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FORORD

Lebesby kommune har startet opp arbeidet med revidering av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens 
Vegvesen. Planen er en del av trafikksikker kommune. For å kunne få tildelt trafikksikkerhetsmidler gjennom 
Finnmark fylkeskommune må kommunen ha en godkjent trafikksikkerhetsplan.

Trafikksikkerhetsplanen for Lebesby kommune 2018-2022 er revidert av drift, Teknisk etat og 
trafikksikkerhetsutvalget.  

Materialet for planen er innhentet fra Statens vegvesen, Trygg Trafikk,SSB samt innspill fra lag, foreninger, 
skoler, barnehager, bedrifter m.v. i Lebesby kommune. 

Trafikksikkerhetsplanens overordnede målsettinger er hentet fra forslag til Regional Samferdselsplan for 
Finnmark.

«Trafikksikkerhet er en viktig del av drift, vedlikehold og 
investeringer på vegnettet i Finnmark. 
I 2002 ble "0-visjonen" innført som et overordnet grunnlag for 
trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette er en visjon om at ingen skal bli drept eller 
varig skadd i trafikken.

1.1.1 Fokus på barn og unge
Hovedstrategiene for fylkeskommunen er å videreføre fokuset på barn, ungdom og 
kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Det er relevant å prioritere tiltak rettet mot 
utforkjøringsulykker, økt trafikksikkerhet i byer og ha økt fokus på 
trafikksikkerhetsinspeksjoner og strakstiltak.

1.1.2 Trafikksikkerhetskampanjer
Trafikksikkerhetsforumet (TS) deler hvert år ut skolesekker i refleksstoff til fylkets 
førsteklassinger. Hvert år blir trafikksikkerhetsprisen delt ut til en 
organisasjon/privatperson som har bidratt til å fremme trafikksikkerhet i fylket.»
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1.2 Bakgrunn for planen

Undersøkelser viser at trafikkulykker er en hyppig dødsårsak i gruppene barn og ungdom. Trafikkulykkenes 
antall, omfang og karakter viser at disse representerer et betydelig folkehelseproblem, og koster årlig samfunnet 
store beløp. Arbeid med trafikksikkerhet er derfor noe Lebesby kommune vil arbeide målrettet med.

Arbeid med å forebygge trafikkulykker og å øke trygghetsfølelsen har hatt høy prioritet i norsk 
trafikksikkerhetspolitikk. Det har derfor vært en sterk satsing på ulykkesreduserende tiltak siden – 70 tallet. Det 
reises mer, og lengre. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Personbiltrafikk står i
særlig grad for økningen. Annenhver nordmann eier i dag en bil, og målt både i antall reisende og 
personkilometer er bruken av personbil blitt femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Reiser med kollektivtransport
utgjorde i 2005 8 prosent av alle reiser. Litt over halvparten av alle kollektivreiser foregår med buss og en 
tredjedel med skinnegående transportmidler. Hver nordmann reiser i gjennomsnitt knappe 7 km hver dag med 
kollektive transportmidler. Kun 11 prosent av alle arbeidsreiser ble foretatt med kollektive transportmidler.

Det er ingen formell lovhjemmel eller prosedyre for hvordan kommunene skal drive sitt trafikksikkerhetsarbeid. 
Aktivitetsnivået og kvaliteten på arbeidet kan variere mye fra kommune til kommune, fra å være ad-hoc-preget 
til mer systematiske planer som inngår i kommunenes langtidsplaner. Det er blitt stadig mer vanlig å utarbeide 
kommunale trafikksikkerhetsplaner for å få oversikt over hva som trengs av tiltak, og hvor mye det vil koste. 
 
Trafikksikkerhetsplan for 2018-2022 handler om å innfri målsetting om å få ned trafikkulykkestallene i Lebesby.
Videre skal planen være til hjelp i det totale TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET i kommunen mht hvilke tiltak
som skal gjøres av hvem, når, og til hvilken kostnad.

For å få et mest mulig helhetlig trafikksikkerhetsarbeid er det viktig at arbeidet koordineres, for å unngå at 
etatene jobber hver for seg.

