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09.01.2017
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Utvalg
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Møtedato
26.01.2017

Tiltaksplan 2017
Forslag til vedtak
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vedtar forslag til tiltaksplan for 2016 med tilhørende budsjett.
Om saken
I henhold til mandat for fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU), og «Handlingsplan for
trafikksikkerhet 2015-2018» skal FTU utarbeide en årlig tiltaksplan for å følge opp mål og
fokusområder i planperioden.
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens vegvesen Region øst, Trygg Trafikk
og administrasjonen i fylkeskommunen har utarbeidet et forslag til tiltaksplan for 2017 som nå
legges frem for behandling.
Økonomisk ramme
Fylkestinget vedtok i Økonomiplan for 2017 å fordele kr. 32 mill. til FTU. Midlene er fordelt på
følgende poster:
o 7,5 mill. kr til tiltaksplan for FTU
o 2,5 mill. kr i tilskudd til Trygg Trafikk
o 22 mill. kr til ordningen «Aksjon skolevei» i 2016
FTU har myndighet til å omdisponere midler mellom disse budsjettpostene. Rådmannen gjør
FTU oppmerksom på at tilskuddet til Trygg Trafikk benyttes til aktiviteter som er foreslått i
tiltaksplanen, i tillegg til administrative utgifter. Årsaken til dette er at Trygg Trafikk sine
aktiviteter inngår som en del av oppfølgingen av «Handlingsplan for Trafikksikkerhet 20152018».
Tiltaksplanen innhold
Tiltaksplanen er delt inn i fem hovedposter som bygger opp under fokusområdene i
«Handlingsplan for trafikksikkerhet». Hver post inneholder konkrete tiltak som skal
gjennomføres i 2017. Tabellen under viser forslag til budsjett på hvert av områdene:
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Fokusområder – tiltak
1. Trafikksikker kommune
2. Trygg skoleveg
3. Gående og syklende
4. Utsatte trafikantgrupper
5. Samarbeid og synliggjøring
( Administrative utgifter Trygg Trafikk)
Sum

Budsjett mill.kr
985 000
26 600 000
1 715 000
1 440 000
1 260 000
1 500 000
32 000 000

Tiltakene er beskrevet i vedlagt oversikt (vedlegg 1). Administrative utgifter til Trygg Trafikk
som går til husleie, og andre administrative utgifter, som dekkes av tilskuddet fra
fylkeskommunen.
Post 2. Trygg skoleveg inneholder tilskuddsordningene «Aksjon skoleveg» (22 mill. kr.) og
«Aktive barn – tryggere skoleveg» (4,1 mill. kr.)
Ytterligere kommentarer til tiltaksplanen:
Det er noen justeringer i forslaget til Tiltaksplan for 2017, sammenlignet med tiltaksplan for
2016. Blant annet er postene om radioreklame for bruk av refleks og for gratiskontroll av
russebuss/biler fjernet fra årets plan. Disse tiltakene utgjorde om lag 1,4 mill. kr.
Det er foreslått å sette av 500 000 kr til utforming av en holdningskampanje for å øke bruk av
setebelte i buss i regi av Ruter AS. Detaljer for hvordan prosjektet skal legges opp vil legges
fram som egen sak for FTU i løpet av første halvår 2017.
Fylkesrådmannen anbefaler at det settes av en ramme på 740 000 kr til tiltak rettet mot syklister.
Administrasjonen vil legge fram en mer konkret beskrivelse av hvordan midlene kan benyttes i
egen sak til FTU. Hensikten er at midlene brukes til å blant annet stimulere kommunene til å
iverksette gode trafikksikkerhetstiltak rettet mot syklister, kompetanseheving m.m.
Når det gjelder posten 5.3 FTU- frie midler, er denne tenkt som en egen pott for å involvere
frivillige organisasjoner i det lokal trafikksikkerhetsarbeidet. Dette kan organiseres gjennom en
tilskuddsordning hvor FAU, velforeninger og idrettslag m.m. kan søke om midler.
Fylkesrådmannen vil legge fram egen sak om forslag til bruk av midlene.
Konklusjon
Tiltakene og fordeling av midler som er foreslått følger opp fokusområdene og anbefalte tiltak i
«Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015-2018». Rådmannen anbefaler at FTU godkjenner
vedlagt forslag til tiltaksplan med tilhørende budsjett.

Oslo, 19.01.2017
Tron Bamrud
fylkesrådmann
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Saksbehandler: Marte Nes
Vedlegg
1 Forslag til tiltaksplan 2017
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Tiltaksplan 2017 for fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus
Tiltak/prosjekt

Ansvarlig

Samarbeid

Om tiltaket/prosjektet og hva som skal gjøres i 2017

0. Administrative utgifter
0.1

Adm.utgifter Trygg
Trafikk

Totalt 2017
1 500 000

Husleie, lønn, telefon, reise, leie lokaler for TT, bilutgifter

TT

985 000

1.Trafikksikker kommune
AFK

Møter med kommuneledelse og alle virksomhetsledere. Vedlikehold er kurs I etterkant og underveis I
prosessen, HMS kjørekurs, invitasjoner til fagdager og seminarer. Inneholder også søkbare midler til
skoler og barnehager I form av tilskudd til innkjøp av utstyr knyttet til trafikkopplæring etc.

1.1

Implementering og
vedlikehold av
"Trafikksikker
kommune"

TT

1.2

Seminar for
kommunelegene om
paragraf 34.

