KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 942645295
Foretaksnavn: Sørum kommune
Navn: Heidi Norun Nyland
Kontonummer: 16240905004
Adresse: Postboks 113
Postnr.: 1921 Sørumsand
Telefon: 63869849
E‐post: heidi.nyland@sorum.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S64A36

Trygg sykkelparkering på Sørumsand
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Sørum kommune ønsker å tilrettelegge for sikker sykkelparkering ved Sørumsand stasjon. Forprosjektet skal
se på ulike løsninger basert på allerede etablerte sykkelhotell og erfaringer fra disse. Sykkelhotellet ønskes
tilrettelagt for lademulighet for el‐sykkel, med solceller som primær strømkilde. Forprosjektet skal vise
detaljert gjennomføringsplan, budsjett og finansieringsplan, samt vurdering av klimagassreduksjon på kort
og lang sikt.
Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Utslipp fra vegsektoren dominerer Sørum sitt klimagassutslipp og det meste av persontrafikken i skjer i
form av reiser til eller fra kommunen. Dette er trolig i stor grad pendlertrafikk. Økningen i innbyggertall
gjenspeiles ikke i antall arbeidsplasser i kommunen, slik at 70% av den arbeidende delen av befolkningen er
pendlere. Dette fører til stadig flere biler, økte klimagassutslipp og press på det offentlige
transportsystemet.
Sørum kommune har som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp gjennom blant annet
tilrettelegging for syklister. Utbygging av gang og sykkelveger er godt i gang i Sørumsand og etablering av et
sykkelhotell ved Sørumsand stasjon vil gjøre det mer attraktivt å velge miljøvennlige transportmåter på
bekostning av biltrafikken.

Hvordan er søknaden politisk forankret?
Søknaden er politisk forankret gjennom verbalforslag i kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan
2017‐2020 og årsbudsjett 2017, der arbeidet med å etablere sykkelhotell på blant annet Sørumsand bes
startet.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
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Det planlegges startet etter tildeling av Klimasats‐midler og avsluttet i juni 2019.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Tildeling av midler fra Klimasats juni/juli 2018
Tilbudsforespørsel til aktuelle konsulentfirmaer september 2018
Valg av leverandør november 2018
Overlevering av forprosjekt mai 2019
Politisk behandling og veien videre august 2019
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Sørum kommune har per i dag ikke midler eller kompetanse til å gjennomføre tiltaket uten støtte.
Økonomisk støtte vil derfor være avgjørende for at tiltaket blir gjennomført.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Utforme tilbud (20 t)

10 000

Vurdere tilbud, kontrakt (10 t)

5 000

Møter med konsulent, innhente informasjon m.m. (70 t)

35 000

Møter med Bane NOR, tilbydere, fylkesmannen (30 t)

15 000

Politisk behandling (20 t)

10 000

Ekstern konsulent, forprosjekt

225 000

Total sum

300 000

Finansiering
Finansiering av tiltak
Samlet kostnad ved tiltak(ene)

Beløp uten mva
300 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

150 000
150 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Kostnad for konsulent usikker, mulig tiltaket kan gjennomføres for noe mindre midler. Kommunen har ikke
kapasitet til mer egenarbeid, slik at om redusert tilskudd går på bekostning av produktet fra konsulent, vil
ikke tiltaket kunne gjennomføres.
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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
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Heidi Norun Nyland for Sørum kommune
Levert 14.02.2018
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