
UTKAST OKTOBER 2022 

Handlingsplan –Trafikksikkerhetsplanen for Risør kommune 2023 – 2027  

Rulleres årlig sammen med kommunens Handlingsprogram med Økonomiplan og budsjett (HP/ØP) 

Ikke fysiske tiltak – Organisatoriske tiltak, opplæring og holdningsskapende tiltak 

 
 

Tiltaksbeskrivelse Ansvar Kostnad 2023 2024 2025 2026 

Kommunen 
 
 
 
 

Trafikksikker kommune: Risør kommune blir 
sertifisert som Trafikksikker kommune. Alle enheter 
skal sertifiseres innen utgangen av 2024. 

Kommunedirektøren og 
KL 

Tidsressurser x x   

Trafikksikkerhetsutvalget: Utvalget har faste møter, 
følger opp trafikksikkerhetsplanen og rullerer 
handlingsplanen årlig i forkant av HP/ØP. 

Leder for 
Trafikksikkerhetsutvalget 

Tidsressurser x x x x 

Ivareta trafikksikkerheten i arealplaner: 
Trafikksikkerhet skal ivaretas gjennom interne 
drøftingsmøter i kommunen i forbindelse med mottak 
av reguleringsplaner. Trafikksikkerhet er ett av 
hovedtemaene som skal utredes i planprosessen og er 
med i mal for referat fra oppstartsmøte.  

Enhetsleder plan og 
bygg 

Ingen x x x x 

Innkjøp:  

 Kommunen, som kjøper av ulike tjenester, skal 
stille krav til samarbeidspartnere om trafikksikker 
adferd. Disse innarbeides i anbudsdokumentene. 

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

 Kommunen skal som hovedregel i 
anbudsreglementet, ved kjøp og leasing, legge inn 
krav om automatisk nødbrems, feltskiftevarsler, 
fotgjengervarsler og alkolås i kjøretøyene. 

Kommunedirektøren, 
Stab økonomi 

? x x x x 



Sykle til jobben: Kommunen deltar i Sykle til jobben 
aksjonen og jobber for at flest mulig skal sykle eller gå 
til jobben. 

Organisasjonssjef ? x x x x 

Kjøregodtgjørelse: Ansatte i kommunen får 
kjøregodtgjørelse for bruk av sykkel til jobbreiser 

Organisasjonssjef ?     

Av-og-til: Kommunen samarbeider med Av-og-til som 
jobber for å redusere de negative følgene av 
alkoholbruk. 

Kommunalsjef skole og 
barnehage 

Ingen x x x x 

Kartlegging i boligfelt: Kommunen gjør en systematisk 
kartlegging av fysiske forhold i boligfelt – lys, fortau, 
skilting, oppmerking, fartsdumper osv. På bakgrunn av 
denne oversikten lages en prioritering av TS-tiltak i 
boligfelt. Velforeningene involveres i arbeidet. 

Enhetsleder eiendom og 
teknisk 

Tidsressurser x    

Barnehage Årsplaner: Trafikk skal inngå i barnehagenes årsplaner 
og være tema på foreldremøter i barnehagene. 

Enhetsledere/styrer 
barnehage 

Ingen x x x x 

Barnas Trafikklubb: Barnehagene anbefales å bruke 
Trygg Trafikk sine digitale verktøy som hjelper 
barnehagene til å jobbe med trafikksikkerhet gjennom 
hele året. 

Enhetsledere barnehage ? x x x x 

Kurs for ansatte: Ansatte og styrere deltar i fysiske 
eller digitale kurs gjennom Trygg Trafikk. 

Kommunalsjef skole og 
barnehage 

? x  x  

Barneskole 
 
 

Hjertesone: Alle skolene skal vurdere å sette i gang 
arbeid med Hjertesone rundt skolene. 

Enhetsledere/rektor 
skole 

Tidsressurser x    

Årsplaner: Trafikksikkerhetsarbeidet inngår i skolenes 
tverrfaglige årsplaner. 

Enhetsledere skole Ingen x x x x 

Hjertesone: Skolene som ønsker etablere hjertesone 
planlegger og gjennomfører tiltak. 

Enhetsledere skole/FAU Uvisst før 
tiltak blir 
konkretisert 

x x x x 

Dybdelæring: Skolene legger vekt på trafikksikkerhet i 
undervisningen og anbefales å bruke Trygg Trafikk sine 
verktøy i undervisningen. Trafikksikkerhet skal inngå 
som del av dybdelæring, og være del av skolenes 
årsplaner. 

