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Arbeidsplan for Arctic Race of Norway 
 

Sist oppdatert 10.03.18 
 

Arbeidsoppgaver 

 

 

Tidsplan Ansvarlig Andre Budsjett 4444444ddd 

1. Teknisk bistand sykkelrittet.      

Oppdatert kart over ruta for løpet i Lebesby? Mai   0  

Oppjustere (beplante) strategiske steder, 

gjennomgang av trasè for eventuell utfylling 

asfaltering og gjøre utbedringer. 

Juni    Her må vi inngå en avtale for å få lagt asfalt.  Strategiske steder må beplantes for TV- sendingen.. 

Godkjennes av ARN. Møte med Statens Vegvesen ? 

Utføre nødvendig skilting på kommunale veier ihht 

krav fra ARN. 

Juli   5.000.-  

Gjennomgang og supplering av sperremateriell Mai   10.000.-  

Oversikt over hvor det skal fysisk sperres Juni   0 Gjennomgang sammen med ARN.  Veiene skal stenges to timer før beregnet ankomst.( Løpende.) 

Parkering  Mai    Fri parkering for ARN sine biler. Nede ved DS kaia  ( Se avtalen.) Har ikke fått antall biler. 

 Mai     

Stenge av veier der Rittet foregår August   10.000.- Stenge for all trafikk og parkering på veier som Rittet foregår. Tidene for stengingen av de ulike 

veierne vil komme fra ARN, (Final Technical Report) 

ARN- sidearrangement (Statoil- morgendagens 

helter, SNN-Mine Arctic Race og Arctic Race 

Challenge) 

Mai    Tilrettelegging for disse arrangementer.  Klarhet om hva som skal arrangeres her..  

 Mai     

Utkjøring av sperremateriell August   0  

Forhold til fremkommelighet, trafikksikkerhet og 

utrykningskjøretøy, avklaring og vurdering 

Juni   0  

Tilrettelegging for parkering av private biler Juni    Hvem sine private biler? 

Innhente ulike tillatelser til gjennomføring av rittet 

som kommunen har anledning til å gi. 

Juni   0 Tillatelse til skilting, stenge og benytte seg av kommunale og private veier. 

Helikopterbruk/landing  

2.IT       

Pressesenter/ hovedkvarter (Totalt ca 250 kvm) Juni    Behov for linje og opplegg inne for pressesenter.  Rom for ARN organisasjon presserom og jury 
rom. 

WIFI- behov  Juni   ?  

Henvendelse fra Telenor, Ny mobilsite Februar    Epost fra Telenor. Trollbukt – tas i egen sak 

Strømbehov ved målområde Juni   10.000.- Sjekk strømbehovet ved målområde (ARN).  Kontakt Kraftlag. ( Stipulert beløp.) 

Pressesenter / hovedkontor Juni   5.000.- Rådhuset booket 
      

3. Profilering      

Info til næringsliv og befolkning for øvrig Juni   0 Hjemmeside, pressen, info-skriv til bedrifter(?) 
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Info på vår hjemmeside Februar   0 Legge ut på vår hjemmeside at vi er en del av ARN i 2018. 

HOT- spots Mai   0 Avklaring med ARN. Hva ønsker vi å vise fra Lebesby 

Roadbook Mai   0 Info om Lebesby til ARN- Roadbook 

Pynting i kommunen Juni?   50.000.- Sette Lebesby  i ARN- modus.   

Presentasjon av Lebesby Mai   20.000.- Presentasjon av Lebesby.  Bruke det vi allerede har i dag, redigere noe 

Bannere til vei Mai   15.000.-  

Rollups Juni   20.000.- 4 stk Rollups 

4. Kulturarrangement      

Område for kulturarrangementet avklares og 
eventuelle avtaler inngås 

April   50.000.- Det inngås avtale for oppsett og drift av det som skal skje i målområdet. 

Sjekk område Mai    Må vi gjøre noe mht området? 

Tidsskjema for rittet Mai    Når beregner vi ankomst til Kjøllefjord? 

Avklare ARN sitt plassbehov ved målgang Mai    Designe målområdet 

Strømbehov på arrangementet Juni    Avklare og kontakte Nordkyn Kraftlag. 

Program for kulturarrangementet Juni     

Laks til grilling eventuell annen servering til folket April    Høre med Lerøy og Grieg 

5. Andre oppgaver      

Lokal styringsgruppe Februar   0 Styringsgruppa oppnevnt  

Søppelhåndtering Juni   20.000.- Leie av container og personell for rydding. ( Avtale med ag/foreninger) 

Økonomi Mars   0 Budsjett til rådmann. 

Befaring med TV2/ ASO og ARN Juni   0 Alle i styringsgruppa deltar.  Gjerne sammen med andre aktuelle. 

      

Frivillige Juni   100.000.- Hvor mange har vi behov for?  Info i pressen om å melde seg, avtale mer idrettslag?  Åpent møte 
arrangeres ila april/ mai for de som ønsker å være frivillige. Avtale med lokale idrettslag.  Beløpet 

baserer seg på å leie frivillige fra ulike idrettslag/foreninger 

Møte med idrettslag og foreninger Mai   0 Presentere planene i Alta og få innspill og frivillige. 

Møte med Offroad Finnmark og Nordkyn sykkel? Mai   0 Hva kan sykkelmiljøet gjøre for å sette sykkemodus i området 

Dialog med berørte naboer April   0 Informere om arrangementet. Parkeringsplasser , m.m  

Nødvendige tjenester fra lokale 

beredskapsmyndigheter til ARN sitt arrangement 

April   10.000 Klargjøre hvilke tjenester og iverksette disse. Ekstra folk på vakt? 

Sikkerhets og beredskapstjenester ifbm Lebesby 
kommunes arrangement og frivillige 

April   ? Beredskapsplanen følges. Etterspørre ARN sin beredskapsplan. Arrangement beskrivelse, 
arrangørens sikkerhetsbeskrivelse, bemanning, førstehjelpsorganisering, planlagt brannsikkerhet, 

ROS. 

Skaffe til veie nødvendige lokale tillatelser fra 
relevante myndigheter til gjennomføring av rittet.   

Juni   0 Retten til bruk av private veier, til å gjøre TV-opptak og tillatelse til å fly og lande med helikopter. 
Nært målgang og øvrige landingsplasser i løypa.  

Forsikring av frivillige Juni   5.000.- Forsikre frivillige.  

Frakt av biler  April    Avklare denne logistikken med ARN 

Organisering av frivillige Juni   0 Kontakt med frivillige og politiet mht stengte veier den 17. august. 

Nødvendige toaletter i målområde Juni   20.000.- Ihht kontrakten skal vi stille med tilstrekkelig antall toaletter for ARN i teknisk sone.  Tømming av 

disse.  Her kan vi høre med NK , Skipseksp. og Bergerud i stedet for å leie 

Avsluttingsfest Mai   0 Arrangeres eventuelt av andre ? 

Styringsgruppe Hovedoppgave Andre oppgaver 

Inger Petterson IT  

Frank Olav Pettersen Teknisk bistand  

Toril Svendsen ARN- sidearrangement  

Andreas Hoffmann Kulturarrangement  

Hege Johansen  Profilering, media 

Anne Lill Fallsen  Praktisk, media  

Bård Rasmussen  Sidearrangement/Næring 

Maria Sørbø  Sidearrangement 

Harald Larssen Prosjektleder  

Stine Akselsen ARN kontakt Profilering, media 
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