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«Trafikksikkerhet» 
 
 
 
mvh 
  
Lebesby kommune 
Espen Hustad 
Leder anleggsdrift 
Leder beredskap – Lebesby brann og redning 
  
Mob: 979 90 925  
  
www.lebesby.kommune.no 

 
Fra: Marianne Erlandsen <mer@live.no> 
Sendt: fredag, juli 23, 2021 11:02 am 
Til: ordforer@lebesby.kommune.no 
Emne: Veiforhold  
  
 
Hei,  

http://www.lebesby.kommune.no/
mailto:mer@live.no
mailto:ordforer@lebesby.kommune.no


  
Viser til telefonsamtale forrige uke, og sender som avtalt e-post vedrørende forlengelse av eksisterende 60-sone i Ifjord.   
 
Som nevnt per telefon ønsker vi å høre kommunens synspunkt på å forlenge eksisterende 60-sone i Ifjord med ca 1 km i retning Lebesby. 
Kommunens syn på saken vil bli fremlagt for Fylkeskommunen som er ansvarlig for veien (fylkesvei).  
  
Bakgrunnen for at vi mener det er nødvendig å forlenge 60-sonen, er at det som følge av mye trafikk, høyt hastighetsnivå og svingete og 
smal vei -før eller siden- vil skje en alvorlig ulykke på stedet. Nedenfor gjør vi nærmere rede for dette.  
  
Kort om den aktuelle strekningen   
Strekningen vi mener det er nødvendig med 60-sone på, fremgår av kartutsnitt i vedlegg 1. Det er altså snakk om å forlenge eksisterende 
60-sone i Ifjord med 1 kilometer.   
  

Vedlegg 1: kartutsnitt med oppmerking av strekning.   
  
På strekningen vi ønsker 60-sone er det 10 hytter, 6 naust og totalt 9 avkjørsler. Det vises til norgeskart.no og  
  

vedlegg 2: kartutsnitt med oppmerking av avkjørslene 1-9.  
  

Når det gjelder trafikken gjennom Ifjord konstateres det at det er mye trafikk, vinter som sommer, ukedager som helg. Trafikken synes 
hovedsakelig å bestå av pendlere, næring, tungtrafikk og turister (bobiler og biler med campingvogn).   
  
Dersom forlengelse av 60-sonen blir en realitet, vil det ta 15 sekunder lengre tid å kjøre strekningen. En forlengelse kan derfor ikke sies 
å forsinke fremkommeligheten i nevneverdig grad.    
  
Nærmere om avkjørslene på strekningen   
Avkjørsler ned til sjøen og biltrafikken på disse  
To av de ni avkjørslene på strekningen er ”felles ” avkjørsler ned til sjøen. Den ene fører ned til en steinkai og fem naust. Den andre fører 
ned til sjøen via Petterbakken. Avkjørslene er de eneste fellesveiene ned til sjøen i Ifjord. Det innebærer at de blir benyttet av de fleste 
som bor eller har hytte i området, eksempelvis til å sette ut og ta inn båter, fiske, grille mv.    
  



Avkjørslene blir også hyppig brukt av turister og innbyggere i nærliggende bygder. I fjæra er det grilling, fisking og campingturister i 
store deler av sommerhalvåret, antagelig som følge av lett tilkomst til sjø, samt idylliske telt- og grillplasser som er synlig fra veien.   
  
Avkjørselen til steinkaien/naustene er plassert midt i en lang, krapp sving. Ettersom fylkesveien i tillegg er smal, og at bilene og trailerne 
som passerer avkjørselen ofte holder svært høy fart, vil det mest sannsynlig, før eller siden, skje en ulykke her.   
  
Når det gjelder plasseringen av avkjørselen til Petterbakken, ligger denne på en bakketopp når man kjører i retning Lebesby, og rett etter 
en sving når man kommer fra Lebesby. Avkjørselen kommer derfor brått på fra begge kjøreretninger og skaper følgelig trafikkfarlige 
situasjoner.  
  
En tredje avkjørsel som benyttes i forbindelse med at folk skal ned til sjøen, er avkjørselen som ligger på oversiden av fylkesveien ved de 
fredede hustuftene. Avkjørselen brukes som parkeringsplass i forbindelse med fisking og camping ved svaberget. Se kartutsnitt som 
viser plassering av avkjørselen i   
  

vedlegg 3: avkjørsel ved fredet område.  
  
Avkjørsler til hytter  
På strekningen vi mener det må være 60-sone, ligger det som nevnt ti hytter. To  av disse hyttene har avkjørsel fra fylkesveien rett før og 
rett etter ovennevnte lange og krappe sving, mens seks av hyttene har en felles avkjørsel midt i denne svingen. Se kartutsnitt som viser 
plasseringen av avkjørslene i   
  

vedlegg 4: hytteavkjørsler i forbindelse med farlig sving.  
  
