
Skjema for innspill  
- til tiltaksplaner som vedtas som del av HP 2022-2025 
 

 

Tiltak er aktuelt for tiltaksplan for … … klima og 
energi 

… trafikk-
sikkerhet 

… idrett 
friluftsliv og 
nærmiljø 

… næring 

Sett kryss (er du usikker, ta kontakt) 
 

 X   

Navn på tiltak  Påbudt kjøreretning mot nord ut fra Husvik parkering, eiet av 
Forsvarsbygg 

Er tiltaket nytt eller står det i vedtatt 
tiltaksplan for 2021? 

Tiltaket er nytt 

Dersom tiltaket var prioritert i 2021, 
si noe om status og plan for 
fremdrift.  

 

Kort beskrivelse av tiltaket 1. Tiltaket med skilting (vedlagt skiltplan) vil redusere trafikken 
gjennom den trange og fortausløse Husvikveien og Niels 
Carlsens gate.  

2. Samtidig vil skiltingen kanalisere trafikken ut fra parkeringen til 
Sagaveien hvor det er bredere vei, fortau og bygningene ligger 
mer tilbaketrukket fra veien. 

3. Det vil også redusere gjennomgangstrafikken gjennom Drøbak 
sentrum 

 Ja Nei Evt. kommentar: 

a) Ønsker du å søke 
investeringsmidler avsatt den 
aktuelle tiltaksplanen? Se 
kriterier i brevet. 

 x Kommunale skilt 

Skal tiltaket gjennomføres på 
kommunal grunn? Evt. hvem er 
grunneier?  

x   

Skal du søke spillemidler og har 
behov for kommunal veiledning for 
prosess?  

 x  

b) Har du behov for 
planavklaringer e.l. for å 
kunne gjennomføre tiltaket? 

 x Dette blir skilting på eksisterende kommunal vei. 

c) Er tiltaket noe du ønsker 
kommunen skal etablere 
og/eller drifte og 
vedlikeholde?  

x   

Annet kommunalt bidrag?  
 

x  Ettersyn av skiltene 

Begrunnelse for hvorfor tiltaket bør 
gjennomføres – se tildelingskriterier 
i brevet. 

Tiltaket gi en positiv effekt på trafikksikkerheten, da det reduserer 
antallet biler gjennom den trange og fortausløse Husvikveien og Niels 
Carlsensgate. Det vil også redusere biltrafikken gjennom det allerede 
overbelastede Drøbak sentrum.   

Forslagsstiller (lag, forening, vel etc.) Nordstranda og Husvik vel. 

Kontaktperson Brynjulf Skåland 

E-post post@nordstranda.no   

Telefonnummer 901 65 081 

  

Vedlegg Vedlagt:  

• Forslag til skiltplan Husvikveien ved Husvik parkering. 

mailto:post@nordstranda.no


 
 
 

   

     Kroner Dugnadsinnsats SUM 

Anslått total kostnad for 
gjennomføring av tiltaket 

   

Andre tilskuddsmidler  
 

   

Privat bidrag – kontantbidrag, gave, 
dugnadsinnsats 

   

Ønsket kommunalt bidrag     

Tilskudd  

Vedlegg  

 

Ønsket/ planlagt tidspunkt for 
gjennomføring (planlegging, 
byggestart) 
Angi også ev. nødvendig forarbeid før 
tiltaket kan gjennomføres (avtale med 
grunneier, byggesøknad el) 

• Snarest. 

Ev. annen relevant informasjon om 
tiltaket 

Ved spørsmål kontakt Nordstranda og Husvik vel org nr. 922 900 620  
Co. Bjørn Frantsen, Husvikveien 12, 1443 Drøbak 
 www.nordstranda.no e-post: post@nordstranda.no   

 

http://www.nordstranda.no/
mailto:post@nordstranda.no
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