
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 Forbedring av trafikksikkerhet/situasjon Husvikveien og Niels Carlsens 
gate. 

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

Nytt 

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

Har du tenkt å benytte deg av tildelte midler i 2021? Dersom du ikke 
har det, begrunn hvorfor du likevel bør få tildelt nye midler for 2022. 

Kort beskrivelse av tiltaket Lengdebegrensning og vektbegrensning på kjøretøy. Enveiskjøring og 
skilting. 

 Ja Nei Evt. kommentar: 

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

 x  

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  

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

X   

Annet kommunalt bidrag?  x  

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

Elementer som påvirker trafikksikkerheten langs Husvikveien: 
• Husvikveien er meget smal, spesielt langs Nordstranda, og de 

store bussene lager trafikkfarlige situasjoner hvor barn og 

barnefamilier er involvert. 

• Husvikveien er i en dårlig forfatning, og tiltak er gjort for å 

motvirke farer ved utglidning. Å stanse ulovlig tunge kjøretøy å 

ferdes på veien vil være et ytterligere sikringstiltak. 

• Parkering, som i stor grad påvirker oversikten over 

trafikksituasjonen, er en trafikkfare hvor spesielt myke 

trafikanter er utsatt. 

Stanse konkrete ulovligheter knyttet til trafikksikkerhet: 

• Stanse ulovlig kjøring med kjøretøy som overskrider maksimalt 

tillatt akseltrykk på 8 tonn langs den smale og fortausløse 

Husvikveien. 



 • Stanse ulovlig kjøring med kjøretøy som overskrider maksimalt 

tillatt lengde på 12.4 m langs den smal og fortausløse 

Husvikveien. 

• Vegliste2021 

• Stanse ulovlig parkering i veikrysset Husvikveien/Sundgata. 

Dette gjelder hovedsakelig store busser som slipper av 

passasjerer til Oscarsborg festning. 

• Stanse ulovlig parkering langs Husvikveien. Dette gjelder 

hovedsakelig store busser som venter på passasjerer fra 

Oscarsborg festning. 

Tiltak som effektivt vil stanse ulovlighetene: 

• Skilting, som foreslått av Statens vegvesen (etter initiativ fra 

Frogn Kommune) den 01.10.2019. 

https://www.nordstranda.no/trafikksituasjonen-i-husvikveien/ 

. På denne web-siden finnes også ytterligere dokumentasjon 

på dagens situasjon 

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

Kontaktperson Ole Hellem 

E-post post@nordstranda.no 

Telefonnummer 91102668 
  

Vedlegg https://www.nordstranda.no/wp-content/uploads/2021/05/Forslag-til- 
skiltplan-i-Husveien-og-Niels-Carlsens-gateFrogn-kommune.-med- 
vedlegg.pdf 

 

 Kroner Dugnadsinnsats SUM 

Anslått total kostnad for 
gjennomføring av tiltaket 

5.000,- 0 5.000,- 

Andre tilskuddsmidler 0  0 

Privat bidrag – kontantbidrag, gave, 
dugnadsinnsats 

  0 

Ønsket kommunalt bidrag 5.000,-  5.000,- 

Tilskudd  

Vedlegg https://www.nordstranda.no/wp-content/uploads/2021/05/Forslag-til- 
skiltplan-i-Husveien-og-Niels-Carlsens-gateFrogn-kommune.-med- 
vedlegg.pdf 

 
https://www.nordstranda.no/trafikksituasjonen-i-husvikveien/ 

 

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

 

2022 

Ev. annen relevant informasjon om 
tiltaket 

 

 

https://www.vegvesen.no/_attachment/2945320/binary/1393979?fast_title=Viken%2B-%2Bvegliste%2Bnormaltransport%2B-%2Bapril%2B2021.pdf
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