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Bakgrunn 
Trafikksikkerhetsplan for 2010 -2013er revidert som en del av den årlige rullering av planen. 
Det er foretatt kun mindre endringer, da det ikke har kommet innspill som vil kreve en 
vesentlig endring av planen og handlingsprogrammet. 
Planen skal være et viktig styringsverktøy for målrettet kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, 
og viser blant annet hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen. Planen er 
basert på nasjonale og regionale forutsetninger for trafikksikkerhetsarbeidet. 
Gratangen kommune er en liten kommune som har forholdsvis lite veiareal og trafikk. Det 
forhindrer ikke at det ikke skjer ulykker i kommunen. Derfor må vi ha fokus på dette feltet. 

Mål 

Hovedmål:  
Trafikkskader skal gå ned som et resultat av det arbeidet som gjøres av innbyggerne og 
kommuneledelsens innsats for å trygge de som ferdes i trafikken. Dette kan bare skje gjennom 
den enkeltes innsats og at det foregår en utstrakt informasjon til alle grupper i befolkningen. 
 

Delmål 

1. 

Alle barn og unge skal ha en trygg skoleveg, enten de går, sykler, eller kjører bil/buss. Det 
er viktig å skille trafikken mellom kjørende, gående og syklende. 

Skoleveg 

 

2. 

Legge til rette adkomster, lekeplasser og veier på en slik måte at det er god oversikt og 
fremkommelighet, og at motortrafikken tar hensyn til de myke trafikkanter som ferdes i 
boområdene. 

Trygge bomiljøer 

3. 

Alle aldersgrupper friske og funksjonshemmede har krav på å kunne ferdes trykt i 
trafikken. I sentra bør motorferdsel henvises til områder som ligger adskilt fra den øvrige 
trafikk med hensyn til veier og parkeringsplasser. 

Trygge sentra 

4. 

Øke barn og unges kunnskap om deres ferdsel i trafikken.  Fokusere sterkt på det som 
skjer i forbindelse med trafikkulykker og om hvordan man prøver å unngå disse. Barn og 
unge har ansvar på lik linje med øvrige trafikanter å lære seg aktsomhet når en ferdes på 
veier og gater. 

Holdningsskapende arbeid blant barn og unge 

5. 

Gi de unge informasjon og opplæring i det å ferdes i trafikken som nybegynnere og 
fokusere på ansvar og holdninger.  Ungdom som ønsker det gis muligheter til å trene på 
bane hvor de kan få kjøre fort og får erfaring i å mestre vanskelige forhold. 

Holdningsskapende arbeid blant unge som nettopp har tatt sertifikat 
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6. 

Øke den voksne del av befolkningens forståelse av endret trafikkbilde og at deres 
oppførsel i trafikken skal være et forbilde for den yngre generasjon. 

Holdninger blant voksne og eldre til å beherske endringer i trafikken 

7. 

Engasjere den alminnelige borger til samarbeid og engasjement, være sitt ansvar bevist og 
innordne seg de forhold som foreligger, det være seg på vei, gate, parkplass og i 
boligområder. 

Generelt holdningsskapende i befolkningen 

8. 

Ved utarbeidelse av arealplaner må kommunen se på helheten når det gjelder institusjoner 
som medfører økt bruk av transportmidler som igjen skaper økt trafikk. Boligområdene 
bør planlegges på en slik måte at trafikken til og fra skoler, barnehager, idrettsanlegg er 
skjermet for økt trafikk. Som en del av kommuneplan bør arealplaner og 
transportplanlegging inngå for å se det totale trafikkbilde. Dersom det foregår store 
endringer kan en gjennom trafikksikkerhetsplan skjerme de mest utsatte arealene og 
fordele eller lede trafikkbildet i den retning som gir størst sikkerhet. 

