
 

 

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2018 - Kunngjøring 

 

Med forbehold av fylkestingets bevilgning for 2018 kunngjøres med dette ledige midler til 

kommunale trafikksikkerhetstiltak/fysiske tiltak for gjennomføring i 2018. 

Tilskuddsordningen forvaltes av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) med Statens 

vegvesen som sekretariat.  

 

Ny Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler vedtatt av fylkestinget 

i sak 12/2017 punkt 4 (vedlagt) gir en grundig innføring i omfanget av tilskudd kommunene 

kan søke på. Samtidig gis det retningslinjer som beskriver hva som er nødvendig for at en 

søknad skal vurderes, og hvilke plikter kommunene som får tilsagn om tilskudd har. 

Sekretariatet anbefaler at kommunene som ønsker å søke leser instruksen nøye. 

 

Tilskuddet skal primært nyttes til fysiske tiltak langs skoleveger eller andre områder hvor barn 

ferdes, f.eks. idrettsanlegg. Midlene kan anvendes til tiltak langs kommunale- eller 

fylkeskommunale veger, men også langs riksveger i spesielle tilfeller. En forutsetning for å 

kunne søke om tilskudd er at kommunen har gyldig trafikksikkerhetsplan. Dersom prosjektet 

det søkes tilskudd til avviker fra prioriteringene i trafikksikkerhetsplanen må dette begrunnes 

i søknaden.  

 

Det kan maksimalt søkes om 80 % av prosjektets/tiltakets kostnadsoverslag begrenset oppad 

til 3 mill.kr per tiltak. De resterende 20 % og eventuelle overskridelser må dekkes av 

kommunen. Det kan også søkes om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan og/eller 

byggeplan i henhold til vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Satsene her er inntil kr 

500 000,- /maks 80 % for utarbeidelse av reguleringsplan og inntil kr 300 000,-/maks 80 % 

for utarbeidelse av byggeplan. Hvilke type tegninger skal avklares med vegvesenet i hvert 

enkelt tilfelle. Når godkjent plan foreligger kan det så søkes om tilskudd til 

bygging/gjennomføring. Tilskudd til planarbeid forutsetter at prosjektet anslås å være av en 

slik størrelse at det kan realiseres med tilskudd fra NFTU. Kostnader, finansieringsplan og 

framdriftsplan skal være realistiske i forhold til at fristen for gjennomførelse er ett år. 

Prosjektet/tiltaket bør ikke være større enn at kommunale midler utgjør maksimalt 50% av 

totalprosenten av total kostnad. 

 

Søknaden skal inneholde: 

- Faglig beskrivelse av prosjektet og en vurdering av forventet effekt av tiltaket 

- Oversiktskart som viser prosjektets plassering i forhold til skoler e.l. 



- Realistisk kostnadsoverslag basert på byggeplan og en bekreftelse på at en egenandel 

på minimum 20 % vil bli (foreslått) innvilget. Blir egenandelen ikke budsjettert senest 

det budsjettåret tiltaket skal gjennomføres bortfaller tilskuddet. 

- Hvis kommunen søker om bygging skal byggeplan godkjent av Statens vegvesen 

vedlegges søknaden. Ved de aller fleste søknadene om tilskudd til fysiske tiltak inngår 

vegbelysning som en del av tiltaket. Dette gjelder ikke minst ved bygging av 

gang/sykkelveger og busslommer. Fylkestinget har i sak 23/2001 og 23/2010 vedtatt 

at vegnormalenes krav til vegbelysning også gjøres gjeldende langs fylkesvegene. Ved 

utarbeidelse av byggeplan skal derfor drift og vedlikehold av veglysanlegg være avklart 

før søknad innsendes. I de tilfeller der det gis tilskudd til vegbelysning langs 

fylkesvegene som ikke innfrir vegnormalens krav skal det presiseres at den enkelte 

kommune skal stå ansvarlig for drift og vedlikehold av veglysene, og at oppsetting av 

veglyset må godkjennes av Statens vegvesen. 

- Bekreftelse på avklart grunneierforhold 

 

For å komme i betraktning ved tildeling av tilskudd for 2018 må alle punktene i vedlagte 

søknadsskjema utfylles, og alle nevnte vedlegg følge søknadsskjemaet. Mangelfullt utfylt 

skjema eller manglende vedlegg kan medføre at søknaden ikke blir behandlet. 

 

Vår målsetning er at den enkelte kommune skal være underrettet om utfallet av søknaden 

senest i månedsskifte oktober/november i år slik at den kommunale egenandelen kan 

innarbeides i kommunens budsjett for 2018. Frist for fullføring av prosjektene vil bli satt til 

1.11.2018. I spesielle tilfeller kan det for prosjekt som er oppstartet søkes om ett års 

utsettelse, etter dette trekkes tilsagnet tilbake. 

 

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med trafikksikkerhetsutvalgets sekretariatsleder 

Silje Fisktjønmo, silje.fisktjonmo@vegvesen.no tlf. 476 45 802.  For spørsmål om spesifikke 

søknader kontakt saksbehandlerne: 

Nord-fylket: katrine.kvanli@vegvesen.no 

Salten: toril.barthel@vegvesen.no 

Helgeland: ivar.heggli@vegvesen.no 

 

Frist for innsendelse av søknad om tilskudd settes til 01.07.2017, byggeplan må sendes inn 

senest 01.05.17 til godkjenning hvis kommunen søker om tilskudd til bygging. Dersom 

byggeplan ikke foreligger innen 1.mai, kan kommunen søke om midler til å utarbeide en slik 

plan, og derettersøke om midler til bygging året etter. Søknaden sendes til:  

 

Statens vegvesen/NFTU, Postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no. 

 

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg 

 

Med vennlig hilsen 

Willfred Nordlund       Silje Fisktjønmo 

Fylkesråd for Samferdsel/Leder NFTU     Sekretariatsleder NFTU 
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