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Trafikksikkerhetsplan for Øksnes kommune
2020-2024
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Forord
Øksnes kommune består av flere tettsteder, fiskevær og nydelig natur. Kommunen har 4432
innbyggere pr. 1 kvartal 2019, og det er forventet en svak økning i innbyggertall i framtiden.
Kommunen har også vekst i næring og industri med fiskerisektoren som den absolutt største.
En økning i befolkningstall (om enn liten) og industri/næring kan føre til endret trafikkbilde i
kommunen og det er derfor viktig å sikre at en har en oppdatert trafikksikkerhetsplan som tar
framtida på alvor. Trafikkulykker utgjør en betydelig helserisiko sammenlignet med andre
samfunnsområder. Kommunenes ulykkesforebyggende arbeid, som er forankret i forskrift om
miljørettet helsevern, bør derfor også omfatte trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhet og
trafikkforebygging inngår som en del av kommunens samlede, tverrsektorielle ansvar og
innsats i folkehelsearbeidet, jf. lov om Folkehelse.
Samfunnsplanleggingsperspektivet er styrket og tydeliggjort gjennom plan – og bygningsloven
av 2008. Den er gjort til et relevant verktøy for å løse oppgaver som går på tvers av ulike
sektorer, blant annet i arbeidet med trafikksikkerhetsspørsmål. Den er en samordningslov, der
formålet blant annet er å tydeliggjøre og styrke sammenhengen mellom kommuneplanens
samfunnsdel, arealdel og økonomidel. Øksnes kommune opparbeider nå ny samfunnsdel og ny
arealdel. Disse overordnede plandokumentene vil legge føringer for framtidas Øksnes, og det
blir viktig å bruke de i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak i kommunen.
Kommunen er en stor arbeidsgiver og forbruker/kjøper av transporttjenester. Gjennom å stille
krav til godkjent og sikkert utstyr ved kjøp av transporttjenester kan kommunene bidra til økt
trafikksikkerhet.
For

å

kunne

oppnå

tilskudd

til

trafikksikkerhetstiltak

fra

Nordland

Fylkes

Trafikksikkerhetsutvalg, må kommunen ha egne gyldige trafikksikkerhetsplaner. Erfaringer
viser at det først og fremst er de fysiske tiltakene som blir ivaretatt i planen. Bredden i tiltakene,
er større i kommuner der trafikksikkerhetsplanene har kommet frem gjennom tverrsektorielt
arbeid.
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Sammendrag
Denne trafikksikkerhetsplanen bygger
på og viderefører tidligere plan som var
gjeldene i perioden 2016-2019. Planen
tar utgangspunkt i Trygg Trafikks mal
for kommunale trafikksikkerhetsplaner
og inkluderer nasjonale og regionale
mål og føringer for
trafikksikkerhetsarbeid.
Trafikksikkerhetsplanen for 2020-2024
viser nåværende status og utfordringer i
Øksnes kommune, ulykkesstatistikk og
hvilke fysiske og forebyggende tiltak
som skal gjennomføres i løpet av
planperioden. Handlingsplanen skal
rulleres hvert år og nye prioriteringer
kan vurderes.
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1.0 Innledning
Trafikksikkerhetsplan for Øksnes kommune skal være et felles styringsverktøy for alt
trafikksikkerhetsarbeid. Planen er utarbeidet av en oppnevnt arbeidsgruppe bestående av
representanter fra helsesektoren, teknisk etat, skole og barnehage, Politiet og barnas
representant i plansaker. Planen består av en beskrivelse av dagens trafikksituasjon i Øksnes
kommune, oversikt og statistikk over trafikkulykker og en handlingsplan for trafikksikkerhet.
Målet med planen er å unngå trafikkulykker og sikre at barn, ungdom og voksne kan ferdes
trygt i trafikken. Uavhengig av skadeomfang og antall ulykker, er 0-visjonen et mål i Øksnes
kommune. Vi ønsker å arbeide for at ingen trafikkulykker forekommer i Øksnes, og at det
skal være trygt å ferdes i kommunen både som bilist og som myke trafikanter.

Øksnes’ mål for trafikksikkerhetsarbeidet
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Kommunene har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet.
Som vegeier, har kommunen også et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale
veger. I henhold til folkehelseloven og plan – og bygningsloven har kommunen et generelt
ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt.
Kommunene har ansvar og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det lokale
trafikksikkerhetsarbeidet. De er store arbeidsgivere og kjøpere av transporttjenester. I tillegg
er de eiere av barnehager og skoler. Som arbeidsgiver har kommunen et ansvar for å fremme
god trafikkatferd blant sine ansatte. Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i
sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Og
det handler om fravær av ulykker for alle trafikantgrupper.
Trafikksikkerhetsplanen 2020-2024 tar utgangspunkt i Trygg Trafikks mal for kommunale
trafikksikkerhetsplaner, den vil også bygge på og erstatte den tidligere planen som gjaldt for
perioden 2016-2019. Ny plan vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet
i Øksnes kommune. Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak.
Trafikksikkerhetsplanen har fokus på helseperspektivet som er et satsingsområde for
kommunen.
Utfordringen for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er å få satt temaet på den politiske
dagsorden. Det er viktig å sikre at trafikksikkerhetsplanen blir fulgt opp og tiltakene
gjennomført.

