Strategi for sykkel og gange

Handlingsplan 2020-2023
Beløp er oppgitt i 1000 NOK og er et grovt estimat. Kun kommunale midler er ført opp i tiltakslisten. Tilskuddsmidler og øvrig finansiering kommer i
tillegg.
Satsningsområde

Prosjekt/tiltak

Ansvar

Finansiering

Arealbruk
Grønn mobilitet skal være et fokusområde i alle reguleringsplaner
Revidere sjekkliste for
Plan/IVA
reguleringsplaner og
byggesaker. Den
omvendte
transportpyramiden skal
legges til grunn.

Totalkostnad
kommunale
midler

2020

2021

x

Sykkelnett

Nesodden kommune skal ha et sammenhengende og trafikksikkert
sykkelveinett.
Sti Fjellstrand-Ellingstad. KNI
Del av planlagt
sykkelnett.

I budsjett

Sti Ellingstad-Toveien. Del IVA
av planlagt sykkelnett

Ønsket tiltak.
Krever
investeringsmidl

1000

1000

1800

2022

2023

Strategi for sykkel og gange
Sti med belysning, Heia
barnehage til
Kallestadjordet. Del av
planlagt sykkelnett.

KNI

I budsjett + 50%
spillemidler

250

250

Opprette prosjektgruppe PBG/IVA/
for sykkel og gange med Miljø/KNI
ansvar for å gjennomføre
tiltak iht. strategien for
sykkel og gange og
definert sykkelnett

x

Utarbeide fremdrift- og
finansieringssplan for
oppgradering av
sykkelnett.

IVA/KNI

x

Oppgradere sykkelnett
iht. fremdriftsplan.

IVA/KNI

Skilte sykkelruter med
angivelse av ruter og
avstander.
Hovedsykkelveinett i
samarbeid med SVV.

Ønsket tiltak.
Krever
investeringsmidl
er.
IVA/EIE/SVV Ønsket tiltak.
Krever
investeringsmidl
er. Krever
tilskudd.

600

500

300

300

300

100

100
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Regulere G/S-vei
Fjellstrand skole Kirkekrysset.
Lengde:4200

IVA/PBG

I
budsjett/økono
miplan

Regulere G/S-vei Bleksli- IVA/PBG
Alværn. Lengde: 1500m

Under arbeid

Reguleringsplan g/s-vei
langs fv.157 fra
Kløftaveien 106 –
Munkerudstubben.
Lengde: 450m.

IVA/PBG

Inngår i plan for
Munkerud
næringspark.
Finansiert over
vedlikeholdspakk
en.

Etablere g/s-vei SproFagerstrand Lengde:
3000m

Privat

Rekke-følgekrav
Spro Havn

Trafikksikringstiltak i
IVA
boligveier.
(fartsreduserende tiltak,
fremkommelighets-tiltak,
utvidelse av veiskulder
etc.).
Etablere rutine for sikring IVA
av midlertidig tilbud til
myke trafikanter ved
anleggsarbeid.

I økonomiplan
(prosjekt 0665,
oppgradering
vei)

2000

1000

x

400

1000

x

400

x

x

1200

300

x

300

300

300
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Oppgradere Skoleveien

IVA/PBG

I økonomiplan.
0665
Oppgradering
vei.

2300

2300

Sikre krysningspunkt
langs skolevei

IVA

I økonomiplan.
Aksjon skolevei

1500

500

Kyststi

KNI

I budsjett/
økonomiplan

1000

500

100

100

500

500

200

200

Stier og snarveier
Nesodden kommune skal ha et nettverk av snarveier og stier som knytter
grender sammen og stimulerer til fysisk aktivitet.

Opparbeiding og
KNI
lyssetting av turstier
Plan for
IVA/KNI
oppgradering/etablering
av gangsti/snarveier
Oppdatere stikart
PBG

I budsjett

Oppgradere eksisterende IVA/KNI/priv Ønsket tiltak.
og etablere nye stier og ate aktører Krever
snarveier.
investeringsmidl
er.

x

x
600

200

Sykkeltilbud
Det skal være god tilgang til sykler og sykkelparkeringer
Etablering av sykkelhotell SVV
Nesoddtangen brygge

500

x
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Etablere overbygd
IVA/FDV
sykkelparkering med
plass til transportsykkelog barnevogn ved alle
kommunale barnehager.

Ønsket tiltak.
Krever
investeringsmidl
er. Krever
tilskudd.

900

300

300

300

Etablere attraktive
IVA// SVV
sykkelparkering ved alle (Aksjon
skoler,
skoleveg)
innfartsparkeringer og
trafikkerte holdeplasser.

Ønsket tiltak.
Krever
investeringsmidl
er og
tilskuddsmidler.

900

300

300

300

Bygdesykkel. Utlån av el- Miljø/KNI
sykler til innbyggere i
samarbeid med Fossilfri
grenseregion 2030. EV.
utvide ordningen i 2021.

I budjsett.
Tilskudd fra
Fossil
grenseregion

10

10

10

Tilskuddsordning for
elsykkel til innbyggere

Miljø/KNI
søke
tilskuddsmid
ler

Ønsket tiltak.
Krever
investeringsmidl
er og tilskuddsmidler.

150

150

150

Innkjøp av flere elsykler
til bruk i tjenesten,
Nesodden kommune

IVA/Miljø

Ønsket tiltak.
Krever
driftsmidler.

30

450

60

10

60
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Drift og vedlikehold
Sykkelnettet skal holde en kvalitet som gjør sykling forutsigbart og
trafikksikkert hele året.
Innføre elektronisk
IVA
system for varsling av feil
og mangler ved veinettet.

Ønsket tiltak.

Reasfaltering av gang- og IVA
sykkelveier og fortau

I budsjett.
Avhengig av
tilskudd fra
Aksjon skoleveg

10

10

400

100

Lønnsmidler +
tilskudds-midler

50

50

Ønsket tiltak.
Krever
investeringsmidl
er og tilskuddsmidler.

80

100

100

100

40

40

Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid
Kommunen skal bidra til god sykkelkultur gjennom kommunikasjon og
holdningsskapende arbeid.
Mobilitetsuke

IVA/Miljø/K
NI/ næringsliv
Kampanjer rettet mot
IVA/skole/m
skolen: På farta til skolen iljø
(kampanje),
sykkelopplæring osv.

Etablere hjertesone rundt Skole/FAU
alle barneskoler.

x

x

x

Etablere følgegrupper til Skole/FAU
skolen

x

x

x
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Gratis pop-up
sykkelverksted

Miljø/ skole I samarbeid
med Fossilfri
grenseregion

x

Oppdatere og synliggjøre IVA/PBG
sykkelkart

x

Rentefritt lån til ansatte
som vil kjør el-sykkel

x

Prøveordning for
transportsykler til bruk i
barnehager

IVA/skole/m Ønsket tiltak.
iljø
Krever
investeringsmidl
er og tilskuddsmidler.

150

x

x

x

150

