
Oversikt over mulige fysyske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger

Nr. Saksnr.
Prosjekt 

nr.

Prioritet 

År
Veg Sted Dagens situasjon Tiltak Kostnad Finansiering

Ansvarlig for 

utførelse
Kommentar

1 Kv201
Buvikåsvegen mellom 

Lereggen og Skihytta

Fartsgrense 80 km/t. Svingete og 

uoversiktlig veg som trafikkeres av 

barn på ettermiddagstid.

Vurdere redusert fart til 50 

km/t.Utbedre møteplasser
-

Skaun kommune 

v/driftsavdelingen

Reduksjon av fartsgrense er utført.  

Utbedring og skilting av møteplasser 

er ikke utført pga. for lav bemanning

3

Kv335 

og  

Kv334

Øvre skoglykkja            

og                              

Nedre Skoglykkja 

Svært mørke og trange boliggater uten 

belysning. Skoleveg for mange 

barn.Nedre-grus, Øvre-Asfalt

Gatelys  500.000,-

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

(ikke gjennomgangstrafikk)

4
14/2275 

14/1521
840 2015 Kv233 Finnmyrvegen, Buvika

Mye stygg kjøring. Boligområde med 

mange små barn. Barnehage i 

området.

Asfalt og fartsdempere mellom 

Trøveien og barnehage
995 000,-

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel. 

SØKT 2015, 2016 og 2017. IKKE 

INNVILGET. Noen midlertidige farts- 

reduserende innsnevring er montert

5 Kv228 Trøvegen, Buvika

Stor trafikk av både myke og harde 

trafikanter, fortau eller gang- og 

sykkelveg mangler

Anlegge fortau/gang- og sykkelveg 

fra fylkesveg til Brautabakken

995.000,- 

(Trinn 1, 

Finnmyrv.-

Brautab.)

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel. 

Skaun kommune 

v/Drift/Teknisk

BØR PRIORITERES MEGET HØYT! 

Vanskelig å uføre grunnet mangel på 

areal.  Bør utføres i etterkant av nye 

vann- og avløpsledninger.

6 Kv201
Buvikåsvegen 

Lereggen

Behov for fartsbegrensende tiltak i 30 

sone. Grusveg
Asfalt og humper 350.000,-

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

7 Rulleskibane på Lyng
Gi rulleskibrukere et tilbud, slik at de 

slipper å gå langs offentlig veg
Anlegge rulleskibane

Ca. 4.000,- 

pr. lpm veg
Kultur/spillemidler? Skaun kommune

8 Kv301
Hesthåggåvegen, 

Viggja skoles p-plass

Noe trangt og dårlig merket for 

henting og bringing av barn til 

barnehage og SFO

Få ryddet opp og merket slik at 

trafikkavviklingen blir bedre med 

minst mulig rygging.

Må utredes/ 

prosjekteres
Skaun kommune

Må vurderes nærmere. Utvide 

parkeringsplass på andre siden av 

barnehage?

9 Kv327 Naustmælen
Industri og bolig i samme gate. 30 

sone, men høy hastighet i området.
Asfaltering og fartshumper 350.000,-

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

Området er regulert til boligformål. 

Tiltaket vil bli vurdert på nytt når 

industri flyttes.

11 Kv201
Buvikåsvegen Ilhaugen-

Buvikåsen

Brufundament av stablet stein buler 

ut.  Vil på sikt bryte helt sammen.
Flytte vegtrase 1.200.000,-

Egen budsjett bevilgning, 

Skaun kommune

Skaun kommune 

v/Teknisk kontor
Utført 2017

13 15/1689 Kv221 Brekkavegen, Buvika

Høy hastighet til tross for uoversiktlig 

veg og mange barn.  Dårlig/gammel 

gatebelysning

Flere fartshumper / nye 

veglysarmaturer
300.000,-

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

Fartshumper utført i 2016.  Fortsatt 

dårlig gatebelysning

14 Kv307 Sildværvegen Mørk og uoversiktlig Behov for veglys 300.000,-

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

Søkes Aksjon skoleveg 2019 i hht. 

vedtatt TS-plan

15 Kv301 Hesthåggåvegen

Mangler gatelys på strekning nær 

Viggja skole, mangler oppmerket 

gangfelt v/Fv774

Flere gatelys 300.000

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

Søkes Aksjon skoleveg 2018 i hht. 

vedtatt TS-plan



16 Kv207 Havengvegen

Mangler gatelys på øvre strekning.  

