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HANDLINGSDELEN

Handlingsdelen til kommuneplanen skal angi hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende 
årene, og skal revideres årlig. Handlingsdelen tar for seg konkrete tiltak som skal gjennomføres. I 
hovedplanen kommer det informasjon om overordnede mål og føringer, aspekt som folkehelse, barn 
og unge universell utforming, hjertesone og trafikale utfordringer i kommunen. 

VISJON

 Ha null drepte og skadde i trafikken i Skjervøy kommune
 Bilfritt i «Værret»
 Halvere antall bilturer (Måle antall turer med en teller i skoleveien)
 Ingen strekninger i Skjervøy kommune skal anses som trafikkfarlig 

STRATEGI

 Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid som omhandler forebygging og holdningsskapende 
tiltak 

 Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på vegnettet i kommunen
 Økt fokus på å sikre gode skoleveier og områdene rundt skole og barnehage
 Samarbeide på tvers av sektorer 
 Fortsette å løfte frem trafikksikkerhet som tema i folkehelsearbeidet
 Spre informasjon og kunnskap om trafikksikkerhet for å nå de ulike målgruppene i 

kommunen
 Oppsøke tilskuddsordninger og søke tilskuddsmidler til trafikksikkerhetstiltak og spre 

informasjon om tilskuddsmidler til frivillige, skoler og andre sentrale aktører
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MÅL

 Frisikt
 Mer refleksbruk
 Få teller i skoleveien 
 Hjertesone på alle skolene
 Mer universell utforming 
 Permanent skredsikring på Arnøya
 Redusere trailertrafikk i «Værret»
 God belysning i kommunen
 Bli en trafikksikker kommune 
 Redusere langtidsparkering på snuplasser
 Redusere antall farlige situasjoner
 Redusere fart og bilbruk i kommunen
 Ikke har høyere stigning på veien enn 8%
 Flytte fotgjengerovergang ved Vågavannet 
 Bedre folkehelsa og forebygge sosial ulikhet
 Mer sammenhengende gang- og sykkelvei
 Få et kollektivtilbud til eldre som er forutsigbar
 Sikre et velfungerende fylkesveinett for næringstransport
 Ferdigstille «molo til molo» og stien langs Vågavannet
 Få et bedre kollektivtilbud mellom Skjervøy og Nordreisa
 Gang- og sykkelvei fra Kirkegårdsveien via Skoleveien og til Strandveien
 Vedlikeholde og skilte snarveier for lettere og tryggere 

fremkommelighet
 Følge opp mål og tiltak i trafikksikkerhetsplanen og styrke samarbeidet 

med politiet
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FØRINGER
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Kommunens  
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Mål for 
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Ungdommenes 
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Trygg skolevei
Kommunens 
arealdel for 
2015-2027

Mål for 
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Ungdommenes 
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TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER SØKNAD 2021 

Søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune ble sendt november 2021.

Prioritet Tiltak 
1 Sammenhengende gang- og sykkelsti i Shellsvingen (Gang og sykkelsti fra busstoppet 

ved videregående, inn til helsesenteret og forbi bensinstasjonen)
2 Pilotprosjekt - Trygg skolevei med bevegelsessensor (Lys mellom Klaus Dreyersvei 17 

og 15A og mellom Skoleveien 24 og 22) 
3 Trygt busstopp (Simavåg – lys, skilt og busskur)
4 Sommer fartshumper (flyttbare plassert i Lailafjellveien, Eideveien og Strandveien) 
5 Trafikksikkerhetsdag barneskolen
6 Trafikksikkerhetsdag videregående skole
7 Skilt (Redusert fart 50 km/t før Bunnpris og 30 km/t før Coop Extra)

*Trafikksikkerhetsdag til ungdomsskolen er lagt inn i holdningsskapende tiltak, men barneskolen og de nye 
bilistene på videregående er prioritert i trafikksikkerhetssøknaden i 2021. 