Som et ledd i styrking av det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet utarbeides Trafikksikkerhetsplan 2018-
2022. Rulleringen av planen vil da harmonere med Regional Samferdselsplan for Finnmark.
Både etater, organisasjoner, fylkeskommune og vegvesenet bistår kommunen i dette arbeidet.

1.3 Oppbygging av planen

Trafikksikkerhetsplanen for Lebesby må være så konkret som mulig, slik at den blir brukervennlig.

Planen består av to hoveddeler, en strategidel og en handlingsplan. I tillegg finnes det et vedlegg med ”Innspill 
fra lag, bedrifter, barnehager, skoler og privatpersoner”

Strategidelen inneholder bl.a. målsettinger og satsingsområder for trafikksikkerhetsarbeidet. 
Strategidelen gjelder for hele perioden, mens handlingsplanen justeres hvert år i takt med kommunens 
økonomiplan.

Teknisk etat er ansvarlig for at tiltakene i planen blir gjennomført.
Tiltak som skal gjennomføres er satt opp med hovedansvarlig for gjennomføringen. 
Handlingsplanen blir nærmest å betrakte som en kontrakt for gjennomføring av tiltakene.
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1.4 Deltakere i TS utvalget

Sigurd Rafaelsen (Leder)
Linn Mørch Pettersen
Daniel Olsen

1.4 Kostnader og finansiering av prosjektet

Der vil ikke bli utarbeidet en total kostnadsramme for trafikksikkerhetsarbeidet. Men derimot vil det hvert år bli 
utarbeidet en kostnadsramme i forhold til vedtatte tiltak som vil bli tatt med i budsjettarbeidet. 
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KAP 2  STATISTIKK

2.1 Ulykkessituasjon 

Personer drept eller hardt skadd i veitrafkkkllkker i Norge

2016 Snitt siste 5 rr

Drept Hardt skadd Drept Hardt skadd

I alt 135 656 146 685

Menn 111 429 109 447

Kvinner 24 227 37 238

Trafkantgrkppe

Bilførere 57 216 69 244

Bilpassasjerer 18 97 22 113

Førere og passasjerer pr motorslkkel og moped 23 150 22 135

Mlke trafkanter 27 170 27 177

Andre trafkanter 10 23 6 16

Alder

0-15 rr 2 38 4 40

16-24 rr 24 128 28 138

25-44 rr 31 172 35 197

45-64 rr 46 197 44 201

65 rr eller eldre 32 118 35 108

Uoppgitt alder 0 3 0 2

Kilde: Statstsk sentralblrr

Personer drept eller skadd i veitrafkkkllkkerr etter fllke.

Ullkker Skadde i alt Drepte
November 
2016

November 
2017

November 
2016

November 
2017

November 
2016

November 
2017

I alt 291 409 361 734 5 12

Østfold 25 27 32 52 0 0

Akershks 16 39 22 69 0 2

Oslo 30 38 36 60 0 0

Hedmark 9 20 10 36 1 1

Oppland 5 14 9 28 1 0

Bkskerkd 12 20 18 39 1 1

Vestfold 18 22 25 37 0 0

Telemark 15 13 20 22 0 0

Akst-Agder 10 13 13 26 1 1

Vest-Agder 8 13 8 23 0 0

Rogaland 22 38 22 67 0 1

Hordaland 33 46 35 90 0 1

Sogn og 9 10 10 15 1 0
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Fjordane
Møre og 
Romsdal 21 32 29 48 0 1

Sør-Trøndelag 23 22 29 44 0 1

Nord-Trøndelag 8 5 8 7 0 0

Nordland 17 23 21 43 0 2

Troms - Romsa 8 9 12 16 0 0
Finnmark - 
Finnmárkk 2 5 2 12 0 1

Kilde: Statstsk sentralblrr

Av tabellene vises problemstillingen med en stor andel drepte og skadde blant gruppene barn og ungdom, hvor 
den minste aldersgruppen: 16-24 år står for den største andelen skadde og drepte i begge politidistrikt.
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Fra diagrammet over vises en nedadgående trend hva gjelder antall ulykker totalt for Finnmark. Dette samsvarer 
også med den nasjonale ulykkessatistikken. Nedgangen kan ses i sammenheng med nasjonal og regional 
opptrapping av arbeid med trafikksikkerhet.
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2.2 Lokal beskrivelse

Lebesby kommune kjennetegnes ved flere sentra med + spredt bebyggelse. I tillegg kommer en god del 
hyttebebyggelse i området rundt i distriktet.

