
Arkivsaksnr.:18/1550 
 
 

SAKEN GJELDER: 
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020 - 2. REVISJON  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 søkes gjennomført, i henhold til Trafikksikkerhetsplan 2017-
2020, og tiltaksplan 1. revisjon.  På grunn av bortfallet av «Aksjon skoleveg 2018» forskyves samtlige 
fysiske tiltak som var tenkt hel- og delfinansiert gjennom denne tilskuddsordningen i 2018 og 2019, 
med 1 år.  Tiltakene innarbeides i Skaun kommunes budsjett for 2019 (og 2020).  Avsatt egenandel 
på kr. 520.000,- i budsjettet for 2018 for Aksjon skoleveg 2018 øremerkes til trafikksikkerhetstiltak 
2018 i regi av Trafikksikkerhetsutvalget (PMU). 
 
I tillegg tilføyes følgende prosjekt for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019 (og 
innarbeides i budsjett for 2019): 
 
Fartshumper Skogaromvegen (19-33), (egenandel 30.000 / tilskudd 45.000) 
  
Fortetting fartshumper Hammervegen, (egenandel 40.000 / tilskudd 60.000) 
 
Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen, (egenandel 120.000 / tilskudd 180.000) 
 
Fortau Brubakken (nedre del), (egenandel 240.000 / tilskudd 360.000,-) 
  

 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
  
1. Trafikksikkerhetsplan 2017-2020  

2. Samlet saksframstilling – Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 – 1. revisjon 

3. Forslag til fysiske tiltak på kommunale veger (oppdatert pr mai 2018)  

4. Forslag til fysiske tiltak på fylkesveger (oppdatert pr mai 2018)  

 
 
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.  1. revisjon av 
trafikksikkerhetsplanen/tiltaksplanen ble behandlet av kommunestyret 22.06.2017, hvor en betydelig 
økning i trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 ble vedtatt. 
 
 
Tiltaksplan 2017-2019 med status pr mai.2018: 

 
5.1 Prioriterte fysiske tiltak 

 
Fartsreduserende tiltak på kommunale veger. 
Ved nyasfaltering eller reasfaltering av kommunale veger skal behovet for fartsreduserende tiltak 
vurderes. Dersom det er behov for fartshumper skal dette etableres. 

Status: 

2017 var et år med forholdsvis lite nyasfaltering/reasfaltering av kommunale veger, og det var ingen 
av de vegene som ble asfaltert som var typiske gjennomfartsveger med høyt hastighetsnivå, eller hvor 
det av andre grunner ble vurdert som nødvendig med fartshumper. 

 
2017 Kommuneveger/Fylkesveger 
 
Ventelommer for skolebuss 
Det bør bygges enkle holdeplasser langs skolebussrutene der det er behov for dette. 
Langs fylkesveg er det krav om at ventelommer skal være asfaltert for å omfattes av 
brøyting/vintervedlikehold. 

Status: 

Den 01.06.2016 vedtok formannskapet en ekstraordinær bevilgning på kr. 260.000,- til etablering av 
nye ventelommer langs Fv 709 på strekningen Børsa-Venn. 

Høsten 2016 ble det gjennomført en kartleggingsrunde for å se på behovet for ventelommer i hele 
Skaun kommune. 

Det utmerket seg 4 punkter langs Fv709, hvor det var behov for nye ventelommer, eller behov for 
utbedringer av eksisterende ventelommer, 1 punkt langs Fv802/6646 hvor det var behov for en ny 
ventelomme, og 1 punkt på Ilhaugen, hvor det var behov for en bussholdeplass. 

Ventelommer langs Fv709 ble tenkt løst med kommunale midler, mens det ble søkt om 100% 
tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017 for et tiltak langs Fv802/6646, på Lerånda, som 
fylkeskommunen innvilget. 