PRIORITERTE TILTAK 

PRIORITERT LISTE AV FYSISKE TILTAK PÅ KOMMUNAL VEI 

Prioritet Tiltak
1 Etablere fotgjengerovergang i Skoleveien og i Klaus Dreyers vei
2 Innkjøring forbudt (07.00-09.00 og mellom 13.00-15:30) i Klaus Dreyersvei og i Skoleveien
3 Fortau Kirkegårdsveien – Skoleveien 
4 Innhenting av bilvrak som står til hinder for allmenn ferdsel 
5 Vurdere og etablere parkeringssoner m/ skilt 2022-2026
6 Vurdere og etablere snuplass og parkering m/ skilt og markering 2022-2026
7 Frisikt

PRIORITERT LISTE AV FYSISKE TILTAK PÅ FYLKES- OG RIKSVEI

Prioritet Tiltak 
1 Forbedre Shellsvingen med gang- og sykkelsti og nye gangfelt
2 Flytte fotgjengerovergang busstopp v/Vågavannet
3 Skilt til Lerøy ved på Hjørnet
4 Vurdere og etablere parkeringssoner m/ skilt 2022-2026
5 Vurdere og etablere snuplass og parkering m/ skilt og markering 2022-2026
6 Frisikt
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FYSISKE TILTAK 2022

Tiltak Mål og strategi Ansvar  Gjennomføring
Fylkesvei
Etablere 
fotgjengerovergang i 
Skoleveien og i Klaus 
Dreyers vei

Mål:
Redusere antall farlige 
situasjoner

Bedre folkehelsa og forebygge 
sosial ulikhet

Strategi:

Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Fri sikt Mål: 
Frisikt
Redusere antall farlige 
situasjoner

Strategi:
Sikre bedre fremkommelighet på 
snuplasser og gater og veier

Øke veistandarden på 
kommunale og fylkeskommune 
veier med spesielt fokus på 
næringsveier 

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Skjervøy kommune
Troms og Finnmark 
fylkeskommune

Skjervøy kommune
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Sammenhengende 
fortau fra Prestjorda 
barnehage via 
Kirkegårdsveien og til 
enden av Skoleveien

Mål:
Redusere antall farlige 
situasjoner

Gang- og sykkelvei fra 
Kirkegårdsveien via Skoleveien 
og til Strandveien

Mer sammenhengende gang- og 
sykkelvei

Hjertesone på alle skolene

Bedre folkehelsa og forebygge 
sosial ulikhet

Strategi:
Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS

Tilrettelegges for flere gang- og 
sykkelstier

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Vurdere og etablere 
parkeringssoner m/ 
skilt 2022-2026

Mål:
Redusere langtidsparkering på 
snuplasser

Redusere antall farlige 
situasjoner

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Følge opp mål og tiltak i 
trafikksikkerhetsplanen og styrke 
samarbeidet med politiet

Politiet 
Skjervøy kommune

Skiltplan

Vurdere og etablere 
snuplass og parkering 
m/ skilt og markering 
2022-2026

Mål:
Redusere langtidsparkering på 
snuplasser

Skjervøy kommune  
-
Skiltplanen

Skjervøy kommune
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Redusere antall farlige 
situasjoner

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Følge opp mål og tiltak i 
trafikksikkerhetsplanen og styrke 
samarbeidet med politiet

Etablere lys, skilt og 
busskur i Simavåg 

Mål:
Sikre et velfungerende 
fylkesveinett for 
næringstransport.

God belysning i kommunen

Strategi:
Økt fokus på å sikre gode 
skoleveier og områdene rundt 
skole og barnehage. 

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Få et bedre kollektivtilbud 
mellom Skjervøy og Nordreisa

Troms og Finnmark 
fylkeskommune

Troms og Finnmark 
fylkeskommune
Skjervøy kommune

Innhenting av bilvrak 
som står til hinder for 
allmenn ferdsel

Mål:
Redusere langtidsparkering på 
snuplasser

Sikre bedre fremkommelighet på 
snuplasser og gater og veier

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Skjervøy kommune
Skjervøy Asvo A/S 

Skjervøy Asvo A/S
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Skilt til Lerøy ved På 
Hjørnet

Mål:
Redusere trailertrafikk i 
«Værret»

Strategi:
Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Sikre et velfungerende 
fylkesveinett for 
næringstransport

Sørge for infrastruktur som 
merking av turløyper/ -stier, 
etablering av parkeringsplasser, 
toalettfasiliteter, 
søppelhåndtering, bedre skilting 
og merking av offentlige 
tjenestetilbud 

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Fartsgrense 50 km/t fra 
før Bunnpris 

Mål:
Redusere fart og bilbruk i 
kommunen

Redusere antall farlige 
situasjoner

Sikre et velfungerende 
fylkesveinett for 
næringstransport. 