Samordnet areal- og transportanlegg 

Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet 

Ansvar 
Teknisk etat har det overordnede ansvar for utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan. Skoler, 
barnehager, lag og foreninger har kommet med innspill og utformet et forslag til plan ut fra 
deres ståsted i kommunal sammenheng. Ved å trekke de forskjellige grupper inn i 
planarbeidet er det kommet fram synspunkter på hva de legger vekt på. 
Kommunens etater, spesielt teknisk sektor har et godt kjennskap til hvor det trafikkmessig er 
riktig å sette inn resurser for å forebygge trafikkskader. Hovedansvaret ligger hos politikerne 
som skal gi retningslinjer for bruk av midler som skal benyttes for å bedre det totale 
trafikksikkerhetsbilde. 
 

Funksjoner 

Funksjon Ansvarlig 

Styringsgruppe Administrasjon 

Prosjektgruppe Teknisk etat 

Arbeidsgrupper A. Skoler og barnehager samarbeider om opplegg i 
forbindelse deres trafikksituasjon 

B. Foreninger og lag har fått informasjon om hva 
trafikksikkerhetsplan går ut på og de kommer med 
innspill til denne 

C. Politiske organer kommer med sine forslag til plan, og 
finansiering av de forskjellige tiltak 

D. Kommunens administrasjon framlegger sine synspunkter 
til plan. Administrasjon og politikerne må i fellesskap 
prioritere hvilke tiltak som skal iverksettes. 
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Arbeidsform 
Skoler og barnehager tar trafikksikkerhet opp i klasser og trinn og får barna til å komme med 
sine meninger og hva de legger vekt på. Dette gjøres som en del av undervisningen og lager 
sitt bidrag til trafikksikkerhetsplan. 
 
Lag og foreninger kan sammenkalle medlemmene og få uttalelser fra dem når det gjelder det 
de er opptatt innenfor trafikksikkerhet. 
 
Politiske organer kan i sine fora ta opp sikkerhet som egen sak og vektlegge de momenter de 
mener skal være med i plan. 
 
Kommunens administrasjons oppgave er å vurdere de forslag som er kommet inn, plassere de 
innenfor de økonomiske rammer som de arbeider under, legge fram forslag for 
kommunestyret til behandling og vedtak. 
 

Registrering og problemanalyse 
Vegvesenets statistikk for perioden 2004-2007 viser at Gratangen kommune har få 
trafikkulykker, men at kommunen ligger relativt høyt når det gjelder drepte og skadde pr 1000 
innbyggere med vel 12 personer i perioden. Statistikk mottatt fra Vegvesenet for perioden 
2005-2008 viser at dette tallet ikke er redusert. Det er én drept, 2 alvorlig skadde i perioden 
mens øvrige er lettere skadde. 
Statistikken for perioden 2005-2008 viser at i alle de registrerte ulykkene er det kjøretøy 
involvert. Nær alle ulykkene gjelder utforkjøringer på E6 eller RV825.  
Det er klart at denne statistikken ikke fullt ut underbygger de følte trafikale utfordringene i 
kommunen. Det er en rekke strekninger og punkter som vil kreve stor oppmerksomhet for å 
sikre utsatte trafikantgrupper. Beskrivelsene nedenfor gir en kortfattet beskrivelse av disse 
utfordringene. 
 

Vegkryss i Gratangsbotn:  
Fylkesvei 141 krysser Moanveien og er et uoversiktlig vegkryss. Spesielt om morgenen da det 
er skolebarn i området som venter på skolebussen. Krysset er uoversiktlig på grunn av en 
bolig som hindrer frisikt. 
 