1.1 Historikk
Øksnes kommune har hatt en trafikksikkerhetsplan siden 1998. Kommunen mener det er viktig
å ta brukere i trafikken på alvor og være i forkant med forebygging og hindre ulykker. Planene
har hatt som hovedfunksjon å være et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i
kommunen. Historisk sett utgjør ulykkene langs fylkesvei 821 - Sortlandsveien - 52% av det
totale antallet ulykker i Øksnes kommune. Alsvågveien består av 14 % av ulykkene og Støveien
utgjør 12 % av det totale antallet ulykker i Øksnes. I perioden 2015-2018 er det Alsvågveien
som har det høyeste antallet ulykker i Øksnes kommune. Mange av fylkesvegene har nylig fått
nye navn som erstatter de gamle, der navnene har gått fra tre siffer til fire siffer.
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1.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Øksnes kommune
Arbeidet med planen er en revisjon av godkjent plan fra 2015. En trafikksikkerhetsplan har
Øksnes kommune hatt siden 1998, og nå revideres gjeldene plan slik at en ny plan er på plass
for perioden 2020-2024. Trafikksikkerhetsplanen i Øksnes omfatter:
1. Kartlegging av områder med trafikkfare
2. Tiltak for å bedre trafikkforhold innenfor følgende resultatområder:
3. Holdningsskapende arbeid, som trafikkopplæring, trafikkultur, informasjon og
kontroll.
4. Fysiske tiltak: gang – og sykkelveger, kryssutbedringer og avkjørsler.
5. Andre sikkerhetstiltak; fartsgrenser, gatelys og skoleskyss.
Det er etablert ei plangruppe med representanter fra teknisk enhet, skole og barnehage, barnas
representant og Politiet. Kommunen har også et trafikksikkerhetsutvalg som legger føringer
for fokusområder i trafikksikkerhetsarbeidet. Det ble sendt ut varsel om oppstart av
revideringen til Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, velforeninger,
grenderåd og barnehager for å åpne en mulighet til å gi innspill til planarbeidet i en tidlig fase.
Innspillene er blitt behandlet.
Planarbeidet har vært delt inn i følgende faser:
1. Oppstart og høringsuttalelser
2. Møter i arbeidsgruppe og befaring
3. Utarbeiding av planforslag og medvirkning
4. Sluttbehandling av planen
Trafikksikkerhet skal være et viktig kriterium ved drift og vedlikehold av kommunale veier og
veianlegg. Drift på sommertid innebærer blant annet skilting, siktrydding og asfaltering. På
vinterhalvåret skal kommunen sørge for brøyting, strøing og holde veiene åpne.
Trafikksikkerhet gjør seg også gjeldene i plan og byggesak.
-

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, og bestemmelser om barn og unges
oppvekstmiljø til kommuneplanens arealdel, skal legges til grunn ved all plan og
byggesaksbehandling.
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-

Trygge gangveger/fortau må etableres ved utbygging av boligområder som har direkte
adkomst til fylkesveger med stor trafikkbelastning.

-

Barn og ungdom har rett til å medvirke i planarbeidet ved at det legges til rette for at
både barnas representant og ungdomsrådet involveres tidlig i prosessen i planarbeid
som angår dem.

Samarbeid i planarbeidet og ansvarsroller er vesentlig når det kommer til trafikksikkerhet.
Kommunen er ansvarlig for mange deler av trafikksikkerhetsarbeidet, men også Statens
Vegvesen, Politiet, Fylkeskommunen og Trygg trafikk har ansvar for trafikksikkerhet.
Samarbeidspartnere i trafikksikkerhetsarbeidet
Statens Vegvesen

Trygg trafikk

Nordland fylkeskommune

Skoler og barnehager

Grendelag og velforeninger

Politiet

Lyslag

Etatene i kommunen
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2.0 Nasjonale og regionale føringer for
trafikksikkerhetsarbeidet.
Ved planlegging, drift, vedlikehold og utførelse av tiltak er det noen overordnede føringer
kommunen må forholde seg til. I Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet –
Samordning og organisering, legger regjeringen til grunn at Norge er ledende i verden når det
gjelder trafikksikkerhet på veg. I nyere tid har vi hatt langt lavere antall trafikkdrepte enn
tidligere, men for å oppnå null-visjonen må arbeidet med trafikksikkerhet fortsette.
Målrettet, tverrsektoriell og kunnskapsbasert innsats anses å være en forutsetning for å holde
ulykkesnivået nede. Det er derfor viktig at trafikksikkerhet får høy prioritet, med nullvisjonen
som et av hovedmålene for transportpolitikken. I stortingsmeldingen presenterer regjeringen
følgende satsningsområder:
1) Forankring av tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid på overordnet nivå
2) Bedre utnyttelse av tilsyns – og kontrollinnsatsen gjennom styret tverretatlig
samarbeid
3) Mer effektiv formidling, enklere tilgang og bedre utnyttelse av kunnskap fra
ulykkesundersøkelser
4) Retningslinjer for registrering av vegtrafikkulykker og økt utveksling av skade – og
ulykkesdata.
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3.0 Situasjonen i Øksnes.
En beskrivelse av ulykkesstatistikk, trafikkbildet, utfordringer, mål og strategier for
trafikksikkerhet i Øksnes kommune.

3.1 Øksnes i dag - Statistikk
Ulykker og skader i trafikken påfører store lidelser for de som blir rammet og ulykkene er
også svært kostbare for samfunnet. Medisinsk hjelp, produksjonsbortfall, velferdstap,
rehabilitering, materielle og administrative kostnader er bare noe av det som koster samfunnet
dyrt. Helse – og omsorgstjenestene i kommunene må ta mye av regningene, og forebygging er
derfor mer samfunnsøkonomisk.
Ifølge statistikk fra Statens Vegvesen er det i perioden 2015-2018 registrert 12 trafikk-ulykker
i Øksnes. Ulykkene førte til 18 skadede personer. Fire av disse ble hardt skadd og resten slapp
unna med lettere skader. En av de tolv ulykkene er ukjent, det vil si at det er registrert en
ulykke, men informasjon om hvor, når, antall involverte o.l. ikke er tatt med. Dette fører til at
ulykken ikke er tatt med i analyser og fremkommer heller ikke i tabellene nedenfor.
Øksnes kommune har ikke hatt dødsulykker i denne perioden, sammenlignet med perioder før
(2005-2014) der ulykkene førte til to dødsfall. Den største årsaken til trafikkulykker er dårlig
trafikal adferd.
I perioden 2015-2018 viser statistikken at FV7668 (Støveien) har hatt flest trafikkulykker av
veiene i Øksnes. Etterpå kommer FV7674 (Alsvågveien). FV821 (Sortlandsveien) har hatt to
ulykker i denne perioden, og skiller seg dermed ut fra tidligere tall på trafikkulykker på denne
strekningen, da Sortlandsveien før har hatt høyest andel ulykker. Øksnes kommune har ingen
ulykkestrekninger, som kan defineres som en strekning med 10 eller flere ulykker.
Fire har omkommet i Øksnes på grunn av trafikkulykker sett i et historisk perspektiv. Det er
heldigvis ikke ofte dødsfall i trafikken har forekommet i Øksnes, den siste som omkom på
grunn av en trafikkulykke var i 2014. I tabellen nedenfor vises hvordan skadene har fordelt
seg på ulike trafikantgrupper. Statistikken viser også at aldersgruppen 15-29 år er de som
ligger høyest på listen over antall skadde i trafikkulykker.
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3.2 Trafikkbildet i Øksnes
De siste årene har Øksnes opplevd en forbedring når det gjelder atferd i trafikken. De aller
fleste forholder seg til lover, regler og skilting i kommunen. Likevel er det viktig å
opprettholde fokus på trafikksikkerhet og det finnes alltid forbedringspotensial. Derfor er
trafikksikkerhet er et kontinuerlig arbeid som alle i Øksnes kommune må samarbeide om.
Trafikkbildet har endret seg i Storgata etter at miljøgata med tilhørende fartshumper ble
ferdigstilt. Samtidig har Rådhusgata også vist seg å være belastet, og trafikksikkerhetstiltak
der bør vurderes.

