
1 
 

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 

Lurøy kommune 
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Innledning 
Nordland Fylkeskommune krever at søknader om tildeling av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 

skal være forankret i en kommunal trafikksikkerhetsplan, og at prosjektene det søkes om skal være 

tilstrekkelig dokumentert/bekreftet.  

Planprogram Lurøy kommune vedtatt 28.06.2017 sier at Trafikksikkerhetsplan skal rulleres i 2018. Den 

opprinnelige trafikksikkerhetsplan ble utarbeidet i 2012 og er et resultat av relativt omfattende 

administrativ prosess og påfølgende politisk behandling. Vår 2017 kjørte kommunen en mindre 

omfattende prosess med hensikt å prolongere gyldighet av trafikksikkerhetsplanen frem til 2019. 

For å søke på og få tildelt midler, må kommunene ha godkjent trafikksikkerhetsplan. Fysiske tiltak kan 

dekkes opp mot 80%. Den enkelte kommune må da bidra med 20%. 

 

Regionale føringer 

Regional Transportplan Nordland 2018–2029 

Visjon og mål  

Nullvisjonen er styrende for utformingen av handlingsprogrammet for trafikksikkerhet. Hovedmålet i 

Regional Transportplan følger Nasjonal Transportplan om 26 eller færre hardt skadde og drepte i 

trafikken i Nordland innen 2024. Det tverrsektorielle samarbeidet er essensielt for å kunne nå dette 

målet. 

Hovedutfordringer i Nordland fylke 

Ulykkesutviklingen i Nordland viser en positiv trend med færre hardt skadde og drepte over tid på tross 

av økende trafikkmengde, men hver ulykke er en for mye. De vanligste ulykkestypene er 

utforkjøringsulykker og møteulykker, og det er de unge (mellom 16-25 år) som er mest utsatt for 

ulykker. Antall viltpåkjørsler langs fylkets veger og jernbane er for høyt og skaper både materielle 

skader, personskader, utrygghet for trafikantene og lidelser for viltet. Flere ulykker med gående og 

syklende har vært fremtredende de seneste årene, men registeringen av slike ulykker inneholder store 

mørketall. Trafikksikkerhetsarbeid rettet mot utsatte grupper er viktig, spesielt opp mot myke 

trafikanter. En kombinasjon av organisatoriske, trafikantrettede og fysiske tiltak er nødvendig for å 

sikre nedgang av antall hardt skadde og drepte. 

 

Lokale føringer for planarbeidet  

Samfunnsdelen kommuneplan Lurøy vedtatt den 07.10.2015 

Visjon: 
Å SKAPE GODE OPPVEKSTVILKÅR FOR INNBYGGERNE I LURØY BYGD PÅ KVALITET, TRYGGHET OG 
TRIVSEL!  
 
Mål: Lurøy skal være en god og trygg kommune å bo i for alle våre innbyggere  
 
Strategier 
•Arbeide for utbedring av veinett, blant andre: FV 12 (Bustneslia), FV 17 (Kilboghamn - Røytvik) 
og FV 439 (Tonnes - Eidhaugen).  
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•Sikkerhetstiltak utføres i henhold til gjeldende trafikksikkerhetsplan.  

•Utarbeiding av vedlikeholdsplan for kommunal vei ivaretar systematisk forbedring av 
eksisterende veinett.  
 

Arealdel kommuneplan for Lurøy 2006-2016 

Folkehelseplan, vedtatt den 10.12.2014 

 

Hovedproblemstillinger i ny plan  
Planen skal på bakgrunn av faglige utredninger og vurderinger prioritere hvilke fysiske og ikke-fysiske 
tiltak som skal iverksettes. Hensikten er at trafikksikkerhetsplanen skal ha et solid eierskap 
tverrsektorielt og at planen skal legge føringer for alt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Alle 
kommunens ansvarsområder skal være ivaretatt.  
Planen vil ha hovedfokus på å definere konkrete virkemiddel som kommunen kan anvende for å oppnå 
nasjonale og regionale ambisjoner om trygging av skoleveier, øke andelen gående og syklende ved å 
tilrettelegge for trygg ferdsel for disse trafikantgruppene, opplæring rettet mot barnehager og skoler 
mm.  
Planens andre hovedfokus er generell trafikksikkerhet med blant annet rassikring langs veiene i 

kommunen. 

