholdet blir som hovedregel utført av innleide entreprenører, men med noen veiroder av kommunens egne ansatte.
Det er et mål at veistandarden skal gi tilfredsstillende fremkommelighet, trafikksikkerhet,
trygghet og trivsel for våre innbyggere og veifarende.

Instruks for brøyting og snørydding i Drangedal kommune
Det forutsettes at leverandøren gjør seg godt kjent med brøyteroden før sesongstart.
Leverandørene rykker ut på brøyting og sandstrøing etter behov. I tillegg skal
parkeringsplasser som brukes på dagtid skal være brøytet og ryddet før kl. 07.00.
Retningsgivende verdier for utløsning av brøyting og snørydding;

Veikategori
Kommunale veier og gater
Gang og sykkelveier
Fortau
Parkeringsplasser/ andre plasser

Snødybde cm
10 cm
5 cm
5 cm
10 cm

Øvrig vintervedlikehold som ligger utenfor instruksen som bortkjøring av snø utføres etter
oppdrag fra driftsansvarlige i Drangedal kommune.
Veien /plassen skal når den er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel, være farbar for bilister
som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
Dersom det oppstår forhold som gjør at det ikke er mulig å utføre brøyting i henhold til
instruks, skal driftssjef eller driftsvakt kontaktes snarest mulig uten ugrunnet opphold.
Leverandøren skal til enhver tid bruke det utstyret som er mest hensiktsmessig i forhold til
arbeidet som skal utføres.

Instruks for strøing i Drangedal kommune
Strøing: Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrusta kjøretøy i å komme opp
bakker etc. skal det strøs.



Strøing utføres som punkstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot veikryss.
Gang-/sykkelvei og fortau skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i
kjørebanen. Strøing omfatter også busslommer og parkeringsplasser.
Når friksjonsforholda tilsier det, skal all strøing utføres kontinuerlig til roden er farbar.

Vedlikeholdet vil likevel aldri kunne sikre oss helt mot vanskelige vinterforhold og uheldige
hendelser.
Kjøretøy som hindrer brøyting kan bli tauet bort for eiers regning.
Det gjøres oppmerksom på viktige bestemmelser i Vegtrafikklovgivningen:






Vegtrafikklovens §3 Grunnregel for trafikk
Vegtrafikklovens §6 Fartsregler
Trafikkreglenes §2 Anvendelsesområde, fravikelse av vegtrafikkbestemmelsene
mv.
Trafikkreglenes §13 Særlige bestemmelser om kjørefarten
Trafikkreglenes §14 Signal og tegn

Instruks for kantslått og krattrydding i Drangedal kommune
Vegetasjon og gress langs bilvei og mellom bilvei, gang og fortau, skal ikke være høyere enn
50 cm. I siktsoner skal gress og kratthøyde ikke være høyere enn 50 cm over vegbanen.
Vegetasjonen skal ikke hindre sikten til skilt eller veimerking. Den skal heller ikke være til
hinder for trafikantene.
Der vegetasjonen er forventet å bli over 75 cm, skal det klippes 1 gang pr. år i min. 1 m
bredde der dette er hensiktsmessig ut fra lokalisering og terreng.
Kantslått skal være gjennomført innen 10. August, grunnet skolestart.

Instruks for annet forefallende arbeid på vei i Drangedal kommune
Ved annet arbeid på kommunal vei som for eksempel grøftearbeid, utskifting av stikkrenner
osv. skal det skiltes etter gjeldende regler.
Der situasjon tilsier det, skal det i tillegg dirigeres manuelt og eventuelt området avsperres.

Instruks for kommunikasjon med grunneiere og brukere
Kommunikasjon og informasjon med grunneiere og brukere av veinettet gjøres direkte, eller
gjennom media.
Ting som det bør informeres om:




Ved brøyting kan is og snø komme inn på avkjøringer og privat eiendom. Det er som
klar hovedregel innenfor tåleransegrensene etter nabo- og veiloven sine
bestemmelser.
Grunneiere eller -brukere må ikke legge snø inn på offentlig vei, eller på en slik måte
at det hindrer sikt.
Kommunen har ansvar for brøyting/strøing av egne fortau. Private fortau er huseier
ansvarlig for.