TT

Regionvise møter sammen med fylkeslegen og politiet for å nå ut til alle kommuneleger og
polititjenestemenn, om håndtering av $ 34 med forskrifter. Kartlegge behovet blant fastlegene via
kommunelegen for heldags- eller kveldskurs i løpet av våren/høsten 2017.

1.3

Sikring av barn i bil

TT

Kurs om riktig sikring av barn i bil for alle helsestasjoner, politi og SVRØ.

1.4

Kurs/workshop for
barnehage/skole

2.1

Aksjon skoleveg

SVRØ

2.2

Kampanje for økt
beltebruk i buss

AFK

Ruter, SVRØ
??

Ruter skal gjennomføre ny telling for å kartlegge bruk av setebelter. Lage en holdningskampanje rettet
mot skoleelever for å øke bruk av setebelter.

2.3

Aktive barn -tryggere
skolevei

SVRØ

TT

Tilskuddsordning som skal stimulere barn til å gå og sykle til og fra skole. Oppfordre skolene til å
etablere trafikk-kontakter og gjennomføre fylkeskonkurranse for å motivere til deltakelse i ordningen.
Kurs for trafikkontakter.

Kurs om trafikksikkerhet som skal øke kompetansen hos barnehage og skole. TS-kommuner prioriteres

26 600 000

2. Trygg skoleveg
Tilskuddsordning til kommuner, fysiske tiltak.

22 000 000
500 000
4 100 000

1 715 000

3. Gående og syklende
3.1

Sykkelkurs for lærere
og frivillige org.

TT

Øke kompetansen hos lærere og frivillige org. Slik at de kan formidle sykkelopplæring selv.

3.2

Tiltak rettet mot
syklister

TT, SVRØ

Administrasjonen vi legge frem egen sak om forslag til bruk av midlene.

3.3

Øke bruk av refleks

TT, SVRØ

4.1

Trafikkopplæring i
ungdomsskolen Trafikk valgfag

TT

4.2

Russ, rus og trafikk

TT, SVRØ

4.3

"Er du sikker"

TT

4.4

Trafikksikkerhet i
drosjenæringen

AFK

4.5

"Sett grenser - Si ifra" SVRØ

5.1

FTU-konferansen

AFK/TT/SV
RØ

Gjennomføres 8. juni 2017

5.2

Deltagelse på lokale
arrangement

TT/SVRØL

Informasjonsarbeid til innbyggerne på ulike lokale arrangement.

5.3

FTU - frie midler?

5.4

FTU-møter

AFK

Markering av den nasjonale Refleksdagen, Refleksvester til 1.trinn mm.

4. Utsatte trafikantgrupper

1 440 000
Øke og forbedre trafikkopplæringen i ungdomsskolen i tråd med læreplanen. Pådriverarbeid for å få
ungdomsskoler til å tilby Trafikk som valgfag, gi støtte til kvalifiseringskurs for Trafikalt grunnkurs for
lærere. Gjennomføre nettverkssamling for lærere som underviser i Trafikk valgfag.
POL

Russeseminar, kontroll av russebiler, drift og markedsføring av russpavei.no, russebilkonkurranse,
informasjonsmøter mm.
Holdningskampanje for elever i videregående skole.

TT, POL

Arbeide for å øke kunnskapen i drosjenæringen om rus og sikring av barn i bil.
TS-tiltak som gjennomføres på alle vg2-klasser i Akershus.

5. Samarbeid og synliggjøring

1 260 000

Involvere frivillige organisasjoner i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Administrasjonen vi legge frem
egen sak om forslag til bruk av midlene.
AFK

Besøke kommuner og invitere interesseorganisasjoner og andre aktuelle grupper. Befaringer.

Sum

32 000 000

Forkortelser:
SVRØ: Statens vegvesen Region øst, POL :Politiet, TT: Trygg Trafikk, AFK: Akershus fylkeskommune, FTU: Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus,
vgs: videregående skoler, bhg: barnehager. ATL: Autoriserte trafikkskolers landsforbund.
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Saksframlegg

Dato:
Arkivref:

Saksnr
2/17

09.01.2017
2015/16699-38

Utvalg
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Møtedato
26.01.2017

Tildeling av midler Aksjon skolevei 2017
Forslag til vedtak
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vedtar vedlagte liste over tildeling av «Aksjon skolevei»-midler.

Om saken
«Aksjon skolevei» er en ordning der fylkeskommunen gir tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på
mindre veianlegg for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. Kommunen må være tiltakshaver
og bidra med en egenandel på minimum 20 % på kommunale veier.
Fylkeskommunen har ved behandlingen av handlingsprogrammet for samferdselsplan for
Akershus 2016-2019 bevilget 22 mill. kr til «Aksjon skolevei» for 2017.
Statens vegvesen (SVV) har mottatt i alt 100 søknader, hvor 41 tiltak foreslås godkjent. Det
anbefales å tildele kr 22 816 401,-, som er noe i overkant av rammen.
Alle kommunene i Akershus, unntatt Sørum, Gjerdrum og Hurdal har søkt om midler. Det er
også i år gitt anledning til å søke tilskudd for to år, der det også gis tilsagn for 2018. Interessen
fra kommunene viser at det fortsatt er et stort behov for tiltak, hovedsakelig langs det
kommunale veinettet. Hver kommune får brev med vedtak om innvilget søknad, eventuelt
begrunnelse for avslag.
I 2016 var det et underforbruk på ca. 5 mill. Underforbruket er i hovedsak forårsaket av mangel
på ressurser i kommunene, og at ett år er en knapp tidsperiode for gjennomføring av enkelte av
tiltakene. Det er også et problem at noen kommuner ikke oppfyller kravet om at prosjektene det
søkes om må være byggeklare.
For å unngå et like stort mindreforbruk i 2017 har SVV avslått søknader der grunnerverv og
byggeplanleggingen ikke er kommet langt nok når søknaden er mottatt. SVV vil anmode disse
kommunene om å søke på nytt for disse tiltakene neste år, samt å fullføre grunnerverv og
oversende byggeplaner i tilknytning til fylkesvegnettet til godkjenning hos SVV i inneværende
år.
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Vedlagt følger et arbeidsdokument med oversikt over alle innkomne søknader. Her framkommer
årsak til om søknaden er anbefalt innvilget eller ikke. Det er her viktig å gjøre oppmerksom på
at det er kommunene selv har prioritert sin prosjekter opp mot hverandre. Dersom tiltaket er
innenfor FTUs kriterier følger SVV kommunens prioritering. Andre årsaker til avslag er også
anført i dokumentet. FTU står fritt til å foreslå endringer i tildelingen innenfor de gitte
økonomiske rammene.

