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SAKEN GJELDER: 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020, 1. REVISJON  

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 søkes gjennomført, i henhold til Trafikksikkerhetsplan 

2017-2020.  Fartsreduserende tiltak på Kv1500 v/Valset utgår fordi det allerede er 

gjennomført. 

 

«Fartsreduserende tiltak Fv801 Hammerdalen» tas med i revidert tiltaksoversikt for søknad om 

tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018.  Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2018 

(tilskudd kr. 400.000,-). 

 

«Fortau langs Trøvegen (Trinn 1, Finnmyrvegen-Brautabakken)» tas med i revidert 

tiltaksoversikt for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018.  Tiltaket innarbeides i 

ordinært budsjett for 2018 (tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

«Plan for utbygging av gang- og sykkelvegnett i Skaun» tas med i revidert tiltaksoversikt. 

Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2018 (kr. 100.000,-). 

 

 «Fortau langs Finnmyrvegen (Trinn 1, Trøvegen-Barnehage)» tas med i revidert 

tiltaksoversikt, for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i 

ordinært budsjett for 2019 (tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

«Bussholdeplass Trøvegen/Finnmyrvegen, Ilhaugen» tas med i revidert tiltaksoversikt, for 

søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 

2019 (tilskudd kr. 750.000,-, kommunal egenandel kr. 300.000,-). 

 



«Fortau og gatelys Brautabakken, Ilhaugen» tas med i revidert tiltaksoversikt, for søknad om 

tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2019 

(tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

Det øremerkes kr. 400.000,- til trafikksikkerhetstiltak i 2017 i regi av Trafikksikkerhetsutvalget 

(PMU).  Dette gjøres ved omprioritering av de kr. 400.000,- som i Skaun kommunes budsjett 

for 2017 ble avsatt som egenandel til tiltaket «Fartsdempende tiltak i Finnmyrvegen».  

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 

2. Forslag til fysiske tiltak på kommunale veger (oppdatert pr mai 2017) 

3. Forslag til fysiske tiltak på fylkesveger (oppdatert pr mai 2017) 

   

 

SAKSFRAMLEGG: 

Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 (for Skaun kommune) ble vedtatt i kommunestyret 

25.08.2016.  Av planen framgår at tiltaksplanen (Kapittel 5) skal revideres hvert år før søknad 

om trafikksikkerhetsmidler gjøres til FTU (Fylkestrafikksikkerhetsutvalget) gjennom Aksjon 

skoleveg (frist 1.september). 

 

Tiltaksplanen er en tidfestet gjennomføringsplan for konkrete trafikksikkerhetstiltak. 

 

Status for 2017-tiltak: 

 

Ventelommer for skolebuss: 

Ved en kartleggingsrunde høsten 2016 var det 4 steder langs Fv709 og ett sted langs Fv802 at 

det utmerket seg særlige behov for ventelommer.  For Fv709 ble det i driftsbudsjettet for 2016 

avsatt 260.000,- for etablering av ventelommer.  Tiltakene ble godkjent av Vegvesenet, men det 

ble allikevel ikke tid til gjennomføring før vinteren, og tiltakene ble utsatt til 2017. 

For Fv802 ble det søkt om kr. 150.000,- i tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017, til 

etablering av en ventelomme på Lerånda.  Prosjektet fikk vedtatt tilskudd og planlegges 

gjennomført i år, samtidig med ventelommer langs Fv709 (forutsatt overføring av budsjett fra 

2016 til 2017). 

 

Fartsdempende tiltak i Finnmyrvegen, Buvika: 



Tiltaket fikk ikke tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017.  Det er derfor ikke fullfinansiert og 

kan heller ikke gjennomføres.  Det er i Skaun kommunes budsjett for 2017 avsatt kr. 400.000,- 

til egenandel for prosjektet.  Det foreslås at disse 400.000,- fristilles fra prosjektet og 

øremerkes til trafikksikkerhetstiltak i 2017 og at trafikksikkerhetsutvalget (PMU) delegeres 

myndighet til å benytte disse på ett eller flere konkrete trafikksikkerhetstiltak i Skaun 

kommune.  

 

For øvrig er det i forbindelse med planleggingen av investeringsprosjekter på vann- og avløp, 

P755 (Finnmyrvegen) og P658/P758 (Trøvegen) gjort en mer omfattende vurdering av 

trafikksikkerhetssituasjonen for myke trafikanter (mangel av fortau, gangfelt og ventelomme for 

skolebuss).  Dette med sikte på å legge til rette for framtidig opparbeidelse av fortau og 

bussholdeplass ved plassering/valg av ledningstrase og gjennomføringsplan for 

anleggsarbeidene. 