Tabell 1. Drepte og skadde i veitrafikkulykker. Valgt region. 2000-2016. 

Region/Kommune
 

År
 

Antall personer drept og skadd i
veitrafikkulykker

 

Drepte og skadde  Drepte  Skadde  

Lebesby 2000 7 0 7

Lebesby 2001 4 0 4

Lebesby 2002 2 0 2

Lebesby 2003 3 0 3

Lebesby 2004 4 0 4

Lebesby 2005 3 0 3

Lebesby 2006 1 0 1

Lebesby 2007 2 0 2

Lebesby 2008 5 0 5

Lebesby 2009 2 0 2

Lebesby 2010 4 0 4

Lebesby 2011 1 0 1

Lebesby 2012 6 0 6

Lebesby 2013 1 1 0

Lebesby 2014 1 0 1

Lebesby 2015 1 0 1

Lebesby 2016 0 0 0

Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
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Tabell 1. Antall personbiler i    alt og per 1000 innbyggere. Valgt region. 2000-
2016. 

Region/Kommune
 

År
 Personbiler  

Antall  Per 1000 innb  

Lebesby 2000 412 282

Lebesby 2001 401 263

Lebesby 2002 420 278

Lebesby 2003 403 269

Lebesby 2004 391 265

Lebesby 2005 408 285

Lebesby 2006 404 290

Lebesby 2007 414 305

Lebesby 2008 422 324

Lebesby 2009 432 324

Lebesby 2010 447 333

Lebesby 2011 453 339

Lebesby 2012 474 350

Lebesby 2013 477 356

Lebesby 2014 517 386

Lebesby 2015 539 401

Lebesby 2016 546 414

Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
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2.2.1 Snøscootere som en del av trafikken

De seneste årene har antall snøscootere i Lebesby kommune økt betraktelig. Dette er sammenfallende med 
tendenser i andre Finnmarkskommuner. I oversikten fra Statens vegvesen var det pr 31.12-2016
registrert 327 snøscootere i kommunen. Dette er en øknings siden 2006 på over 100 snøscootere.

Snøscootere er blitt en naturlig del av utstyret som benyttes ved ferdsel i naturen. Dette er kjensgjerninger som 
man må respektere og ta hensyn til. Scootertrafikken er regulert gjennom kommunestyrets og fylkesmannens 
godkjenning av løypenettet i den enkelte kommune. Trafikksikkerhetsmessig synes problemene å være størst ved
den ulovlige kjøringen. Herunder ligger kjøring utenfor løypenettet, ungdommer som ikke er gammel nok til å 
kjøre, samt kjøring i påvirket tilstand. Et fåtall av disse ulykkene blir registret slik så det finnes store mørketall.
Dette gjelder også i de deler av scooterløypenettet som i stor grad benyttes også av skiløpere. Ved slike tilfeller 
må det utvises stor aktsomhet fra alle parter.

2.3 Tidligere trafikksikkerhetsarbeid i kommunen

Kommunen har en kommunal trafikksikkerhetsplan, denne er nå under revisjon. 
Lebesby kommune er også med i prosjektet trafikksikker kommune. 
(https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/)

2.4 Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde 
innbyggere.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, 
kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å 
forebygge ulykker.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i 
alle sektorer. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt 
delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

2.5 Begrepsavklaring 

Innenfor fagområdet er trafikksikkerhet det mange begreper som går igjen. For å jobbe mot felles mål, er det 
viktig å ha forståelse for følgende sentrale begrep som er hentet fra Trafikksikkerhetsplan for Finnmark 2006- 
2009:

Trafikksikkerhet
Samsvar mellom den trygghet som oppleves og den virkelige fare trafikantene er i. Fravær av trafikkulykker og 
trafikkuhell.

Trafikksikkerhetsarbeid
Bevisstgjøre den enkelte i faremomenter som kan forekomme i trafikken, og arbeide aktivt for at trafikkulykker 
og trafikkuhell unngås.