Strategi:
Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune

Fartsgrense 30 km/t i 
Værret

Mål:
Redusere fart og bilbruk i 
kommunen

Redusere antall farlige 
situasjoner

Sikre et velfungerende 
fylkesveinett for 
næringstransport. 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune

Troms og Finnmark 
fylkeskommune
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Strategi:
Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Fartsgrense 40 km/t i 
Havnegata

Mål:
Redusere fart og bilbruk i 
kommunen

Redusere antall farlige 
situasjoner

Sikre et velfungerende 
fylkesveinett for 
næringstransport. 

Strategi:
Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Skjervøy kommune

Kommunal vei 
Innkjøring forbudt m/
klokkeslett i krysset 
mellom (07.00-0900 og 
13.00-15.30)
 Kirkegårdsveien og 

Klaus Dreyersvei
 Krysset ved Klaus 

Dreyersvei og 
Strandveien 

 Skoleveien og 
mellomveien etter 
innkjøring til 
parkeringsområdet 
til rådhuset

 Skoleveien og 
Eideveien 
(v/trekanten)

Mål:
Følge opp mål og tiltak i 
trafikksikkerhetsplanen og styrke 
samarbeidet med politiet

Redusere fart og bilbruk i 
kommunen

Redusere antall farlige 
situasjoner

Hjertesone på alle skolene

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak

Politiet
Skjervøy kommune

Skjervøy kommune
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Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS

Sørge for infrastruktur som 
merking av turløyper/ -stier, 
etablering av parkeringsplasser, 
toalettfasiliteter, 
søppelhåndtering, bedre skilting 
og merking av offentlige 
tjenestetilbud

Fortau Havnegata, 
Strandveien (fra 
Fiskenes til hotellet og 
Shellsvingen til 
Helsesenteret)  

Mål: 
Redusere antall farlige 
situasjoner

Sikre et velfungerende 
fylkesveinett for 
næringstransport

Mer sammenhengende gang- og 
sykkelvei

Bedre folkehelsa og forebygge 
sosial ulikhet

Strategier:

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Økt fokus på å sikre gode 
skoleveier og områdene rundt 
skole og barnehage

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Skjervøy kommune
 

Skjervøy kommune



12

Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS

Tilrettelegges for flere gang- og 
sykkelstier

Utbedre 
sjømatveien/næringsveien

Øke veistandarden på 
kommunale og fylkeskommune 
veier med spesielt fokus på 
næringsveier 

Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Mer sammenhengende gang- og 
sykkelvei. Bedre folkehelsen og 
forebygger mot sosial ulikhet

Gatelys Hofsøy 
mekaniske 

Mål: 

Redusere antall farlige 
situasjoner

Sikre bedre fremkommelighet på 
snuplasser og gater og veier
Bli en trafikksikker kommune

God belysning i kommunen

Strategi: 
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak.

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Økt fokus på å sikre gode 
skoleveier og områdene rundt 
skole og barnehage

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Skjervøy kommune Skjervøy kommune
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Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS

Vei- / gatebelysning 
rundt svingen ved 
Helsesenteret 

Mål:
Redusere antall farlige 
situasjoner. 

Sikre bedre fremkommelighet på 
snuplasser og gater og veier.

Bli en trafikksikker kommune

God belysning i kommunen

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Økt fokus på å sikre gode 
skoleveier og områdene rundt 
skole og barnehage

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS 

Skjervøy kommune Troms og Finnmark 
fylkeskommune 
Skjervøy kommune

Både fylkesvei og kommunal vei 
Utbedring av krysset 
Strandveien/Havnegata 
ved dampskipskaia

Mål:
Redusere trailertrafikk i 
«Værret»

Redusere antall farlige 
situasjoner

Sikre bedre fremkommelighet på 
snuplasser og gater og veier

Sikre et velfungerende 
fylkesveinett for 
næringstransport

God belysning i kommunen

Skjervøy kommune
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 
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Strategi: 
Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på vegnettet i 
kommunen

Økt fokus på å sikre gode 
skoleveier og områdene rundt 
skole og barnehage

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Utbedre 
sjømatveien/næringsveien

Øke veistandarden på 
kommunale og fylkeskommune 
veier med spesielt fokus på 
næringsveier 