Kriterier
Tilskudd skal gis til sikring av skoleveger og andre fysiske trafikksikkerhetstiltak i barns
nærmiljø. Det kan i prinsippet kun gis tilskudd til mindre tiltak på eller i forbindelse med
fylkes- og kommunale veger. Det gis også tilskudd til private veger når dette
har vært prioritert av kommunen.
Fylkeskommunen har åpnet for at det også kan gis tilskudd til ikke-fysiske tiltak (f.eks.
lokale informasjonskampanjer, revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner o.l.). Tilskudd
til slike ikke-fysiske tiltak må prioriteres opp mot de andre tiltakene i kommunen.
Følgende tiltak er mest aktuelle:











Humper/opphøyde gangfelt
Trafikksaneringer
Trafikkøyer ved gangfelt
Korte gang- og sykkelveger/fortau
Mindre kryssutbedringer
Snuplasser/“rundeller“
Gjerder/trafikksperrer
Frisiktutbedringer
Veglys
Andre TS-tiltak

Som følge av forvaltningsreformen har fylkesveinettet blitt vesentlig større. Tiltakene
kommunene ønsker å gjennomføre i tilknytning til fylkesvegnettet er ofte av mindre karakter,
men ønsket prioritert selv om dette ikke ligger i fylkeskommunens handlingsplan. Disse
tiltakene kan fullfinansieres.
Vedlagt følger notat fra SVV med forslag til liste over innvilgede søknader og tilskuddsbeløp.
Nærmere informasjon om «Aksjon skoleveg»-ordningen og tiltakene vil følge i møtet.
Vurderinger
Fylkesrådmannen anbefaler at vedlagte liste over anbefalt innvilgede søknader legges til grunn
for tildelingen i 2017. Det anbefales at 41 søknader om trafikksikkerhetstiltak, med en samlet
sum på kr 22 816 401,- innvilges.

Oslo, 19.01.2017
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Tron Bamrud
fylkesrådmann
Saksbehandler: Olav Tunold
Vedlegg
1
Notat fra SVV med innstilling
2

SVV - Vurdering alle søknader

10

Statens vegvesen

Notat
Til:

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum,

Saksbehandler/telefon:

Fra:

Trafikk Akershus

Vår dato:

13.01.2017

Vår referanse:

16/182298-22

0107 OSLO

Kopi:

Vegard Moe / 24058161

Notat - Aksjon skoleveg 2017
I samferdselsplan for Akershus 2017-2020 er det bevilget 22 mill. kr til Aksjon skoleveg
pr år. Som det fremgår av tabell 1 er disse midlene for 2017 foreslått til i alt 41 tiltak. På
grunn av et forventet underforbruk foreslår Statens vegvesen en tildeling som går noe
over de bevilgede midlene.
Hovedpunkter
Aksjon skoleveg er en ordning der fylkeskommunen gir tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på
fylkes- og kommunale veger for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. Søknadsprosedyre,
retningslinjer for tilskudd m.m. har vært som tidligere år, jfr. sak 0033/00. Fra 2005 ble det
åpnet for at det kunne gis tilskudd til ikke-fysiske tiltak som for eksempel lokale
informasjonskampanjer og lignende. Forvaltningsreformen som trådte i kraft 1.1.2010
medførte at en rekke tidligere riksveger nå er blitt fylkesveger. Aksjon skoleveg omfatter også
disse nye fylkesvegene.
Redegjørelse
Statens vegvesen Region øst ba i brev av 26.10.2016, kommunene i Akershus om å sende inn
søknad om tilskudd til prosjekter. Det er også i år gitt anledning til å søke tilskudd for to år,
der det også gis et tilsagn for 2018. Det blir tatt forbehold om at tilskuddsnivået blir som
forespeilet i Samferdselsplan for Akershus 2017-2020. Hensikten med et tilsagn for 2018 er at
det kan brukes noe lenger tid på planlegging, slik at tiltakene blir gjennomført det året det blir
tildelt tilskudd. Det vil fortsatt bli årlige søknadsrunder.
Det gis anledning til å søke om midler til reasfaltering av fortau og gang- / sykkelveg
gjennom aksjon skoleveg ordningen. Det kan gis tilskudd inntil 50 % av tiltakets kostnad.
Tiltak i forbindelse med fylkesveg kan fullfinansieres gjennom ordningen. Den kommunale
egenandelen på kommunalveg er på minimum 20 %.
I brevet til kommunene påpekte vi at det er en forutsetning at tiltakene skal kunne
gjennomføres i det året det søkes tilskudd til. Dette betyr at byggeplaner må være klare og
grunnerverv gjennomført når søknad sendes. Vi håper at alle kommunene prioriterer arbeidet
med disse tilskuddsprosjektene, slik at vi unngår uheldige forsinkelser i framdriften på grunn
av dette.
Postadresse
Statens vegvesen
Region øst