Grunneiere har ansvar for fjerning av vegetasjon på egen eiendom der vegetasjonen henger
ut over veg/fortau og utgjør en fare for trafikksikkerheten og/eller er til hinder for veifarende.
Denne plikta følger av veiloven og naboloven.
Parkering av kjøretøy må ikke skje på eller langs kommunale veier slik at det på noen måte
er til hinder for allmenn ferdsel og vedlikehold av vei/grøft. Parkering må heller ikke være i
strid med trafikkreglene og offentlige trafikkskilt. Parkering skal som hovedregel skje på
privat grunn (utenfor kommunal vei). Dette gjelder også oppstilling av kjøretøy på

kommunale parkeringsplasser, som for eksempel bobiler, båter, tilhengere og andre
kjøretøy.

Handlingsplan 2019-2022
Det er utarbeidet handlingsplan for arbeidet med trafikksikkerhet for perioden 2019-2022.
Handlingsplanen er delt inn i ulike tiltak og det er gjort en prioritering. Det er arbeidsgruppa
bestående av trafikksikkerhetsutvalget og eksterne aktører som har prioritert de tiltakene
som de mener skal prioriteres i perioden 2019 – 2022.
Type vei
Fylkesvei
Fylkesvei
Fylkesvei
Kommunal vei
Kommunal vei
Kommunal vei

Prioritering
Svært viktig
Viktig
Øvrige tiltak
Svært viktig
Viktig
Øvrige tiltak

Forkortelse
SV
V
SV
V

Fotgjengerfelt
Prioritering
SV

Fylkesvei
Oppheva fotgjengerfelt med belysning fra skolen mot kirka over FV 38
ved Bø i Tørdal

SV

Rundkjøringa FV 38 og 109

SV

Over FV 109 ved Toke Brygge

V

Fotgjengerfelt GS vei Neslandsvatn, ved Coop.
Over FV 256 fra Løbbedalen mot ny GS-vei
Sikre krysning av FV 256 ved Gare

V

Kommunal vei
Mangler skilting om fotgjengerfelt flere steder i sentrum
Mellom skolen, hallen og Menighetshuset og ned mot Stranna. Merking
av fotgjenger felt samme sted
Området rundt Kroken skole

Gatelys
Prioritering
SV

Fylkesvei
Fra Hulfjellveien til Vesternesveien på Voje langs FV 38

V

Fostveit, langs FV 256 ved innkjøring til Hauglandsgrenda

V

Fra Vestgardsåsen til Gautefallkrysset og videre ned til Esso lang FV
38, Bostrak

V

Fra Gautefallkrysset langs FV 358 til 60 sone slutt, Bostrak
Ved bussstopp på Mellomneset, FV 38

V

Flytte eksisterende gatelys ved Bjørkholt i Kjosen til der buss kan
stoppe langs FV 109
FV 302 fra Nåskrysset til Bokhuset, spesielt forbi Kåsmyra
FV 302 fra Bokhuset til Elefskåsgrenda
FV 38 ved Holte
FV 38 ved Haug, avkjøring fra fylkesvei og ved busslomme

SV

Kommunal vei
Opplyst fotgjengerfelt fra skolen til Kirka over FV 38, Bø i Tørdal

SV

Fra Gautefall Skisenter og langs eksisterende GS vei, FV 358

V

Område rundt Kroken skole
(Ses i sammenheng med områderegulering og ny barnehage)
Langs veien opp til Henseidgrenda og generelt på Henseid
Fra Bokhuset til Vassend langs Oseidveien

Busslommer
Tiltak for å bedre forhold for av og påstigning med tanke på skoleskyss. Som for eksempel
breddeutvidelse / skulder.