 

Utredningsbehov  
For å kunne utarbeide en trafikksikkerhetsplan er det behov for mer kunnskap om lokaltrafikale 

utfordringer. Gjennom vurdering av standard på det private, kommunale og fylkeskommunale 

veianlegget, ulykker i hver krets, skal det dannes et korrekt bilde av situasjonen i dag. 

Kommunen ønsker å kjøre en bred medvirkningsprosess i arbeid med den nye trafikksikkerhetsplan. 

Kommunen ønsker å involvere lokalutvalg, idrettslag, osv. Dette er nødvendig for å kunne spisse 

innsatsen til der behovet er størst. 
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Statistiske fra 2010-2018 viser at de fleste ulykker på vei i kommunen har skjedd i Lurøy innland.  

 

Trafikkulykker i Lurøy kommune, 2010-2018. Kilde: Vegkart.no 

De fleste ulykker har skjedd på FV17 og FV439. Det har ikke skjedd ulykker i Onøy/Lurøy og på Sleneset. 

Det kan hende, at mindre ulykker der ingen personer ble skadet ikke er innrapportert.  

Bare 3 ulykker er registrert på kommunal vei siden 1995. Alle andre ulykkene skjedde på fylkesveier.  

MC er ofte involvert i ulykker, og skadenivå er som regel høyere enn ved bilulykker. 

2 personer ble hard skadd i periode 2010-2018 i 2 forskjellige ulykker. Den ene er bilulykke der en bil 

kjørte utfor FV17, den andre er MC ulykke der motorsykkel kjørte utfor kommunal vei på Lovund.  

 

Risikoområder  

Tall fra transportøkonomisk institutt (TØI), viser at områder i umiddelbar nærhet av skole/barnehage, 

fotgjengerfelt og trafikkareal der tung og lett transport kombineres er de feltene der de alvorligste 

ulykkene oppstår. Dette dreier seg om dødsulykker og ulykker med alvorlige personskader. Dette er 

grensesnitt mellom bilister/myke trafikkanter, områder skoler, barnehager, butikker, områder der folk 

oftest krysser vei, osv.  

Til tross for at statistikken viser at de fleste ulykker skjer på fylkesveier, er det for kommunen 

hensiktsmessig å satse på ulykker med størst personskadepotensial. Kommunen bør også prioritere 

områder der kommunen har størst mulighet til å påvirke.  
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Påkjørsel av dyr 

Et annet område som kommunen burde gi prioritering til, er påkjørsler av husdyr, rein og vilt. Det er 

relativt mye landbruk i kommunen. Dyr beites ofte i områder langs veiene og det hender at husdyr 

(oftest sauer) havner på veien. Det blir påkjørt sauer nesten hvert år.  

Rein ferdes langs veiene ofte og det kan potensielt skje ulykker.  

Elg blir påkjørt i kommunen også neste hvert år. Hvis ingen mennesker blir skadet i ulykken, havner 

ikke ulykkes data med i statistikken. Imidlertid ønsker kommunen avklare om det er noe mer vi kan 

gjøre for å få ned antall påkjørsler? 

 

Mål 

Resultatmål:  

Planen skal gi forutsigbare rammer for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen og til enhver tid 

synliggjøre hvilke innsatsområder som har høyest prioritet. 

Effektmål:  

Planen skal synliggjøre behov for bygging av gang- og sykkelveier, fartsreduserende tiltak og generell 

tilrettelegging for myke trafikanter. Planen skal bidra til opplæring og informasjonsdeling slik at 

arbeidsgivere, skoler og barnehager kan rette spesielt fokus på trafikksikkerhet i sin daglige drift. 

 

Planprosessen 
Måned Aktivitet 

september 2018 Vedtak om planoppstart og høring planprogram 
Oktober 2018 Høring av planprogram. Lokalutvalg, organisasjoner, osv.  
november 2018 Bearbeiding av innspill til planprogram  
desember 2019 Vedtak endelig planprogram. Arbeid med planforslag 
Mars 2019 Utlegging av forslag trafikksikkerhetsplan ut til offentlig ettersyn 
mai 2019 Bearbeiding av innspill  
juni 2019 Vedtak endelig plan 

 

 