I 2017 ble derfor ventelomme langs Fv802/6646 på Lerånda, og langs Fv709 på Hoset etablert.  
Eksisterende ventelomme langs Fv709 ved Malmsjøen ble avrettet og tverrfallet redusert, slik at 
skolebuss i mindre grad risikerer å klemme barn mot autovernet når den skal ta løs på glatt føre, samt 
at ventelomme ble asfaltert slik at den brøytes vinterstid. 
For ventelomme i eksisterende skogbruksavkjørsel på Riaunet tilbød grunneier å selv sørge for 
vintervedlikehold/brøyting, slik at utbedring og asfaltering ikke lengre anses nødvendig/aktuelt. 
 
Det gjenstår da to meget trafikkfarlige «holdeplasser» for skolebarn i Skaun: 

Langs Fv709 noen hundre meter sør for Statoil/CirkleK er det et svingete vegparti, med kraftig 
tverrfall ut mot autovern, hvor holdeplassen i praksis er en liten halvmeter med vegskulder mellom 
hvitstripe og autovern.  På stedet er vegskråning så høy og bratt at enkle/rimelige tiltak ikke kan løse 
problemet.  Et tiltak vil koste anslagsvis kr. 300.000,-. 

På Ilhaugen, i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen, har man en tilsvarende situasjon, hvor skolebarn 
venter langs autovernet, eller i en privat boligavkjørsel, hvor det om vinteren er stor risiko for å bli 



rammet av biler som ikke klarer svingen i bunnen av Finnmyrvegen.   Dette problemet vil bli løst 
gjennom vann- og avløpsprosjektene som skal gjennomføres i Trøvegen/Finnmyrvegen, når det må 
opparbeides provisorisk snuplass for buss og riggplass, som i ettertid vil kunne brukes som 
permanent bussholdeplass. 

 
2017 Kommuneveger 
 
Fartsdempende tiltak i Finnmyrvegen, Buvika 
Asfaltering og fartshumper. 

Status: 

Tiltaket fikk ikke tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017, og mangler fullfinansiering. 

Det ble imidlertid vedtatt at det i stedet skulle søkes om tilskudd til fortau gjennom Aksjon skoleveg 
2018. 

 
Veglys Kv301 Hesthåggåvegen v/Viggja skole 
Etablering av veglys 

Status: 

Av kr. 400.000,- avsatt som egenandel til tiltaket «Fartsdempende tiltak i Finnmyrvegen» (som ikke 
fikk tilskudd gjennom aksjon skoleveg 2017) vedtok kommunestyret at kr. 300.000,- skulle settes av 
til manglende gatelys på strekning nær Viggja skole, Hesthåggåvegen, i 2017. 

Kr. 300.000,- vil kunne holde til en delstrekning på ca. 180-200 meter dersom det er tilstrekkelig 
strømkapasitet på eksisterende veglyslinje. Tiltaket har hittil ikke blitt prioritert for gjennomføring.   

 
2017 Fylkesveger 
 
Trafikksikkerhetstiltak Fv 709 Skaunavegen, Eggkleiva sentrum 
Etablere et tydeligere skille mellom myke og harde trafikanter rundt vegkryss og bussholdeplass i 
Eggkleiva sentrum. 

Status: 

Tiltaket fikk ikke tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017, men etter initiativ fra Skaun kommune ble 
det til slutt avsatt kr 3.000.000,- i Miljøpakke for transport i Trondheim, for oppgradering av 
pendlerparkeringsplass og bussholdeplass med tilhørende trafikksikkerhetstiltak, i Eggkleiva sentrum.  
Tiltaket ble gjennomført i regi av Statens vegvesen i 2017/18 og sluttføres i disse dager. 

   
Trafikksikkerhetstiltak Fv6626 Melbyvegen v/Venn skole 
Stramme opp avkjørsel til skole, skille gang- og sykkelveg fra fylkesveg og parkeringsplass. 

Status: 

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

 
 
Aksjon skoleveg 2018: 
På grunn av fylkeskommunesammenslåingen i Trøndelag ble trøndelagskommunene ikke invitert til å 
søke om tilskudd til Aksjon skoleveg 2018.  Derfor har ingen av de trafikksikkerhetstiltakene som 
ligger inne i revidert tiltaksplan og baserer seg på tilskudd fra Aksjon skoleveg 2018 fullfinansiering. 
Det foreslås derfor at samtlige Aksjon skoleveg tiltak for 2018 og 2019 forskyves med ett år, framfor 
å hoppe over alle 2018-tiltak. 
 