Veitrafikkulykke
Ulykke som medfører personskader av slikt omfang at det er rapporteringspliktig overfor politiet.

Vegtrafikkuhell
Uhell som medfører materielle skader og/eller har ubetydelige personskade.
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Trygghet i trafikken
Med trygghet menes folks følelse av sikkerhet. Det vil si hvordan de subjektivt opplever ulykkesrisiko i 
trafikken.

Holdning
Den enkeltes måte å tenke, handle og føle i forhold til den situasjon vedkommende er oppe i. Dette ut i fra 
interesser og behov.

KAP 3  AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSPLANENE

3.1 Kommunens trafikksikkerhetskontakter

I det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er lokale aktører vurdert som særdeles viktige for å oppnå de mål vi 
setter oss. I tillegg til disse må Lebesby kommune benytte den kunnskap og faglig ekspertise som finnes innen 
trafikksikkerhetsområdet i vårt fylke. I denne planen vil vi spesielt nevne følgende:

Trygg Trafikk er en viktig samarbeidspartner i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Organisasjonen ble opprettet i 
1956, og har i dag fylkessekretærer i alle landets fylker. I Finnmark er fylkessekretæren plassert ved  Statens 
vegvesen, Øst-Finnmark distrikt, vegkontoret i Vadsø. 

3.1.1 Trygg Trafikks oppgaver er;

- Yte trafikkfaglig bistand til førskolesektoren og skoleverket, slik at trafikkopplæringen blir best mulig 
ivaretatt.

- Holdningsarbeid med bevisstgjøring og utvikling.
- Koordinere det frivillige og private trafikksikkerhetsarbeidet.
- Være bindeledd og koordinator mellom det frivillige/private trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige 

myndigheter.

Trygg Trafikk kan med fordel trekkes med i arbeider i en tidlig fase når tiltak planlegges. Dette ved å delta i 
kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av de tiltak som ønskes utført.     

3.1.2 Statens vegvesen

Når det gjelder trafikksikkerhet har Statens vegvesen et ansvar for å samordne, koordinere og gjennomføre tiltak 
i Finnmark fylke. En av mange oppgaver i den forbindelse er å yte faglig bistand om trafikksikkerhet til 
kommunene i fylket. I saker som gjelder trafikksikkerhet kontaktes Statens vegvesen, Øst-Finnmark distrikt, 
vegkontoret.

3.1.3 Politi

Politiet er en lokal ressurs innen trafikksikkerhet som det må samarbeides nært med. Etaten har innen denne type
arbeid flere funksjoner, som forebyggende, kartlegging, kontrollerende og utførende art. De har tradisjonelt nært 
samarbeid med skoler og barnehager i distriktet vedrørende trafikksikkerhetsopplæring. 

Lebesby kommune ser gjennom organiseringen av framtidig trafikksikkerhetsarbeid en mulighet for alle aktører 
å nå lengere med sitt målrettede arbeid. Politiet vil i denne sammenheng være en aktør innen kommunal 
virksomhet for trafikksikkerhet og vil kunne medvirke i planlegging, undervisning og informasjon ved 
gjennomføring av tiltak og etterarbeide.
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3.2 Innspill fra lag, foreninger, bedrifter, skoler og barnehager

De ulike aktørers engasjement i TS-arbeidet er en viktig forutsetning for at målsettingene skal oppnås. Gjennom 
henvendelser fra enkeltpersoner, lag, foreninger etc. vil Lebesby kommune få nødvendige innspill i TS- arbeidet.
Likeså vil slike henvendelser gi god dokumentasjonsgrunnlag ved politisk behandling av ulike prosjekter, 
samtidig som dette gir muligheter for at de til enhver tid beste prosjekter prioriteres. Videre vil slike 
henvendelser påvirke politikernes prioriteringer, ved at man gir førstehånds informasjon om problemene.
Interessegrupper eller enkeltpersoner vil således være viktig også i det framtidige arbeidet for trafikksikkerhet i 
Lebesby kommune.