Mange barnefamilier.  Bekkmørkt om 

vinteren, ikke fortau, skummelt å 

slippe barna ut.

Flere gatelys 300.000

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

Begrenset gjennomgangstrafikk

17
Kv228/ 

Kv233
Trøvegen/ 

Finnmyrvegen

Mangler ventlomme for skolebuss.  

Mange  barn som venter i vegkant/ 

vegkryss og er meget eksponert/ 

utsatt.  Kommunen eier egnet grunn til 

bussholdeplass like ved.

Anlegge ny bussholdeplass med 

tilførselsveger (fortau), samt nødv. 

Belysning, leskur og 

sykkelparkering.

750.000,-

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

BØR PRIORITERES MEGET HØYT! (Bør 

utføres i etterkant av VA-prosjektene 

i Trøvegen/Finnmyrvegen (Riggplass))

18 Kv233 Finnmyrvegen

Stor trafikk av både myke og harde 

trafikanter, fortau eller gang- og 

sykkelveg mangler

Anlegge fortau i henhold til 

reg.plan

995.000,- 

(Trinn 1, 

Trøvegen-

barnehage)

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

BØR PRIORITERES MEGET HØYT! (Bør 

utføres i etterkant av VA-

prosjektene)

18 Kv231 Brautabakken

Stor trafikk av skolebarn.  Mye 

råkjøring, særlig oppover om vinteren.  

Mangler både fortau og veglys.  

Vanskelig å få strøsand til å sitte når 

det er is.

Anlegge fortau og veglys 995.000,-

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

BØR PRIORITERES MEGET HØYT! 

Usikkert hvorvidt dette er kommunal 

eller privat veg.  Driftes pr. i dag av 

kommunen.

19 Kv204 Hammervegen

30-sone med fartshumper, men 

overraskende mye 

gjennomgangstrafikk / høy fart.  Behov 

for ytterligere fartsreduserende tiltak! 

(Politiet har foretatt laserkontroll med 

overaskende høye hastigheter målt, 

førerkortbeslag) 

Fortetting fartshumper!  

Oppfølging frisiktsoner (drift-

veg/byggesak)

100.000

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

BØR PRIORITERES HØYT!  Beskjeden 

men effektfull investering!

20 Kv333 Fredlyvegen

30-sone.  Samleveg som mangler 

fortau.  Forholdsvis mye brukt av myke 

trafikanter.  Overraskende mye 

gjennomgangstrafikk / høy fart.  Behov 

for ytterligere fartsreduserende tiltak?

Vedta gjennomkjøring forbudt, 

skiltes mot fylkesveg i begge 

ender.  Planlegge fortau.  

Fortetting fartshumper?  

Oppfølging frisiktsoner (drift-

veg/byggesak).

2.000.000

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

Gjennomkjøring forbudt er en liten 

kostnad og kan vurderes separat.  

Fortau krever prosjektering og 

kostnadsoverslag.

21 Kv234
Skogaromvegen nr. 19 - 

33

Gang- og sykkelveg (skoleveg) med 

kjøring til eiendommene tillatt.  

Betydelig 

gjennomgjennomgangstrafikk og høy 

fart. (Veg benyttes av flere som 

snarveg for å unngå fartshumper langs 

hovedveg)

Etablering av 2 fartshumper (ca 

m402, m474) er nødvendig for å 

redusere hastighetet og 

gjennomkjøring.

75.000

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

BØR PRIORITERES HØYT!  (Beskjeden 

investering vil gi betydelig økt 

trafikksikkerhet)

22 Kv Brubakken, nedre del

Sammenfallende stor trafikk av både 

skolebarn og biler rundt skolestart og 

skoleslutt.  Mangler tilrettelagte 

gangarealer og krysningspunkt for 

myke trafikanter.

Etablere fortau og gangfelt mellom 

fylkesveg og Årvåk.
600.000

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg", 40% 

egenandel

BØR PRIORITERES HØYT!  Svært nær 

barneskole



23 Kv Brubbakken, øvre del

Viktig krysningspunkt for skolebarn 

både i toppen og bunnen av bakken.  