Parkering forbudt-skilt Mål:
Følge opp mål og tiltak i 
trafikksikkerhetsplanen og styrke 
samarbeidet med politiet

Redusere antall farlige 
situasjoner

Redusere fart og bilbruk i 
kommunen

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Sørge for trygge og gode 
overganger fra barnehage til 
skole og VGS

Skjervøy kommune 
- Skiltplanen

Skjervøy kommune

Forbedre Shellsvingen 
– markere og skilte 
tidlig

Mål:

Redusere antall farlige 
situasjoner

Bedre folkehelsa og forebygge 
sosial ulikhet

Skjervøy kommune
Troms og Finnmark 
fylkeskommune

Skjervøy kommune
Troms og Finnmark 
fylkeskommune
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Sikre et velfungerende 
fylkesveinett for 
næringstransport.

Mer universell utforming 

Bedre folkehelsa og forebygge 
sosial ulikhet

Strategi: 
Øke veistandarden på 
kommunale og fylkeskommune 
veier med spesielt fokus på 
næringsveier 

Sørge for infrastruktur som 
merking av turløyper/ -stier, 
etablering av parkeringsplasser, 
toalettfasiliteter, 
søppelhåndtering, bedre skilting 
og merking av offentlige 
tjenestetilbud 

Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Annet 
Ruste opp snarveier Mål:

Vedlikeholde og skilte snarveier 
for lettere og tryggere 
fremkommelighet

Bedre folkehelsa og forebygge 
sosial ulikhet

Redusere fart og bilbruk i 
kommunen

Mer universell utforming 

Bedre folkehelsa og forebygge 
sosial ulikhet

God belysning i kommunen

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 

Skjervøy kommune Skjervøy kommune
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omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Økt fokus på å sikre gode 
skoleveier og områdene rundt 
skole og barnehage

Sørge for infrastruktur som 
merking av turløyper/ -stier, 
etablering av parkeringsplasser, 
toalettfasiliteter, 
søppelhåndtering, bedre skilting 
og merking av offentlige 
tjenestetilbud 

*Flere av tiltakene er avhengig av trafikksikkerhetsmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 
Gjennomføringen vil gjøres senere dersom Skjervøy kommune ikke får midler i 2022.

ORGANISATORISKE TILTAK 2022

Tiltak Mål Gjennomføring 
Helsesektoren
Skaderegistrering Bli en trafikksikker 

kommune 
Kontinuerlig

Barnehager
Trafikkopplæring i tråd med barnehagens 
årsplaner

Bli en trafikksikker 
kommune 

Årlig

Kultur og undervisningsetaten 
Informere lag og foreninger om aktuelle 
tilskuddsmidler til trafikksikkerhetstiltak

Bli en trafikksikker 
kommune 

Årlig 

Teknisk etat
Skjervøy kommune skal bli en «trafikksikker 
kommune»

Bli en trafikksikker 
kommune 

Kontinuerlig arbeid

Ta i bruk #fiksgatami Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt 
trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Nettside for å hente innspill
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Føre opp statistikk på trafikkulykker i Skjervøy 
kommune med konkret informasjon

Bli en trafikksikker 
kommune

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Kontinuerlig 

Skjervøy kommune skal følge opp ansvaret når 
det gjelder skadeforebygging, sikkerhet og 
tilgjengelighet

Bli en trafikksikker 
kommune 

Strategi:
Større fokus på 
trafikksikkerhetsarbeid som 
omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 
utforming

Kontinuerlig 

HOLDNINGSSKAPENDE TILTAK 2022

Mål:

Frisikt

Mer refleksbruk

Redusere langtidsparkering på snuplasser

Redusere antall farlige situasjoner

Redusere fart og bilbruk i kommunen

Bedre folkehelsa og forebygge sosial ulikhet

Følge opp mål og tiltak i trafikksikkerhetsplanen og styrke samarbeidet med politiet

Strategi: 

Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid som omhandler forebygging og holdningsskapende tiltak 

Økt fokus på å sikre gode skoleveier og områdene rundt skole og barnehage

Samarbeide på tvers av sektorer 

Fortsette å løfte frem trafikksikkerhet som tema i folkehelsearbeidet

Spre informasjon og kunnskap om trafikksikkerhet for å nå de ulike målgruppene i kommunen

Tiltak Ansvar 
Skolene 
Refleksutdeling hvert år 21. oktober til 20.000 
kr til skolene i Skjervøy kommune

