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64/22 Kommunestyret 13.10.2022 

 
 

Trafikksikkerhetsplanen 2022-2026 vedtas 
 
 
Innstilling 
 
  «Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplan Skjervøy kommune 2022-2026 med tilhørende 
handlingsdel» 
 
 
Bakgrunn for innstilling 
 
Behovet for ny Trafikksikkerhetsplanen for Skjervøy kommune er forankret i planstrategien for 
Skjervøy kommune 2020-2023. Oppstart av trafikksikkerhetsplanen ble varslet 27.08.2021  
  
Saken ble behandlet i formannskapet sak 6/22 datert 10.02.2022, med følgende vedtak: 
Fotgjengeroverganger i Skoleveien og Klaus Dreyersvei settes som prioritet 1. De andre punktene 
forskyves ett hakk ned. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 sendes 
Trafikksikkerhetsplanen 2022-2026 på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  
  
Det ble i møte fremmet følgende protokolltilførsel fra Vidar Langeland (Frp): «Frp mener effekten av 
å stenge Skoleveien og Klaus Dreyersvei for gjennomkjøring i de foreslåtte tidsrom vil være mer til 
hinder for ferdsel enn et bidrag til å øke trafikksikkerheten rundt skolene. Vil medføre at trafikken 
som i dag er i disse veiene vil flyttes til omkringliggende veier som ikke er sikret med fortau som 
Skoleveien, Klaus Dreyersvei og Myrveien. For å sikre overganger på fylkesveier og eventuelt 
kommunale veier vil vi foreslå lysregulerte fotgjengeroverganger som alternativ til å redusere 
fartsgrenser.» 
  
Formannskapet 24.06.2021: 
Behandling: Trafikksikkerhetsplan, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti Trygve Paulsen 
og Irene Toresen. Peder André Amundsen velges som vara. Ungdomsrådet velger selv sin 
representant. Kommunedirektøren innleder. Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) foreslår Trygve Paulsen 
(KrF) og Peder André Amundsen (KrF). Victoria F. Mathiassen (AP) foreslår Irene Toresen (AP). 
Behandlingen utsettes til slutten av møte for å få bekreftelse fra representantene som blir foreslått 
valgt. Votering: Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 
FS-34/21 Vedtak: Trygve Paulsen og Irene Toresen. Peder a Amundsen velges som vara. 
Ungdomsrådet velger selv sin representant. 
  



Kommunestyret 03.03.2022: 
Behandling: 
Skjervøy kommunes planlegger Marie Hatteberg Leivestad orienterer. 
Representant Roald Sebergsen (H): Det er mange som bor i Hollendervika og Vågadalen som kjører 
barna sine til skolen, en stengning av veiene rundt skolen kan skape kaos. Representanten ønsker en 
bedre trafikkløsning rundt avkjøringa til Bunnpris. 
Representant Magnar Solbakken (KrF): Representanten mener det er voldsomt å stenge for 
biltrafikken rundt skolen. Kommunen må innse at folk er late og at folk ønsker å kjøre. Det er for høyt 
ambisjonsnivå i trafikksikkerhetsplanen. Det er for ambisiøst å fjerne biler fra området på dagtid. 
Representant Victoria F. Mathiassen (AP) berømmer administrasjonen for en god medvirkende 
prosess. Representanten mener planen gir et godt bilde på utfordringene med trafikksikkerhet i 
kommunen. 
Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) ønsker å tenke nytt rundt høringsprosessen. Han ønsker et større 
engasjement fra befolkningen rundt trafikksikkerhetsplanen og etterlyser måter å engasjere på. 
Representant Trygve Paulsen (KrF) påpeker at stengningen av områdene rundt skolen er foreslått 
som et pilotprosjekt. Det er alt for mye kjøring i et lite samfunn som Skjervøy der det meste er innen 
gangavstand. 
Planlegger Marie H. Leivestad svarer på representants spørsmål. Det er holdningsskapende arbeid og 
folkehelse som er hovedfokus i planen. Planen blir lagt ut på høring. Planleggeren oppfordrer alle til 
å gi sine innspill. 
  