I Skaun kommunes budsjett for 2018 er det budsjettert med kr. 520.000,- i egenandel til Aksjon 
skoleveg tiltak i 2018.  Det bør vurderes om disse midlene skal omprioriteres/øremerkes til andre 
trafikksikkerhetstiltak i 2018. 
 
Skaun kommune ble 04.05.2018 pr telefon invitert av Statens vegvesen om å komme med innspill til 
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg for utførelse i 2018. Frist for innspill var 14.05.2018.  
Vegvesenet hadde en pott på totalt 16 millioner for trøndelagsfylkene som skulle brukes opp i 2018.  
Aksjon-skoleveg-2017-tiltak Trafikksikkerhetstiltak Fv6626 Melbyvegen v/Venn skole (som ikke fikk 
tilskudd den gang), samt Aksjon-skoleveg-2018-tiltakene Veglys Fv6634 Høgsetvegen Gullhaugen-
Hammersbakkan og Trafikksikkerhetstiltak Fv6636 Sjetnvegen v/Viggja skole ble derfor innmeldt.  I 
tillegg ble behov for gang- og sykkelveg langs Fv6630 Gammelvegen på strekningen under E39 og 
forbi første sving/bakke innmeldt. Dette tiltaket er for dyrt for ordinært Aksjon skoleveg tilskudd og 
lå derfor ikke inne i trafikksikkerhetsplanen. Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen, sør for 
CircleK, ble også meldt inn.)    
 
 
2018 Kommuneveger 
 
Fartsreduserende tiltak på Kv1500 v/Valset, Buvika 
Fartsgrense reduseres/skiltes til 40kmt, fartshumper. 

Status: 

Tiltaket ble gjennomført i 2016 med overskuddsmidler fra tiltaket Fartshumper Trøvegen (Aksjon 
skoleveg 2016) 

 
Veglys Kv301 Hesthåggåvegen v/Viggja skole 
Etablering av veglys 

Status: 

Det ble ikke gjennomført Aksjon skoleveg i 2018 og tiltaket mangler fullfinansiering. 

(Kommunal egenandel 120.000,- / tilskudd 180.000,-.  Det bør søkes om et høyere beløp enn totalt 
kr. 300.000,- slik det opprinnelig var besluttet)  

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 2019, 
med oppjustert budsjett (kommunal egenandel 240.000 / tilskudd 360.000). 

 

Fortau langs Trøvegen (Trinn 1, Finnmyrvegen-Brautabakken) 
Meget stor trafikk av både myke og harde trafikanter, fortau mangler.  
Det anlegges fortau på motsatt side av veg i forhold til reguleringsplan.  

Status. 

Det ble ikke gjennomført Aksjon skoleveg i 2018 og tiltaket mangler fullfinansiering. 

(Kommunal egenandel 400.000,- / tilskudd 595.000,-) 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 2019. 

 
 
2018 Fylkesveger 
 
Veglys Fv6634 Høgsetvegen Gullhaugen-Hammersbakkan 
Etablering av veglys 

Status: 



Det ble ikke gjennomført Aksjon skoleveg i 2018 og tiltaket mangler finansiering. 

(Tilskudd 800.000,-) 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 2019. 

 
Trafikksikkerhetstiltak Fv6636 Sjetnvegen v/Viggja skole 
30kmt sone forlenges forbi skolen, asfalt og fartshumper etableres. 

Status: 

Det ble ikke gjennomført Aksjon skoleveg i 2018 og tiltaket mangler finansiering. 

(Tilskudd 500.000,-) 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 2019, 
og at det i stedet skal søkes om tilskudd til videreføring av gang- og sykkelveg / forlengelse av fortau 
på strekningen. 

(Tilskudd 995.000) 

 
Fartsreduserende tiltak Fv6644 Snøfuglvegen Hammerdalen, Buvika 
Redusert fartsgrense, fartshumper og tilrettelagt fotgjengerkryssing/gangfelt. 