Som følge av at avkjørslene kommer (svært)brått på kjørende på fylkesveien, vil det være vanskelig å stoppe for de som kjører inn eller 
ut av avkjørslene. Bilene på fylkesveien må derfor -hvis sjåføren rekker å reagere- svinge ut av veien ned mot sjøen, eller opp mot 
skog/fjellvegg. Det vises i denne forbindelse til at bremselengden i 80 km/t på tørr asfalt og ellers optimale forhold er 59 meter, samt 
124 meter på hard snø. Vi har ikke målt avstanden fra når man får øye på avkjørslene fra fylkesveien til faktisk plassering, men man kan 
med øyesyn se at neppe er 59 meter eller mer.    
  
Myke trafikanter   
Antall hytter og naust i Ifjord generelt, herunder Ifjord Camping, samt antall hytter og naust på den aktuelle strekningen spesielt, 
medfører at det er voksne og barn som sykler, går, sparker mv. etter veien. Blant annet i forbindelse med lufting av hunder, trilling av 



barnevogn, besøk til naboer og turer til sjøen eller kafeen på Ifjord Camping. Det foregår også en del kryssing av veien. Flertallet av 
hyttene på den aktuelle strekningen ligger på oversiden av veien, hvilket medfører at beboerne ofte krysser veien for å komme seg ned 
til sjøen.   
  
Kombinasjonen av smal og svingete vei samt høy hastighet, gjør det utrykt å ferdes etter veien. For eksempel må gående stå langt ut i 
grøftekanten dersom biler eller trailere møtes i det de passerer den gående. I vinterhalvåret skaper høye brøytekanter ekstra 
trafikkfarlige situasjoner ettersom det ikke er mulig å gå ut i grøftekanten i det trafikken passerer.  
  
Oppsummering   
Oppsummeringsvis er det mange avkjørsler og bebyggelse på strekningen vi mener det må være 60-sone på. I og med at flere av 
avkjørslene er uoversiktlig plassert og at det er mye trafikk og høy hastighet på smal vei, oppstår det i denne forbindelse trafikkfarlige 
situasjoner. Av samme grunn er det risikofylt og ferdes til fots etter veien.   
  
Ved å senke fartsgrensen til 60 km/t på den nevnte strekningen, signaliserer man at det er bebyggelse, og dermed aktivitet på stedet. 
Trafikantene oppfordres med andre ord til å være ekstra observant. Det forhold at man kan miste førerkortet for fartsovertredelser, og i 
alvorlige tilfeller kan få fengselsstraff, vil i tillegg ha preventiv effekt ovenfor trafikantene. Ved å senke fartsgrensen til 60 km/t i deler av 
Ifjord, minsker man sannsynligheten for at det skjer en alvorlig ulykke.  
  
Slik vi ser det, tilsier ovennevnte forhold at 60-sonen bør forlenges med minst én kilometer, til glede for alle som ferdes på denne veien.   
  
Vi imøteser kommunens tilbakemelding, og håper å motta denne senest innen 1. september. Vi bemerker kort herunder at det ikke er 
mulig å få et reelt inntrykk av forholdene på strekningen ved å studere kartutsnitt eller andre kart. Dersom man ikke kjenner til 
forholdene, oppfordres man til å befare strekningen.  
  
Vennlig hilsen Marianne Erlandsen og Ole Martin Holmefjord   
 
 
 
 
  
Oversikt over hytter og naust på strekning som er merket i vedlegg 1 (fritt etter egen hukommelse, kan bare fornavn eller etternavn på 
noen av eierne):  



 

 Avkjørsel første til høyre i retning Lebesby går til en hytte (eiere er Torhild og Dagfinn)  

 Avkjørsel første til venstre går til grustak  

 Avkjørsel andre til venstre går til to stykk hytter (eier av hytte 1 Fredeng(?), eier av hytte 2 Helge)  

 Avkjørsel andre til høyre går til vår hytte   

 Avkjørsel tredje til venstre går ned til sjøen hvor det ligger en steinkai og fem stykk naust (ett bygg inneholder et vertikaldelt naust som 

disponeres av to forskjellige personer)  

 Avkjørsel tredje til høyre går til fire hytter (ett av byggene er en vertikaldelt tomannshytte som har to forskjellige eiere)  

 Avkjørsel fjerde til høyre går til en hytte (eiere Grete og Hugo Erlandsen)  

 Avkjørsel fjerde til venstre går til rød hytte nede ved sjøen   

 Avkjørsel femte til høyre går gammelt fjøs og uthus, samt til fredede rester etter gammel boplass   

  
Det forhold at et naust har flere brukere, eller at en hytte er flermannshytte, har betydning for trafikken til og fra bygget.   
 


