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● Trafikksikkerhet- FTU: 
 

– Tilskuddsordning til sikring av kommunale skoleveger 
 

● Type tiltak: 
 

– Etablering av droppsoner for elever som blir kjørt i bil 
 
– Etablering av droppsoner for skolebuss 
 
– Sikring av skoleveg med fortau, gang-/sykkelveg og 

fartsdempende tiltak 
 
– Arbeid for å bli godkjent som Trafikksikker kommune, -

skole, -barnehage og Trafikksikker klubb 
 

 

 

 

 

 

 

 



Søknad om tilskudd 

● Hovedfrist 1. april 

 

● Kan søke for 4 år av gangen 

 

● Trafikksikker kommune blir 
prioritert 

 

● Kommunal egenandel 25% 

 

● Søknader sendes til FTU-
sekretær Jørn Claudius, 
jorn.claudius@vegvesen.no innen 
1. april 2016.  
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● Du finner mer informasjon om konseptet Trafikksikker 
kommune på 
http://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/ 

●   
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Tilskuddsordning for økt sykkelbruk 

● Stortinget bevilget midler ved statsbudsjettbehandling 

● Etablert 2014 (10 mil kr) – revideres etter 2015 (85 mil kr) 

● Tildelt midler 2016 

● Frist 2017 1.mai 

 

● Formålet: 

– Raskere gjennomføring av tiltak som øker 
fremkommelighet for gående og syklende 

 

– Kommuner og fylkeskommuner kan søke 

• Prioriterer kommuner som har inngått forpliktende 
avtale om økt sykkelsatsing 

• Finansieres 50 % av lokale midler 
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Generelle føringer 

– Gjelder kommunalt og fylkeskommunalt vegnett 

 

– Det skal være vedtatt reguleringsplan for prosjektet på 
søknadstidspunktet 

 

– SVV tildeler og følger opp mottakerne underveis 

 

– Egenandel 50% 

 

– Kostnader til reguleringsplanarbeid og prosjektering kan 
inngå 

 

– Innsatsen konsentreres – begrenset antall 
tilskuddsmottakere 
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Prioriteringskriterier 

● Forpliktende avtale med SVV om økt sykkelsatsing (særskilt 
utvalgte sykkelbyer) 

● Kommuner med plan for hovednett sykkeltrafikk 

● Prosjekter som inngår i sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett 

● Prosjekter i sykkelbyer som har plan for samlet innsats mtp 
investeringer, drift, vedlikehold, informasjon og 
bilrestriktive tiltak 

● Sikre skoleveger – innenfor 4 km fra skoler – de nærmeste 
prioriteres først 

● Tilskudd kan gå til g/s-veger, infrastrukturtiltak, 
sykkelparkering, skilting og oppmerking 
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● Realiseres i tildelingsåret 

● Kostnadsoverskridelser tas av vegeier, underforbruk kan 
«rest» brukes til øvrige g/s-vegtiltak 

● Mottaker er byggherre 
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Fylkeskommunal tilskuddsordning til bygging av 
gangstier 
● Kriterier: 

– Nødvendig grunn stilles frivillig til rådighet (tinglysing) 

– Forenklet plan sendes SVV for godkjenning (ts – 
bestående veganlegg) 

– Planlegging og gjennomføring ledes av kommune eller 
forslagsstiller 

– Formålstjenlig innrettet, ta driftshensyn og hensyn til 
trafikksikkerhet 

– Forslagsstiller/kommune står for nødvendig drift og 
vedlikehold av gangstien 

– Tilskuddsbeløp opp til 2000 kr/lm og øvre grense 50% av 
investeringskostnad 

– Tilskudd utbetales ved dokumentert ferdigstillelse 
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Forskuttering 

● På strekninger der kommunen planlegger inngrep langs 
fylkesvei hvor en samordning av prosjektene gir en samlet 
økonomisk gevinst. 

● Aktuelle gang- og sykkelprosjekter må inngå i 
fylkeskommunens overordnede strategier for g/s-
vegprosjekter. 

● Øverste årlige ramme for forskuttering er 25 % av årets 
budsjettramme til gang- og sykkelvei. 

● Søknadsfrist for forskuttering av gang og sykkelprosjekter 
er sammenfallende med høringsdato for rullering av det 4-
årige handlingsprogrammet.  

● Opplegg for forskuttering, gjennomføring og 
tilbakebetaling, reguleres gjennom en skriftlig avtale. 
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Planarbeid langs riksveger 

● g/s-veg Brennemoen 300 m (høring) 

● g/s-veg Sekkelsten – Slitu (på høring) 

● g/s-veg undergang ved Kjærlighetsstien 

● g/s- veg undergang rv 22 Rakkestad – Bergenhus (X fv 124) 

● Kollektivknutepunkt Mysen 

● Sykkelby Askim – Mysen  

 

● g/s-veg rv 22 X fv 685 - Trømborg kirke 
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Planprogram 2016 
Planleggingsprogram fylkesveger 2016 

  

Prosjekt  Budsjett i  
Bypakke Nedre 

Glomma 

Prosj.nr (gruppert etter programområde for tiltaket)  1000 kr    

  A310 Store fylkesveganlegg/strekningsvise investeringer     

107407 Kom.delplan ny Glommabru Fredrikstad          2 000  X 

107408 Kom.delplan ny Glommabru Sarpsborg             400  X 

106936 Fv110 Begby-Solbergkrysset             650    

107726 Prosj.pakke NG, fv (fv 109 Fredheimvn - Alvim og Råbekken - Tindlund)          2 000  X 

107729 Fv.109 Råbekken-Alvim, regplan        18 000  X 

  A320 Mindre utbedringer     

106435 Fv.118 St.Mariegate bru, reg.plan             100    

  A330 Tiltak for gående og syklende     

106636 Fv110 gsv Begby-Borge krk, forprosjekt          2 000  X 

106655 Hovednett sykkeltrafikk Halden               10    

108848 Fv. 120 GS-veg Rødsund          2 000    

104732 Fv. 119 Fortau Billmannsbakken-Støtvig             500    

  Fv. 592 Fladebyveien - Høysand             500    

108656 Fv. 108 GS Trolldalen-Kjøkøya          1 000    

  A340 Trafikksikkerhetstiltak     

105902 Fv. 110 Kanalisering av kryss med Vardeveien             300    

107777 Fv.685 Trømborg-Eidsberg st forenklet reg plan             830    

107573 Fv 117 Regul.TM-tiltak Gressvik             250    

105365 TS-tiltak etter TS-inspeksjon, FV             200    

108664 Fv. 311 Rundkjøring Peer Gynts vei          1 160    

  Fv. 335 Kryss Rygge kirke             250    

  A350 Miljø- og servicetiltak     

102591 Støy iht. forurensningsforskriften             500    

  A360 Kollektivtiltak     

108492 Bussl/mindre koll.tiltak fv, plan             500    

108752 Fv. 114 Holdeplass Grålumveien             700    

108753 Fv. 118 Holdeplass Tuneveien             700    

108754 Fv. 118 Holdeplass Skjebergveien             700    

  Sum A370 Planlegging:        35 250    

  Finansiering bompenger:        20 000    

  Finansiering fylkesvegmidler:        15 250    

        

  A371 Tverrforbindelsene     

107579 Fv120 Tverrforbindelsen             200    

108243 FV114 Tverrforbindelsen             100    

108244 Fv115 Tverrforbindelsen               20    

  Sum             320    
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