Status: 

Det ble vedtatt å søke om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018. 
Etter innspill fra trafikksikkerhetsutvalget (PMU) og gjentatte henvendelser og påtrykk fra politiet og 
Skaun kommune besluttet imidlertid Statens vegvesen å gjennomføre tiltaket i egenregi høsten 2017 i 
forbindelse med reasfaltering av Fv801.  Tiltaket er utført! 
 
2019 Kommuneveger 
 
Veglys Sildværvegen, Viggja 
Etablering av veglys 

(Kommunal egenandel 160.000 / tilskudd 240.000). 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 2020, 
av hensyn til 2018-tiltak. 

 
Fortau langs Finnmyrvegen (Trinn 1, Trøvegen-Barnehage) 
Stor trafikk av både myke og harde trafikanter, fortau mangler.  
Det anlegges fortau i henhold til reguleringsplan.  

(Kommunal egenandel 400.000 / tilskudd 595.000). 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 2020, 
av hensyn til 2018-tiltak og på grunn av forsinkelser i kommunale vann- og avløpsarbeider på 
strekningen. 

 
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 anlegges en skikkelig bussholdeplass med leskur og sykkelparkering.  

(Kommunal egenandel kr. 300.000 / tilskudd kr. 450.000) 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 2020, 



av hensyn til 2018-tiltak og på grunn av forsinkelser i kommunale vann- og avløpsarbeider på stedet. 

 
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.  

(Kommunal egenandel kr. 400.000 / tilskudd kr. 595.000) 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 2020, 
av hensyn til 2018-tiltak. 

 
 
5.1 Prioriterte ikke fysiske tiltak 
 
2016/2017 
 
Egen stilling for trafikksikkerhet fra 2017 - Budsjettvedtak i 2016 
Det opprettes en 30% stillingsandel ved Teknisk kontor forbeholdt trafikksikkerhetsarbeid. 

Status: 

Denne stillingsandelen har aldri blitt utlyst ettersom det er vanskelig å få kvalifisert personell ansatt i 
en 30% deltidsstilling. Teknisk kontor har dermed ikke hatt en tilsvarende bemanningsøkning.  I 
praksis har det derfor ikke latt seg gjøre å redusere/nedprioritere andre arbeidsoppgaver ved enheten 
slik at 30% kapasitet har blitt frigjort til trafikksikkerhetsarbeid.  For 2017 utgjør trafikksikkerhets-
arbeidet ved Teknisk kontor ca 17% stilling, og dette har medført at arbeid med veg/samferdsel og 
vann- og avløpsprosjekter er redusert tilsvarende. 

Stilling for veg/samferdsel og trafikksikkerhet ved teknisk kontor bør økes fra 50% til 100% fra 
01.01.2019 dersom Skaun kommunes ambisjoner på trafikksikkerhetsområdet skal kunne følges opp 
fra rådmannens side.  En hel-stilling forbeholdt veg, samferdsel og trafikksikkerhet vil kunne sikre 
gjennom-føring av politisk forankrede og vedtatte trafikksikkerhetstiltak og bidra til et jevnere og 
mer kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid i Skaun kommune i årene framover.  Dette vil medføre en 
økt årlig driftskostnad på ca kr. 440.000,-. Forholdet vil bli bragt inn i budsjettprosessen.  
 
Trafikksikkerhetsplan for Venn sentrum 2017 – Budsjettvedtak i 2016 
Det utarbeides en egen reguleringsplan for trafikkarealer for Venn sentrum, med særlig vekt på å 
skille harde trafikanter og myke trafikanter. 

Status: 

Planarbeidet er tenkt gjennomført samtidig med ny områdeplan for Venn, fordi dette forventes å gi 
en betydelig samkjøringsgevinst.  Arbeidet forventes å komme i gang i løpet av sommeren 2018.  
(Egen bevilgning kr. 120.000,-). 

 
2017 
 
Trafikksikker kommune 
Skaun kommune har signert/inngått avtale med Trygg Trafikk om at kommunen skal innarbeide og 
oppfylle kriterier for «Trafikksikker kommune» ved sine virksomheter. 

