KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 964979545
Foretaksnavn: Rennesøy kommune
Navn: Jostein Vårlid
Kontonummer: 32300750000
Adresse: Asalveien 6
Postnr.: 4150 Rennesøy
Telefon: 51720243
Mobiltelefon: 94843997
E‐post: jostein.varlid@rennesoy.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Rogaland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SFF42B

Sykkelparkeringer Vikevåg/Askje/Sokn
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Rennesøy kommune har en svært høy andel arbeidspendlere ut av kommunen. Over 60% av kommunens
arbeidstakere har sitt arbeidssted i en annen kommune på Nord‐Jæren. Realisering av Bypakke Nord‐Jæren
medfører at 38 bomstasjoner åpner høsten 2018, og avgiftene økes betraktelig fra dagens nivå. Dette
bidrar til at flere jobb‐pendlere vil vurdere kollektivreiser. I tillegg må alle elever på videregående trinn
reise til Stavanger og kommunene rundt for å gå på skole. Rennesøy kommune ønsker å bidra i
tilrettelegging til økt bruk av kollektivtilbudet, og vil med bidrag fra Klimasats kunne realisere bygging av
sykkelparkering i tilknytning til kollektivknutepunkt. Kommunen vurderer 3 lokasjoner, og søker om støtte
til 2 av disse. Vi ønsker å holde valg av lokasjoner åpne.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Tiltaket tilrettelegger for økt antall kollektivreiser, og dermed redusert bilbruk, i tråd med Klimasats sin
intensjon.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Tiltaket gir potensial for økt bruk av sykkel i kombinasjon med bruk av kollektivtilbud, og har dermed en
positiv virkning i et folkehelseperspektiv.
Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre
fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket
bidra til noe av dette?
Tiltaket kan ikke ansees som nyskapende, men dette bør ikke være avgjørende for behandling av
søknaden.
Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av
tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke
registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
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Det er mulig å foreta manuelle tellinger ved kollektivknutepunkter før og etter tiltaket for å se effekten.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Det er et uttalt ønske fra lokale politikere om at administrasjonen søker støtte om Klimasats‐midler.

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Rennesøy kommune
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Søppeltømming og vedlikehold av sykkelparkeringsanlegget. Evt. reparasjoner etc. Årlig kostnad: kr.
15.000,‐
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Forarbeider ‐ telling og søknad til Rogaland fylkeskommune om avståelse av grunn: Vår/sommer 2018
Planlegging: Høst 2018
Bygging: Høst 2018/vinter 2019
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se Vedlegg 5
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
I et stramt kommunebudsjett vil det være avgjørende med ekstern støtte for å kunne realisere tiltaket.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

2 sykkelparkeringer på to lokasjoner

500 000

Grunnarbeider

300 000

Strøm til belysning

100 000

Total sum

900 000

Finansiering
Finansiering av tiltak
Samlet kostnad ved tiltak(ene)

Beløp uten mva
900 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
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= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

450 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Søknad gjelder to stk sykkelparkeringsanlegg. Dersom kun ett av tiltakene gjennomføres, vil behovet for
tilskudd reduseres til det halve.

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Vedlegg 1 ‐ oversiktskart.pdf (Bilde)
Vedlegg 2 ‐ detaljkart, sykkelparkering Askje.pdf (Bilde)
Vedlegg 3 ‐ detaljkart, sykkelparkering Sokn.pdf (Bilde)
Vedlegg 4 ‐ detaljkart, sykkelparkering Vikevåg.pdf (Bilde)
Vedlegg 5 ‐ gjennomføringsplan.pdf (Gjennomføringsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Jostein Vårlid for Rennesøy kommune
Levert 15.02.2018
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