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
KS- 07/22 Vedtak: 
Kommunedirektørens innstilling: 
"Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 sendes Trafikksikkerhetsplanen 2022-2026 på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn» 
  
 
 
Kommunestyret 13.10.2022: 
 
Behandling: 
Nytt punkt 2 i handlingsdelen fra Senterpartiet, foreslått av Anne Martine Brox-Antonsen, 
Senterpartiet 
Pilotprosjekt- Åpne Mellomveien fra Klaus Dreyers vei til Skoleveien fra 08:00-09:00 og fra 13:30-
15:00. Veien skal være enveiskjørt. Skoleveien og Klaus Dreyers vei stenges innenfor samme 
tidspunkt, og det gjelder samme område som i planen. 
Tilleggspunk i innstilling fra Frp, foreslått av Leif Håkon Pedersen, Fremskrittspartiet 
Frp mener effekten av å stenge Skoleveien og Klaus Dreyersvei for gjennomkjøring i de foreslåtte 
tidsrom vil være til mer hinder for ferdsel enn til bidrag til å øke trafikksikkerheten rundt skolene. Det 
vil medføre at trafikken som i dag er i disse veiene vil flyttes til omkringliggende veier som ikke er 
sikret med fortau som Skoleveien, Klaus Dreyersvei og Myrveien. 
For å sikre overganger på fylkesveier og eventuelt kommunale veier vil vi foreslå lysregulerte 
fotgjengeroverganger som alternativ til å redusere fartsgrenser.  
Skjervøy Frp. 
 
Planlegger Marie H. Leivstad legger fram trafikksikkerhetsplanen med tilhørende handlingsdel for 
2022-2026 og pilotprosjektet. Tidspunkt 1,47,42. 
 
Representantene Line I.N. Eliassen (FSVR), Leif Håkon Pedersen (Frp), Finn Konst (Frp), Kurt 
Michalsen (SP), Jørn Cato Angell (Frp), Trygve Paulsen (Krf), Ordfører Ørjan Albrigtsen (Krf), Roald 
Sebergsen (H) og Øystein Skallebø (AP) er enige om at Skoleveien er en farlig vei. Det er usikkerhet i 



effekten av å stenge veien og om dette vil medføre at trafikken flyttes til omkringliggende veier. Det 
stilles spørsmål ved nødvendigheten av å ha steng vei i 2 timer morgen/ettermiddag. Andre saker: 
- Sendt inn spørsmål vedr. busskur med lys i Taskeby og Simavåg 
- Bratt bakke ved Eideveien og uheldig vinkel i sving - glatt 
- Gangfelt ved Vågavannet - uoversiktlig. Forslag til lysskilt ved overgang.  
 
Representant Leif Håkon Pedersen fremmer et tilleggsforslag på vegne av Frp.  
 
Planlegger Marie H. Leivstad besvarer opp spørsmål: 
- Viktig å ha fokus på hjertesone. 
- Busstoppet i Simavågen; har søkt og fått trafikksikkerhetsmidler. Må ta kontakt fylkeskommunen 
for planlegging og videre samarbeid.  
- Kjøreløsning ved skolen: skal ikke tilrettelegge for kjøring. Trafikkfarlig å åpne bommen på nedsiden 
av ungdomsskolen (Mellomveien).  
- Fartsdumper kan redusere fart, men usikkert om det er mer trafikksikkert.  
- Tidspunkt: kanskje litt lenge, men det er mtp SFO.  
 
Votering:  
Det voteres over punkt 2: Pilotprosjekt 2023-2024 i trafikksikkerhetstiltak kommunal vei 2022-
2026: 
 
Kommunedirektørens innstilling for pilotprosjekt mot forslag fremmet av Frp, i mot pilotprosjektet 
vedtatt mot 4 stemmer 
 
Det voteres over endringsforslag fremmet av SP v/ Anne Martine Brox-Antonsen. Forslaget deles opp 
i to punkter: 
 
Kommunedirektørens innstilling mot endringsforslag fremmet av SP: Åpne Mellomveien fra Klaus 
Dreyers vei til Skoleveien. Veien skal være enveiskjørt. 
Kommunedirektørens innstilling falt mot 9 stemmer 
 
SP endringsforslag vedr. åpningstider (kl. 08:00-09:00 og fra kl. 13:30-15:00) mot 
kommunedirektørens innstilling (kl. 07:00 - 09:00 og kl. 13:00-15:30) 
SP endringsforslag vedtatt mot 3 stemmer 
 
 
Det voteres over innstilling: 
Kommunedirektørens innstilling med de endringene som er vedtatt ovenfor, enstemmig vedtatt. 
 