Gratangsbotn skole. 
På skolen er det i dag ca 100 elever fra 6 til 16 år og ca 20 voksne har sitt arbeid på skolen. 
Moanveien er sterkt trafikkert på morgenen og på ettermiddagen på grunn av skolen og øvrig 
trafikk. Skolen ligger midt i boområde og de nærmeste går til skolen, mange flere kunne gått 
dersom forholdene ble lagt til rette. Det gjelder elevene som bor på Kalmerryggen og på 
Elvenes. Slik trafikksituasjon er i dag er det farlig for de minste å ferdes langs denne vegen. 
Den er smal og mangler sykkel og gangsti. Veien ble asfaltert i 99 med det resultat at 
hastigheten har økt og veien er blitt smalere. 
Samarbeidsutvalget og foreldrenes arbeidsutvalg ønsker nedsatt fartsgrense til 30 km og 
fartsdumper fra avkjørsel til fartøyvernmuset og til Granstrøm verksted. 
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 Gratangsbotn barnehage 
Det er naturlig å se på barnehagen som en integrert del av det miljøet i Gratangsbotn og med 
tilknytning til skolen og bomiljøet.  
Uteområdet til barnehagen er inngjerdet mot veien som er høyt nok om sommeren, men om 
vinteren er dette for lavt. En del av trafikken til barnehagen skaper problemer da de fleste 
kjører inn på området og spesielt om vinteren oppstår det farlige situasjoner for barna i 
området. 
 

Årstein og Myrland barnehage. 
Disse barnehagene ligger forholdsvis skjermet mot trafikk, men inngår i det øvrige miljøet på 
sine respektive steder. En naturlig del av deres undervisning er opplæring å ferdes i trafikken. 
Årstein barnehage er inngjerdet med nettinggjerde og solide porter i 2009. 
 

Årstein bru, Krysset mellom fylkesvei 141 og 825 
Brua kommer vinkelrett på fylkesveien og det er problemer med trafikken som kommer tre 
veier og skaper vanskelige kjøreforhold. 
 

Årstein bru – Myrlandshaugen. 
Fra Årstein bru og til avkjørsel kommunehus er det i 2001 opparbeidet sykkel og gangsti. 
Busslommene som ble anlagt i den forbindelse, gjør avkjørsel fra kommunehuset og 
boligfeltet svært uoversiktlig. Trafikken har økt pga av trafikk til Gratangsheimen  
Riksvei 141 videre til Myrlandshaugen er den farligste veien å ferdes i kommunen. Veien er 
smal med stupbratte fjellsider både på oversiden og nedsiden av fylkesveien. 
På denne fylkesveien kjøres det skolebarn til Nord-Gratangen skole hver dag, Svømmehallen 
til kommunen ligger i tilknytning til denne slik at skolebarnkjøringen er ekstra i den 
forbindelse. Det er og arbeidsvei for mange som jobber i kommunen og i Ofotendistriktet.  

Nord-Gratangen skole. 
Det er mange barn som ferdes utenfor skolen og det er ingen fysiske hinder som sperre mot 
fylkesveien. Skolen ligger tett ved fylkesvei 141. parkeringsplass på framsiden av skolen 
skaper en del farlige situasjoner. 
 

Fylkesvei 848 Hilleshamn-Skånland kommune 
Veien er rasutsatt vinter og vår slik at den til tider er sperret for trafikk. Befolkningen på 
Tjuvskjær har søkt om nedsatt fartsgrense. Det er og ønske om fartsreduksjon på strekningen 
Laberg-Hellarbogen. 
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Fylkesvei 141 Myrlandshaugen – Lavangen kommune 
Veien er rasutsatt vinter og vår eller ved store nedbørsmengder og til tider sperret for trafikk. 
Rassikring tatt med i Statens Vegvesens Rassikringsplan for 2000. 
 

Kommunale boligfelt. 
Vikarselvveien boligfelt: Beboerne i området ønsker nedsatt hastighet til 30 km/t og 
fartsdumper ved innkjørsel til feltet.  
 

Tiltak for å øke trafikksikkerheten i kommunen 

Langsiktige tiltak i kommunal regi 
 

1. 