Skjervøy kommune 
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Utdeling av sykkelhjelm til 4.klasse v/ skolestart 
10.000 kr

Skolene 

Trafikksikkerhetsdag barnehagene Barnehagene
Trafikksikkerhetsdag barneskolen Skjervøy Barneskole 

Årviksand skole
Trygg trafikk

Trafikksikkerhetsdag ungdomsskolen Skjervøy ungdomsskole
Trygg trafikk

Trafikksikkerhetsdag videregående skole Nord-Troms videregående
Trygg trafikk

Refleksaksjon 1.desember på refleksdagen. 
Gi elevene i oppdrag å samle og ta med alle 
reflekser de har hjemme. De som ikke har 
refleks hjemme, gi beskjed til kontaktlærer og 
skolen deler ut.

Skolene 

Trailerne kan vise blindsone for ungene – 
venner på veien

Skjervøy Barneskole 
Årviksand skole
 

Gjennomføring av sykkelprøven Skjervøy Barneskole 
Årviksand skole

Skolen oppfordrer til at busslommen i  
«Værret» er fast drop-punkt

Skjervøy Barneskole 

Alle skal bruke hjelm til og fra skolen (elever og 
foreldre). Skolen oppfordrer til å bruke beina 
om de ikke skal bruke hjelm

Årviksand skole

Aking forbudt i bakken utenfor skolen. 

Rektor snakker med alle elever om at bakken er 
farlig.

Årviksand skole

Gå turer i nærmiljøet for å lære riktig side å gå 
på og lære å gå samlet.

Skjervøy Barneskole 
Årviksand skole

Oppfordre til bruk av refleksvest til og fra skolen 
i mørketida 

Skjervøy Barneskole 
Årviksand skole

Eldre 
Spre informasjon til eldre om å se seg for i 
trafikken

Skjervøy kommune

Spre kunnskap om aldersvennlig kommune Skjervøy 
kommune/Eldrerådet/Pensjonistforeningen

Rettet mot alle innbyggere 
Kampanjer – nye plakater Skjervøy kommune
«Husk å klipp din busk» 
SMS og Facebook innlegg

Skjervøy kommune

Parkeringskampanje «Dobbelt parkerer du?» Skjervøy kommune
Påminnelse på Facebook om ulovlig parkering 
før kryss og på veiskulder på kommunal- og 
fylkesvei

Skjervøy kommune

Facebookgruppe «866 Skjervøy-Langslett» Alle innbyggere og besøkende
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Konkurranse med fokus på trafikksikkerhet og 
deler ut refleks

Skjervøy kommune

«Større risiko å rygge inn på parkeringsplassen» Skjervøy kommune
Bedre parkeringssituasjonen ved Hofsøy 
mekaniske

Skjervøy kommune / Hofsøy mekaniske

Ingen langtidsparkering i veikanten nær 
Shellsvingen inn til Helsesenteret 

Skjervøy kommune

Få færre til å parkere midt i veibanen i 
Kveldssolveien 

Skjervøy kommune

Minne på at Havnegata skal ha fri ferdsel slik 
biler og gående kommer seg trygt fra A til B.

Skjervøy kommune

Skjervøy kommune
Personalmøte i alle sektorer angående 
trafikksikkerhet
 Handsfree samtaler

Skjervøy kommune

Informere om månedlige temaer for 
trafikksikkerhet.  

Skjervøy kommune

Endre parkeringskultur på fylkesvei og 
kommunalvei

Skjervøy kommune

Stimulere pensjonistforeningen til å integrere 
tema trafikksikkerhet i sin virksomhet. 

Skjervøy kommune

Skjervøy kommune skal aktivt gå inn for å 
engasjere ungdomsrådet, eldrerådet og andre i 
kommunen til å styrke trafikksikkerhetsarbeidet 

Skjervøy kommune

Få færre til og ta bilen til jobb/skole/butikken Skjervøy kommune
Oppfordres til å la bilen stå hjemme når man 
skal til tannlegen

Skjervøy kommune

Redusere bilkjøring for ansatte på Skjervøy 
barneskole og Skjervøy ungdomsskole

Skjervøy kommune

Intern kontroll Skjervøy kommune
Helsestasjonen 
Trafikksikkerhet er tema på 
 Hjemmebesøk
 4 årskontroll
 Førskolekontroller

Helsestasjonen

Trailersjåfører i næringslivet
Næringslivet skal sende ut skriv og ha samtaler 
med trailersjåførane om trafikksikkerheit årlig.