KAP 4 TILKNYTNING TIL NASJONAL- OG FYLKES-
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

4.1 Trafikksikkerhet mot 2023

Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 er en nasjonal plan som er utarbeidet av Statens vegvesen, Trygg 
Trafikk og Politidirektoratet.  Planen gir en samlet oversikt over utfordringer, innsatsområder og tiltak. 

4.2 Regional transportplan for Finnmark

Satsingsområdene i planen for 2014-2023 vil fortsatt være: ”Barn 0-14 år”, ”Ungdom 15-25 år” og ”Kommunalt 
trafikksikkerhetsarbeid”

KAP 5 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

5.1 Fysiske tiltak

Bygging av fysiske tiltak, eks gang- og sykkelveier, busslommer, veglys etc. langs riksveien er Statens 
vegvesens ansvar. Tiltak som gjennomføres av Statens vegvesen blir først og fremst prioritet ut i fra 
ulykkesbelastning og trafikkmengden. Tiltak på fylkesveier er fylkeskommunens ansvar. Regionvegsjefen 
administrerer disse veiene for fylkeskommunen og har derfor ansvar for gjennomføring av tiltak der det er 
aktuelt.
Kommunen har ansvar for de kommunale vegene og prioriterer selv tiltak på disse.

5.2 Pedagogiske tiltak

Forskning viser at det i over 90 % av trafikkulykkene skyldes menneskelig svikt. Det er derfor viktig å jobbe 
med holdning og atferd. Dette kan f. eks. gjøres med pedagogiske tiltak som informasjon, opplæring kampanjer 
etc. 

5.3 Tilskuddsordninger

Hvert år deles det ut fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Finnmark fylkeskommune bevilger hvert år ca 3 
millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. For å søke på og få tildelt midler fra denne potten, må kommunene ha 
godkjent trafikksikkerhetsplan. 

Pedagogiske tiltak kan dekkes med 100 % av omsøkt beløp, og fysiske tiltak kan dekkes med 80 %.  
Disse midlene har søknadsfrist 10. januar med tildeling påfølgende år. Midlene kan benyttes på kommunale 
veger og fylkesveger, samt til trafikkrettede tiltak. En vedtatt trafikksikkerhetsplan er et krav for at det skal 
kunne søkes om midlene.
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5.4 Økonomi i planen

De ulike fysiske tiltakene som er foreslått i TS-planen er ikke fullt ut kostnadsberegnet.  For å synliggjøre 
kostnader for de ulike tiltakene, samt legge nødvendig økonomisk grunnlag for arbeidene må tiltakene nedfelles i
kommunens økonomiplan. Dette krever et tidlig initiativ i forhold til økonomiplan- og budsjettarbeidet i 
kommunen.
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KAP 6 MÅL I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET LEBESBY

6.1 Visjon

Det skal være trygt og ferdes i trafikken i Lebesby kommune og det skal unngås drepte eller varige skadde. 

6.1.2 Hovedmål 

Hovedmålet er å hindre ulykker og skader som involverer barn og unge.

6.1.3 Mål og strategier

Gjennom trafikksikkerhetsarbeidet skal følgende tiltak være med på å nå hovedmålet i perioden:

1. Holdningskampanje ved skolene og barnehagene hvert år i perioden.
2. Holdningskampanjer overfor alle trafikanter.
3. Minimum et fysisk tiltak pr. år i planperioden

6.2 Evaluering

For å sikre at ting blir gjort, og for å se om det gir resultat, er det svært viktig med årlig evaluering. 
Dette gjøres som en del av kommunens årsmelding. 
Det blir et virkemiddel til å følge opp om tiltak i planen blir gjennomført.

KAP 7 SATSINGSOMRÅDER

7.1 BARN

Med trafikkantopplæring menes her i første rekke opplæring av konkret avgrensede målgrupper, som for 
eksempel småbarn, førskolebarn og skoleelever.

Ved opplæring av barn i alderen 0-14 år er praktiske adferdshensyn som kryssing av vei svært viktig. Praktisk 
tilrettelegging for slik undervisning gjøres i stor grad av Trygg Trafikk.
Trafikkopplæring i skoleverket er foreløpig ikke et eget obligatorisk fag.

Trygg Trafikk har læremateriale som er tilpasset de forskjellige klassetrinn.

