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Om dokumentet 

Handlingsplanen er behandlet av hovedutvalg for næring drift og miljø i sak PS 11/16 den 8.2.206. Hovedutvalget er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.  

Handlingsplanen er bygget opp etter Alta kommunes trafikksikkerhetsplan mål -og strategidel 2014 – 2017.   

Handlingsplanen dekker tiltak innen alle sektorer og ivaretar kriterier for at Alta kommune skal få betegnelsen «Trafikksikker kommune». 

Ansvar for gjennomføring fordeles på sektorene.  

Dokumentet starter med å vise vedtak i saken.  Dernest følger en oppstilling av tiltak med kostnader og sektoransvar.  Til slutt en beskrivelse av hvert enkelt 

tiltak i handlingsplanen. 
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Saksprotokoll 
 
Utvalg: Hovedutvalg for næring,drift og miljø  
Møtedato: 08.02.2016 
Sak: PS 11/16  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
Arkiv: Q10 
Arkivsak: 16/653-3 
Tittel: SP - TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 - 2017 - HANDLINGSPLAN  
 
 

Hovedutvalg for næring,drift og miljøs behandling: 
Behandling: 

Innstillingen vedtatt enstemmig. 

 

Hovedutvalg for næring,drift og miljøs vedtak: 
 
Hovedutvalg for næring, drift og miljø tar saken til orientering. 
 
 

   



Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune - Handlingsplan 2016 -2017 

 

 
4 

28.1.16

Tiltak nr Tiltak 2016 2017

1 Trafikksikker kommune. Kriterier fra Trygg Trafikk innarbeides og rapporteres. -kr                 

2 Alta kommune søker godkjenning som Trafikksikker kommune -kr                 

3 Medlemskap i Trygg Trafikk/Profilering annonse forebyggende 5 000kr            5 000kr               

4 HMS trafikk Alta kommune. Reisepolicy innarbeides i  kommunal HMS plan -kr                 

5 Felles plan for trafikkopplæring trinn 1 - 7 ferdigstil les. 30 000kr          30 000kr             

6 Skolene tar TS-planen i bruk 1-7. Tiltak opplæringsmateriell  vår 40 000kr          50 000kr             

7 Skolene tar TS-planen i bruk 1-7. Tiltak opplæringsmateriell  høst 40 000kr          40 000kr             

8 Kurs for foreldre, lærere og elever -kr                 -kr                    

9 Oppstart arbeid Ts-plan for ungdomstrinnet 20 000kr          -kr                    

10 TS-tiltak i  skolen. Tildeling etter søknad. Profileringsmateriell. -kr                 -kr                    

11 Trafikksikker skole. Fast beløp ved godkjenning. Kr 5000,- pr. 15 000kr          

12 Trafikksikker barnehage. Kick off. Kurs. 30 000kr          30 000kr             

13 Trafikksikker barnehage. Stimuleringsmidler ti ldeles etter søknad. 57 000kr          60 000kr             

14 Trafikksikker barnehage. Fast beløp ved godkjenning. Kr 5000,- pr. 50 000kr          50 000kr             

15 Gjennomgang av regler for sikring av barn i  bil. Helsesøstre. 3 000kr            3 000kr               

16 Barnevognrefleks. Helsesøstre. Utdeling ved barnekontroll 10 000kr          10 000kr             

17 Sykkelbyen Alta. Tiltak i  skoler. Motivasjonstiltak felles/folkehelse. 100 000kr        100 000kr           

18 Reisepolicy lag og foreninger. Søkes samarbeid med Alta idrettsråd og lag/foreninger 30 000kr          30 000kr             

19 Refleksaksjon høstkampanje. Samarbeidsprosjekt. 25 000kr          25 000kr             

20 Videreføring G/S vei Bossekopvn., Strandvn., Kirkebakken. -kr                 -kr                    

21 Trafikksikkerhetstiltak Midtbakkveien - Trudvang. Skolevei nytt lyspunkt. Avkjørsel Prix mf. 50 000kr          -kr                    

22 Styrking av veilys og andre mindre TS ti ltak særlig ti lknyttet skolevei.  170 000kr        150 000kr           

23 Merking av fartshumper. Innleid tjeneste. 50 000kr          50 000kr             

24 Trafikksikkerhet Talvik skole. 3 fartshumper 120 000kr        -kr                    

25 Siktrydding i  veikryss. Prosjekt synliggjøring av ansvar. 50 000kr          50 000kr             

26 Tiltak på snarveier/byløypa 50 000kr          50 000kr             

27 Bilsperre gang-og sykkelveier 50 000kr          50 000kr             

28 Veilys. Utskifting av armatur ti l  LED. -kr                 -kr                    

29 Gangfelt. Vurdering av fjerning av etablerte gangfelt. 5 000kr            -kr                    

30 Tiltak etter innspill  fra skoler og barnehager. Andre innspill . Årets TS kommune. -kr                 -kr                    

1 000 000kr    783 000kr           

1 000 000kr    1 000 000kr       

217 000kr           

Tiltaksoversikt med kostnader og sektoransvar

Drift og utbygging. Egen finansiering.