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 02030
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
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Alle tiltakene forutsettes gjennomført i kommunal regi. Utbetaling av tilskuddene skjer når
anleggene/tiltakene er ferdige og godkjent av Statens vegvesen. Ferdiggodkjenningen består i
å kontrollere at Fylkeskommunens midler er benyttet til de tiltak kommunene søkte om
tilskudd til. Frist for ferdigstillelse er satt til 17. november 2017.
I tillegg til det fylkeskommunale tilskuddet legger kommunene ned en betydelig egeninnsats
både i form av planlegging og investeringer. Dette er i tråd med hovedintensjonen med
ordningen, nemlig at det skal være et ”spleiselag”. Tiltak i forbindelse med fylkesveg kan
fullfinansieres gjennom ordningen. Den kommunale egenandelen ligger ellers på minst 20 %,
unntatt for revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner, der det gis et tilskudd på 50 % av
totalkostnaden. Tilskuddsbeløpet dekker altså en prosentandel av totalkostnadene. Dersom
anleggskostnadene viser seg å bli høyere enn kostnadsberegningene viser, må kommunene
dekke dette selv.
Midlene skal i hovedsak benyttes til fysiske tiltak på fylkesveger, kommunale- og i noen
enkelttilfeller private veger der tiltaket bedrer trafikksikkerheten på barns skoleveg og i deres
nærmiljø. Det er også åpnet for at midler kan gå til diverse ikke-fysiske tiltak.
Vi har i år mottatt søknader om 100 tiltak, samlet søknadssum er på ca. 50 mill. kr. Sørum,
Gjerdrum og Hurdal kommuner har ikke søkt om Aksjon skoleveg midler i år.
Forslag til fordeling av midlene for 2017 og 2018
For å kunne få tildelt midler er det satt krav om at kommunene har utarbeidet og vedtatt
kommunale trafikksikkerhets-/tiltaksplaner. Alle kommunene i Akershus har en slik plan nå,
men mange av trafikksikkerhetsplanene er modne for oppdatering.
Med bakgrunn i et forventet underforbruk av Aksjon skoleveg midler ble det ved tildelingen i
2016 gitt et tilsagn om ca. 3 mill. kr. utover de 22 mill. kr. som var tilgjengelig. Allikevel ble
resultatet et underforbruk på nesten 5 mill. kr. i 2016. Samlet utbetaling i 2016 var på 17,1
mill. kr.
Underforbruket er i hovedsak forårsaket av mangel på ressurser i kommunene og at ett år er
en knapp tidsperiode for gjennomføring av enkelte av tiltakene. Det er også et problem at
noen kommuner ikke tar på alvor kravet om at prosjektene det søkes om, må være byggeklare.
For å unngå et like stort mindreforbruk i 2017 har vi avslått søknader der vi ser at grunnerverv
og byggeplanleggingen ikke er kommet langt nok når søknaden er mottatt. Statens vegvesen
vil anmode disse kommunene om å søke på nytt for disse tiltakene neste år, samt å fullføre
grunnerverv og oversende byggeplaner i tilknytning til fylkesvegnettet til godkjenning hos
Statens vegvesen i inneværende år.
Det er stor variasjon i tilskuddsbeløpene det søkes om. I brev til kommunene angående
tilskuddsordningen er det opplyst om at midlene ville bli prioritert til mindre tiltak, hvor
tilskuddet pr. prosjekt ikke overstiger 1,0 mill. kr. Vi kan i enkelte tilfeller gå inn for et litt
høyere tilskuddsbeløp, fortrinnsvis til prosjekter på fylkesveger. For større tiltak kan det gis
tilskudd til en etappeløsning, hvor det også gis et tilsagn for 2018.
Vi foreslår tildeling til i alt 41 prosjekter som vist i tabell 1 på neste side.
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Tabell 1: Tildelinger Aksjon skoleveg 2017 for kommunene i Akershus
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Kommune

Tiltak

Veg

Asker
Asker
AurskogHøland
AurskogHøland
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Enebakk
Enebakk
Eidsvoll
Fet
Frogn
Lørenskog
Lørenskog
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nes
Nes