Status: 

Trygg trafikk gjennomførte i begynnelsen av 2017 et informasjonsmøte med kommunens 



enhetsledere, og tilbød også å bistå ved arbeidsmøter for en eller flere enheter dersom dette skulle 
være nødvendig for at den enkelte enhet skulle få oppfylt sin del av disse kriteriene. 

Enhetene skulle selv gjennomgå de kriterier som var relevante/aktuelle for den enkelte virksomhet 
og melde dette tilbake til Teknisk kontor.  
Så langt har Kommunelegen, Helsestasjonen, Driftskontoret og Teknisk kontor levert inn innspill til 
dette arbeidet. 
Det er imidlertid en forutsetning med deltagelse fra alle berørte enheter/virksomheter, samtlige 
skoler og barnehager og kulturavdelingen, for å lykkes med arbeidet, og for at Skaun kommune skal 
bli godkjent som «trafikksikker kommune». 
Teknisk kontor vil derfor etterspørre status fra de enheter hvor tilbakemelding ikke er mottatt, og 
søke å avklare om det kan være behov for arbeidsmøter for noen av enhetene, med deltagelse og 
bistand fra Trygg trafikk, for å komme videre i dette arbeidet.  
 
 
Riv ”Trollvegen” - Egen arbeidsgruppe for forebyggende arbeid blant barn og unge. 
For bedre fokus og styrking av holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid oppretter 
Trafikksikker-hetsutvalget (PMU) en egen tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra PMU, 
HOKU, Teknisk kontor og skoleadministrasjonen i Skaun. Arbeidsgruppen skal 
Også involvere aktuelle støttespillere, som Politi, Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, AtB 
og Trygg trafikk. 

Status: 

Arbeidet er ikke påstartet. 

 
Trafikksikkerhetspris 
Trafikksikkerhetsutvalget (PMU) oppretter en kommunal trafikksikkerhetspris. Kriterier for tildeling 
av prisen må fastsettes. 

Status: 

Arbeidet er ikke påstartet. 

 
Plankrav til gang- og sykkelarealer 
Trafikksikkerhetsutvalget (PMU) utarbeider reguleringsplankrav/utbyggingskrav som skal sikre at det 
blir avsatt tilstrekkelige trafikkarealer til myke trafikanter ved alt planarbeid i kommunen, samt sikrer 
opparbeidelse av disse arealene i forbindelse med utbygging. 

Status: 

Administrasjonen har arbeidet med saken og forslag/saksfremlegg forventes i løpet av 2018. 

 
2018 
 
Planer og kartlegginger 
Det mangler en samlet oversikt over behovet for gatebelysning i kommunen. 
Det skal lages en plan for utbygging av gatelys som behandles/vedtas av Trafikksikkerhetsutvalget. 

Status: 

Arbeidet bør samkjøres med plan for videre utbygging av gang- og sykkelvegnettet i Skaun (2018). 

  
Plan for utbygging av gang- og sykkelvegnett i Skaun 
Det skal utarbeides en plan for videre utbygging av gang- og sykkelvegnett samt fortau i Skaun 
kommune, med en prioritert tiltaksplan.  Dette trafikksikkerhetsarbeidet skal ses i sammenheng med 



både å fremme folkehelse og redusere behovet for sikringsskyss. 

Status: 

Arbeidet skal utføres i løpet av 2018.  (Egen bevilgning kr. 100.000,-).  

 
 
Nye tiltak som bør vurderes medtatt i revidert tiltaksplan (2019-2020): 
 
Fartshumper Skogaromvegen (19-33) 
Gang- og sykkelveg (skoleveg) med kjøring til eiendommene tillatt.  Betydelig gjennomgangstrafikk 
og høy fart. Vegen benyttes av flere som snarveg for å unngå fartshumper langs hovedveg. 
Det etableres to fartshumper. 

(Kommunal egenandel 30.000 / tilskudd 45.000) 

  

Fortetting fartshumper Hammergegen 
30-sone med fartshumper, men overraskende mye gjennomgangstrafikk og høy fart. 
Det anlegges ytterligere fartshumper (fortetting). 