Rådmann

Merknad

Oppvekst

Oppvekst

Oppvekst

Rådmann/Kommunalledere.   

Drift og utbygging. Driftsavdelingen Øyra

Drift og utbygging. Miljø, park og idrett

Drift og utbygging

Drift og utbygging. Utsatt fra 2014

Drift og utbygging

Rådmann

ASU/Folkehelsekoordinator/Sykkelbyen Alta

Drift og utbygging. Egen finansiering.

Oppvekst

Oppvekst. Finansieres ved behov/forespørsel. *

Oppvekst

Oppvekst. Finansieres ved behov/forespørsel *

Oppvekst. 3 skoler

Oppvekst

Oppvekst. 10 barnehager

Helse

Helse

Drift og utbygging

Drift og utbygging

Drift og utbygging

* Tiltak 8 og 10.  Usikkerhet tilknyttet gjennomføring. Kan tas inn ved behov i bruk av avsatte fondsmidler "prispenger" senere i 2016.

Ikke disponert beløp justeres med tiltak tilsvarende budsjett tidlig 2017 

Oppvekst barnehage

Helse

Årlig budsjett TS. Fra parkeringsfondet

Ansvar

Drift og utbygging.

Finansiering i  bundet fond.

Sum

Rådmann

Rådmann/arbeidsgruppe

ASU

Kultur

Drift og utbygging

Kultur/Drift og utbygging

Oppvekst skole
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TILTAK NR. 

1. Trafikksikker kommune. Kriteriene fra Trygg Trafikk innarbeides i sektorene. 

Ordføreren og rådmann har en overordnet rolle i kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Alle planer som legges frem for politisk behandling skal være 

vurdert i forhold til trafikksikkerhet.   

Rådmannen har bedt kommunalledere innarbeide kriteriene fra Trygg Trafikk i egen sektor.  Virksomhet kommunalteknikk vil være behjelpelig i arbeidet 

på sektorene, men sektorene med kommunalledere har selv ansvar for gjennomføring og rapportering.  

 

2. Alta kommune søker godkjenning som «Trafikksikker kommune».  

Med gjennomføring av tiltak 1 vil rådmannen innen første halvår av 2016 søke godkjenning som Trafikksikker kommune. Før søknaden sendes må 

kommunalledere melde inn status for trafikksikkerhetsarbeidet på hver sektor jfr. gjeldende kriterier. 

 

3. Medlemskap i Trygg Trafikk. 

Kommunen er medlem av Trygg Trafikk. Medlemskapet knyttes til rådmann og-/ eller ordfører.  

 

4. HMS trafikk.  

Dette er et av flere kriterier kommunen må ha på plass for å få betegnelse trafikksikker kommune. Arbeidet er forankret hos rådmannen. Det er 

opprettet en arbeidsgruppe med hovedverneombud og folkehelsekoordinator. HMS trafikk vil bli et regelsett som kommunalt ansatte som sjåfør og 

passasjer i tjeneste må forholde seg til for på en bedre måte å unngå ulykke og skade på materiell. Forholdet til leiebiler og innkjøp av nye kjøretøyer til 

kommunen vil man også si noe om.  Arbeidsgruppen vil også involvere de som bruker bil i tjenesten. HMS trafikk tas inn i kommunens HMS plan. 
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5. Felles plan for trafikkopplæring trinn 1-7. 

Oppvekstsektoren startet arbeidet med å revidere gjeldende trafikkplan for barnetrinnet 1-7 høsten 2015. Arbeidet ledes av oppvekst. Det er opprettet 

en arbeidsgruppe med lærere.  Arbeidet videreføres i 2016 og forventes ferdigstilt inne første kvartal.  

 

6. Skolene tar TS planen i bruk trinn 1-7. Vårsemesteret.  

Trafikkplanen med handlingsplan tas i bruk. Finansieringen skal dekke opplæringsmateriell våren 2016. 

 

7. Skolene tar TS planen i bruk trinn 1-7. Høstsemesteret.  

På lik linje med tiltak 6 skal skolene her iverksette tiltak høsten 2016.  

