
Tiltaksliste i Trafikksikkerhetsplanen 2021 – 2024 Nordreisa kommune - høringsversjon 

Prioritert rekkefølge 

Nr. Tiltak Mål/hensikt Ansvar Frist Kommentarer 

1 E6 - 365 m fortau Olderskogen - Sentrum 28A Myke trafikanter SVV 2022 Spesielt mellom Sentrum28A - Hansvoll stort behov. Ihht. reguleringsplan. 

2 Siktrydding kommunale veier Trygge veier for 

alle 

Komm. 2021 - Utilstrekkelig  vegetasjonsrydding langs kommunale veier gir trafikkfarlige 

situasjoner.  Behovet er høyere enn tilgjengelige ressurser. 

3 Fv 8650 på Høgegga: 80-sone endres til 60-sone fra 

50-sonen slutter til under bakken/sving etter kryss 

til Lundefjellvegen, ca. 740 m lengde 

Myke trafikanter FK 2021 Utfartsparkering hvor mange går langs eller krysser Fv. Pr. 30.11.20 var det 213 

personer som bor i boligområdet som bruker Lundefjellvegen som avkjørsel til Fv. 

Bussholdeplass for skolebarn. Mange beboere krysser Fv for å gå til 

utfartsområdet ved Goroso. 

4 E6 - reduksjon fra 70 til 60-sone strekningen 

Veibakken - Rovdas nord 

Myke trafikanter SVV 2021 Reduksjonen gjelder en strekning på 949 m. Ny gravlund vil øke trafikkmengden 

som svinger ut og inn fra Badevegen. 

5 E6 - G/S-vei og gangfelt Skogly, Sørkjosen Myke trafikanter SVV + 

komm. 

2022 63 m G/S-vei i henhold til reg.plan Sørkjosen (54282015_001), SGS11 (48 m) og 

SGS12 (15 m) samt gangfelt over E6 mellom dem. 

6 Belysning kommunale veier Trygge skolevei Komm. 2021 -  Følgende strekninger har ikke eller har svært mangelfull belysning:   1. 

Gammelbruvn mellom Tømmernesvn og Høgeggvn, 2. Gammelbruvn mellom 

Skarpsno/Kildalvn og Tømmernesvn, 3. Gangvei Gammelbruvn, 4. Strandbakken, 

5. Røyelvn, 6. Bjørkvoll, 7. Bjørklymoen, 8. Bjørklysvingen, 9. Goppa, 10. 

Storbakken. Lista er ikke komplett. DRU foretar prioritering. 

7 Fv7950 – g/s-vei strekninga Steinsvik – Vika, samt 

reduksjon fra 80 til 60-sone samme strekning 

Myke trafikanter FK 2022 Dette begrunnes med at det bor 14 barn på strekningen med familietilknytning 

langs veien. På strekningen er det badestrand med stor trafikk om sommeren og 

denne ligger nært veien. Dette medfører at en masse barn leker i området nært 

veien. En gang- og sykkelvei samt nedsatt fartsgrense, vil gjøre trafikkforholdene 

bedre, spesielt for barn som ferdes i området. 

8 E6 - gangfelt ved Montér byggevarehus Myke trafikanter SVV 2021 Mange gående som krysser E6 i området. Nærmeste gangfelt i dag: 300 m mot 

Sørkjosen. 336 m mot Storslett. Bør reguleres inn G/S-vei ved høve seinere. Tilpass 

en uformell snarvei i første omgang. 

9 G/S-vei manglende deler opp til Saga Trygge skolevei og 

brukere/publikum 

av Saga skianlegg 

FK 2023 Tilknytte til eksisterende g/s-vei for å få sammenhengende g/s-vei helt opp til Saga 

skianlegg. Nordre del: 309 m - regulert inn. Søndre del: 191 m. Til sammen: 598 m 

lang. 

10 E6 - gangfelt ved Reisa bil, Sørkjosen Myke trafikanter SVV 2021 Langt til nærmeste gangfelt 400 m mot Storslett. 500 meter i motsatt retning. 

11 Barnas trafikklubb og opplæring barn og tilsatte bhg Barn Komm. 2022 Barnas trafikklubb fra Trygg Trafikk 

12 E6 - gangfelt på Rovdas Myke trafikanter SVV 2022 Flyttes til dagens avkjørsel til Badevegen 

13 E6 - G/S-vei E6 Rotsund Trygge skolevei SVV 2023 5,5 km gang- og sykkelvei langs E6. Befolkning på strekninga pr. 11.12.2020: 166 



14 Utvidelse KV Høgegga LHL - Høgegga 12 Myke trafikanter Komm. 2023 Svært smal veibane som gjør at kjøretøybruker veikanter og myke trafikanter 

"presses" utenfor veiareal. 

15 E6 - G/S-vei E6 - Oksfjord camping Myke trafikanter SVV 2024 1,6 km gang- og sykkelvei langs E6. Befolkning på strekninga pr. 11.12.2020: 13. 

16 FV8650 - Gangfelt v/rundkjøringa og 21 m g/s-veg Myke trafikanter FK 2023 Mange tar snarveien over her. Ihht. reguleringsplan. 

17 E6 - G/S-vei Nordkjosvn. - Storvikkrysset Trygge skolevei SVV 2024 3,6 km gang- og sykkelvei langs E6. Befolkning på strekninga pr. 11.12.2020: 73. 

Usikker grunn i området må hensyntas i plan og utførelse. 

18 Redusere fartsgrense fra 50 til 40 mellom Storslett 

bru og Bussvegen samt anlegge fartshumper. 

Myke trafikanter SVV 2024 Storslett bru fungerer som hastighetsreduserende hinder. Ved ny bru kan 

hastighet gjennom sentrum holdes i hht fartsgrense. 

19 FV8650 - Øke fra 60 til 70-sone strekningen fra litt 

sør for avkjørselen til Reisadalen 1040 (Moskodal 

handel) til start 70-sone før Kjelleren, ca. 600 m 

lengde. 

Økt 

skiltforståelse/-

respekt 

FK 2021 Lite forståelse fra bilistene for at denne strekninga er 60-sone, jf. 70-sone 

gjennom Kjelleren med langt flere og tettere avkjørsler. 

 

 


