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Bakgrunn

I Nasjonal transportplan 2022–2033 er det lagt til grunn en satsing på økt trafikksikkerhet for 
barn og unge for perioden 2022–2027. Sentralt i denne satsingen er en ny tilskuddsordning 
til tryggere skoleveier og nærmiljøer som vil støtte opp under regjeringens mål om at flere 
barn skal sykle eller gå til skolen. 

Formålet er å bedre trafikksikkerheten for barn og unge gjennom å stimulere til lokalt arbeid 

for tryggere skoleveier og nærmiljøer. 

Målgruppe; Målgruppe for ordningen er barn og unge fra og med barnehagealder til 15 år.

Hvem kan søke; Alle kommuner

Ramme 2022; 20 mill. kr. 

Tilskuddsordning til trafikksikre skoleveier og nærmiljø



• Tiltak skal være langs skolevei eller nærmiljø der barn og unge ferdes.

• Tilskuddsordningen vil omfatte både trafikantrettede og fysiske tiltak.

• Tiltaket kan være både på kommunal vei og fylkesvei.

• Det stilles ikke krav til kommunale egenandeler.

• Søknaden må være godt begrunnet og dokumentert at tiltaket er gjennomførbart i 
tildelingsåret 

Kriterier for tilskuddsordningen
Tilskudd til trafikksikre skoleveier og nærmiljø



Prioriteringskriterier.

Faktorer som vil bli vektlagt i vurdering av søknadene (i uprioritert rekkefølge):

•Tiltak som gir tilrettelegging for sikker gåing og sykling til og fra skolen vil bli 
vektlagt.

•Tiltaket inngår i etablering av Hjertesone.

•For større tiltak vil det videre telle positivt om tiltaket inngår i en kommunal 
trafikksikkerhetsplan.

•Tiltak som forventes å gi varig effekt.

•Tiltaket er delfinansiert av søker.
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Søknadsrunden 2022 og erfaringene så langt

Tilskuddsordning rettet mot barn og unge til trafikksikre skoleveier og nærmiljø



Søknadsmengde

● 318 søknader

● 157 kommuner

● Sum tiltak det ble søkt om var 340 tiltak. DVS flere kommuner la inn flere søknader og 
noen søknader hadde flere tiltak det ble søkt om.

Tilskuddsordning Trafikksikre skoleveier og nærmiljø – Evaluering 

Fylke

Ramme etter 

objektive kriterier

Antall 

søknader Søknadssum

Agder 1 216 089 28 5 767 143 

Innlandet 1 222 599 13 10 123 276 

Møre og Romsdal 985 670 25 32 951 874 

Nordland 832 310 12 3 791 000 

Oslo 2 344 714 2 870 000 

Rogaland 2 027 243 36 17 377 594 

Troms og Finnmark 830 040 37 21 690 677 

Trøndelag 1 722 333 28 11 614 500 

Vestfold og Telemark 1 503 374 38 28 290 720 

Vestland 2 430 230 42 33 348 950 

Viken 4 885 398 57 33 927 511 

Totalsum 20 000 000 318 199 753 245 



Hva ble det søkt om?

Omsøkte tiltak ble delt inn i 25 ulike grupperinger. 

10-på topp

Tilskuddsordning Trafikksikre skoleveier og nærmiljø

Tiltak Antall søknader Søknadssum

Belysning 70 31 285 728 

Gangfelt - fortau 45 35 219 957 

Sykkelparkering 29 6 694 498 

Dropsone 23 11 281 995 

Hjertesone 21 4 499 500 

Kampanje 21 3 390 600 

GS-veg 15 41 195 610 

Fartsreduserende tiltak 14 1 915 834 

Snarvei 14 6 534 250 

Refleksmateriell 13 673 480 

Sum topp-10 265 142 691 452 



• Sen invitasjon og kort frist. De som hadde gryteklare tiltak å søke på var raskt ute. 

• Ønske om å samordne søknadsfristen med den fylkeskommunale tilskuddsordningen om 
TS-tiltak.

• Mange uferdige søknader (manglet vedlegg, manglet utfylling av skjema, manglet 
kostnadsoverslag, sendt søknad uten å avklare med kommunen).

● Flere kommuner som er tildelt midler melder om forsinkelse til å realisere tiltaket grunnet 
kapasitetsmangel eller ønske om å omprioritere midlene.

Fylkeskommunen sin rolle

• Vær med å prioritere innad i eget fylke

• Fylkeskommunene bør være mere involvert i søknader med tiltak knyttet til fv.

Erfaringer med ordningen etter første runde



Søknadsrunde 2023



● Invitasjonsbrev sendt ut til alle kommuner sin postmottak i juli.

● Oppgitt kontaktperson i invitasjonen for hver kommune (fylkesvise kontakpersoner)

● Søknadsfrist 15. oktober

● Intern saksbehandling og beslutning om forbehold om midler i desember

● Tildelingsbrev i januar 2023

● Tips:

● Jobbe kontinuering med trafikksikkertplanene i kommunen og for den enkelte skole

● Ha «gryteklare» tiltak klar

● God dokumentasjon

● Henvisning til kart hvor tiltaket er tenkt

● Kostnadsoverslag

● Vise at tiltaket er gjennomførbart i tildelingsåret

● Søk kompetanse og veiledning fra trygg Trafikk lokalt

Sitat fra invitasjonsbrevet:
Dersom tilskuddet det søkes om, inngår i etablering av hjertesone, må det foreligge en trafikksikkerhetsplan for den 
aktuelle skole, som viser at tiltaket er en del av en helhetlig plan. I tillegg bør skolen tilfredsstille kriterier som Trygg 
Trafikk har satt opp for trafikksikker skole.

Søknadsrunde 2023