Fortau Solstadveien
Gangveg, Lihagen
Adkomstsone Bråte skole

Kv
Fv
Kv

Reasfaltering G/S- veg Løken

Kv

Forlenge og reetablere fortau N. Toppenhaug
Etablering av fartshumper Langoddveien
Etablering av fartshumper Lindebergveien
Etablering av fartshumper Rykkinnveien
Etablering av fartshumper Rådyrfaret
Etabl. Av fartshumper Gamle Drammensvei
Etablering av fartshumper Humleveien
Fortau Nadderudveien
Gangfelt Nadderudveien
Fortau Brynsveien
Trafikksikkerhetsplan
G/S- veg Gran
Fortau Finnbråtavegen
Fortau/GS- veg Kirkeveien-Løkentunet
G/S- veg Knardal x fv156
Fortau ved Eventyrstua bhg
G/S- sti Skårerterrasse
Veibelysning Kløvberget
Vegbelysning ved busstopp Herstukrysset
Belysning langs fv120 Sandsnesseter
Auli – fortau Tandbergveien
Tomteråsen – opprusting av G/S- veg og
veglys
Sikring av gangforbindelser Fjellstrand - del1
Fortau langs en del av N. Nygård
Fortau ved snuplass Korningsveien
Gangveg Edvard Griegs vei - Johan H. vei
G/S- veg Løvenstadveien-Lerkevegen
Veglys og TS- tiltak Skolemesterveien
Brånåsveien, to bussholdeplasser
St Ihlens veg, to bussholdeplasser
Fortau Henrik Sørensens gate
Hebekk skole, «kiss and drive» og gangveg
Skogmostubben, asfalt og belysning
Hobølveien, forenklet G/S- veg
Rullering av TS plan
Etablering av fartshumper
Reasfaltering av G/S veier

Kv
Kv
Kv
Kv
Kv
Kv
Kv
Fv
Fv
Fv
Kv
Kv
Kv
Kv
Fv
Fv
Kv
Kv
Kv
Fv
Kv
Kv

Nesodden
Nittedal
Nittedal
Oppegård
Rælingen
Rælingen
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Ski
Ullensaker
Vestby
Ås
Ås
Ås
Totalt

Fv
Kv
Kv
Kv
Kv
Kv
kv
kv
kv
Kv
Kv
Fv
Kv
Kv
Kv

Totalkostnad
3 496 980
3 500 000

Forslag til
tilskudd 2017
1 000 000
1 000 000

900 000

720 000

150 000
350 000
100 000
165 000
100 000
75 000
90 000
100 000
500 000
80 000
950 000
700 000
5 000 000
8 000 000
1 158 000
2 292 327
4 400 000
800 000
300 000
160 000
700 000
750 000

75 000
280 000
80 000
132 000
80 000
60 000
72 000
80 000
500 000
200 000
950 000
350 000
1 000 000
1 000 000
926 400
1 200 000
1 000 000
640 000
240 000
128 000
568 000
600 000

745 000
1 256 181
705 600
322 800
1 250 000
511 000
555 000
897 000
1 036 000
2 204 888
1 610 000
875 000
3 700 000
20 000
300 000
1 000 000
51 805 776

519 500
1 256 181
564 480
258 240
1 000 000
408 000
444 000
717 600
829 000

Forslag til
tilskudd 2018

1 000 000
1 288 000
700 000
1 200 000
10 000
240 000
500 000
22 816 401

1 000 000
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Tilskudd til ”Aksjon skoleveg” 2017
Nr. Kommune
1

Asker

Tiltak

Søknadsbeløp 2017 Søknadsbeløp 2018

Veg

Komm. Finans
2017 og 2018

Gr.erverv Byggeplan
utført
vedlagt?

Kommentar

Oslo
Forslag Tildeling
2017

Fortau Solstadveien

kr 1 000 000,00

Kv

Pågår

Nei

Ok, 20.12.2016

kr 1 000 000,00

2

Gangveg mot eksisterende
krysningspunkt, Liahagen

kr 3 500 000,00

Fv

Uvisst

-

Gangveg er regulert. Er delvis prosjektert i regi av
SVV (Øivind Luke). For tegninger, se:
P:\_4R\107225r_Kollektivtiltak Follo-AskerBærum\08_2D DAK oppgave 5

kr 1 000 000,00

3

Belysningstiltak i tilrettelagt
krysningspunkt

kr 100 000,00

Fv

-

-

Ok, 20.12.2016 Må koordineres med elektro svv.

kr 0,00

4

Utbedring gangsti

kr 480 000,00

Kv

-

-

Ok, 20.12.2016

kr 0,00

5

Etablering av fartshumper uspesifisert
Belysningstiltak - nytt punkt

kr 400 000,00

Kv

-

-

kr 0,00

kr 32 000,00

Kv

-

-

Ok, men bør få bør få tilsendt oversikt over
punkt/strekninger
Ok, 20.12.2016

7

Etablering bilsperrer/bom

kr 120 000,00

Kv

-

-

Ok, 20.12.2016

kr 0,00

8

Belysningstiltak - nye punkt

kr 320 000,00

Kv

-

-

Ok, 20.12.2016

kr 0,00

6

17.01.2017
Forslag Tildeling
2018

kr 0,00

kr 2 000 000,00
1

AurskogHøland

2

Tønnebergveien/Bråte
adkomstsone og busslomme

kr 720 000,00

kv

ok

kr 720 000,00

reasfaltering av gang- og
sykkelvei Løken

kr 75 000,00

232
sandumveie
n (gml fv)

ok

kr 75 000,00

kr 795 000,00
1

Hurdal

2
kr 0,00
1

Forlenge og reetablere fortau
Nedre Toppenhaug

kr 280 000,00

Kv2327

-

Nei

Ok, 20.12.2016

kr 280 000,00

2

Etablering av fartshumper
Langoddveien

kr 80 000,00

Kv1175

-

-

Ok, 20.12.2016

kr 80 000,00

3

Etablering av fartshumper
Lindebergveien

kr 132 000,00

Kv1184

-

-

Ok, 20.12.2016

kr 132 000,00

4

Etablering av fartshumper
Rykkinnveien

kr 80 000,00

Kv1244

-

-

Ok, 20.12.2016

kr 80 000,00

5

Etablering av fartshumper
Rådyrfaret

kr 60 000,00

Kv1828

-

-

Ok, 20.12.2016

kr 60 000,00

6

Etablering av fartshumper
Gamle Drammensvei
Etablering av fartshumper
Humleveien

kr 72 000,00

Kv1101

-

-

Ok, 20.12.2016

kr 72 000,00

kr 80 000,00

Kv1136

-

-

Ok, 20.12.2016

kr 80 000,00

Etablering av fortau
Nadderudveien

kr 500 000,00

Fv614

-

Nei

Ok! Redusert vedlikeholdsareal er avklart og
akseptert av Statens vegvesen, Drift Akershus, men
kommunen må også sjekke avrenning, og eventuelt
legge inn hjelpesluk. Kantstein må også avklares
nærmere med vår Driftsseksjon. Frisikt mot fortau
må sikres. Byggeplan må sendes svv for
godkjenning.