Kommunestyret har satt av midler til bygging av gang-/sykkelsti på strekningen fra skolen 
til RV825. Det er søkt om trafikksikkerhetsmidler til dette formålet. Prosjektet omfatter 
ikke brua over Storelva samt tiltak i forbindelse med kryssing av RV825. Her må det 
etableres tiltak som skiller gang-/sykkeltrafikk og biltrafikk. Tiltak på sikt er å anlegge 
sykkel og gangsti fra skolen til Kalmerryggen boligfelt. Dette vil ivareta den trafikken 
som de myke trafikanter skaper i dette området av kommunen. 

Gratangsbotn skole. 

2. 

Brua over Hilleshamnelv på kommunal vei i Hilleshamn erstattes. Det er bevilget 
kommunal egenandel og søkt om trafikksikkerhetsmidler til formålet. 

Bru over Hilleshamnelva 

3. 

Sykkel og gangvei til skolen og Kalmerryggen og Elveneshaug  
Nord- Gratangen skole og Elvenes  

 

4. 

• Veglys fra Kalmerryggen – Storfossen 

Veglys - gatelys 

• Veglys fra Langmyra forlenges til vegkryss til Kvernmo. 
 

5. 

Det er i kommunen mange smale bruer som virker trafikkfarlige,  dette gjelder  både 
Moanvein og fylkesveiene og kommunale veier, etter hvert bør disse utvides slik at de 
ikke er til hinder i trafikken.  

Bruer 

 

6. 

Kommunen har ansvar for 32 km  herav er det fast dekke på 14,5 km. Vedlikeholdet  går 
vinterstid ut på  brøyting  av veinettet og fjerning av is med maskiner eller ved stiming. 

Vedlikehold av det kommunale veinett. 
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Om sommeren går vedlikeholdet ut på skraping av veinettet og rep av skader i løpet av 
vinteren og vårløsningen.  
Det bør iverksettes tiltak for å få fast dekke på hele veinettet og tidligere asfaltterte veier 
må rustes opp før de går i oppløsning. 

7. 

Helsetjenesten har blant andre oppgaver også å sørge for gi informasjon om 
trafikksikkerhet til småbarnsforeldre. Det deles ut brosjyrer, der ulike temaer rundt 
trafikksikkerhet tas opp. Brosjyrene omfatter informasjon om: 

Helsetjenesten i kommunen   

• Bilbarnestol/nett 
• Sikring av barn i bil 
• Kryssing av vei med barnevogn. 
• Barn som sitter bakpå sykkel og sikkerhetsutstyr til dette. I forbindelse med bruk av 

vanlig sykkel, er det også ønskelig at helsestasjon informerer om foreldres 
erstatningsansvar når barn fra 7 år skader andres materiell. 

• Helsestasjon informerer om hvilke hensyn som er viktig å ta i forhold til å gå eller 
kjøre buss til skolen. 

8. 

Å ferdes som trafikkant er den enkeltes ansvar enten man går, sykler eller ferdes med 
motorkjøretøy. Jo tidligere man starter opplæring og får forståelse for det å ferdes i 
trafikken jo bedre er det. Trafikkforholdene endres det gjelder årstider og det gjelder 
utbygning av trafikale forhold slik at trafikkopplæring er en livslang læring. 

Trafikkantopplæring/-oppførsel 

 

Langsiktige tiltak i annen regi 

1. 

Siden krysset er på en fylkesvei og stamvei ligger ansvaret hos Statens Vegvesen for å 
utbedre dette på en slik måte at sikkerheten blir ivaretatt. Det må settes opp veglys ved 
kryss E6 Gratangen hotell. 

Vegkryss i Gratangsbotn og vegkryss E6 Gratangen hotell 

2. 

For å opprette et godt kjøre og trafikkmiljø bør det opprettes en rundkjøring  ved overgang  
fra fylkesvei 825 til fylkesvei 141. 

Årstein bru, krysset mellom fylkesvei 141 og  825 

3. 

Veistrekning er smal og svingete, med utsatte områder for ras. Veistrekningen må 
oppgraderes i sin helhet for å rette opp de mest svingete områdene og utvide veibredden 
slik at sikkerheten økes. Områder på denne veistrekning er tatt inn i Statens Vegvesens 
Rassikringsplan for 2000.  

