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Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019-2019. Prioritert 

handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019-2029 

 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 
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 2019-2029 er revidert av Teknisk etat/v drift og 

trafikksikkerhetsutvalget.   

 

Materialet for planen er innhentet fra Statens vegvesen, Trygg Trafikk, SSB samt innspill fra lag, foreninger, 

skoler, barnehager, bedrifter mv. i Lebesby kommune.  

 

Trafikksikkerhetsplanens overordnede målsettinger er hentet fra forslag til Regional Samferdselsplan for 

Finnmark: 

 
Regional transportplan har to hovedmål: 

 

Samfunnsmål: 

Å skape et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til en bærekraftig 

Regional utvikling med attraktive byer og bygder i Finnmark. 

 

Resultatmål: 

Å skape et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter 

Befolkingens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transporter. 

 

Delmål for trafikksikkerhet: 
Det skal være trygt å ferdes på og langs vegnettet i Finnmark. 

 

Følgende strategier på trafikksikkerhet legges til grunn: 

 Prioritere fysiske tiltak mot utforkjøringer 

 Tilrettelegge for gående og syklende. 

 Fokusere på holdningsskapende arbeid for barn og ungdom 

 Ambisjon for perioden er fokus på trafikksikkerhet i alt transportarbeid. Den nasjonale visjonen for 

trafikksikkerhet er ingen drepte eller hardt skadd i trafikken. 

 

 



Vurdering: 
Trafikksikkerhetsplan for 2019-2029 handler om å innfri målsetting om å få ned trafikkulykkestallene i Lebesby 

eller forebygge mot ulykker. 

 

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. 

 

Som et ledd i styrking av det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet utarbeides Trafikksikkerhetsplan 2019-2029. 

Rulleringen av planen vil da harmonere med Regional Samferdselsplan for Finnmark(2018-2029). 

Både etater, organisasjoner, fylkeskommune og vegvesenet bistår kommunen i dette arbeidet. 

 

Lebesby kommune har også bestemt at kommunen skal være en del av ordningen trafikksikker kommune og 

denne planen er ett av punktene som må innfris før kommunen blir en del at ordningen. 
 

Lebesby kommune bør samtidig som planen vedtas, velge hvilke punkter som skal prioriteres i 2019. 

 

Det er i planen ikke foreslått noen prioriterte valgte oppgaver for 2019. Det er ønskelig at kommunestyret går 

aktivt gjennom listen over tiltak i planen og setter opp valgt prioritet for tiltakene. På bakgrunn av denne 

prioriteringen vil det senere bli utarbeidet en handlingsplan med forslag til gjennomføringer for hvert år. 

 

Til opplysning er ingen av tiltakene utredet i forhold til kostnad. Dette betyr at det på forhånd hvert år må utrede 

valgte prioriterte tiltak for kostnad og ressursbehov. 
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