Personene som er involvert i trafikkuhellene i
Øksnes, er ofte fra lokalmiljøet og kjenner
derfor til både veistandardene og
trafikkutfordringene i Øksnes. Dette forteller oss
at vi må drive holdningsendrende arbeid i
kommunen, slik at skader og ulykker unngås i
størst mulig grad.
Barn i trafikken må tas ekstra hensyn til. Det er
kjent at barn, og spesielt barn som er 6 år eller
yngre, har dårligere evne til å lese trafikkbildet.
De er ofte uoppmerksomme eller opptatt av
andre ting og klarer ikke å bedømme kjøretøyets
hastighet. Derfor er det særlig viktig å ta ekstra
hensyn til barn i trafikken og i planleggingen av
trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Barn og
unge skal kunne ferdes trygt til og fra skolen og
fritidsaktiviteter. 1-klassinger har krav på
skoleskyss når de har mer enn 2 km skoleveg.
Personer med funksjonsnedsettelse har spesielle
behov for trygg ferdsel i trafikken. Både
bevegelseshemmede og synshemmede har
behov for klare og markerte gangfelt for
kryssing av vei, og fortau er viktig for å skille
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myke trafikanter fra trafikken. Avsatt handicap-parkering ved offentlige bygg og andre
tjenestebygg er vanlig, og bør være det – også i Øksnes. Kommunen skal etterstrebe universell
utforming.
Opparbeiding av miljøgata på Myre har vært ett steg i riktig retning for et mer trafikksikkert
vegnett, og planlagte oppgradering av FV 821 Frøskeland – Myre vil være et annet.

3.3 Trafikale utfordringer i Øksnes
Veg og trafikkloven regulerer ansvar og myndighet knyttet til offentlig veg. Herunder også
hvem som har ansvar for trafikksikkerhetsarbeid. Ansvaret for offentlig veg innebærer også
blant annet drift, utbygging, avkjørsler, fartsgrense, vedlikehold og skilting.
Kommunen er hovedsakelig ansvarlig for kommunale veger, fylkeskommunen for de
fylkeskommunale og Statens Vegvesen (underlagt Samferdselsdepartementet) har ansvar for
riksveiene. Øksnes har omtrentlig 64 km kommunal veg, 100 km fylkesveg og 89 km privat
veg. Innfartsvegen til Øksnes er svært belastet med både tungtransport, personbiler og på
sommertid også campingvogner og bobiler. Nå er det vedtatt at strekningen Frøskeland –
Myre skal få et oppløft.

Trafikkbelastning på vegene. Kilde: Næringstransporter i Lofoten og Vesterålen (LoVe), 2018.
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3.3.1 Nyksundveien
Nyksundveien er som vi vet veldig utsatt med tanke på vedlikehold av veien og rasutsatte

områder. Trafikksikkerhetsmessig er også autovern på visse strekninger en utfordring. Øksnes
kan forvente økt turisme i kommende år og Nyksund er en kjent turistattraksjon i kommunen.
Drift og vedlikehold av veien ut til Nyksund kan være problematisk både sommertid og
vinterstid.

3.3.2 Parkering
Med økende turisme i Øksnes kommune, har parkeringsmuligheter vist seg å være en trafikal
utfordring. Turismen vil trolig også øke i kommende år, og løsninger for parkeringer bør
prioriteres i planperioden. Dette gjelder særlig på områder knyttet til turiststier og andre
attraksjoner i kommunen, herunder Dronningruta med tilhørende parkeringsplasser på Stø og i
Nyksund. Opparbeiding av flere/bedre parkeringsmuligheter på disse stedene vil være viktig
for de kommende årene. I tillegg til parkering for turiststiene, har både Stø og Nyksund behov
for parkeringsmuligheter for besøkende av turistattraksjonene som finnes der.
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3.4 Mål og strategier
Mål
Innføre 0-visjon. Ingen drepte.

Strategier
Arbeide med trafikksikkerhetstiltak som vil
redusere antall ulykker i trafikken.

Ingen varige skadde.

Arbeide med trafikksikkerhetstiltak som vil
redusere antall ulykker i trafikken

Helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tilrettelegging for myke trafikanter.
Opparbeiding av gang – og sykkelstier,
opphevede gangfelt.

Endre uakseptabel trafikkatferd hos

Trafikksikker kommune.

Øksnesværingene gjennom

Samarbeid med skole og barnehage.

holdningsskapende arbeid.
Påvirke nye trafikanter til god trafikkatferd.

Tidlig trafikkopplæring i skole og
barnehage. Oppfordre foreldre til å øke
kunnskap rundt trafikksikkerhet.
Samarbeid med kjøreskoler.

Tilrettelegge for det fysiske trafikkmiljøet.

Trafikksikkerhet skal være en forutsetning
for all kommunal planlegging, også
planlegging av det fysiske miljøet.
Redusert hastighet, fartshumper, skilting og
andre tiltak som kan bedre trafikkmiljøet.

Utbedre områder med uklare og

Kontinuerlig arbeid/evaluering av

uoversiktlige trafikkforhold

utfordrende områder.
Befaringer.
Innbyggerne oppfordres til å gi kommunen
innspill til vanskelige trafikkforhold.

Ha trafikksikkerhet i bakhodet i nye

Trafikksikkerhet skal tas med i alle

prosjekter som angår arealbruk i kommunen. kommunal plan – og byggesaker. Ved
utarbeidelse av reguleringsplaner skal det tas
hensyn til myke trafikanter ved for eksempel
etablering av fortau, fotgjengeroverganger,
gatelys og fartshumper.
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4.0 Kommunale tiltak
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021 har 13 ulike innsatsområder med
tilstandsmål for hvert av tiltakene. Trygg trafikk har plukket ut følgende 11 områder som er
spesielt relevante for kommunene, samt foreslått konkrete tiltak innenfor hver av områdene.
Nasjonale mål
Fart

Andel av kjøretøyene som overholder

57,2 %

70 %

(kapittel 4.2)

fartsgrensene

(2016)

(2022)

-

Kommunen som arbeidsgiver skal påvirke sine ansatte i tjeneste til å opptre med minst
mulig risiko i trafikken.