Enhetsledere skole ? x x x x 



Sykkel: Skolene anbefales å bruke Trygg Trafikk sin 
«Sykkeldyktig.no» i undervisningen. Elevene i 5. trinn 
skal få sykkelopplæring på Myra Sykkelgård i Arendal.  

Enhetsledere skole Ingen x x x x 

Kampanje: Skolene skal hvert år gjennomføre «gå til 
skolen kampanje» og «refleks kampanje». Gjerne som 
en konkurranse, for eksempel Beintøft. 

Enhetsledere skole Ingen x x x x 

Trafikktelling: Skolene skal gjennomføre trafikktelling 
og/eller spørreundersøkelse for å få tall på hvor 
mange som kjører barn til skolen. 

Enhetsledere skole Ingen x    

Foreldre: Trafikk og trafikksikkerhet skal være tema på 
foreldremøter. Ha en felles innsats ved skolestart 
hvert år med fokus på at barna bør gå (evt sykle) til 
skole. Melding på Visma, politiaksjon, bruke media. 

Enhetsledere skole Ingen x x x x 

Skolepatrulje: Skolene bør innføre skolepatrulje hvor 
7. klassinger passer på ved fotgjengerovergangene ved 
skolen om morgenen. 

Enhetsleder skole Ingen x x x x 

Ungdomsskole Underveis. Skolen anbefales å bruke Trygg Trafikk sitt 
digitale verktøy i undervisningen. 

Enhetsleder/rektor 
ungdomsskole 

? x x x x 

Valgfag trafikk: Valgfaget skal gi elevene god 
trafikkopplæring, og læring om risiko og atferd i 
trafikken. Elevene besøker Trafoen i Sørlandsparken, 
eller Trafoen i VR-format på skolen. 

Enhetsleder 
ungdomsskole 

? x x x x 

Trafikkambassadører: Ungdomsskolen samarbeider 
med Risør vgs med ønske om å kunne bruke vgs-elever 
(trafikkambassadørene) til å ha en 
kampanje/undervisning på ungdomsskolen. 

Enhetsleder 
ungdomsskole i 
samarbeid med Risør vgs 

Ingen x x x x 

VIRK 
 

Årsplanen: Trafikksikkerhet skal inn i årsplanen for 
VIRK.  

Enhetsleder/rektor VIRK Ingen x x x x 

Trafikksikkerhet på flere språk: Anbefales å bruke 
Trygg Trafikk sine læringsressurser som kan gi elever 
som er nye i Norge undervisning om trafikksikkerhet 
og økt risikoforståelse samtidig som de lærer norsk. 

Enhetsleder VIRK Ingen x x x x 



Kultur og idrett Tilskuddsordninger: For å motta kommunalt tilskudd 
må lag og foreninger dokumenterer at de har fokus på 
trafikksikkerhet i tråd med Trygg Trafikks anbefaling 
om reisepolicy og regler for trafikksikkerhet ved 
arrangementer, til og fra aktiviteter etc. 

Enhetsleder kultur Ingen x x x x 

Informasjon: Gi lag og foreninger god informasjon om 
trafikksikkerhet. 

Enhetsleder kultur Ingen x x x x 

Helse Barn i bil: Helsestasjonen skal styrke informasjonen på 
temaet barn i bil, og da spesielt om at barna skal sitte 
bakovervendt i bil til de er fire år. 

Enhetsleder 
helsetjenester 

Ingen x x x x 

Innbyggere generelt Informasjon og kampanjer: Kommunen skal formidle 
informasjon til kommunens innbyggere via internett 
og lokalavis. Aktuelle tema er:  

 Bruk av refleks 

 Bruk av sikkerhetsutstyr (bilbelte, sykkelhjelm) 

 Regelverk – f.eks. sykkelregler 

 Rus 

 Rygg inn – kjør ut 

 Fremme av sykling som transportmiddel 

 Fart  

 Frisikt – f.eks. viktigheten av å fjerne vegetasjon 
(hekker og busker) i avkjørsler og ut mot veikryss. 