Næringslivet

Politiet 
Tilstedeværelse av politiet og jevne stikkprøver 
(forebyggende)

Politiet 

Skjervøy voksenopplæring og flyktningetjeneste 

Fast rutine med Skjervøy voksenopplæring og 
flyktningetjenesten med:

 Viktigheten av refleks
 Glatten
 Skifte vinterdekk
 Krysse veien

Skjervøy voksenopplæring og 
flyktningetjenesten
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 Brodder

FYSISKE TILTAK 2022-2026

Tiltakene i tabellen under skal gjennomføres innen 2026. Ingen av tiltakene er datert eller rangert, 
men skal gjennomføres i løpet av planperioden på fire år.

Tiltak Mål Ansvar Gjennomføring
Fylkesvei
Skredsikre veiene på 
Arnøya

Mål:

Permanent skredsikring på Arnøya

Strategi:
Ferdigstille skredsikringsplan for Arnøya 

Øke veistandarden på kommunale og 
fylkeskommune veier med spesielt 
fokus på næringsveier 

Troms og 
Finnmark 
fylkeskommune 

Skjervøy 
kommune/Troms og 
Finnmark 
fylkeskommune

Justere kryss ned mot 
Havnegata

Mål:
Redusere fart og bilbruk i kommunen
Redusere trailertrafikk i «Værret»

Redusere antall farlige situasjoner

Sikre et velfungerende fylkesveinett for 
næringstransport

Strategi:
Øke veistandarden på kommunale og 
fylkeskommune veier med spesielt 
fokus på næringsveier 

Utbedre sjømatveien/næringsveien

Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Skjervøy 
kommune
Troms og 
Finnmark 
fylkeskommune

Skjervøy kommune

Fotgjengarovergang og 
fortau  v/ Rasch bygget og 
hotellet

Mål:
Mer sammenhengende gang- og 
sykkelvei
Bedre folkehelsa og forebygge sosial 
ulikhet
Redusere antall farlige situasjoner

Strategi:

Skjervøy 
kommune

Skjervøy kommune
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Øke veistandarden på kommunale og 
fylkeskommune veier med spesielt 
fokus på næringsveier 
Tilrettelegges for flere gang- og 
sykkelstier

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Vindmåler på 
Skattørsundbrua 

Mål:
Få et bedre kollektivtilbud mellom 
Skjervøy og Nordreisa

Redusere antall farlige situasjoner

Sikre et velfungerende fylkesveinett for 
næringstransport

Strategi:
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Utbedre sjømatveien/næringsveien

Øke veistandarden på kommunale og 
fylkeskommune veier med spesielt 
fokus på næringsveier.

Troms og 
Finnmark 
fylkeskommune

Skjervøy kommune

Lys og gangfelt Coop 
Extra

Mål: 

Redusere antall farlige situasjoner

Sikre bedre fremkommelighet på 
snuplasser og gater og veier

Bedre folkehelsa og forebygge sosial 
ulikhet

God belysning i kommunen

Strategi: 
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak.

Skjervøy 
kommune/ Coop 
Extra

Skjervøy kommune
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Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Kommunal vei
Fotgjengerovergang v/ 
Skjervøy barneskole 
(Klaus Dreyers vei og 
Skoleveien)

Mål:
Øke trafikksikkerhet på skolevei og 
område rundt skole og barnehage.

Redusere antall farlige situasjoner

Bedre folkehelsen og forebygger mot 
sosial ulikhet

Strategi:
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen
Økt fokus på å sikre gode skoleveier og 
områdene rundt skole og barnehage

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Skjervøy 
kommune

Skjervøy kommune

Fotgjengerovergang v/ 
Kirkegårdsveien opp til 
idrettsanlegget

Mål:
Øke trafikksikkerhet på skolevei og 
område rundt skole og barnehage.