-

Kommunen skal ha utarbeidet retningslinjer for tjenestereiser og forankret denne i alle
sektorer.

-

Trafikksikkerhet skal være årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU)

-

Kommunen, som kjøper av ulike tjenester, stiller krav til samarbeidspartnere om
trafikksikker atferd (transporttjenester og vei – og vedlikeholdstjenester). Disse
innarbeides i anbudsdokumentene.

-

Kommunens ansatte gjennomfører e-læringskurs i Trafikksikkerhet og HMS (utviklet
på KS-læring plattform av Trygg Trafikk).

4.1 Rus, fart og bilbeltebruk
Nasjonale mål
Rus

Andel av trafikkarbeidet som utføres under

(kapittel 4.3)

påvirkning av alkohol over 0,2 promille
Andel av trafikkarbeidet som utføres under
påvirkning av narkotika over

0,2 %

0,1 %

(2016/2017)

(2026)

0,6 %

0,4 %

(2016/2017)

(2026)

straffbarhetsgrensen

Kommunale tiltak:
-

Kommunen skal arbeide aktivt for å forhindre at ansatte er påvirket av legal eller
illegale rusmidler i tjenesten.
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-

Ved kjøp eller leasing av nye biler skal alkolås innarbeides som en del av
anbudsgrunnlaget.

Nasjonale mål
Bilbelte/sikring av

Andel førere og forsetepassasjerer som

97,2 %

98 %

barn i bil

bruker bilbelte i lette kjøretøy

(2017)

(2022)

(kapittel 4.4)

Andel barn i alderen 1-3 som er sikret

63 %

75 %

bakovervendt i bil

(2017)

(2022)

Andel førere av tunge kjøretøy som bruker

84,3 %

95 %

bilbelte

(2017)

(2022)

Kommunale tiltak:
•

Kommunen skal alltid velge busser med 3-punktsbelte ved leie av busser til transport i
regi av kommunen.

•

Kommunen har, i retningslinjene for tjenestereiser, en forventning om at alle
kommunalt ansatte bruker bilbelte ved transport i tjeneste. Dette gjelder bil og buss.

•

Helsestasjonenes virksomhet skal ha økt fokus på temaet barn i bil og da spesielt at
barna skal sitte bakovervendt i bil til de er 4 år.

•

Kommunen gjennom de kommunale barnehagene gjennomfører tiltak for å øke fokus
på sikring av barn i bil.

4.2 Befolkningsgrupper – barn, ungdom, eldre og funksjonsnedsatte.
Nasjonale mål
Barn
(kapittel 5.2)

Antall drepte barn (0-14 år) i trafikken

4

0

(2017)

(minst ett
år i 20182021)
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Kommunale tiltak:
•

Barnehager og skoler skal i samarbeid med foresatte ha fokus på
trafikksikkerhetsarbeid og forebygging av ulykker.

•

Kommunen skal gjennomføre vurdering av særlig farlig skolevei

•

Kommunen skal arbeide for trafikksikre soner rundt skolene (Hjertesone).

•

Kommunen skal begrense muligheten for å kjøre inn på skoleområder og i tilknytning
til skoler.

•

Kommunen skal legge til rette for at flere kan sykle eller gå til skolen.

•

De kommunale barnehagene og skolene skal være godkjent som Trafikksikker
barnehage/skole.

•

Kommunen skal påvirke til at alle de private barnehagene og skolene skal være
godkjent som Trafikksikker barnehage/skole.

•

Skolene skal være godkjent som Trafikksikker skole.

•

Skolene skal sørge for god sykkelopplæring i tråd med kompetansemål i
Kunnskapsløftet.

•

Kommunen skal stimulere til lag og foreninger til at alle barn til og fra
fritidsaktiviteter sikres best mulig og at voksne som transportører kjører med lavest
mulig risiko.

•

Kommunen skal sørge for at ansatte i barnehager og skoler har tilstrekkelig
kompetanse for å gjennomføre god trafikkopplæring i tråd med gjeldende rammeverk.

•

Kommunen skal stimulere lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for transport
innenfor sin virksomhet.

Nasjonale mål
Ungdom og unge

Risiko for bilførere i aldersgruppen 18-19 år

førere

for å bli drept eller hardt skadd per kjørte

(kapittel 5.3)

km

-30 %*

*Reduksjon i perioden 2018-2021 sammenliknet med perioden 2013-2016
Kommunale tiltak:
•

Kommunen skal sørge for at alle ungdomsskolene har nødvendig kompetanse for å
tilby valgfaget trafikk på ungdomstrinnet.

•

Kommunen skal tilby trafikalt grunnkurs som en del av valgfag trafikk.
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•

Kommunen skal stimulere lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for transport
innenfor sin virksomhet.

Nasjonale mål
Eldre trafikanter og

Risiko for bilførere i aldersgruppen 75+ for

trafikanter med

å bli drept eller hardt skadd per kjørte km

-30 %*

funksjonsnedsettelser Risiko for fotgjengere i aldersgruppen 75+
(kapittel 5.4)

-30 %*

for å bli drept eller hardt skadd i
trafikkulykker per gå-km.

*Reduksjon i perioden 2018-2021 sammenliknet med perioden 2013-2016
Kommunale tiltak:
•

Kommunen skal legge til grunn universell utforming ved fysisk utforming av veger og
gangfelt (og forlengelse av gangfelt) for å ivareta eldre trafikanter og trafikanter med
funksjonsnedsettelser.

•

Kommunen skal stimulere pensjonistforeningene til å integrere tema trafikksikkerhet i
sin virksomhet.