Prioritering
SV
SV

Fylkesvei
Ved Dalen gård, FV 38
Sanneslangen mot Drangedal FV 356

SV
V

Voje mot Skien, etter den smale brua og midt i bakken før Vojesaga, FV
38
Gautefallkrysset, FV 38/FV 358
Ved innkjøring til Hauglandsgrenda, FV 256
Ved Furuheim på Bø i Tørdal, FV 38
Ved Ski Lodge Gautefall, FV 358
Ny busslomme ved Bjørkholt i Kjosen, FV 109. Der det er satt opp
gatelys kan ikke bussen stoppe på grunn av fare for å skli mot
skoleelevene
Sannes gård mot Drangedal FV 356
Etter Kjenndalen (Moland) mot Drangedal, FV 356
Haugshola, kan være dårlig brøyta vinterstid, FV 38
Ved innkjøringa til Gareveien

Kommunal vei
Rundt Kroken skole og barnehage

GS veier
Prioritering
SV
SV
SV

Fylkesvei
FV 38 fra Joker Bø til Tørdal skole
Toke Promenade, FV 109 fra rundkjøring til Toke Brygge og videre bort
til Kjeåsbrua
Fra Vestgardsåsen ned til Gautefallkrysset

V

Fra Kroken skole til Garegrenda langs FV 256

V

GS vei fra Gautefall krysset til Esso Bostrak og videre til Mellomneset

V

Langs FV 358 fra Gautefallkrysset til 60 sona slutt

V

Fylkesvei 256 fra Stengerveien til Heldøla
Langs FV 38 mot Tørdal til 60 sone slutt på Bostrak
FV 38 fra Kirka på Bø til Furuheim
FV 38 Gravekrysset til butikken, ses på i sammenheng med Tørdal
Møllepark
FV 358 Fra innkjøringen til Gautefall skisenter til innkjøring til
Gautefalltomter

GS vei/ skibru nedstrøms Gautefallbrua på Lia langs FV 358
Langs FV 38 mot Tørdal til 60 sone slutt på Bostrak
Langs FV 256 fra Gare til Rødsletta

Kommunal vei
SV

Fra FV 38 og bort til Tørdal skole, langs Steinslandsveien

V

Området rundt Kroken skole, ses på i sammenheng med
områderegulering og ny barnehage

Flytting av skilt/ nedsatt fartsgrense
Prioritering
SV
SV
V

V

Fylkesvei
Nedsatt fartsgrense fra butikken på Bø til innkjøring til Kirka
Bedre merking med «Skole»
Skarpe svinger etter Tveit grendehus i Kjosen bør skiltes
Nedsatt hastighet hele året fra innkjøring til Gautefalltomter til Sølia/
Bratsbergheia.
Turiststedet Gautefall
Fylkesvei 356, fjerne 60 sone ved Henseid
50 sone fra Løbbedalen og gjennom sentrum av Neslandsvatn
Nedsatt hastighet (60 sone) utvides fra Esso Bostrak til Mellomneset
mot Drangedal
Nedsatt hastighet (60 sone) utvides mot vest (mot Gautefall) for
Gautefallbrua på Lia.
Fartsgrense 40 km/t i område fra F256 til Neslandsvatn stasjon. Gjelder
begge avkjøringene til Neslandsvatn stasjon.

Tiltak bruer og rekkverk
Prioritering
V
V
V

Fylkesvei
Bru ved Voje, FV 38.
Bygges bredere, fjerne vegetasjon
Bru ved Lenes, FV 38
Bygges bredere
Bru ved Sanneslangen, FV 356
Bygges bredere, mindre stigning og rydde vegetasjon
Autovern langs Tørdalsveien over Møane
Dette gjelder også andre steder. Sikre gående og syklende fra trafikken
Utvide brua ved Coop Marked, FV 256

Tiltak Kommunale veier og parkeringsarealer
Prioritering
V
V

Kommunale veier og parkeringsarealer
Fortau: ferdigstille fortau fra Heireksvei til barnehagen
Fortau fra Heirekshaug Barnehage til Karsten og Petra
Utvide kryss inn til Henseidgrenda, vil bli mer trafikksikkerhet spesielt
for tømmerbiler med henger
Forbud mot parkering inne i skolegården på kveldstid for de som låner
lokaler av SFO ved Drangedal 10 årige til øving.
Sette opp bom og innkjøring forbudt skilt
Parkeringsplassene i rundellen ved Drangedal 10 årige bø merkes
motsatt vei. Nå må en kjøre front inn og rygge ut, burde være motsatt