 

8. Kurs for lærere, foreldre og elever.  

Oppvekst har ønsket kurs for lærere, foresatte og elever. Tiltaket er interessant og tas inn handlingsplanen.  Siden det er få avklaringer rundt dette vil 

man etter nærmere planlegging kunne gjennomføre tiltaket med finansiering i tiltak 30. Oppvekst må selv gi signaler om behov. 

 

9. Oppstart arbeid TS-plan for ungdomstrinnet.  

Oppvekst vil starte arbeidet med trafikkplan for ungdomstrinnet. Slik felles plan har ikke vært utarbeidet tidligere i kommunen. 

 

10. TS-tiltak i skolen.  

Det er et ønske fra oppvekst at man setter av TS midler som skolene kan søke på.  Tiltaket er såpass uavklart av man kan etter nærmere planlegging tar 

det inn i tiltak 30. Oppvekst må selv gi signaler om behov.  
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11. Trafikksikker skole. Fast beløp ved godkjenning. 

Det bevilges 5000,- kroner til hver skole som får betegnelsen trafikksikker skole jfr. kriteriene til Trygg Trafikk. Midlene kan brukes fritt. Det forventes at 

tre skoler skal få betegnelsen i 2016. Trygg Trafikk/Fylkeskommunen har også ordninger for dette og bevilger 5000,- kroner. 

 

12. Trafikksikker barnehage. Kick off kurs.  

Oppvekstsektoren har avtale med 10 barnehager om gjennomføring av kurs for ansatte og foreldre. Tema er generell trafikksikkerhet, men med særlig 

fokus på sikring av barn i bil. Gjennomføres i samarbeid med folkehelsekoordinator i mars og april. Ekstern foreleser tas inn.  

 

13. Trafikksikker barnehage. Stimuleringsmidler. 

Det settes av stimuleringsmidler som barnehagene kan søke på. Tildeling skjer gjennom prioriteringer på oppvekst. Enkle rammer for tildeling skal 

følges. Pedagogiske tiltak prioriteres. 

 

14. Trafikksikker barnehage. Fast beløp ved godkjenning.   

Det bevilges 5000,- kroner til hver barnehage som får betegnelsen trafikksikker barnehage jfr. kriteriene til Trygg Trafikk. Midlene kan brukes fritt. Det 

forventes at 10 barnehager skal få godkjenning i 2016. Trygg Trafikk/Fylkeskommunen har også en ordning for dette og bevilger 4000,- kroner. 

 

 

 



Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune - Handlingsplan 2016 -2017 

 

 
8 

15. Gjennomgang av regler for sikring av barn i bil. Helsesøstre. 

Mor og barn er innom helsesøstrene på barnekontroll de første leveårene. Som del av møte med helsesøstrene snakkes det også om trafikksikkerhet. 

Sikring av barn i bil er tema. Helsesøstrene ønsker en oppfrisking av regler og demonstrasjon av utstyr. Gjennomføres våren 2016. Ekstern foreleser. 

Fødestuen vil også bli kontaktet om det samme. 

 

16. Barnevognrefleks. Helsesøstre. Utdeling ved barnekontroll.   

Refleks er også samtaleemne på barnekontroll.  Det har i mange år vært kjøpt inn 200 refleksbånd beregnet for barnevogn som deles ut.   

 

17. Sykkelbyen Alta. Tiltak i skoler. Motivasjonstiltak felles med folkehelse.  

Sykkelbyen Alta er godt etablert. Man er nå over i en driftsfase som kommunen har ansvar for. Sykkelbyen Alta inngår som del av folkehelsearbeidet.   

Tiltak som sykkelbyen gjør er også trafikksikkerhetsarbeid. Det er viktig å stimulere dette arbeidet.  Sykkeltrening i skolen der også foreldre deltar bør 

prioriteres.     

 

18. Reisepolicy lag- og foreninger.  Samarbeid med Alta idrettsråd.  

I samarbeid med Alta idrettsråd ser man på regler for sikker transport i lag og foreninger.  Noen har slike regler. Man ønsker å påvirke flest mulig til å 

jobbe med dette.  Styret i idrettsrådet har styrebehandlet saken og vil undersøke status for deretter å foreslå tiltak og gjennomføring.   
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19. Refleksaksjon høstkampanje - samarbeidsprosjekt.  

Den nasjonale reflekskampanjen gjennomføres årlig i oktober. Kommunen har i mange år samarbeidet med andre.  Markering i gågata og en samling av 

barn fra barnehagene er faste innslag.  For å få flere unge til å bruke refleks ønsker man i forkant av aksjonen 2016 å involvere ungdomsrådet eller 

elevorganisasjoner med i planleggingen. 