Årstein bru –Myrlandshaugen fylkesvei 141-Lavangen kommune 

Busslomme og ordnet avkjørsel fra kommunehuset og fra boligfelt må oppgraderes. 

4. 

Spesielt rasutsatte områder som er tatt inn Statens vegvesen Rassikringsplan for 2000. 
Fylkesvei 825 Hilleshamn- Skånland kommune. 
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Kortsiktige tiltak 

Sted Tiltak Mål/hensikt Ansvar I samarbeid 
med 

Kostn. 
i kr 

Realisering 

Gratangsbotn 
skole 

Trafikkopplæring Økt sikkerhet Skolen    5000 2010- 

       

Gratangsbotn 
barnehage 

Trafikkopplæring Økt sikkerhet Barnehagen    5000 2004- 

       

Nord-
Gratangen 
skole 

Rekkverk mot veg Stenge parkplass 
mot veg 

 Statens vegvesen kommunen 30000 2004-2006 

 Nedsatt 
fartsgrense 30km 

Økt sikkerhet Statens vegvesen kommunen   5000 2003-2005 

 trafikkopplæring Økt sikkerhet Skolen    5000 2003- 

Vikarselv- 
veien 
boligfelt 

Nedsatt 
fartsgrense 30km 

Økt sikkerhet Teknisk etat   2003- 

 fartsdumper Økt sikkerhet Teknisk etat  20000 2003- 

       

 



 
GRATANGEN KOMMUNE 

VEILISTE 2009  
INNDELT I RODER MED VEINUMMER 

 
 

Rode vei Navn meter merknad 
1 101 LANGMYRA XE6 - KVERNMO 2950 fast dekke 

  102 GRAT.HOTELL - XE6 500 fast dekke 
  103 ØSE XE6 - VASSØSE 1520   
  104 STORFOSSEN X825 - Dalslettbakken  940 fast dekke 
  105 KVERNMOVEIEN - PELSDYRFARM 820   
  106 KVERNMOVEIEN - HOLTÅS 400   
 
 

 
Rode vei Navn Meter merknad 

2 207 ELVENES X825 - ELVENESHAUG 1400 Meget bratt traktor 
  208 ELVENES X825 - vannrenseanlegg 280 Meget bratt traktor 
  209 ELVENES X825 - TANNKLINIKK -E.JAKOBSEN 800 fast dekke 
  210 Stikkvei til Tom Børre 50 fast dekke  
  211 ELVENES X825 - ELIBORG 150   
  212 BRANNMO X825 - OSEVOLL 370   
  213 STEINLI X825 - BJØRKLI 400   
  214 HØGEBAKKEN KIRKEGÅRD 120 fast dekke 
  215 BOTN, RENSEANLEGGET 80 fast dekke  
  216 KALMERYGGEN XFV142 - BOLIGFELT 340 fast dekke 
  217 FJORDBOTN XFV142 - GRATANGSBOTN SKOLE 50 fast dekke 
  218 FJORDBOTN XFV142 - BOLIGFELT 150 fast dekke 
  219 BRANNSTASJONEN 50 fast dekke 
  220 BARNEHAGEN I GRATANGSBOTN 150 fast dekke 
  221 MUSEET 340 fast dekke 
 222 VEI TIL SLAMAVSKILLER /PUMPEST. I VESPEN. 100  
 
 
 
Rode vei Navn Meter merknad 
 

3 322 LABERGDALEN-SNUPLASS V/GEIR GUNNARSEN 1000 fast dekke 
  323 VEI TIL LABERG KIRKEGÅRD 500   
  324 SORTEBEKKEN BOLIGFELT 460 fast dekke 
  325 HELLARBOBEN NÆRINGSOMRÅDE 180 fast dekke 
  326 X825 - FOLDVIK - X825 2980 fast dekke 
  327 KAI I FOLDVIK 100 fast dekke 
  328 FOLDVIK BRYGGE 50 fast dekke 
 