Andre tiltak
Prioritering
V
V

Område
Fullstendig gjennomgang av gatelys, busslommer og siktrydding med
tanke på elevens skolevei og trafikale utfordringer
Reguleringsplanarbeid Gautefallkrysset

V

Videreføre trafikalt grunnkurs og mopedlappen for 10 klasse

V

Arbeide med «Hjertesone» rundt Kroken skole og barnehage

V

Opprettholde «sykkel-lappen» for 5 klasse

V

Holdningsskapende arbeid via Trygg Trafikk og Statens vegvesen for
ulike aldersgrupper, ha et årlig arrangement
Generelt bedre pendlerveier ut av kommunen

V

Bedre utvikla kollektivtilbud i hele kommunen
Tilrettelegge for parkering i tilknytning til stier, turløyper, skiløyper og
andre naturlokaliteter
Avkjøringer ved Coop Marked Kroken.
Tas inn i områdereguleringsarbeidet
Bedre strøing ved kryss til Sjømannsbyen. Vanskelig å stoppe dersom
barn krysser fotgjengerfelt
Generelt ønske fra bussjåførene at gatelys der det går unger på buss i
hele kommunen
Skilting

Vegetasjonsrydding langs veiene

Årlig planlagte tiltak
Område
Tiltak
Trafikksikkerhetsutvalget Årlige møter i
trafikksikkerhetsutvalget.
Leder av trafikksikkerhetsutvalg
deltar på årlige møter med Trygg
Trafikk og Telemark
Fylkeskommune.

Revidering av
handlingsplan
Oppdatert skilting i
Drangedal

Planer for
trafikkopplæring ved
skolene
Trafikkopplæring med
Trygg Trafikk og Politi
Refleksdagen

Gjennomføring av
kontroller ved skoler og
barnehager
Holdningsskapende
arbeid blant barn og
unge
Forebyggende arbeid
med rus og kriminalitet
Revidering av
handlingsplan

Sikre god medvirkning fra barn og
unge i årlig revidering av
handlingsplan
Dialog med Statens Vegvesen om
oppdatering av skilting langs veiene
i Drangedal
Videreføring av dagens opplæring

Ansvarlig
Kommunalsjef bygg,
eiendom og
kommunalteknikk
innkaller til årlige møter
med
trafikksikkerhetsutvalget
og inviterer Trygg
Trafikk og Vestfold og
Telemark
Fylkeskommune på
møte i kommunen
Drangedal kommune

Drangedal kommune
Vestfold og Telemark
Fylkeskommune
Statens vegvesen
Drangedal kommune

Trygg Trafikk og Politi komme og
prate om trafikksikkerhet ved skoler
og barnehager
Markere refleksdagen med utdeling
av reflekser til elever og
barnehagebarn
Barnehagebarn og elever dele ut
refleks til foreldre og foresatte
Gjennomføring av kontroller av
bilførere ved skoler og barnehager

Drangedal kommune
Trygg Trafikk
Politi
Drangedal kommune
Trygg Trafikk

Fokus på trafikksikkerhet
Besøk av Statens Vegvesen med
«Veltepetter» og «promillebriller»

Trafikksikkerhetsutvalget
Drangedal kommune
Trygg Trafikk
Statens Vegvesen
Politiet

Forhindre kjøring i ruspåvirket
tilstand
Gjøres hvert år i mai, utførte tiltak
tas ut og nye kommer til før
budsjettbehandling

Politiet

Trafikksikkerhetsutvalget

Skjema – ønske om trafikksikkerhetstiltak

Ønske om trafikksikkerhetstiltak
Sendes: Drangedal kommune, postmottak, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller e-post:
postmottak@drangedal.kommune.no

Søker / grendekrets
Navn på kontaktperson,
adresse og poststed
E-post
Mobilnummer
Beskrivelse av trafikksikkerhetsproblemet / tiltaket

Forslag til tiltak

Type veg/ område tiltaket er tilknyttet, Fylkesvei/ kommunalvei / privat vei/ område

Andre opplysninger

Sted

Dato

Underskrift