kr 500 000,00

7
8

Bærum
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9

Gangfelt Nedderudveien

kr 80 000,00

Fv614

-

Nei

Etablering av nytt gangfelt sees i sammenheng med
prioritet nr. 8 (fortau), og godkjennes, men ikke
som opphøyd og ikke etablering av ny 40 sone. Det
må videre avklares om eksisterende adkomst som
ligger i bakkant av busslomme, og trolig vil komme
i konflikt med nytt gangfelt, er stengt, eller kan
stenges. Ser ut til at eiedommen også har adkomst
fra stikkveg fra Liomveien. Det forutsettes også
etablering av belysning av venteareal. Dette må
planlegges og utføres i samarbeid med vår
Elektroseksjon. Byggeplan må sendes svv for
godkjenning. Nedsenk ved gangfelt skal
tilfredsstille krav til universell utforming, og ha 2
cm vis. Usikkert om søknadsbeølpet er
tilstrekkelig, grunnet krav til belysning. Anbefales
høyere tildeling enn omsøkt, f.eks. inntil 250.000,Det stilles ikke krav til heving av kantstein i
eksisterende gangfelt ved Liomveien, grunnet at
dette kan bli liggende som et tilrettelagt
krysnigspunkt inntil videre. Statens vegvesen vil
forta nye tellinger etter etablering av nytt gangfelt
og vurdere videre tiltak. Endelig utforming og
materialvalg skal godkjennes av Statens vegvesen
før etablering.

kr 200 000,00

10

Etablering av fortau
Brynsveien

kr 950 000,00

Fv160

-

Nei

Ok! Redusert vedlikeholdsareal er avklart og
akseptert av Statens vegvesen, Drift Akershus, men
det må sikres at gjeldende frisiktkrav til fortau kan
oppnås i avkjørslene. Kantstein må også avklares
nærmere med vår Driftsseksjon. Byggeplan må
godkjennes av svv.

kr 950 000,00

Trafikksikkerhetsplan

kr 700 000,00

kv

kr 2 434 000,00
1

Enebakk

kr 350 000,00

2

G/S- veg Gran

kr 5 000 000,00

kv

Byggeplan skal godkjennes av svv

kr 1 000 000,00

3

Oppgradering G/S- veg
Tangenveien

kr 1 000 000,00

kv

ok, ikke midler i år

kr 0,00

4

Veglys m.m. Hauglia

kr 500 000,00

kv

ok, ikke midler i år

kr 0,00

5

Bussholdeplass
Rakkestadveien

kr 250 000,00

fv

ok, ikke midler i år

kr 0,00

6

Veglys Torudveien

kr 1 100 000,00

kv

ok, ikke midler i år

kr 0,00

7

Veglys G/S- veg
Skaugveien/Granveien

kr 200 000,00

kv

ok, ikke midler i år

kr 0,00

8

Veglys Furuveien

kr 250 000,00

kv

ok, ikke midler i år

kr 0,00

kr 1 000 000,00

kv

er tiltaket til 8 mill

kr 1 000 000,00

kr 144 000,00

kv

ok, ikke midler i år

kr 0,00

kr 1 350 000,00
1
2

Eidsvoll

Fortau Finnbråtavegen
Nye fartshumper og 30 km/tsone i boligområdet

kr 7 000 000,00

kr 1 000 000,00
15

1

Fet

Fortau/GSV Løkenveien
mellom Kirkeveien og
Løkentunet; Rehabilitering
(nytt) fortau (75m) fra
Kirkeveien inkl. belysning,
busslomme og trafikkøy,
samt opprustning og
asfaltering av eksist. GSV
mot Løkentunet (ca 240m)

kr 926 400,00

kv

2

Fortau Løkenveien, mellom
Gransveien og Løken terrasse etappe 3.2 (65m)

kr 262 400,00

kv

3

Videreføring av fortau langs
Pålsebakken mellom
Lundveien og Pålsetunet i.h.t.
reguleringsplan
0104R0702 (ca 30m)

kr 144 000,00

Tiltak ok , men mangler tegninger

4

GSV Svingen-Heia, etappe 1
av
3 - opprustning av «gutu»
mellom
GSV
ved
Svingen
st. og
GSV mellom
Vatlandsveien

kr 720 000,00

Tiltak ok , men mangler tegninger

kr 1 040 000,00

Tiltak ok , men mangler tegninger

5

ok

ok

ok, ikke midler i år

kr 926 400,00

kr 0,00

104
og bussholdeplass langs rv22
ved
Fetveien 831.
(tot 565m, hvorav ca 240m
kr 926 400,00
1 Frogn

G/S- veg Knardal x fv156

kr 1 200 000,00

?

