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Samarbeid mellom kommunene og Innlandet fylke - trafikksikkerhet
Trafikksikkerhetsgruppa i Innlandet fylkeskommune ønsker å etablere en god relasjon med
hver enkelt kommune i Innlandet innen arbeidet for økt trafikksikkerhet.
I forbindelse med Handlingsprogrammet for Fylkesveger 2022-2025 er det satt av midler til
trafikksikkerhetstiltak på fire hovedsatsningsområder. Midlene skal brukes på fylkesvegene og er ikke
søkbare. Innen tre av områdene er vi avhengig av god dialog med kommunene for å få prioritert de
rette tiltakene. På området tiltak mot utforkjøringsulykker tar vi utgangspunkt i eksisterende
risikovurderinger.
De prioriterte tiltakene er følgende:
 Tiltakspakke Tiltak mot utforkjøringsulykker. 40 millioner kroner over 4 år.
 Tiltakspakke Fartsreduserende tiltak. 4 millioner kroner over 4 år.
 Tiltakspakke Sikring av skoleveg og krysningssteder. 24 millioner kroner over 4 år.
 Tiltakspakke skilt. 10 millioner kroner over 4 år.
Midlene som er stilt til disposisjon vil ikke rekke til alle tiltakene som både dere og vi ønsker, så
dette vil bli starten på et mangeårig arbeid. Etablering av gang- og sykkelveger ligger ikke under
trafikksikkerhet, men som eget område i Handlingsprogrammet.
I tillegg til midlene som ligger i Handlingsprogrammet, vil vi som tidligere ha en pott tildelt
gjennom Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU), hvor kommunene kan søke om
delfinansiering på inntil 50 prosent til lokale trafikksikkerhetstiltak. Brev med informasjon om
tilskuddsmidler for 2022 er sendt til kommunene. Vi minner om søknadsfristen 15. januar 2022.
For å få en enklere dialog med hver kommune, ber vi om at dere melder inn en primærkontakt i
kommunen som trafikksikkerhetsgruppa kan forholde seg til. Vi vil gjerne ha navn, tittel, avdeling,
telefon og e-post. Ber om at dette sendes til marit.nyhuus@innlandetfylke.no
Vedlagt ligger Handlingsprogrammet for fylkesveg 2022-2025. Dere finner det også her:
https://innlandetfylke.no/tjenester/veg-og-trafikk/fylkesveger/handlingsprogram-for-fylkesveger/
Med vennlig hilsen
Marit Nyhuus
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