Stor økning i gjennomgangstrafikk og 

hastighetsnivå de siste år.

Stenge Brubakken for 

gjennomgjøring til/fra 

Gullhauglia/Kjerringdalen (Sette på 

plass bomen igjen)

30.000
Bør gjennomføres med 

kommunale midler

BØR PRIORITERES MEGET HØYT!  

(Beskjeden investering vil gi betydelig 

økt trafikksikkerhet)

Kan søke tilskudd "Aksjon skoleveg" - 60% finansiering (inntil 600.000,-)

Ligger inne vedtatt plan eller foreslått medtatt i 2. revisjon

 

Utført eller tilsagn på 60% tilskudd er gitt. Skaun kommune må dekke 40% egenandel 

på "aksjon skoleveg"-prosjekt

Tiltakene er ikke detaljprosjektert og omfanget av de fleste tiltakene er derfor uklart.  

Kostnadsoverslagene er derfor enkle kvalifiserte antagelser og må benyttes som dette. 



Oversikt over mulige fysiske trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger

Nr. Saksnr.
Prosjekt 

nr.

Prioritet 

År
Veg Sted Dagens situasjon Tiltak Kostnad Finansiering

Ansvarlig for 

utførelse
Kommentar

3 2013 Fv6638
Rossmovegen 

Gullhaugen –  Jyssan

Skoleveg for mange barn uten at det 

er gang- og sykkelveg
Etablere gang- og sykkelveg ?

Refusjon fra utbyggere av nye 

boligområder / 

Fylkesvegbudsjettet?

Skaun kommune/ 

Statens vegvesen

Avventer boligutbygging   (For 

kostbart for Aksjon skoleveg)

4 2014 Fv6626 Melbyvegen Venn skole

Uklart kjøremønster og konflikt med 

gående v /innkjøring P-plass skole. 

Dårlig belysning

Doble gatelys, stramme opp 

innkjøring m/hinder event fortau, 

ny asfalt

400.000,-
Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg"
Skaun kommune SØKT 2017 IKKE INNVILGET.

5 2014 Fv6632
Eggvegen, Eggkleiva 

boligfelt

Ikke forkjørsveg, men fungerer som 

det i praksis
Skilte forkjørsveg og vikeplikt skilt ? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

6 13/995 2014 Fv709 Skaunavegen Eggkleiva

Uryddige forhold rundt 

bussholdeplass og usikker kryssing av 

veg i forbindelse med 

bussholdeplassen

Sikre bussholdeplassen, og 

opphøyd fotgjengerovergang i 

forbindelse med denne.

? Statens vegvesen
Utføres av Statens vegvesen, ferdig i 

disse dager!

8 13/995 2014 Fv6634
Høgsetvegen Gullhaugen 

til Hammersbakkan

Sentral skoleveg ved Børsa skole / 

barnehage mangler gatelys
Montere gatelys, ca 21 lyspunkt 800.000,-

Søke tilskudd "Aksjon 

skoleveg"

Skulle søkes Aksjon skoleveg 2018 i 

hht. vedtatt TS-plan

9 2014 Fv800 Buvikvegen Lykkjneset

Det kjøres for fort på strekningen og 

det mangler gang- og sykkelveg fram 

til de ytterste boligene

Opphøyd gangfelt og 

fartreduksjon, Gang- og sykkelveg 

må event. tas i forbindelse med 

utbyggingsavtale

?
Refusjon fra utbygger av nye 

boligområder / 

Fylkesvegbudsjettet?

Skaun kommune/ 

Statens vegvesen

Forhøyet gangfelt UTFØRT. Redusert 

fartsgrense 40kmt UTFØRT. Gang- og 

sykkelveg gjenstår.

10 10/1843 Fv6646 Vigdalsvegen
Smal, svingete og uoversiktlig veg 

med dårlig rekkverk mange steder. 