4.3 Trafikantgrupper/kjøretøygrupper
Nasjonale mål
Gående og syklende

Antall km i tilknytning til riksveg og

Samlet i planperioden:

(kapittel 6.2)

fylkesveg som tilrettelegges spesielt for

166 km på riksveg

gående og syklende

(2018-2021).
230 km på fylkesveg
(2018-2021)

Andel syklister som bruker sykkelhjelm

58,8 %

70 %

(2017)

(2022)

Andel fotgjengere som bruker refleks på

40 %

50 %

belyst veg i mørke

(2017)

(2022)

Kommunale tiltak:
•

Helsestasjonen, barnehagene og skolene skal årlig fokusere på betydningen av at
syklister og fotgjengere bruker personlig verneutstyr i trafikken (sykkelhjelm, refleks).
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Nasjonale mål
Motorsykkel og

Risiko for å bli drept eller hardt skadd for

moped (kapittel 6.3)

MC – og mopedførere per kjørte km

-30 %*

*Reduksjon i perioden 2018-2021 sammenliknet med perioden 2013-2016
Kommunale tiltak:
Her bør kommunen ha tiltak eller har andre planer om å iverksette tiltak. Dette kan være
mopedopplæring i skolen eller innføre Trafikk valgfag på ungdomstrinnet.

4.4 Øvrige tiltak
Nasjonale tilstandsmål
Kjøretøyteknologi

Andel av trafikkarbeidet som utføres med

14,4 %

25 %

(kapittel 8.3)

biler som har automatisk nødbrems

(2017)

(2022)

Andel av trafikkarbeidet som utføres med

39,2 %

52 %

biler som har feltskiftevarsler

(2017)

(2022)

Andel av trafikkarbeidet som utføres med

14,4 %

25 %

biler som har automatisk nødbrems for å

(2017)

(2022)

forhindre kollisjon med fotgjengere og
syklister (fotgjenger-AEB)

Kommunale tiltak:
•

Kommunen skal i anbudsreglementet, ved kjøp/leasing, legge inn krav om automatisk
nødbrems, feltskiftevarsler og fotgjengervarsler.

Nasjonale tilstandsmål
Systematisk og

Antall kommuner som er godkjent som

62 stk

125 stk

samordnet

Trafikksikre kommuner

(per 1

(2022)

trafikksikkerhetsarbeid
i fylkeskommuner og
kommuner
(kapittel 9.2)

jan.
2018)
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Kommunale tiltak:
•

kommunen skal være godkjent som Trafikksikker kommune.

5.0 Økonomi
Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal
tiltak som går over flere år og tiltak med oppstart i handlingsplanperioden prioriteres i
budsjettet hvert år fra 2020 til og med 2024. Kommunen avsetter årlig investeringsmidler til
trafikksikkerhetstiltak. Kommunalsjefene har ansvar for å innarbeide utgiftene innenfor eget
budsjettområde. Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kan gi tilskudd til opplæring og
holdningsskapende virksomhet og til prosjektet «trafikksikker kommune». Kommunens
kostnader for øvrig dekkes innenfor etatenes driftsbudsjett eller avsettes i
sentraladministrasjonens budsjett.

6.0 Evaluering/rullering
Enhetslederne rapporterer årlig på tiltak innenfor eget ansvarsområde, til plankoordinatoren,
som så sammenfatter dette og legger fram en samlet rapport til rådmannen.
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7.0 Handlingsplan
Hovedmål:
•
•

Redusere antall trafikkulykker i Øksnes kommune.
Innføre 0-visjon med følgende mål: ingen drepte – ingen hardt skadde.

For å kunne oppnå hovedmålene er det noen tiltak som kan bidra til dette. Tiltakene kan deles
opp i følgende temaer:
1.
2.
3.
4.

Atferdsendring og trafikkopplæring
Fysiske tiltak
Langsiktige tiltak
Andre sikkerhetstiltak.

7.1 Temaer for handlingsprogram
1. Atferdsendring og trafikkopplæring
Atferdsendring og trafikkopplæring er et kontinuerlig arbeidsområde som til enhver tid må
satses på og prioriteres. Det er et forebyggende arbeid som på sikt kan føre til færre
trafikkulykker og færre skadde personer.
Mål: Endre uakseptabel trafikkatferd hos Øksnesværingene.
Status: Flere bilførere har uakseptabel atferd. Enten ved at de ikke behersker kjøreforholdene,
eller at de har en dårlig holdningsatferd i strid med lov og regler.
Tiltak

Ansvar

Samarbeidspartnere

Forebygging på ulike områder
gjennom holdningsendring og
respekt for trafikken.

Skoler og barnehager

Trygg trafikk

Tidlig trafikkopplæring i skole

Skoler og barnehager i

Trygg trafikk, foresatte,

og barnehage i tråd med

samarbeid med kommunen.

politiet, etatene.

Ungdomsråd

kunnskapsløftet.
Regodkjenning som
trafikksikker kommune.

Alle enhetene i kommunen har
ansvar gjennom tverrsektorielt
arbeid på alle områder.

Etatene, Forsikringsselskap,
Statens Vegvesen, Politi, Trygg
Trafikk, Brann og

Rådmann eller den han

Redningstjeneste

bemyndiger er ansvarlig
Årlig trafikksikkerhetsdag.
Foreslås tillagt Folkehelseuka

Teknisk sektor, skoler og
barnehager og helsesektoren

Etatene, Forsikringsselskap,
Statens Vegvesen, Politi, Trygg
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Trafikk, Brann og
Redningstjeneste
Aktiv skoleveg. Setter fokus
på barnas innsats for å komme
seg til skolen uten å bli kjørt av
foreldrene
Hjertesoner
En hjertesone rundt skoler og
barnehager gjør det sikrere for
barn å gå eller sykle. Mindre
biltrafikk og tryggere stopp –
og hentesoner bør etterstrebes

Skoler og foresatte

Helsestasjonen

Skoler og barnehager, teknisk
sektor

Politiet, Trygg Trafikk, foreldre
av elever i skolene og barn i
barnehagene.

2. Fysiske tiltak
Det er flere tiltak som prioriteres høyt i planperioden. Tabellen under viser steder med ekstra
utfordrende trafikkbilde og foreslåtte tiltak for forbedring av situasjonene. De mest realistiske
tiltakene å gjennomføre med hensyn til økonomi er i de følgende kapitlene markert i gult.

Tiltak med
høyest
prioritering i
planperioden.
Utfordrende steder
eller steder med
potensial for
forbedring
Vegløsning ut mot
Vornes

Område rundt Myre
skole og Myre
bedriftsbarnehage.

Utfordring
Stor trafikkmengde,
mange myke trafikanter
ferdes langs veien, smal
og dårlig vei, ingen
fortau, ikke
gatebelysning.
Trangt, dårlige
parkeringsløsninger,
trafikkfarlige
situasjoner mellom bilist
og myke trafikanter.
Det er mange barn i
området som må
hensyntas.

Foreslåtte tiltak

Ansvar

Ny vegløsning med
gatebelysning og fortau.