Byggeplan skal godkjennes av svv

kr 1 200 000,00

2

Midlertidig G/S- veg fra
Rødsholtet til bussholdeplass

kr 2 179 056,00

fv

Byggeplan skal godkjennes av svv. Ikke i år

kr 0,00

3

Ullerudbakken, fortau og
busskur

kr 90 948,00

kv

80% 72752.

kr 0,00

4

Fortau mellom Seiersten
U.skole og Drøbakbadet

kr 206 580,00

kv

80% 165264, gangfelt?

kr 0,00

skogvegen

utbetalt 419 994 i 2016

kr 0,00

kv/fv

ok, Utbygging romerike godkjenner byggeplan.
Bygges uten regplan. Rune Seim gir tilbakemelding
på bredder osv. Skal stenge eksisterende utkjørsel
og etablere ny. De har fått opplyst at elektro skal
utbedre belysning ved gangfelt.

kr 1 200 000,00
1

Gjerdrum

Fortau langs skogvegen
trafikkøy og gangfelt

kr 637 091,00

1

Lørenskog

fortau ved Eventyrstua
barnehagen

kr 1 000 000,00

kr 0,00
kr 1 000 000,00

2

gang- og sykkel sti
Skårerterassen

kr 640 000,00

sti

ok

3

reasfaltering del 1 Gamleveien

kr 100 000,00

fv

ok, ikke i år

kr 0,00

4

reasfaltering del 2 Elveveien

kr 100 000,00

fv

ok, ikke i år

kr 0,00

5

reasfaltering del 3 Fridtjof
Nanesens vei
belysning av krysningspunkt
1,
belysning avdel
krysningspunkt

kr 100 000,00

kv

ok, ikke i år

kr 0,00

kr 200 000,00

kv
kv

kr 200 000,00

kv

ok, men stiller spørsmål til intensivbelysning.
Vurdere
LED
og forsterket
da det også er
ok, men
stiller
spørsmål belysning
til intensivbelysning.
Vurdere
LED
og
forsterket
belysning
da det også er
ok, men stiller spørsmål til intensivbelysning.

kr 0,00

kr 200 000,00
kr 200 000,00

kv

Vurdere
LED
og forsterket
da det også er
ok, men
stiller
spørsmål belysning
til intensivbelysning.
Vurdere LED og forsterket belysning da det også er

kr 0,00

kr 240 000,00

kv

6
7

del 2,avSkårerveien
belysning
krysningspunkt
del
3, Vallerudveien/
belysning
av krysningspunkt

8
9

Del 4 Lørdagsrudveien

kr 640 000,00

kr 0,00
kr 0,00

kr 1 640 000,00
1

Nannestad

Vegbelysning Kløvberget

ok

ok

kr 240 000,00
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2

veglys ved busstopp
Herstukrysset

kr 128 000,00

kv

ok

3

fortau langs fv 528

kr 3 500 000,00

fv

nei, mangler grunnerverv, ikke godkjent byggeplan

kr 0,00

4

opphøyd gangfelt
Kopperudmoen

kr 96 000,00

fv

nei, ikke i hendhold til ordningen

kr 0,00

5

veglys langs fv120
Sandsnesseter, Engavegen Vangenvegen

kr 568 000,00

fv

ok, men må samarbeide med Elektro svv

kr 568 000,00

Auli - fortau Tandbergvegen

kr 600 000,00

kv

ok

kr 600 000,00

2

Tomteråsen - opprustning av
gsv og utvidelse av veilys

kr 519 500,00

kv

ok

kr 519 500,00

3

Fjellfoten - Opprustning av
gsv og utvidet veilys

kr 632 000,00

kv

ok

kr 0,00

4

Fenstad - busslomme

kr 457 000,00

fv

her må byggeplanen godkjennes for at vi kan si ok,
ikke midler i år. I snitt en påstigning pr. dag.
Vurdere kantsteinsstopp hvis lav ÅDT (1200)?
Fartsgrensen er 60 km/t… Skal noen holdeplasser
fjernes? Anbefaler ikke kryssing i forrkant av
busslomme.

kr 0,00

5

Knauserudvegen- fartshumper
og utvidelse veilys

kr 280 000,00

kv

ok, ikke midler i år

kr 0,00

6

framtunveien - fartshumper og
utvidet veilys

kr 208 000,00

kv

ok, ikke midler i år

kr 0,00

Sikring av gangforbindelser
Fjellstrand - del 1

kr 1 256 181,00

fv

Byggeplan må godkjennes av svv, ok

kr 1 256 181,00

Holdeplass for buss og
krysningspunkt - del 3

kr 1 429 639,00

fv

Byggeplan må godkjennes av svv, ok

kr 0,00

Fortau langs en del av Øvre
Nygård

kr 564 480,00

kv

ok

ok

kr 564 480,00

2

Fortau langs snuplass i
Korningsveien (etablering av
drop - sone)

kr 258 240,00

kv

ok

ok

kr 258 240,00

3

Reasfaltering av gang - og
sykkelvei langs Kirkeveien

kr 315 000,00

kv

ok

kr 0,00

kr 1 000 000,00

kv

ok

kr 1 000 000,00

Fortau mellom
kruttmølleveien og Vassbonn
Skole

kr 250 000,00

kv

ok

kr 0,00

ny GS-veg med veilys,
Løvenstadvegen - Lerkevegen

kr 408 000,00

sti

ok

ok

kr 408 000,00

veilys og
trafikksikkerhetstiltak i
skolemestervegen

kr 444 000,00

kv

ok

ok

kr 444 000,00

1

Nes

kr 128 000,00

kr 936 000,00

kr 1 119 500,00
1

Nesodden

2

kr 1 256 181,00
1

Nittedal

kr 822 720,00
1

Oppegård

2

Edvard Griegs vei /Johan
Halvorsen vei 150m

kr 1 000 000,00
1

2

Rælingen

kr 852 000,00
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1

Skedsmo

Brånåsveien 2 holdeplasser og
leskur

kr 717 000,00

kv

ok

kr 717 000,00

2

St. Ihlens vei 2 holdeplasser
og leskur

kr 829 000,00

kv

ok

kr 829 000,00

3

Fortau H. Sørensens gt.