Utbedring i henhold til 

reguleringsplan
? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

11 Fv800
Fra innkjørsel Buvik skole 

til avkjørsel FV 801

Dårlig konstruksjon av støttemur, 

gang- og sykkelveg bør reasfalteres

Rehabilitering/fornying  av 

støttemur, gang- og sykkelveg og 

autovern

? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

12

Fv6622 

Fv6623 

Fv6630 

Fv6634 

Børsa – Vollan, Fossan – 

Lyngstua, By – Jåren/ 

Råbygda skole

Generell fokus på gang- og 

sykkelveger

Kartlegging av kommunen for å 

sette opp prioriteringliste
?

Ord. budsjett for 

Driftsavdelingen/ Teknisk 

kontor

Skaun kommune 

Driftsavdelingen/ 

Teknisk kontor

Kartlegging gjennomføres i 2018

13 Fv6630
Gammelvegen Vollan-

Eggkleiva sentrum
Høy hastighet Nedsatt fartsgrense ? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

14

Fv6622 

Fv6623 

Fv6626

Melbyvegen Byavegen 

Eggkleiva-Jåren/Råbygda 

Fylkesveg er ikke forkjørsveg i forhold 

til mange små/mindre veger.
Endre status til forkjørsveg ? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

15 Fv6624
Aunbygdvegen 

Skålvollkrysset
Svært uoversiktlig kryss.

Ny kryssutforming, nedskaving av 

sikt. Vikeplikt privat veg.
? Fylkesvegpakken Statens vegvesen

16 Fv6638
Rossmovegen / 

Fredlyveien

Tvil om vikeplikt skaper farlige 

situasjoner.
Fv skiltes som forkjørsveg. ? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

17 Fv6628
Åsbygdvegen fra 

Åsbygda og ned til 

Eggkleiva

80 sone på en meget smal og 

svingete veg (skoleveg)
Nedsatt hastighet til 50 km/t ? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

18 Fv709
Skaunavegen 

Vennatunet – Skaun S-

lag  og  Husby  – Venn

Det  mangler en samlet oversikt over 

behovet for gatebelysning i 

kommunen.

Det lages en plan for utbygging av 

gatelysutbygging.
?

Ord. budsjett for 

Driftsavdelingen/ Teknisk 

kontor

Skaun kommune 

Driftsavdelingen/ 

Teknisk kontor

Kartlegging gjennomføres i 2018

19 Fv708 Hølondvegen Vassbygda
Ingen breddeutvidelse ved 

busstoppene

Breddeutvidelse ved busstoppene 

langs vegen gjennom Vassbygda.
? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

20 Fv708
Hølondvegen v/ 

Gangaune gård

Rv 708 går gjennom gårdstunet på 

gården

Skilting for nedsatt hastighet til 40 

km/t og skilting for gårdstun
? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen



21 Fv800 Viggjavegen           Viggja
60-sone slutter akkurat ved avkjørsel 

til Nygården.

Forlengelse av sonen et stykke 

forbi avkjørselen.
? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

22
Fv708 

Fv709
Hovekrysset

Manglende buss-skur og kryssing, 

Uklart kjøremønster
Buss-skur. ? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

23 Fv709 Sving ved Eidsmo. Svært uoversiktlig sving Svingen utbedres ? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

24 Fv800 Viggjavegen          Viggja Gang- og sykkelveg slutter for tidlig
Forlenge gang- og sykkelveg 

østover
? Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

26 Fv6634
Høgsetvegen 

Fjellhaugvegen-Lyng
Ikke G/S veg, mangler asfalt

Etablere gang- og sykkelveg fram 

til barnehage (275m)
1.650.000,- Fylkesvegbudsjettet? Statens vegvesen

28 15/120 Fv6646
 Vigdalsvegen  ”Håggon” 

Buvika

Meget høy hastighet, både skolebarn 

og turgåere

Ønske om fortau fra E39 til gnr/bnr 

6/5
2.500.000,-

Fylkesvegbudsjettet? / Søke 

tilskudd "Aksjon skoleveg" på 

delstrekn.?

29

Fv709 

Fv6623 

Fv6628 

Fv6630 

Fv6632

Eggkleiva sentrum

Trafikknutepunkt for myke og harde 

trafikkanter.  Uoversiktlig, dårlig 

definert, dårlig belyst og meget 

trafikkfarlig

Etablere en trygg 

fotgjengerkryssning øst-vest, med 

tydelig skille mellom mellom myke 

og harde trafikkanter

1.000.000,-
Fylkesvegbudsjettet? / Søke 

tilskudd "Aksjon skoleveg"

Utført av Statens vegvesen 2017-18 i 

forbindelse med bygging av ny 

innfartsparkering og bussholdeplass

30

Fv709 

Fv6620 

Fv6626 

m.m.