Sikker skolevei er også et viktig satsningsområde.
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7.2 UNGDOM

Med ungdom menes aldersgruppen 15-25 år.
Trafikksikkerhetsutvalget mener at denne gruppen også må prioriteres høyt. I utgangspunktet er det denne 
aldersgruppen som er mest involvert i trafikkulykker som skyldes uriktig/ uvettig bruk av kjøretøy. 

Følgende punkter som det må settes fokus på i denne målgruppen:
- snøscooterkjøring
- høy hastighet /fart
- kjøring i ruspåvirket tilstand
- bruk av refleksutstyr/ sikkerhetsutstyr 
- generell trafikksikkerhet

For å nå ut til denne målgruppen så er det viktig at man tar kontakt med denne gruppen for å kunne få en 
diskusjon/ tilbakemelding med de og få belyst også deres punkter/ tiltak på hva de ser på som må til for å kunne 
forebygge mot trafikkulykker. Andre konkret tiltak som man vet kan være med på å endre holdningen til 
ungdom, det er å holde kampanjer/ informere om trafikksikkerhet, etc. Her vil spesielt Trygg trafikk og Politi 
være viktige ressurser som må brukes aktivt.

Undersøkelser fra Trafikkøkonomisk institutt viser at det er lite trafikkopplæring på ungdomstrinnet. Her må 
man kunne kreve litt mer av skolene/lærerne. Ungdoms- og videregående skole er derfor en viktig arena for å gi 
nødvendig trafikkopplæring.
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KAP 8 IDENTIFISERTE TRAFIKKUTFORDRINGER

8.1 Skjematisk oppsett fysiske tiltak

RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, LK = 
Lebesby kommune.

Gang- og Sykkelsti/fortau
Beskrivelse Veitype Ansvar Vurdering

Lebesby Gang og sykkelsti fra Lauritsen til 
butikken

FV FK

Lebesby Gang og sykkelsti fra Myrveien til 
skoleplass

KV LK

Kjøllefjord Fortau fra trygdekontoret til kryss 
Galgenes

FV FK

Kjøllefjord Rehabilitering av kirkeveien m/ nytt 
fortau

KV LK

Kjøllefjord Stenge for utkjøring fra Mollaveien, på 
gang- og sykkelvei, inn i kryss nedfor 
Ole’s med fysisk tiltak

KV LK

Fartsendringer
Veidnes Flytte 60-sonen til starten av bygda for å 

beskytte myke trafikkanter for trafikk med stor
hastighet.

FV FK Sak sendt til 
FK/SVV

Skilting
Beskrivelse Veitype Ansvar Vurdering

Kjøllefjord Det må foretas en total gjennomgang av 
skiltingen i Lebesby (Hovedplan vei/skiltplan)

FV, KV LK

Lebesby
Skilting av skolevei gjennom bygda FV FK
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Holdningsskapende tiltak
Beskrivelse Veitype Ansvar Vurdering

Lebesby 
kommune

Holdningskampanje ”bilfri” lørdag Alle LK

Lebesby 
kommune

Refleks kampanje. Utdeling til alle elever Alle LK/TT

Lebesby 
kommune

Trafikksikkerhets opplæring i skolen Alle LK

Annet
Beskrivelse Veitype Ansvar Vurdering

Kjøllefjord Lys på ”Runden” FV LK
Lebesby Gate lys i krysset v/gamle kirkegård FV LK Prosjekt pågår 

2018
Veidnes Lyspunkter igjennom bygda FV LK Prosjekt pågår 

2018
Lebesby Lys fra bukta til Lebesby FV LK Prosjekt pågår 

2018
Kjøllefjord Bedre veioppmerking. Spesielt i kryss nedenfor 

Ole’s og ved Snattvika for å unngå at bilister 
”kutter” svingen.

FV FK Sak sendt til 
FK/SVV

Veidnes Lys ned til havneområdet KV LK

8.2 Prioritering tiltak i perioden

Politiets ansvar:

 Trafikkontroll med hovedvekt på fart, bruk av bilbelte og kjøring i rustilstand. 
 Fokusere på ulovlig parkering i bygda, med spesiell vekt på parkering i Strandveien ved kiosken og 

parkering på fortau i Kirkeveien: OBS Brukes av skolebarn til ”Gym”!!.
 Bistå med trafikkundervisning i samarbeid med skole og barnehage.
 Dele ut reflekser til befolkningen.
 Arrangere sykkeldag på vårparten for 3 klasse.
 Hvert andre år arrangeres ”Åpen dag” i samarbeid med ambulansen.