Deler av Trøvegen og store deler av Finnmyrvegen vil bli gravd opp og veglegemet ødelagt i 

forbindelse med VA-prosjektene.  Når vegene bygges opp igjen etterpå kan de sideforskyves 

slik at det blir satt av plass til fortau på den ene siden, og kostnaden ved en framtidig etablering 

av fortau blir mye lavere. 

     

Trafikksikkerhetstiltak Fv709, Eggkleiva sentrum: 

Tiltaket fikk ikke tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017, og har derved ikke finansiering. 

 

I forbindelse med «Miljøpakke for transport i Trondheim – Handlingsprogram 2017-2020» 

sendte Skaun kommune inn en høringsuttalelse med forslag til om at det bevilges kr. 500.000,- 

til opparbeidelse/utbedring av pendlerparkeringsplass/bussholdeplass i Eggkleiva i 2017.  

Tiltaket ble vedtatt gjennomført, bevilgning ble gitt og bestilling sendt til Statens vegvesen.  

Vegvesenet ønsket imidlertid en mer omfattende utførelse og meldte derfor tilbake et behov for 

totalt kr. 3.000.000,- til gjennomføring av tiltaket.  Også dette forslaget gikk igjennom og 

vegvesenet mottok forrige uke en ny bestilling med oppjustert budsjett.  Prosjektleder ved 

vegvesenet ser for seg utførelse høsten 2017.  Vi tror tiltaket vil gi betydelig økt 

trafikksikkerhet i Eggkleiva sentrum, og vil få vite mer om dette når vegvesenet snart innkaller 

kommunen til samrådsmøte.   

 

Trafikksikkerhetstiltak Fv754 v/Venn skole: 

Tiltaket fikk ikke tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017, og har derved ikke finansiering. 

 

Trafikksikkerhetsplan for Venn sentrum: 

Trafikksikkerhetsplanen er planlagt utført samtidig med utarbeidelse av ny områdeplan for 

Venn, med oppstart høsten 2017. 

 

Trafikksikker kommune: 

Innsamling og sammenfatning av dokumentasjon fra de enkelte enheter/sektorer, for samlet 

innsending og godkjenning, forventes gjennomført etter sommerferien 2017. 



 

Riv «Trollveggen»: 

Sak vedrørende oppbygging/sammensetning av en egen arbeidsgruppe for forebyggende arbeid 

blant barn og unge planlegges fremmet for trafikksikkerhetsutvalget (PMU) etter sommerferien 

2017. 

 

Trafikksikkerhetspris: 

Sak vedrørende fastsettelse av kriterier for en trafikksikkerhetspris i regi av Skaun kommune 

planlegges fremmet for trafikksikkerhetsutvalget (PMU) etter sommerferien 2017. 

 

Plankrav til gang- og sykkelarealer: 

Teknisk kontor skal i løpet av sommeren 2017 gjøre en utredning omkring hvordan trygge 

arealer for myke trafikanter kan sikres ved reguleringsplanarbeid og utbygging i Skaun 

kommune, og i hvilken form slike retningslinjer kan vedtas.  Sak forventes fremmet for 

trafikksikkerhetsutvalget (PMU) høsten 2017. 

 

 

2018-tiltak: 

 

Fartsreduserende tiltak på Kv1500 v/Valset, Buvika: 

På grunn av et betydelig mindreforbruk på tiltaket Fartshumper i Trøvegen, Aksjon skoleveg 

2016, ble fartsreduserende tiltak på Valset gjennomført høsten 2016 innenfor samme 

bevilgning/tilskudd.  Tiltaket utgår derfor fra planen for 2018. 

 

Veglys Kv301 (Hesthåggåvegen) v/Viggja skole: 

Tiltaket vurderes fortsatt som aktuelt for søknad gjennom Aksjon skoleveg 2018. 

 

Veglys Fv773 Gullhaugen-Hammersbakkan: 

Tiltaket vurderes fortsatt som aktuelt for søknad gjennom Aksjon skoleveg 2018. 

 

Trafikksikkerhetstiltak Fv774 v/Viggja skole: 

Tiltaket vurderes fortsatt som aktuelt for søknad gjennom Aksjon skoleveg 2018. 