 

 
Rode vei Navn Meter merknad 
 

4 429 X825 - HILLESHAMN - X825 1500 fast dekke 

Ole Kristian
Typewritten Text

Ole Kristian
Typewritten Text
Vedlegg

Ole Kristian
Typewritten Text

Ole Kristian
Typewritten Text



 
 

Rode vei Navn Meter merknad 
 

5 530 ÅRSTEIN BOLIGFELT 1400 fast dekke 
  531 ÅRSTEIN X848 - KIRKA 230 fast dekke 
  532 ÅRSTEIN X848 - BOLIGF.VEST/BARNEHAGEN 300 fast dekke 
  533 ÅRSTEIN X848 - KOMMUNEHUSET 50 fast dekke 
  534 GRATANGSHEIMEN 100 fast dekke 
  535 LEGEKONTOR/FYSIOTERAPI/OMSORGSBOLIGER 150 fast dekke 
  536 KIRKEGÅRDEN PÅ ÅRSTEIN 100 fast dekke 
  537 TEKNISK LAGER UL IDUN 50   
  538 X848 - VEI TIL ÅKENES 400   
  539 SKIFTE X848 - ØVRE SKIFTE 460   
  540 HESJEBERG X848 - HESJEBERG 410   
 

 
 

Rode Vei  Navn Meter Anmerkning 
6 641 NORD-GRATANGEN SKOLE 200 100 m fast dekke 

  642 
FV 141-SAGA OG KIRKEGÅRD 
MYRLANDSHAUGEN 1000 fast dekke t saga 500m 

  643 MYRLAND BARNEHAGE 120   
  644 HANS OLAIHAUGEN X141 - BOLIGFELT 210 fast dekke 
  645 LØVDAL XFV141 - ELDREBOLIG 70 fast dekke 
 
 
 
JUNI 2009 


	Bakgrunn
	Mål
	Hovedmål: 
	Delmål
	1. Skoleveg
	2. Trygge bomiljøer
	3. Trygge sentra
	4. Holdningsskapende arbeid blant barn og unge
	5. Holdningsskapende arbeid blant unge som nettopp har tatt sertifikat
	6. Holdninger blant voksne og eldre til å beherske endringer i trafikken
	7. Generelt holdningsskapende i befolkningen
	8. Samordnet areal- og transportanlegg


	Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet
	Ansvar
	Funksjoner
	Arbeidsform

	Registrering og problemanalyse
	Vegkryss i Gratangsbotn: 
	Gratangsbotn skole.
	 Gratangsbotn barnehage
	Årstein og Myrland barnehage.
	Årstein bru, Krysset mellom fylkesvei 141 og 825
	Årstein bru – Myrlandshaugen.
	Nord-Gratangen skole.
	Fylkesvei 848 Hilleshamn-Skånland kommune
	Fylkesvei 141 Myrlandshaugen – Lavangen kommune
	Kommunale boligfelt.

	Tiltak for å øke trafikksikkerheten i kommunen
	Langsiktige tiltak i kommunal regi
	1. Gratangsbotn skole.
	2. Bru over Hilleshamnelva
	3. Nord- Gratangen skole og Elvenes 
	4. Veglys - gatelys
	5. Bruer
	6. Vedlikehold av det kommunale veinett.
	7. Helsetjenesten i kommunen  
	8. Trafikkantopplæring/-oppførsel

	Langsiktige tiltak i annen regi
	1. Vegkryss i Gratangsbotn og vegkryss E6 Gratangen hotell
	2. Årstein bru, krysset mellom fylkesvei 141 og  825
	3. Årstein bru –Myrlandshaugen fylkesvei 141-Lavangen kommune
	4. Fylkesvei 825 Hilleshamn- Skånland kommune.

	Kortsiktige tiltak