Tilkomstveger til skolene

Dårlig sikkerhet rund "holdeplasser" 

for skolebuss, mangler gang- og 

sykkelveger på de fleste strekningene

Tiltak må utredes før evt. søknad 

om tilskudd.  Etablering av 

ventelommer/kantstopp.

?
Fylkesvegbudsjettet? / Søke 

tilskudd "Aksjon skoleveg"

Skaun kommune må jobbe 

kontinuerlig med dette.  Behovet for 

kantstopp/ventelommer endres for 

hvert skoleår. 

31

Fv709 

Fv6620 

Fv6626

Venn sentrum

Trafikknutepunkt uten skille for myke 

og harde trafikkanter.  Dårlig definert 

og trafikkfarlig

Tiltak må utredes før evt. søknad 

om tilskudd
?

Fylkesvegbudsjettet? / Søke 

tilskudd "Aksjon skoleveg"

Trafikksikkerhetsplan for Venn 

utføres samtidig med områdeplan i 

2018, med definering av arealer for 

myke trafikkanter

32 Fv6636
Sjetnvegen             Viggja 

skole

50kmt-fartsgrense forbi barnehage 

og skoleområde

Nedskilting av fartsgrense (30kmt), 

asfalt og fartshumper
500.000

Fylkesvegbudsjettet? / Søke 

tilskudd "Aksjon skoleveg"

Skulle søkes økes Aksjon skoleveg 

2018 i hht. vedtatt TS-plan

33 Fv709
Skaunavegen 

Børsakrysset-Blekkan
Mangler gang- og sykkelveg Etablere gang- og sykkelveg ?

Fylkesvegbudsjettet? / Søke 

tilskudd "Aksjon skoleveg"

35 Fv709 Skaunavegen  Solstadlia
Behov for gang- og sykkelveg opp til 

ny planlagt boligbygging

Etablere gang- og sykkelveg i 

forbindelse med utbygging
?

Fylkesvegbudsjettet? / Søke 

tilskudd "Aksjon skoleveg"

36 Fv6622
Melbyvegen fra Råbygda 

til oppvekstsenter

Smal veg, 80km/,t mange myke 

trafikkanter

Redusere fartsgrense fra 80km/t til 

60km/t
150.000

Fylkesvegbudsjettet? / Søke 

tilskudd "Aksjon skoleveg"
Statens vegvesen

SVV avviser en fartsgrense- 

reduksjon fordi dette alene ikke vil gi 

ønsket resultat (falsk trygghet)

37 Fv6644

Snøfuglvegen 

Hammerdalen. 

Krysningspunkt for 

gangsti fra Berghammer

Ikke tilrettelagt krysningspunkt.  

50km/t overholdes IKKE.  Fysiske 

fartsreduserende tiltak tvingende 

nødvendig.

Tilrettelagt krysningspunkt med 

opphøyd gangfelt.  Minimum 1 

fartshumper før gangfelt på hver 

side.

400.000
Fylkesvegbudsjettet? / Søke 

tilskudd "Aksjon skoleveg"
Statens vegvesen

Utført i regi av Statens vegvesen 

høsten 2017

38 Fv800
"Klampen" (Viggjavegen 

683)

Kantstopp buss: Dårlig sikt for 

kryssende fotgjengere / bilister fra 

Viggja sentrum

Rydding av skog, fartsgrense? 

Tilrettelagt krysningspkt?  Flytting 

av busstopp til Tråsåvika?

SK tar opp siktsoner med SVV-drift

Kan søke tilskudd "Aksjon skoleveg" - 100% finansiering (inntil 1,0 mill)

Utført eller tilsagn om 100% tilskudd er gitt

Ligger inne vedtatt plan eller foreslått medtatt i 2. revisjon

Tiltakene er ikke detaljprosjektert og omfanget av de fleste tiltakene er derfor uklart.  

Kostnadsoverslagene er derfor enkle kvalifiserte antagelser og må benyttes som dette. 