Kommunalt ansvar:
 Årlig trafikkopplæring i skoler og barnehager
 Årlige holdningskampanjer mot ulike trafikanter
 Forbedre lyssituasjonen i krysset ved Lebesby gamle kirkegård
 Rehabilitering av fortau i Kirkeveien 
 Fartsdumper, etter trafikksituasjonen, på utvalgte kommunale veier

Fylkeskommunalt ansvar

 Ferdigstille Galgeneskrysset og utbedre krysset til Snattvika
 Fotgjengerfelt fra Coop til parkeringsplass nedfor Fylkesveien
 Fortau fra Galgeneset til trygdekontoret
 Nedsatt hastighet gjennom Bekkarfjord
 Utbedre krysset ved Lebesby gamle kirkegård, kurvaturen
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VEDLEGG 1. INNSPILL OM TRAFIKKSIKKERHET
KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID

Etter utlysning om rullering av Trafikksikkerhetsplan for Lebesby Kommune har det blitt gitt mulighet til å 
komme med innspill for lag, foreninger, bedrifter, barnehager, skoler og enkeltpersoner. Her er ulike innspill satt
opp i tabell, hvor også tidligere forslag er beholdt. Motstridende forslag har blitt forsøkt løst til det faglig beste 
for en sikker og god trafikkavhandling.

Forslagene er systematisert etter stedstilhørighet og nummerert:

Aktuelle forkortelser:
RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafkk,  K = 
 ebesby Kommune. 

1. Kjøllefjord

Tiltak Beskrivelse Veitype
/
Ansvar

Nytt
tiltak

Tidl.
tiltak

Kommentar

1.1 Fortau fra krysset ved Ole’s til 
Trygdekontoret

FV/ K X Smalning av vegstrekning 
sammenfaller i dette 
tiltaket.

1.3 Holdningskampanje, for eksempel bilfri 
lørdag

 K X 1000,-

1.4 Bedre belysning v/Skolen, slik at barn kan 
leke der, og ikke på vei.

 K X 30 000,-

1.6 Stenge for utkjøring fra Mollaveien, på gang- 
og sykkelvei, inn i kryss nedfor Ole’s med 
fysisk tiltak

 K X Unngå farlige situasjoner i 
et allerede farlig kryss
10 000,-

1.8 Sette opp lyspunkter langs ”Runden” for 
forbedret brukervennlighet og sikkerhet for 
myke trafkanter.  

RV/ K X 2.100.000,-

1.10 Gangvei/trapp fra Elvedalen til Idrettshall. Gi skolebarn et alternativ til
å bruke trafkkert vei til 
Idrettshall.

1.12 Fartsdumper i ”Ringveiene” for å få ned 
farten i boligfelt med mange barn. 

 K X Merknad: Barnehage i 
området. Skal asfalteres nå 
VA er ferdig.

1.13 Omlegging av fartsgrense ved innkjøring til 
Snattvika *(Se merknad etter tabell)

 K X 15 000,-

1.15 Skilte ”Utrykningsvei” ved utkjørsel politi- og
ambulansestasjon

FV X 2000,-

1.16 Bedre veioppmerking. Spesielt i kryss 
nedenfor Ole’s og ved Snattvika for å unngå 
at bilister ”kutter” svingen.

X

* Merknad 1.13 ”Omlegging av fartsgrenser i Snattvika”: En overgang direkte fra fartsgrense 60 km/t til 30 km/t
er ikke tilstrekkelig, og forslaget er dermed å innføre en fartsgrense på 50 km/t ved innkjøring i krysset til 
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Snattvika og til like etter avkjøringen til ”Søppelplassen”. Der skiltes en 30-sone, som gjelder for hele 
boligfeltet. En fartsgrense på 30 km/t gir en falsk trygghetsfølelse i ”dumpen” ved avkjøringen til Snattvika, som
kan begrunnes i klager om høy fart fra beboere i boligfeltet.  Ønsket er at 30-sonen dermed respekteres i større 
grad ved at den føles mer naturlig plassert. 