KS- 64/22 Vedtak: 
«Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplan Skjervøy kommune 2022-2026 med tilhørende 
handlingsdel» med følgende endringer: 
 
Trafikksikkerhetsplan kommunal vei 2022-2026, punkt 2: Pilotprosjekt 2023-2024: 

• Åpne Mellomveien fra Klaus Dreyers vei til Skoleveien. Veien skal være enveiskjørt. 

• Nye åpningstider kl. 08:00-09:00 og fra kl. 13:30-15:00 
 
Sakstekst 
Trafikksikkerhetsplanen 2022-2026 inneholder en kort innledning med historie, organisering og 
beskrivelse av arbeidsgruppas arbeid og aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. Videre er 
medvirkningsarbeidet beskrevet med antall innspill, hvilke tiltak som er foreslått og påpeker at 
barneskolen har bidratt mest i prosessen. Overordnede mål og føringer som f.eks «Trafikksikker 
kommune»-sertifiseringen og aspekter fra kommuneplanene samfunnsdel 2020-2030 er tatt med i 
planen. Viktige tema som barn og unge, universell utforming og hjertesone er videre beskrevet. 



Utfordringene med trafikksituasjon Vågavannet, snuplass og parkering er beskrevet i planen. Troms 
og Finnmark fylkeskommune sin trafikksikkerhetsmiddelordning, søknad og midler er neste tema i 
planen. Økonomi, evaluering, rullering, årsdøgnstrafikk, flere trafikale utfordringer og statistikk over 
trafikkulykker med kort analyse er flettet inn i planen. Mål, fremtidig trafikksikkerhetsarbeid med 
visjon og strategi avslutter planen. 
  
Budsjett: 
Kr 100 000 årlig til holdningsskapende tiltak rettet mot barn og unge. 
  
Behandling av innspill: 
Statens Vegvesen sine innspill til planen tas til følge mtp frisikt, parkeringssoner, prosjekt i Simavåg, 
hjelmbruk, informasjon og større tiltak i handlingsdelen.  
  
Privatperson innspill angående frisikt i Lailafjellveien tas til følge. 
  
Statsforvalteren i Troms og Finnmark hadde ingen ytterlige merknader.  
  
Privatperson innspill tas til følge og det skal fremover se på bedre løsninger for parkering ved 
Skjervøy ungdomsskole. 
  
Trygg Trafikk sine innspill tas hovedsakelig til følge. Tabellen over trafikkulykker er erstattet med 
sikre tall. Handlingsdelen er systematisert slik at det er bokstaver og tall som viser til både strategien 
og målene.  
  
Privatperson innspill vurderes ved en senere anledning. I forbindelse med hjertesonen må skolen, 
kommunen og foresatte sammen vurdere løsninger som er både kortsiktige og langsiktige. Det skal 
settes i gang et pilotprosjekt for å se om skilt med klokkeslett vil redusere farlige trafikksituasjoner og 
skape en hjertesone innenfor disse klokkeslettene.  
  
Privatperson innspill tas til dels til følge. Molo til molo prosjektet er satt i gang. Frisikt er et 
fokusområde i handlingsdelen og skal følges opp fra kommunens side. Hjertesone pilotprosjektet skal 
prøves ut. Dersom det er uhensiktsmessig skal det avsluttes.  
  
Privatperson klagde på at hans innspill om fartshumper i Rønning Østgårds vei ikke var tatt med. 
Dette tiltaket er tatt inn i planen etter en ekstra påminnelse om viktigheten med fartshumper i 
denne veien.  
 
 

Vedlegg: 
Frisikt 
Områderegulering for Skjervøy sentrum trafikksikkerhetsnotat 
Statsforvalterens innspill til trafikksikkerhetsplan Skjervøy kommune 2022 - 2026 
Parkering innkjøring ved Skjervøy Ungdomsskole 
Innspill til  Trafikksikkerhetsplan 
Mal for kommunal trafikksikkerhetsplan _brev til kommunene i Troms og Finnmark juni 2022 
Kommunal trafikksikkerhetsplan - ny mal fra Trygg Trafikk 
Skjema over innspill til trafikksikkerhetsplanen 
Trafikksikkerhetsplanen 2022-2026 Handlingsdel 
Høringsinnspill til Trafikksikkerhetsplanen 2022-2026 
Trafikksikkerhetsplan Skjervøy kommune 2022-2026 13.10.2022 
Resultat spørreundersøkelse trafikksikkerhet 

 
 
 