TS-utvalget og 
Kommunalsjef 
samfunnsutvikling 

Ingen x x x x 

 

 

  



Fysiske tiltak 

 Tiltaksbeskrivelse 
 

Ansvar Kostnad 2023 2024 2025 2026 

Fortau Grønningveien 
fra Frydendal til 
rundkjøringen, fv 
3454 

Fortauet utvides – sikker skolevei Agder fylkeskommune Agder fk  x   

Fortau Caspersensvei 
fra rundkjøringen til 
Ørneveie, fv 3454 

Fortau utvides – sikker skolevei Agder fylkeskommune Agder fk   x  

Søndeled sentrum, fv 
418 

Utvide den reduserte fartsgrensen østover til 
avkjøringen fra boligfelt Øren. Lage fotgjengerfelt ved 
avkjøringen Øren 

Agder fylkeskommune Agder fk x    

Gang- og sykkelsti fra 
Akland til Vormli, fv 
418 

Det etableres ny sykkelsti på strekningen som mangler – 
sikker skolevei. Viktig når veien brukes som 
omkjøringsvei for E18. 

Agder fylkeskommune Agder fk  x   

Gang- og sykkelsti fra 
Salsbuodden til 
kommunegrensen 
ved Homme, fv 418 

Det etableres ny sykkelsti på strekningen som mangler - 
sikker skolevei. Viktig når veien brukes som 
omkjøringsvei for E18 

Agder fylkeskommune Agder fk   x  

Hope oppvekstsenter, 
fv 3438 

Fartsdumper før og etter avkjøringen til Hope 
oppvekstsenter. Sladrespeil ved utkjøringen fra 
oppvekstsenteret. Redusere farten på veien – sikker 
skolevei 

Agder fylkeskommune Agder fk x    

Hope oppvekstsenter Sette opp belysning på parkeringsplass ved Hope 
oppvekstsenter – sikker skolevei 

Risør kommune  x    

Fotgjengerfelt og 
bussholdeplass, 
Grønningveien, fv 
3454 

Fotgjengerfeltet på toppen av bakken fjernes, lys flyttes 
til fotgjengerfeltet ovenfor. Fortau og bussholdeplass 
forbedres  

Agder fylkeskommune 350 000 
(Agder fk) 

x    

Kjempesteinsmyra, 
Risørhallen, Risør 

Det utarbeides reguleringsplan for området. TS-tiltak i 
tråd med reguleringsplanen gjennomføres i området. 

Kommunalsjef 
samfunnsutvikling 

 x x x  



barne- og 
ungdomsskole 

Kartlegging Kommunen gjør en systematisk kartlegging av fysiske 
forhold i boligfelt – lys, fortau, skilting, oppmerking, 
fartsdumper osv.  

Enhetsleder eiendom og 
teknisk 

 x x   

TS-tiltak i boligfelt På bakgrunn av kartleggingen lages en prioritering av TS-
tiltak i boligfelt. Prioriteringen legges inn i 
handlingsprogrammet og HP/ØP 

Enhetsleder eiendom og 
teknisk og TS-utvalget 

  x x x 

Moensveien, fv 3440 Trafikksikkerhetstiltak ved lekeplassen som er i hjørnet 
etter krysset til Mauråden. Fartsreduserende tiltak f.eks 
fartsdumper. Stor trafikk i området ned til 
campingplassen og båtbyggeriene. 

Agder fylkeskommune Agder fk x    

Viddefjellveien – 
Ringveien – Heiveien -
Grønningveien 

Helhetsvurdering av veistrekningen. Mye brukt skolevei. 
Aktuelle tiltak: utbedring av fortau, fartsdumper, stenge 
Ringveien for gjennomkjøring,  

Enhetsleder eiendom og 
teknisk 

     

Åkvågveien, 
Sørlandet Feriesenter, 
fv 3438 

Nedsatt hastighet i sommerhalvåret. På grunn av svært 
mye trafikk og mange myke trafikanter i området. 

Agder fylkeskommune Agder fk     

Risør sentrum, fv 416 Fjerne busstoppet utenfor Beisland blomster i AKT sine 
ruter. Stoppet har ikke fysiske tiltak og er ikke skiltet. 
Bussen stopper i krysset, som skaper farlige situasjoner 

Agder Kollektivtrafikk / 
Agder fylkeskommune 

Agder fk x    

Rundsag, SSS-veien fv 
351 

Utvide parkeringsplass og innføre fartsreduserende 
tiltak. 

Enhetsleder eiendom og 
teknisk / Agder 
fylkeskommune 

     

 

 

 