 

Plan for utbygging av gatelys: 

Tiltaket anses fortsatt for aktuelt, og kan utføres av PMU og Teknisk kontor (innenfor 30%-

stilling øremerket trafikksikkerhet). 

 



 

2019-tiltak: 

 

Veglys Sildværvegen, Viggja 

Tiltaket vurderes fortsatt som aktuelt for søknad gjennom Aksjon skoleveg 2019. 

 

 

Ikke-prioriterte tiltak som bør vurderes særskilt: 

 

Fartsreduserende tiltak Fv801 Hammerdalen: 

Fylkesvegen er 50-sone og forkjørsveg.  Det kjøres til dels meget fort i lavbrekket (bilister gir 

på i nedoverbakke for å få med seg mest mulig fart opp på den andre siden).  Samtidig munner 

gangsti fra Berghammer boligfelt også ut i dette lavbrekket.  Det er derfor en betydelig 

gangtrafikk som krysser Fv802 i en umerket fotgjengerkryssing, til gang- og sykkelveg på 

nordside av Fv801.  De fleste er skolebarn. 

Det bør etableres et opphøyd gangfelt over Fv801, med en fartshump på hver side, for å tvinge 

hastigheten ned til fartsgrensen.  Det bør også vurderes om fartsgrensen bør senkes til 40km/t. 

Tiltaket vurderes som meget aktuelt for søknad gjennom Aksjon skoleveg 2018. 

 

Fortau langs Trøvegen (Trinn 1, Finnmyrvegen-Brautabakken): 

Meget stor trafikk av både myke og harde trafikanter, fortau mangler. 

Det bør anlegges fortau på motsatt side av veg i forhold til reguleringsplan. 

Tiltaket vurderes som meget aktuelt for søknad gjennom Aksjon skoleveg 2018. 

 

Fortau langs Finnmyrvegen (Trinn 1, Trøvegen-Barnehage): 

Stor trafikk av både myke og harde trafikanter, fortau mangler. 

Det bør anlegges fortau i henhold til reguleringsplan. 

Tiltaket vurderes som meget aktuelt for søknad gjennom Aksjon skoleveg 2019. 

  

Bussholdeplass Trøvegen/Finnmyrvegen, Ilhaugen: 

Kommunens kanskje største ansamling av barn som venter på skolebuss mangler fullstendig 

tilrettelagt ventelomme eller holdeplass.  Barna står langs en vegkant, i bunnen av en bakke, og 

er meget eksponert/utsatt.  Kommunen eier egnet grunn til bussholdeplass like ved. 

Det bør anlegges en skikkelig bussholdeplass med leskur og sykkelparkering. 

Tiltaket vurderes som meget aktuelt for søknad gjennom Aksjon skoleveg 2019. 

 



Fortau og gatelys Brautabakken, Ilhaugen: 

Brautabakken er både bratt og smal, og har stor trafikk av myke trafikanter (skolebarn), men 

mangler både fortau og veglys.  Det er etter forholdene et alt for høyt hastighetsnivå, særlig 

oppover om vinteren når det er glatt.  Det er også vanskelig å få strøsand til å sitte når det er is. 

Det er hver vinter trafikkfarlige situasjoner med barn involvert. 

Det bør etableres fortau og veglys. 

Tiltaket vurderes som meget aktuelt for søknad gjennom Aksjon skoleveg 2019. 

 

Plan for utbygging av gang- og sykkelvegnett i Skaun: 

Skaun kommune har en langsiktig målsetting om etablering av gang- og sykkelveger langs alle 

hovedveier i en radius av 2 km rundt alle skoler.  Denne målsettingen bør følges opp med en 

mer konkret plan.  Samtidig bør også de farligste skolevegene utenfor 2 km radius kartlegges 

og inngå i denne planen, både i lys av kostnadene rundt sikringsskyss og ut fra et generelt 

folkehelseperspektiv. 

Tiltaket kan utføres i 2018 av PMU og Teknisk kontor (innenfor 30%-stilling øremerket 

trafikksikkerhet), men vil også kreve noe bistand fra konsulent/teknisk tegner (kr. 100.000,-). 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

De tiltak som ligger inne i vedtatt trafikksikkerhetsplan vil i Skaun kommunes budsjett for 

2018 kreve en bevilgning på kr. 1.600.000,- (hvorav kr. 120.000,- i egenandel). 

 

De tiltak som i tillegg foreslås tatt med i revidert tiltaksoversikt vil i Skaun kommunes budsjett 

for 2018 kreve en bevilgning på ytterligere kr. 1.495.000,- (hvorav kr. 500.000,- i egenandel). 