(Kommunal egenandel 40.000 / tilskudd 60.000) 

 
Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen (sør for CircleK) 
Meget farlig busstopp for skolebuss. 
Det etableres «hull» i vegrekkverk og venterampe på utside av vegrekkverk. 

(Kommunal egenandel 120.000 / tilskudd 180.000) 

 
Fortau Brubakken (nedre del) 
Sammenfallende stor trafikk av både skolebarn og biler rundt skolestart og skoleslutt.  Tilrettelagte 
gangarealer og krysningspunkt for myke trafikanter mangler. 
Det etableres fortau og gangfelt mellom fylkesveg og Årvåk. 

(Kommunal egenandel 240.000 / tilskudd 360.000,-) 

 
 
FORSLAG TIL REVIDERT TILTAKSPLAN 
Etter en samlet vurdering rundt kommunens trafikksikkerhetsarbeid framlegger rådmannen følgende 
anbefaling til 2. revisjon av trafikksikkerhetsplanen/tiltaksplanen:  
 
Aksjon skoleveg 2018 tiltak som mangler fullfinansiering foreslås utsatt til 2019: 
 
Veglys Kv301 Hesthåggåvegen v/Viggja skole  (egenandel 240.000 / tilskudd 360.000) 
 
Fortau langs Trøvegen (Trinn 1, Finnmyrv.-Brautabakken)  (egenandel 400.000 / tilskudd 595.000) 
 
Veglys Fv6634 Høgsetvegen Gullhaugen-Hammersbakkan  (tilskudd 800.000,-) 
 
Trafikksikkerhetstiltak Fv6636 Sjetnvegen v/Viggja skole  (tilskudd 995.000,-) 
 
 
4 nye tiltak foreslås tilføyd for søknad om Aksjon skoleveg 2019: 
 
Fartshumper Skogaromvegen (19-33) (egenandel 30.000 / tilskudd 45.000) 



  
Fortetting fartshumper Hammergegen (egenandel 40.000 / tilskudd 60.000) 
 
Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen (egenandel 120.000 / tilskudd 180.000) 
 
Fortau Brubakken (nedre del) (egenandel 240.000 / tilskudd 360.000,-) 
 
 
Aksjon skoleveg 2019 tiltak foreslås utsatt til 2020: 
 
Veglys Sildværvegen, Viggja  (egenandel 160.000 / tilskudd 240.000). 
 
Fortau langs Finnmyrvegen (Trinn 1, Trøvegen-Barnehage)  (egenandel 400.000 / tilskudd 595.000). 
 
Bussholdeplass Trøvegen/Finnmyrvegen, Ilhaugen  (egenandel kr. 300.000 / tilskudd kr. 450.000) 
 
Fortau og gatelys Brautabakken, Ilhaugen  (egenandel kr. 400.000 / tilskudd kr. 595.000) 
 
 
Stillingsøkning på 50% ved teknisk kontor, øremerket veg, samferdsel og trafikksikkerhet. 
(Økning i driftsutgifter på kr. 440.000/år) 
 
 
 

ØKONOMISK VURDERING: 
De tiltak som ligger inne i vedtatt trafikksikkerhetsplan/tiltaksplan (pr 1. revisjon) vil i Skaun kommunes budsjett 
for 2019 kreve en bevilgning på kr. 3.040.000,- (hvorav kr. 1.220.000,- i egenandel). 
Dersom disse tiltak forskyves til 2020 og 2018-tiltakene forskyves til 2019, samt at det medtas ytterligere 4 nye 
tiltak for 2019, vil dette i Skaun kommunes budsjett for 2019 kreve en bevilgning på kr. 4.465.000,- (hvorav kr. 
1070.000,- i egenandel). 
 
En omprioritering innenfor 2018 budsjettet, ved øremerking av kr. 520.000,- til trafikksikkerhetstiltak 2018, som 
opprinnelig var avsatt til egenandeler til Aksjon skoleveg 2018, som ikke ble gjennomført, vil ikke gi budsjettmessige 
konsekvenser. 
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