Teknisk enhet

-Etablere hjertesone rundt
skolen, også ved fjellvegen.
-Foreldre skal sette av
barna ved Øksneshallen og
ved busslommene.
-Parkering ved skolen
forbeholdes handicap og
besøkende.
-Ansatte skal parkere ved
Øksneshallen.
-Kontinuerlig arbeid med
hjertesonen.
-Bedriftsbarnehagen
etablerer egen
parkeringsplass på
oversiden for sine ansatte.

Teknisk enhet,
skolene og
barnehagene,
foreldre som
frakter barn til
skole og
barnehage.
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Området rundt Alsvåg
skole og Ørntua
barnehage.

Dårlige løsninger for av
– og påstigning av buss.
Dårlig løsning for
parkeringsareal

Rådhusgata

Tungtransport kjører her
til tross for forbudsskilt,
lite synlig skilting, høy
hastighet, mørkt.
Mørkt og glatt om
vinteren.
Trangt om plassen på
Stø og den tilrettelagte
parkeringsplassen på
Skåltofta.

Elvelund-området.
Parkering i tilknytning
til Dronningruta

- Veg inn til skolen merkes
med «innkjøring forbudt»
ved sørlig atkomst til skolen
fra Støveien.
- Etablere hjertesoner rundt
skolen og barnehagen og
ha kontinuerlig arbeid med
den.
- Forbedre løsningen for av
– og påstigningen til buss.
- Forbedre
parkeringsløsningen for
skolen og barnehagen.
Etablere gatebelysning,
oppgradering av skilting
og etablering av gang –
og sykkelsti.
Etablere gatebelysning.
Utarbeide større og flere
parkeringsplasser både på
Stø og på Opplandet i
Nyksund.

Teknisk enhet,
skolene og
barnehagene,
foreldre som
frakter barn til
skole og
barnehage.
Teknisk enhet,
Statens
Vegvesen
Teknisk enhet
Teknisk enhet

3. Tiltak ved fylkeskommunale veger
Kommunen har ikke ansvar for statlige eller fylkeskommunale veger, men kan være pådriver
for at nødvendige tiltak utføres langs disse vegene. Listen nedenfor viser slike tiltak.
Tiltak ved statlige og
fylkeskommunale
veger
Utfordrende steder eller
steder med potensial for
forbedring
Innfartsvegen

Utfordring

Mørkt, høy hastighet,
tungt belastet, ingen
gang – og sykkelsti.
Uoversiktlig kryss med
stadig økende trafikk.

Foreslåtte tiltak

Ansvar

Etablere gatebelysning
og gang – og sykkelsti

Teknisk enhet

Krysset
Innfartsveien/Moloveien
(fylkeskommunal/kommunal
veg).
Fylkesvei 821 mellom
Det oppleves at
Innfartsveien og
strekningen benyttes
Alsvågkrysset
av gående og
syklende. Strekningen
har høy hastighet, er
mørk og har ingen
gatebelysning.
Krysset
Uoversiktlig kryss med
Innfartsveien/Moloveien
stadig økende trafikk.

Etablere rundkjøring med
belysning.

Teknisk enhet,
Fylkeskommunen
og Statens
Vegvesen
Fylkeskommunen,
Statens
Vegvesen i
samarbeid med
teknisk enhet.

Molo over
Strengelvågfjorden

Oppgradering av
moloen.

Moloen er i dårlig
stand, humpete, tidvis

Etablere gatebelysning,
sette opp busskur,
etablere gang – og
sykkelsti.

Opphøyd gangfelt

Teknisk enhet og
Statens
Vegvesen
Fylkeskommunen,
Statens
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smal, overflatevann
ved nedbør.

vegvesen i
samarbeid med
teknisk enhet

4. Langsiktige tiltak
Tiltak/Område
Etablere gatebelysning

Gang – og sykkelveger

Busslommer

-

Sentrum 3 – Trettenelva

-

Straumveien

-

Meløyveien over molo til Meløy

-

Myre kirkegård – Øvre Høydal

-

Herr Mortens vei

-

Instøyvalen

-

Lønnskogen – Steinland

-

Øvergårdskrysset – Melrabben

-

Resshøgda – Rødsand

-

Lifjordkrysset - Åsen

-

Fv. 7674 med følgende stopp: Lia,
Toftenes, Rødsand, Sannan, Oselva,
Alsvåg samfunnshus, Melvoll,
Melrabben, Øvergårdsveien,
Iversenbyen.

-

Lønnskogen

-

Fv. 7668 Myre – Stø

-

Fv. 7668 Vedhøggan

-

Område rund gnr/bnr 65/54 og 65/55

Alle andre må benytte seg av
parkeringsplass på gnr/bnr 65/56.
Myre bedriftsbarnehage opparbeider egen
parkering i tråd med reg. plan på oversiden
av barnehagen for sine ansatte.

-

Område rundt Myre
bedriftsbarnehage

Fram til parkering er etablert, parkerer
ansatte ved Øksneshallen
Fortsette rassikring av veien, fortsette
vedlikeholdsarbeid og oppføring av
autovern der det mangler.

-

Nyksundveien

Forbeholde parkeringsareal ut mot gaten til
handicap-parkering.
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5. Andre trafikksikkerhetstiltak
•

Skilting, opparbeiding av gatelys, utdeling av refleks, oppfordring til nødvendig
sikkerhetsutstyr ved bruk av sykkel, el-sykkel, el-sparkesykkel, segway o.l.

•

Drift og vedlikehold av kommunale veier og veianlegg

•

Siktrydding, kantslått, fjerning av skog og busker som er til hinder for siktsonen.

•

Trafikkregulering
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8.0 Vedlegg
Vedlegg 1: Innkomne innspill til planen.
Varsel om oppstart
Forslagsstiller
Myre
bedriftsbarnehage

Foreldre av barn i
Myre
bedriftsbarnehage.

Innspill/merknad
Kommunens vurdering
- Har innspill til dårlig løsning for
parkering i tilknytning til Myre
bedriftsbarnehage og Myre
skole.
- Foreslår løsning for bedre
løsning av parkeringsarealer.
Snømengder og brøyting skaper
farlige situasjoner
- Har innspill til dårlig løsning for
parkering i tilknytning til
barnehagen og skolen.
Barnehagen og foreldrene har
mye av de samme
kommentarene.
- Foreslår følgende for
forbedringer ved barnehage og
skole:
1. Veg inn til skole merkes med
«innkjøring forbudt»
2. Parkeringen ved skolen merkes
med «parkering forbudt» på
visse klokkeslett.
3. Reservere parkering for ansatte
på barnehagens parkeringsplass.
4. Foreldrene kan parkere ved
vindu og gjerde.
5. Merking av handicap – og
taxiparkering langs hele skolen.
6. opparbeide parkeringsplass på
baksiden av busskuret.
7. mer gatelys rundt barnehagen og
parkeringsplass.
8. gangfelt fra parkering til
barnehagen.