 

En omprioritering innenfor 2017 budsjettet, ved øremerking av kr. 400.000,- til 

trafikksikkerhetstiltak 2017, som opprinnelig var avsatt til egenandel til «Fartsdempende tiltak 

i Finnmyrvegen» som ikke fikk tilskudd/fullfinansiering, vil ikke gi budsjettmessige 

konsekvenser. 

 

 

 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Plan og miljøutvalget   
Møtedato: 07.06.2017 
Sak: 30/17  



 
Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg 
 
Arkivsak: 17/1332 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020, 1. 

REVISJON  
 
Behandling: 

PMU fremmet følgende tilleggsforslag til siste avsnitt i innstillingen: 

NOK 300 000 av disse midlene settes av til tiltak utført i 2017: Manglende gatelys strekning nær 
Viggja skole, Hesthåggåvegen. 

 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling, som ble enstemmig vedtatt. Deretter ble 
tilleggsforslaget fremmet av PMU avstemt. Dette ble også enstemmig vedtatt.  

 

Til slutt ble rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 søkes gjennomført, i henhold til Trafikksikkerhetsplan 
2017-2020.  Fartsreduserende tiltak på Kv1500 v/Valset utgår fordi det allerede er gjennomført. 

 

«Fartsreduserende tiltak Fv801 Hammerdalen» tas med i revidert tiltaksoversikt for søknad om 
tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018.  Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2018 
(tilskudd kr. 400.000,-). 

 

«Fortau langs Trøvegen (Trinn 1, Finnmyrvegen-Brautabakken)» tas med i revidert tiltaksoversikt 
for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018.  Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett 
for 2018 (tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

«Plan for utbygging av gang- og sykkelvegnett i Skaun» tas med i revidert tiltaksoversikt. Tiltaket 
innarbeides i ordinært budsjett for 2018 (kr. 100.000,-). 

 

 «Fortau langs Finnmyrvegen (Trinn 1, Trøvegen-Barnehage)» tas med i revidert tiltaksoversikt, 
for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett 
for 2019 (tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

«Bussholdeplass Trøvegen/Finnmyrvegen, Ilhaugen» tas med i revidert tiltaksoversikt, for søknad 
om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2019 
(tilskudd kr. 750.000,-, kommunal egenandel kr. 300.000,-). 

 

«Fortau og gatelys Brautabakken, Ilhaugen» tas med i revidert tiltaksoversikt, for søknad om 
tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2019 
(tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 



 

Det øremerkes kr. 400.000,- til trafikksikkerhetstiltak i 2017 i regi av Trafikksikkerhetsutvalget 
(PMU).  Dette gjøres ved omprioritering av de kr. 400.000,- som i Skaun kommunes budsjett for 
2017 ble avsatt som egenandel til tiltaket «Fartsdempende tiltak i Finnmyrvegen».  

NOK 300 000 av disse midlene settes av til tiltak utført i 2017: Manglende gatelys strekning nær 
Viggja skole, Hesthåggåvegen. 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet   
Møtedato: 12.06.2017 
Sak: 27/17  

 
Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt 
 
Arkivsak: 17/1332 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020, 1. 

REVISJON  
 
Behandling: 

Ingeniør Idar Nebelung orienterte. 

 

Omforent tilleggsforslag: 

Det lages et tiltak til 2018 budsjettet på totalt kr. 3.095.000 for å dekke trafikksikkerhetstiltak. 

 

PMUs innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 søkes gjennomført, i henhold til Trafikksikkerhetsplan 
2017-2020.  Fartsreduserende tiltak på Kv1500 v/Valset utgår fordi det allerede er gjennomført. 

 

«Fartsreduserende tiltak Fv801 Hammerdalen» tas med i revidert tiltaksoversikt for søknad om 
tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018.  Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2018 
(tilskudd kr. 400.000,-). 

 

«Fortau langs Trøvegen (Trinn 1, Finnmyrvegen-Brautabakken)» tas med i revidert tiltaksoversikt 
for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018.  Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett 
for 2018 (tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

«Plan for utbygging av gang- og sykkelvegnett i Skaun» tas med i revidert tiltaksoversikt. Tiltaket 
innarbeides i ordinært budsjett for 2018 (kr. 100.000,-). 



