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Trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune 2021 - 2031 - Offentlig høring 
Vedlagt følger utkast til trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune for perioden 2021 – 2031. 
Planen er delt inn i en generell del og med et vedlegg som gjelder kommunale veier og et vedlegg 
som gjelder riks- og fylkesveier.  
 
Det er et mål at Eigersund kommune skal bli godkjent som en trafikksikker kommune. Det betyr at 
alle sektorer i kommunen må involveres i trafikksikkerhetsarbeidet og iverksette relevante tiltak. 
Eksempler på dette er trafikkundervisning i skolene, informasjon til foreninger og lag, samt 
holdningsskapende arbeid, i tillegg til konkrete tiltak på veianlegg. For å kunne søke om tilskudd fra 
fylkeskommunen til trafikksikkerhetstiltak er det et vilkår at kommunen enten er eller er i en prosess 
for å bli godkjent som trafikksikker kommune. Eigersund kommune er i en slik prosess og fyller 
således vilkårene for å kunne søke om tilskudd til konkrete tiltak. 
 
Administrasjonen har etter at varsel om oppstart av planarbeidet ble gitt, mottatt en rekke innspill 
fra innbyggere og interessegrupper som er forsøkt samlet i vedlagte plan. 
 
Utkast til trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune 2021 – 2031 legges med dette ut på offentlig 
høring med anledning til å komme med nye innspill eller kommentere forslagene i vedlagte plan. 
Planen vil bli lagt frem for endelig vedtak i kommunestyret etter høringen. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det vil bli lagt inn mer nøyaktige kart i den endelige planen. 
 
Vi imøteser alle innspill og høringsfristen settes til 25. september 2020. 
 
Dersom det er noen spørsmål i tilknytning til planen kan man sende dette til 
Veiledningstorget@eigersund.kommune.no eller ta kontakt med vår saksbehandler Ove Efteland på 
e-post: ove.efteland@eigersund.kommune.no. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kari Richardson 
Vei og utemiljøsjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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