 

20. Videreføre G/S vei Bossekopveien, Strandveien og Kirkebakken.  

Bygging av GS veier. Et prosjekt til totalt 24 million kroner inkl. mva. Man har nærmest fullført parsell Kirkebakken.  Arbeidet pågår nå på parsellen fra 

Tollevika mot Skaialuft. Denne fullføres i 2016.  Med bakgrunn i usikker finansiering for resten av prosjektet er det usikkert når det kan ferdigstilles. Man 

ser fortsatt for seg en delutbygging i 2017.   Søknaden om fylkeskommunal midler for 2017 vil sannsynlig omhandle en delparsell her. 

    

21. Trafikksikkerhet i Midtbakkveien – Trudvang – område Prix.   

Området ved Trudvang fremstår noe uryddig trafikksikkerhetsmessig. En utkjørsel fra Prix til Midtbakkveien bør vurderes stengt. Det er også aktuelt å 

sette opp et nytt veilyspunkt i krysset Trudvang x Midtbakkveien. 

 

22.  Styrking av veilys og andre mindre TS tiltak på skolevei.   

Tiltaket skal gi rom for å gjennomføre mindre trafikksikkerhetstiltak i perioden som ikke er planlagt på forhånd.  I de senere årene har veilys i gangfelt 

blitt prioritert. Tiltak på skolevei og der det er mange gående som krysser veien vil fortsatt være viktig.   
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23. Merking av fartshumper.  

Det stilles krav til merking av humper. Kommunen har et etterslep på dette.  Fartshumper er initiert gjennom tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Drift og 

vedlikehold av disse tas også her. Arbeidet skjer med innleid personell.  

 

24. Trafikksikkerhet ved Talvik skole. 3 fartshumper.  

Skole og barnehage ligger tett ved kommunal vei Mellomgjerdet med 30 km fartsgrense. Kommunen følger anbefalinger i Statens vegvesens forskrift for 

skoler som ligger så nær vei.   

25. Siktrydding i veikryss. Prosjektet skal synliggjøre ansvar.  

Samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen. Man vil gjennom informasjon klargjøre ansvar for siktsoner i veikryss og avkjørsler. Busker, trær og gjerder 

er ofte en del av problemstillingen. Man vil gjennom dialog med grunneiere forsøke å finne smidige løsning. 

     

26. Tiltak på snarveier og i byløypa.   

Drift- og vedlikehold av byløypa og snarveier er lagt til avd. miljø, park og idrett. Siden man får gående og syklende bort fra vei og over på andre 

ferdselsårer ser vi på snarveier som indirekte trafikksikkerhetstiltak. For å opprettholde en viss standard på oppsatte bommer og veilys tilknyttet disse er 

det riktig at tiltaket tas inn i trafikksikkerhetsplanen.   

 

27. Bilsperre på gang - og sykkelveier.  

Bilsperrer er satt opp på en rekke gang- og sykkelveier for å unngå biltrafikk. Driftsavdelingen vedlikeholder disse. Siden tiltaket er initiert gjennom 

trafikksikkerhetsplanen finner man det riktig at vedlikeholdet også tas herifra.  
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28. Veilys. Utskifting av armatur til LED. 

Alta kommune har et utskiftingsprogram for veilys. Arbeidet utføres etter anbud og finansiering gjennom investeringsmidler. Årlig skiftes det ut ca. 200 

HQL armaturer med nye tidsmessige LED armaturer. Tiltaket gir god trafikksikkerhetseffekt og på lang sikt også økonomisk effekt.  

 

29. Gangfelt. Vurdering og fjerning av etablerte gangfelt.  

Ny kunnskap viser at det skjer flere trafikkulykker i områder ved gangfelt som er feil plassert. Faste kriterier bør legges til grunn for å anlegge og 

opprettholde disse. Antall fotgjengere som krysser vei er noe av det viktigste man må vurdere. Kommunen vil starte gjennomgangen og vurdere 

etablerte gangfelt på kommunale veier. Kommunen må også være spørsmål av etablering av nye gangfelt legge kriteriene til grunn.   

 

30. Tiltak etter innspill fra skoler og barnehager mfl. Årets TS kommune.  

Alta fikk tildelt TS pris på 1 million kroner i 2015. Midlene står i bundet fond. Det er enighet om at midlene skal fordeles på flere mindre prosjekter. Man 

har etter forespørsel til skoler og barnehager fått innspill om tiltak. Disse tiltakene vil bli vurdert og iverksatt ut fra en totalvurdering. Hovedutvalget har 

hatt saken til behandling som orienteringssak.   