Redusere antall farlige situasjoner

Bedre folkehelsen og forebygger mot 
sosial ulikhet

Strategi:
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Økt fokus på å sikre gode skoleveier og 
områdene rundt skole og barnehage

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Skjervøy 
kommune

Skjervøy kommune
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Etablere speil ved 
Prestjorda barnehage

Mål:
Redusere fart og bilbruk i kommunen

Redusere antall farlige situasjoner

Strategi:
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak

 
Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Økt fokus på å sikre gode skoleveier og 
områdene rundt skole og barnehage

Sørge for trygge og gode overganger fra 
barnehage til skole og VGS

Øke veistandarden på kommunale og 
fylkeskommune veier med spesielt 
fokus på næringsveier 

Skjervøy 
kommune

Skjervøy kommune

Etablere speil i krysset 
mellom Kirkegårdsveien 
og Klaus Dreyersvei

Mål:
Redusere antall farlige situasjoner

Strategi:
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak

 
Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Økt fokus på å sikre gode skoleveier og 
områdene rundt skole og barnehage

Sørge for trygge og gode overganger fra 
barnehage til skole og VGS

Øke veistandarden på kommunale og 
fylkeskommune veier med spesielt 
fokus på næringsveier

Skjervøy 
kommune

Skjervøy kommune

Etablere hjertesone på 
alle skoler i Skjervøy 
kommune

Mål:
Redusere fart og bilbruk i kommunen

Redusere antall farlige situasjoner

Bedre folkehelsa og forebygge sosial 
ulikhet

Hjertesone på alle skolene

Skjervøy 
kommune, FAU, 
foreldre, 
tannklinikken, 
elever

Skjervøy kommune
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Strategi:
Sørge for trygge og gode overganger fra 
barnehage til skole og VGS

Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Etablere parkeringsplass 
ved fotballøkka ved 
Eidevannet

Mål:
Redusere antall farlige situasjoner

Redusere langtidsparkering på 
snuplasser

Bedre folkehelsa og forbygge sosial 
ulikhet

Strategi:
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Økt fokus på å sikre gode skoleveier og 
områdene rundt skole og barnehage

Skjervøy 
kommune

Skjervøy kommune 

Ferdigstille «molo til 
molo» 

Mål:
Ferdigstille «molo til molo» og stien 
langs Vågavannet

Vedlikeholde og skilte snarveier for 
lettere og tryggere fremkommelighet

Bedre folkehelsa og forebygge sosial 
ulikhet

Strategi:
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Økt fokus på å sikre gode skoleveier og 
områdene rundt skole og barnehage

Fortsette å løfte frem trafikksikkerhet 
som tema i folkehelsearbeidet

Skjervøy 
kommune 

Skjervøy kommune
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Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Sørge for infrastruktur som merking av 
turløyper/ -stier, etablering av 
parkeringsplasser, toalettfasiliteter, 
søppelhåndtering, bedre skilting og 
merking av offentlige tjenestetilbud 

Ferdigstille gang- og 
sykkelstien v/ Vågavannet

Mål: 
Bedre folkehelsa og forebygge sosial 
ulikhet

Redusere antall farlige situasjoner

Ferdigstille «molo til molo» og stien 
langs Vågavannet

Flytte fotgjengerovergang ved 
Vågavannet 

Bedre folkehelsa og forebygge sosial 
ulikhet

Mer sammenhengende gang- og 
sykkelvei

Vedlikeholde og skilte snarveier for 
lettere og tryggere fremkommelighet

Strategi:
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Økt fokus på å sikre gode skoleveier og 
områdene rundt skole og barnehage

Samarbeide på tvers av sektorer
 
Fortsette å løfte frem trafikksikkerhet 
som tema i folkehelsearbeidet

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Sørge for infrastruktur som merking av 
turløyper/ -stier, etablering av 

Skjervøy 
kommune 

Skjervøy kommune
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parkeringsplasser, toalettfasiliteter, 
søppelhåndtering, bedre skilting og 
merking av offentlige tjenestetilbud 

Tilrettelegges for flere gang- og 
sykkelstier

Utvikle parkanlegg, grøntareal og 
innfartsveien til Skjervøy

Etablere lyspunkt i 
Fjellveien

Mål:
Redusere antall farlige situasjoner

God belysning i kommunen

Strategi:
Større fokus på trafikksikkerhetsarbeid 
som omhandler forebygging og 
holdningsskapende tiltak 

Tilrettelegge for økt trafikksikkerhet på 
vegnettet i kommunen

Sikre god infrastruktur for myke 
trafikanter

Skjervøy 
kommune 

Skjervøy kommune


