
Forbetre trafikksikkerhet
Austrheim Kystbarnehage
Nosituasjon

• Ikkje anledning til å rygge inn i 
parkeringslommer, merking fører til at 
sjåfører må kjøre inn på parkeringsplass med 
fronten først

• Skaper farlige sitasjoner ved at små born kjem 
i blindsona til ryggende biler, risiko for 
påkjørsel når en rygger ut av parkering

• Å rygge inn i parkeringslomme er ein tryggare
måte å parkere på, då ein får betre oversikt 
når en forlater parkeringsplassen

• Ein må uansett rygge. Det er tryggare å gjere
det først som sist.

Ønska situasjon

• Oppnå en tryggere parkeringsplass og 
minimere risiko for påkjørsel på barnehagen 
sin parkeringsplass

• Trafikksikker barnehage

Løsningsforslag

• Merke om inn- og utkjørsel (snu kjørerute) og 
påbud om at sjåfører rygger inn i 
parkeringslomme

Det finnes alternativ for sjåfører som ikkje vil 
rygge inn, det då er mogeleg å parkere på øvre 
parkering



NO-SITUASJON

MERKINGA GJER AT DET 
EINASTE ALTERNATIVET ER Å 

KJØRE INN I 
PARKERINGSLOMME MED 

FRONTEN FØRST, OG RYGGE 
UT I RETNING PORTEN INN 

TIL BARNEHAGEN



NO-SITUASJON

• Når du kommer inn på en parkeringsplass er det 
mange faktorer du må ta hensyn til. Det kan 
være andre biler som kommer kjørende, gående 
til og fra bilene, barn som løper og biler på vei 
ut. Alle disse faktorene har du bedre oversikt 
over når du kommer kjørende inn på 
parkeringsplassen. Når du derimot skal kjøre ut 
fra parkeringsplassen, har du ikke like god 
oversikt med mindre du har parkert med fronten 
ut.

• Når du uansett må rygge, er det smartest å 
gjøre det først som sist.

• Alvorlige ulykker skjer på parkeringsplasser og 
særlig små barn er utsatte. De har ikke samme 
risikoforståelse som oss voksne, de er små og 
kan være vanskelige å oppdage i blindsonen.

Kjelde: Trygg Trafikk



ØNSKA SITUASJON

INN



ØNSKA SITUASJON

• Rygg inn, ikkje ut (TRYGG TRAFIKK)

Det er mange gode grunner til at du bør rygge inn på 
parkeringsplassen, det gir blant annet bedre oversikt 
når du kommer og når du forlater plassen. Her får du 
tre gode grunner til at du bør parkere med fronten ut:

• Du har bedre oversikt over parkeringsplassen når du 
kommer kjørende inn. Derfor er det smartere å rygge 
inn i en parkeringslomme når du kommer, enn når du 
forlater parkeringsplassen.

• Parkeringsplassen kan være oversiktlig og ha god 
plass når du parkerer, men kan fort bli full og 
uoversiktlig når du skal kjøre ut.

• Andre har bedre oversikt over deg. Det er lettere å 
bli oppmerksom på en bil som er i ferd med å rygge 
inn i en parkeringslomme enn når den er i ferd med å 
rygge ut. Da vil det være enklere for gående og andre 
kjørende å ta forhåndsregler.



Kilder: NAF og TT

– Alt for mange kjører med 
fronten inn når de skal 
parkere. Trolig fordi det føles 
lettvint og fordi de kommer 
lettere til i bagasjerommet når 
de skal hjem igjen. Men ikke la 
deg friste til det som framstår 
som lettvint. Rygg inn, det gir 
mye bedre oversikt når du skal 
ut igjen, og du kan lettere 
unngå ulykker, oppfordrer 
Marlene Engan Aasen, 
kommunikasjonsrådgiver i 
NAF.



Beslutning

Ønsker at Austrheim kommune ved avdeling for oppvekst og kultur, tar 
forslaget til følgje og snarest implementerer dette ved skilting, merking 
og informasjon til foreldre og føresette i Austrheim Kystbarnehage

God søknad for å få Austrheim Kystbarnehage sertifisert som 
trafikksikker barnehage igjen?

Forslagsstiller: Marielle S. Storebø, forelder. 12/2-2021