1.000.000

kv

ok

kr 0,00

4

Fartsreduserende tiltak.
45 stk
Fartshumper
Holtveien Asfaltering

kr 720 000,00

kv

ok, men ikke midler i år

kr 0,00

kr 427 000,00

kv

ok, men ikke midler i år

kr 0,00

kr 1 288 000,00

kv

ok

5

763.000

kr 1 000 000,00

Lys
kr 1 546 000,00
1

Ski

Hebekk skole

kr 1 288 000,00

2

Fv30 Kjeppestadveien

kr 284 000,00

fv

nei, FAB skal utføre tiltak her våren 2017

kr 0,00

3

Sørjordet

kr 24 000,00

kv

nei, ser ikke behov for gangfelt

kr 0,00

4

tronåsveien, sette ned
fartsgrense

kr 32 000,00

kv

nei, ikke i henhold til ordningen

kr 0,00

5

Stenfeltbakken 1

kr 24 000,00

kv

mangler fortsatt dokumentasjon for behovet

kr 0,00

6

Stenfeltbakken 2

kr 24 000,00

kv

mangler fortsatt dokumentasjon for behovet

kr 0,00

7

Dynamitveien

kr 24 000,00

kv

mangler fortsatt dokumentasjon for behovet

kr 0,00
kr 1 288 000,00

1

Sørum

2
3
4
kr 0,00
skogmostubben, asfaltering og
lyssetting av eksisterende
turveg

kr 875 000,00

sti

ok, 80%

2

utbedring/utvidelser av
kryssløsninger mot fv, samt
innad på p-området

kr 200 000,00

fv

Ikke i henhold til ordningen. Mangler byggeplan.
Hvordan bedrer dette tiltaket trafikksikkerheten for
barn og unge?

kr 0,00

3

opphøyd gangfelt

kr 45 000,00

fv

Er skiltet opphøydgangfelt, men kun en er
opphøyd. SVV gjør i egen regi, jeg bestiller.

kr 0,00

4

masseutskiftning samt
reasfaltering av veg

kr 310 000,00

kv

ok, 50%

kr 0,00

5

opplysningsskilt "skole"

kr 10 000,00

fv183

Ikke i henhold til ordningen. mangler skiltplan,
kommunen må sende over til skiltansvarlig svv.

kr 0,00

6

opplysningsskilt "skole"

kr 10 000,00

fv185

Ikke i henhold til ordningen. mangler skiltplan. Det
er skiltet allerede fareskilt barn. kommunen må
sende over til skiltansvarlig svv.

kr 0,00

1

Ullensaker

kr 700 000,00

kr 700 000,00
1

Vestby

Hobølveien forenklet G/S- veg

kr 2 700 000,00

fv

Byggeplan må godkjennes av svv, ok

kr 1 200 000,00

2

Brevikveien, opphøyet
gangfelt/fartshump

kr 80 000,00

fv

Godkjenne gjenfylling av grøft, men ikke opphøyd
gangfelt i fartsgrense 60 km/t. Ikke nok kryssende
for å etablere gangfelt.

kr 0,00

3

Solerunden, to opphøyde
gangfelt

kr 80 000,00

kv

Mangler dokumentasjon på fart og antall
kryssende.

kr 0,00
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4

Sponkroken, ferdigstille G/Sveg.
Kroerveien, gatelys

kr 200 000,00

kv

ok, ikke i år

kr 0,00

kr 88 000,00

kv

ok, kordinere med elektroavdelingen i svv

kr 0,00

Johnsrudveien, bom ved G/Sveg
Son skole, bom på G/S- veg

kr 48 000,00

kv

ok, ikke i år

kr 0,00

kr 40 000,00

kv

ok, ikke i år

kr 0,00

Rullering av tiltaksplanen

kr 10 000,00

kv

ok

kr 10 000,00

2

Anleggelse av fartshumper

kr 240 000,00

kv

hvor? Liste ettersendes

kr 240 000,00

3

Reasfaltering av G/S- veger

kr 500 000,00

kv

Hvilke G/S- veger? Liste ettersendes

kr 500 000,00

4

Oppgradering veglys G/S- veg
Aschjemskogen

kr 800 000,00

kv

ok, ikke i år

kr 0,00

5

Snuplass for buss
Kjærnesveien

kr 800 000,00

kv

ok, ikke i år

kr 0,00

6

Tiltak i forbindelse med
etablering av midlertidig
modulskole ved Ås stadion.

kr 680 000,00

kv

ok. Ikke i år

kr 0,00

7

Etablering av vegbommer

kr 240 000,00

Hvor? Liste ettersendes

kr 0,00

5
6
7

kr 1 200 000,00
1

Ås

kr 750 000,00
SUM

kr 52 950 515,00

kr 1 904 000,00

kr 7 000 000,00

kr 22 815 801,00

kr 1 000 000,00
kr 22 815 801,00
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