2. Bekkarfjord
Tiltak Beskrivelse Veitype/

Ansvar
Nytt
tiltak

Tidl.
tiltak

Kommentar

2.1 Gjøre noe med bakketoppen mellom 
avkjøring/busstopp v/Friborg gård og 
avkjøring til Birkeland v/Martadalselva.

RV/SVV X Fjerne dødsoner, bedre 
oversikt

2.2 Utbedre bakketoppp mellom Friborg og 
wirkola

RV/SVV X Bedre oversikt

2.3 Endre fartsgrense til 60 km/t fra Veibom til 
Bekkarfjord kai.

RV/SVV X

3. Lebesby

Tiltak Beskrivelse Veitype
/
Ansvar

Nytt
tiltak

Tidl.
tiltak

Kommentar

3.1 Gang- og sykkelsti fra Rudolf Lauritsen til 
butikken. For å skille myke og harde 
trafikkanter

RV/ K X

3.2 Gangsti fra Myrveien til skoleplass LK X
3.3 Skilting om ”Skolevei” igjennom bygda. SVV X
3.4 Bedre belysning på  ebesby helt til Moilanen 

i Bukta. Utskifting av gamle lyspunkter
SVV X

4. Kunes
Tiltak Beskrivelse Veitype

/
Ansvar

Nytt
tiltak

Tidl.
tiltak

Kommentar

4.1 Sette opp gjerde med porter rundt 
skoleområde for å hindre at skolebarn går ut 
på riksveien.

 K X

4.2 Påse at gatelyktene virker  K X Vedlikehold
4.5  yspunkt ved busstopp SVV X
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5. Veidnes
Tiltak Beskrivelse Veitype

/
Ansvar

Nytt
tiltak

Tidl.
tiltak

Kommentar

5.1 Flytte 60-sonen til starten av bygda for å 
beskytte myke trafkkanter for trafkk med 
stor hastighet.

FV X 10 000,-

5.2  ys ned til havneområdet.  K X 3-5 lyspunkter, hvor stolper 
allerede er oppsatt.

5.3 Gatelys igjennom hele bygda  K X Gjøre det tryggere for myke 
trafkkanter, samt forhindre 
utforkjøring i enden av 
veien.
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TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
MELDING OM VEDTAK
Fra møtet i Kommunestyret den 24.03.2011, saksnr PS 13/11.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Ved rullering av trafikksikkerhetsplanen vedtar Lebesby kommunestyre å
prioritere tiltak for å hindre ulykker og skader på myke trafikanter.

2. Lebesby kommunestyre vedtar derfor trafikksikkerhetsplan for 2010 –
2013 med følgende prioriteringer innen kommunalt ansvar:
Årlig trafikkopplæring i skoler og barnehager
Årlige holdningskampanjer mot ulike trafikanter
Regulering av trafikken og merking av parkeringsplass ved kiosken
Forbedre lyssituasjonen i krysset ved Lebesby gamle kirkegård
Veilys over sletta fra Lilleelven boligfelt - Rudolf Lauritsen
Veilys fra Lindstrøm – avkjøring Sørli i Bukta
 

1. Lebesby kommunestyre vil arbeide for at følgende fylkeskommunale oppgaver blir
gjennomført i Lebesby kommune:

Ferdigstille Galgeneskrysset
Fotgjengerfelt fra Coop til parkeringsplass nedfor Fylkesveien
Fortau fra Galgeneset til trygdekontoret
Nedsatt hastighet gjennom Bekkarfjord
Gang- og sykkelsti fra bensinstasjon til Snattvika
Utbedre krysset ved Lebesby gamle kirkegård, kurvaturen
Tillegg:
Lyspunkt ved busstopp Kunes og lys ned til havneområdet Veidnes (kommunalt) tas inn
i prioriterte tiltak i trafikksikkerhetsplanen.
Ekstra kulepunkt trafikksikkerhetsplan:
Parkeringsplass ved Kifjordsletta i forbindelse med skiløype ved Kordelvann
(fylkeskommunalt).
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