Kommunens kommentar
Kommunen vil jobbe for
å etablere hjertesone rundt
skolen og barnehagen.
Viser til neste
kommentar.

Kommunen vil jobbe for
å etablere hjertesone rundt
skolen og barnehagen.
Dette betyr ingen trafikk i
hjertesonen. Parkering
ved skyss og henting av
barn må skje utenfor
hjertesonen (ved
Øksneshallen). Dette skal
fremgå gjennom bedre
skilting og bedre
parkeringsløsninger, men
her har de som frakter og
henter også et ansvar.
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Hans J. Berntsen

-

-

-

-

Vedhøggan og Øvre
Høydal Velforening

-

Samarbeidsutvalget
Tangsprellen
barnehage

-

-

-

-

-

-

Mener flere fartshumper bør
etableres på
Heimsommarøyveien.
Gatelys og gang – og sykkelvei
på FV. 933 fra Raveien til
Moloveien.
Forbudsskiltet for store biler ved
Myre gatekjøkken er lite synlig
og bør plasseres på begge sider
av veien, samt 30 km/t-skilt.
Vegen bør også få opphevede
fotgjengerfelt.
Varsel om opphør av forkjørsvei
på FV 821 inn til Myre er slitt
og synes dårlig. Det oppleves at
vikeplikten ikke overholdes.
Ønsker prioritering av gatelys
fra sentrum 3 til Trettenelva.
Ønsker generelt skilting av
fartsgrense på Sommarøya.
Gatelys i Nedre Skolevei.
Opphøyd fotgjengerfelt/ekstra
lys i krysset Nedre
Skolevei/Frivågveien.
Rydding av parkeringsplass vis
a vis barnehagen.
Snølagring ved
parkeringsplass/veikryss bør
opphøre.
Skilting parkering forbudt i
krysset Frivågveien/nedre
skolevei
Moloveien/innfartsveien →
tilrettelegge for myke
trafikanter.
Fotgjengerovergang og gatelys i
Rådhusgata.
Belysning på parkering for
barnehage og oppmerking av
plasser.
Bedre veiforhold nær barnehage.

Tas til orientering.
Skilt med varsel om
opphør av forkjørsveg er
erstattet med nytt.

Tas til orientering. Ligger
per nå under «langsiktige
tiltak».
Innspillet tas til
orientering. Deler av
innspillet har høyere
prioritering i kommende
planperiode enn andre.
Øksnes kommune vil på
sikt arbeide for etablering
av hjertesoner ved alle
barnehager og skoler i
kommunen.

29

Jan Roger Fjell

FAU Myre Skole

-

Innspill til FV 950 SkjellfjordSandset:
- Skredutsatte områder,
stikkrenner må rustes opp.
Fjerning av veikant for å unngå
oppsamling av vann og
vannplaning. Opprensking av
veggrøft i Sandsetskaret og
hytteområde i Skjellfjord.
- Bedre skilting SkjellfjordSandset.
- Oppgradering av gatelys på
Sandset.
- Siktrydding, fartsskilting og
autovern på strekningen trenger
et oppløft.
- Brøyting og strøing er skjer litt
for sent enkelte ganger.
- Innspill til FV 8210:
- Autovern mangler på utsatte
steder. Siktrydding og
grøfterensking trengs her også.
- Skarp sving ved
Bjørndalsfjorden er til hinder for
trafikken – mange utforkjøringer
og større kjøretøy har problemer
med å møtes her,
Har innspill som retter seg mot
skoleveien for barn som bor på
Sommarøya:
- Mener strekningen Sommarøy –
Myre skole er lite egnet som
skolevei for elevene. Høy fart,
dårlig merking og skilting.
- Kryss innfartsveien/Moloveien:
Uoversiktlig kryss, vikeplikt
overholdes ikke, dårlig merking
og skilting, ingen merking om
endret fartsgrense fra
innfartsveien inn mot krysset til
Moloveien.
- Moloen/Moloveien: stedvis
manglende og dårlig rekkverk

Tas til orientering.
Innspillet gjelder i stor
grad fylkeskommunale
veger som kommunen
ikke har ansvar for, men
kommunen kan være
pådriver for at tiltak
iverksettes på slike veger.

Innspillet tas til
etterretning.
Kommunen skal jobbe for
bedre løsninger for myke
trafikanter langs
Molovegen og ved krysset
Molovegen/Innfartsvegen.
Rådhusgata står også
under prioriterte tiltak for
planperioden.
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Kjersti Øvergård

Strengelvåg Vel

mot sjø. Dårlig brøyting på
vinteren. Vogntog parkerer på
fortau ved lasting på Myresiden.
- Kryss
innfartsveien/Sommarøyveien:
Høy fart på kjøretøy, stopper
ikke for fotgjengere.
- Rådhusgata: mangelfull
belysning.
Foreslår følgende tiltak:
- Nedsatt fartsgrense inn mot
kryssene og opphøyde
fotgjengeroverganger ved
innfartsvegen/Sommarøyveien
og innfartsvegen/Moloveien.
- Generell skilting av skolevei
- Skilting farlig kryss
Innfartsveien/Moloveien.
- Fysisk skille mellom vei og
fortau over moloen.
- Utbedret skilting av
fotgjengeroverganger i sentrum.
- Utbedret belysning langs hele
veistrekningen.
- Fartshumper og opphøyde
fotgjengeroverganger på
moloen.
- Området mellom
Alsvågkrysset og
Øvergårdsveien:
- Burde hatt skoleskyss for barn
siden veien er trafikkfarlig med
høy hastighet og uten fortau.
- Har forslag til rute for skolebuss
og mener det burde gå an å gå i
dialog med grunneiere for
opparbeiding av busslommer
langs strekningen.
- Mener også at veien er for smal.
- Bemerker at fullføring av fortau
var satt opp i prioriteringslista

