
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  Solveien trafikksikkerhet 
 

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 Solveien har hatt en økende trafikkbelastning de senere år. Veien er 
smal og direkte farlig for fotgjengere og syklister. 
Kommunen må stanse all videre boligbygging og omgjøring av hytter til 
helårsboliger i Drøbak nord inntil forbedrede løsninger på 
trafikkavviklingen i området er etablert. 
 

 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. 

Solveien er den viktigste adkomstveien til hytte- og boligområdene i 
Drøbak nord. Trafikkbelastningen har øket markant da ny bebyggelse 
er realisert i Drøbak nord. 
Det er tidvis kaotiske trafikkforhold i Solveien. Veien er uten fortau, og 
trapper og stier avsluttes rett ut i veien.  
Området har for få parkeringsplasser. Vestsiden av Solveien er 
parkeringsplasser, noe som i prinsippet gjør at veien bare har et 
kjørefelt. 
Se kommunestyresak 81/18 (10.09.18). 
 
 

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

Kontaktperson Bjørn R. Frantsen 



E-post post@nordstranda.no 

Telefonnummer 92883172 

  

Vedlegg Legg gjerne ved ev. avtaler, kart, planforhold, skisser eller eksempler 
som illustrerer ønsket tiltak 

    

     Kroner Dugnadsinnsats SUM 

Anslått total kostnad for 
gjennomføring av tiltaket 

0  0 

Andre tilskuddsmidler  
 

0  0 

Privat bidrag – kontantbidrag, gave, 
dugnadsinnsats 

0  0 

Ønsket kommunalt bidrag  0 
 

 0 

Tilskudd Angi hvilke tilskuddsordning(er) det er aktuelt å søke om midler til, med 
tilhørende mulige tilskuddsandel. Oppgi dersom det allerede er søkt om 
midler. om tilskudd i så fall er innvilget eller om dere har fått tilskudd til 
tiltaket tidligere. 

Vedlegg Legg gjerne ved ev. dokumentasjon på kostnadsoverslag, innhentet 
tilbud el.  

 

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

Så snart som mulig. 
 
 
 

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/
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