 

 «Fortau langs Finnmyrvegen (Trinn 1, Trøvegen-Barnehage)» tas med i revidert tiltaksoversikt, 
for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett 
for 2019 (tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

«Bussholdeplass Trøvegen/Finnmyrvegen, Ilhaugen» tas med i revidert tiltaksoversikt, for søknad 
om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2019 
(tilskudd kr. 750.000,-, kommunal egenandel kr. 300.000,-). 

 

«Fortau og gatelys Brautabakken, Ilhaugen» tas med i revidert tiltaksoversikt, for søknad om 
tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2019 
(tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

Det øremerkes kr. 400.000,- til trafikksikkerhetstiltak i 2017 i regi av Trafikksikkerhetsutvalget 
(PMU).  Dette gjøres ved omprioritering av de kr. 400.000,- som i Skaun kommunes budsjett for 
2017 ble avsatt som egenandel til tiltaket «Fartsdempende tiltak i Finnmyrvegen».  

NOK 300 000 av disse midlene settes av til tiltak utført i 2017: Manglende gatelys strekning nær 
Viggja skole, Hesthåggåvegen. 

 

Det lages et tiltak til 2018 budsjettet på totalt kr. 3.095.000 for å dekke trafikksikkerhetstiltak. 

 

 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 22.06.2017 
Sak: 36/17  

 
Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg 
 
Arkivsak: 17/1332 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020, 1. 

REVISJON  
 
Behandling: 

Gunn Iversen Stokke fremmet følgende forslag på vegne av Ap, Sp og SV; 

Tillegg side 10, under utbygging og trafikk: 

 

I forbindelse med gjennomført utbygging av ny barneskole og kommende utbygging av ny 
ungdomsskole i Børsa, vil nedre del av FV 773 utgjøre en stor fare i forhold til trafikksikkerhet. 



Skaun kommune er i dialog med veieier (Fylkeskommunen) i forhold til trafikksikkerheten og om 
eventuelle tiltak for å sikre de myke trafikanter rundt skoleområdet. 

 

Først ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Deretter ble forslaget fremmet av flertallsgruppen v/Gunn Iversen Stokke enstemmig vedtatt. 

 

Til slutt ble formannskapets innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 søkes gjennomført, i henhold til Trafikksikkerhetsplan 
2017-2020.  Fartsreduserende tiltak på Kv1500 v/Valset utgår fordi det allerede er gjennomført. 

 

«Fartsreduserende tiltak Fv801 Hammerdalen» tas med i revidert tiltaksoversikt for søknad om 
tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018.  Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2018 
(tilskudd kr. 400.000,-). 

 

«Fortau langs Trøvegen (Trinn 1, Finnmyrvegen-Brautabakken)» tas med i revidert tiltaksoversikt 
for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018.  Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett 
for 2018 (tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

«Plan for utbygging av gang- og sykkelvegnett i Skaun» tas med i revidert tiltaksoversikt. Tiltaket 
innarbeides i ordinært budsjett for 2018 (kr. 100.000,-). 

 

 «Fortau langs Finnmyrvegen (Trinn 1, Trøvegen-Barnehage)» tas med i revidert tiltaksoversikt, 
for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett 
for 2019 (tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

«Bussholdeplass Trøvegen/Finnmyrvegen, Ilhaugen» tas med i revidert tiltaksoversikt, for søknad 
om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2019 
(tilskudd kr. 750.000,-, kommunal egenandel kr. 300.000,-). 

 

«Fortau og gatelys Brautabakken, Ilhaugen» tas med i revidert tiltaksoversikt, for søknad om 
tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019. Tiltaket innarbeides i ordinært budsjett for 2019 
(tilskudd kr. 595.000,-, kommunal egenandel kr. 400.000,-). 

 

Det øremerkes kr. 400.000,- til trafikksikkerhetstiltak i 2017 i regi av Trafikksikkerhetsutvalget 
(PMU).  Dette gjøres ved omprioritering av de kr. 400.000,- som i Skaun kommunes budsjett for 
2017 ble avsatt som egenandel til tiltaket «Fartsdempende tiltak i Finnmyrvegen».  

NOK 300 000 av disse midlene settes av til tiltak utført i 2017: Manglende gatelys strekning nær 
Viggja skole, Hesthåggåvegen. 

 



Det lages et tiltak til 2018 budsjettet på totalt kr. 3.095.000 for å dekke trafikksikkerhetstiltak. 

 

 
 
Rett utskrift: 
Børsa, 23.06.17 
  
Elisabet E. Iversen 
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