Reglene for krav til
skoleskyss er henholdsvis
2 km for barn på 1. trinn
og 4.km for andre trinn og
oppover.
Dersom skolevegen
defineres som særlig
farlig eller vanskelig
skolevei kan det gis gratis
skoleskyss likevel. Dette
må i så fall opp til
vurdering i enkeltsaker.
Tas til etterretning.
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Øksnes Eldreråd

Steinlandsfjord
lyslag

for 2018 og forventer at dette
arbeidet blir prioritert i 2019.
- Hovedveien gjennom
Strengelvåg defineres som
veldig smal, og fortauet
unødvendig bredt. Påpeker at det
er vanskelig for buss og bil å
passere hverandre på veien. To
store biler kan ikke passere
hverandre, noe som fører til at
bilene kjører på fortauet.
- Strengelvåg Vel ber derfor om ei
utbedring av veien.
På generelt grunnlag ønsker de følgende
punkter som prioritering.
- Brøyting og strøing av fortau,
gangvei og kommunale veier.
- Utdeling av strøsand for
hjemmeboende på vinterstid.
- God veibelysning
- Godt vedlikehold av veier og
fortau.
- Godt vedlikehold av adkomsten
til kommunale tjenester.
Formoder å bli invitert til
orienteringsmøte om planarbeidet for å
gi innspill i løpet av prosessen.
- Fremhever at strekningen med
bebyggelse er svært
trafikkbelastet.
- Steinlandsfjord lyslag kan i
fremtiden få problemer med å
betale for belysningen på
strekningen, og påpeker behovet
for å ha belysning der for å
unngå ulykker.
- Lyslaget oppfordrer kommunen
til å komme i dialog med
fylkeskommunen og vegvesenet
om drift og vedlikehold av
veilysene, samt å opparbeide
gang – og sykkelveier på

Kommunen har hatt
dialog med leder for
eldrerådet. Innspillet tas
til etterretning. Brøyting
og strøing på kommunale
veier på vinterstid skal
være prioritert.
Strøsand er tilgjengelig på
kommunetorget for de
som ønsker det. Trygg og
sikker adkomst til
offentlige tjenester
etterstrebes.
Innspillet tas til
etterretning.
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Petra Sivertsen

-

-

Forslagsstiller
NFTU Nordland

-

-

-

Alsvåg Vel

-

-

strekningen LifjordkryssetTjønnbogen.
Tas til etterretning.
Foreslår å anlegge opphøyd
gangfelt på øst-siden av krysset Fylkesvegen har ikke
kommunen ansvar for,
Langryggveien/Fv. 821.
men vi kan påvirke arbeid
Begrunner forslaget med høy
og tiltak ved slike veger.
hastighet, økt trafikk,
Det vil også gjennom
videreføring av Miljøgata,
vedtatt reguleringsplan
framtid med flere boliger og
anlegges fortau langs
næringsbygg og trafikkfarlige
deler av Langryggvegen.
situasjoner grunnet
fotgjengerovergang og vikeplikt.
Innspill etter offentlig ettersyn
Innspill/Merknad
Tas til følge.
I handlingsplanen må
forankringen være klar med
henhold til hvem som skal ha
ansvar for at tiltaket
gjennomføres. Også hvem som
har ansvar for rapportering.
Under del om fysiske tiltak bør
kommunen trekke frem de
realistiske prosjekter som kan
gjennomføres i perioden med
tanke på økonomi. De resterende
prosjektene må være på egen
liste.
Veier som kommunen ikke har
ansvar for bør stå på egen liste
med innledende setning om at
kommunen skal arbeide for at de
prioriteres.
Kommunen kan være
Ønsker at trygge av – og
pådriver for tiltak langs
påstigninger for barn på
fylkeskommunale veier.
busstoppene prioriteres, samt
En bedring av situasjonen
trafikktiltak som busslommer,
langs skolen og
busskur og trygge
barnehagen i Alsvåg er
atkomstmuligheter til disse
tatt inn i planen.
områdene.
Forbedring av bussholdeplassen
ved Alsvåg skole.
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-

Lia-Rødsand
Gårdsforening og
Sannan Lyslag

-

-

FAU v/Alsvåg skole

-

-

Elever ved Sortland
VGS. Avdeling
Øksnes

-

-

-

Forbedring av siktsoner ved alle
avkjørsler/veikryss lands
Alsvågveien.
Stiller spørsmål ved om
videreføring av gang og
sykkelvei fra Resshøgda til
Rødsand er et realistisk tiltak i
kommende periode.
Foreslår heller at kommunen
påtar seg kostnadene til drift av
gatelysene på nevnte strekning,
begrunnet i at driften blir dyrt
for lyslaget som fordeler
utgiften mellom få husstander.
Ber om at det etableres
hjertesone rundt Alsvåg skole og
Ørntua barnehage på lik linje
med skole og barnehage på
Myre og at dette skal inn i listen
av tiltak med høyest prioritet i
planperioden.
Foreslår at det gjennomføres
strakstiltak for å forbedre
forholdene ved skole og
barnehage.
Foretok en uformell
trafikktelling på vegne av
Øksnes kommune ved krysset
Innfartsvegen/Molovegen en
dag på tre ulike tidspunkt.
Rapporten fra tellingen viser at
det passerer mellom 120 og 180
personbiler i krysset i et tidsrom
på 45 minutter. Det passerer
også mellom 7 og 13 tyngre
kjøretøy i samme tidsrom.
Observasjonene etter oppdraget
er at krysset har dårlig sikt,
gatebelysningen er for dårlig og
gangfelt bør merkes bedre.
Forslag til bedre løsning for
krysset er å etablere lyskryss.

Rent økonomisk er det
ikke realistisk i
kommende periode. Men
tiltaket er ikke mindre
viktig av den grunn. Gang
– og sykkelveg tas med
videre i planen for å
synliggjøre behovet for
tiltaket. Drift av
gatelysene må eventuelt
avgjøres i egen sak.
Bedre løsninger for
området rundt skolen og
barnehagen i Alsvåg er
tatt inn i planen. I første
omgang vil etablering av
hjertesoner rundt skolen
og barnehagen prioriteres.

Kommunen takker for det
gjennomførte arbeidet.
Innfartsveien og
Molovegen er utsatte
vegstrekninger der
langsiktige og store tiltak
er prioritert.
Trafikktellinger må som
regel foregå over et lengre
tidsrom for å gi et
realistisk trafikkbilde,
men det er en indikasjon
at så mange personbiler
og tyngre kjøretøy
passerer krysset innenfor
et relativt kort tidsrom.

