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Prosjektstyringsplan 
 

Prosjekt: Sykkelbyen Florø 
 

1.  Innleiing  
 
Prosjektstyringsplanen skal gi ein oversikt over viktige forhold i prosjektet og være 
retningsgjevande og avklarande for aktørane. 
 
Planen etablerar grunnlag for leiing, styring, arbeidsmåtar og oppfølging av prosjektet. 
 
 
2. Bakgrunn 
 
Formålet med prosjektet er å etablere felles grunnlag for partane sitt arbeid med å utvikle 
Sykkelbyen Florø, mellom anna med: 
 

  Slå fast felles mål og forventningar til prosjektet 

  Definere vesentlege oppgåver og tidsrammer 

  Definere formålstenelege samarbeidsformer 

  Sikre at partane deltek med ressursar og kompetanse 
 
Det er etablert ein avtale den 3. februar 2015 som regulerer dette. Partane i denne avtalen 
er Flora Kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens vegvesen vegavdeling Sogn 
og Fjordane. Avtaleperioden er frå 01.01.2015 til 31.12.2018.  
 
 
3. Prosjektmål   
 
Prosjektet har som mål  å oppfylle planens effektmål og resultatmål som er: 
 
Effektmål 
 

 Prosjektet sitt hovudmål er å auke sykkelbruken ved overføring av reiser frå bil til 
sykkel. 

 Tryggleiken for syklistar skal betrast for å redusera talet på sykkelulykker. 
 
Resultatmål  
 

Utarbeide plan for samanhengande hovudnett for sykkel. Planen skal forankrast i 
kommune planen sin arealdel. Det vil bli utarbeidd eigen handlingsplan for 
sykkelbyen Florø. 

 Bygge og utbetre prioriterte sykkelanlegg på hovudnettet for sykkel. 

 Utvikle og gjennomføre haldningsskapande tiltak og kampanjar. 

 Samarbeide med lokale organisasjonar og aktørar. 

 Samarbeide med andre sykkelbyar. 
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4.  ORGANISASJON 
 
4.1  Ressursar  
 
Styringsgruppe  
Det er etablert ei styringsgruppe som har det overordna ansvaret for prosjektet og skal:  
 

 Tilrå prosjektstyringsplan for sykkelbyen Florø 

 Være ansvarleg for prioriteringar innafor prosjektet si kostnadsramme 

 Godkjenne rammer og føringar for delprosjektet 
 
 
Deltakarane i styringsgruppa er: 
 

 Ola Teigen, Flora Kommune (ordførar) 

 Dina Lefdal, Sogn og Fjordane fylkeskommune (fylkesdirektør samferdsle) 

 Svenn Egil Finden, Statens vegvesen (avdelingsdirektør Sogn og Fjordane) 
 
 
Prosjektgruppe  
Det er etablert ei prosjektgruppe som skal sikre framdrift og gjennomføring av prioriterte 
områder. Prosjektgruppa skal saman med aktørar og samarbeidspartnarar arbeide med 
følgjande emne: 
 

 Prosjektstyringsplanen for Sykkelbyen Florø. Planen reviderast årleg. 

 Etablere plan for samanhengande hovudnett for sykkel i Florø, forankra i Plan og 
Bygningslova. 

 Initiere haldningsskapande tiltak og kampanjar 

 Ta initiativ til samarbeid for gjennomføring av gruppas oppgåver 

 Informasjon via flora.kommune.no  
 
Prosjektleiaren er tilsett i Flora Kommune, og disponerar 50% av arbeidstida si til 
sykkelbyen. Prosjektleiaren skal leie prosjektgruppa og legge til rette for styringsgruppa sitt 
arbeid. Prosjektleiaren har ansvar for den daglege drifta og oppfølging av prosjektet. 
 
Deltakarane i prosjektgruppa er: 
 

 Catherin Secher, Flora Kommune (CS) 

 Einar Årdalsbakke, Flora Kommune (EÅ) 

 Kåre Forslund, Sogn og Fjordane Fylkeskommune (KFO) 

 Ann Kristin Nes, Statens vegvesen (AKN) 
 
 
 
 
 
 



Prosjektplan  3 

 
4.2 Informasjon/ møter 
Styringsgruppa skal ha minimum 1 møte pr. halvår. Deltakarane i styringsgruppa eller 
prosjektleiar kallar inn til evt. ekstramøter. 
Prosjektgruppa har minimum 5 møter pr. år, tilpassa aktivitetane. Det er prosjektleiar som 
kallar inn. 
 
5. Økonomi/ framdrift 
 
5.1 Budsjett 
 
Ifølge avtalen skal kvar av partane årleg bidra med kr. 150 000 til å lønna prosjektleiaren. Kostnaden  
til prosjektgruppedeltakarane vert tatt av dei respektive partane.  Avtalen er avhengig av årlege 
budsjettvedtak hjå partane. Avtalen er gjort fram til 31. desember 2018. 
 
Gjeldande budsjett s. 4 
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  Inntekter             

1 Overført frå 2015     180 354,00 Fond, drift   

        
  Prosjektmidlar             

2 Lønn prosjektleiar           

  Flora kommune     150 000,00 150 000,00 Trepartsavtale   

  Statens vegvesen   150 000,00 150 000,00 Trepartsavtale   

  Sogn og Fjordane fylkeskommune   150 000,00 150 000,00 Trepartsavtale   

        
  Investeringsmidlar           

3 Tilskot Flora kommune, bystyrevedtak   3 000 000,00 Utvikling av Sykkelbyen Florø 

4 Tilskot Statens vegvesen,   
 

1 000 000,00 Tiltak til økt sykkelbruk SVV, 

  overført frå 2015       Sykkelparkering Florø barneskole 

5 Tilskot Statens vegvesen     600 000,00 Planarbeide til sykkelhovudnett  

  Sum inntekter     450 000,00 5 230 354,00     

        

        
  Utgifter             

        
  Prosjektmidlar             

6 Lønn prosjektleiar     
   

  Flora kommune     64 579,00 150 000,00 Trepartsavtale   

  Statens vegvesen   64 579,00 150 000,00 Trepartsavtale   

  Sogn og Fjordane fylkeskommune   64 579,00 150 000,00 Trepartsavtale   

7 Andre utgifter     67 783,00 50 000,00 Kurs, seminar, logo, materiell 

8 Mobilitetsveka     8 125,00 40 000,00 Tiltak, Europeisk Mobilitetsveke 

9 Diverse utgifter       40 000,00 Tiltak, spesifiserast 

        
  Investeringsmidlar           

10 Tilskot Statens vegvesen, 
  

600 000,00 Planarbeide til sykkelhovudnett  

  overført frå 2015 til fond           

11 Sykkelparkering Florø barneskole     1 000 000,00 Eigenandel til sykkelparkering 

12 Tilskot Statens vegvesen     1 000 000,00 Tiltak til økt sykkelbruk SVV 

13 Utvikling av Sykkelbyen Florø 
  

2 000 000,00 Eigenandel til Tiltak til 

            økt sykkelbruk SVV, spesifiserast 

  Sum utgifter     269 646,00 5 180 000,00     

        

        2015 Inntekter 
  

450 000,00 
   

  Utgifter     269 646,00   Ad pkt.6: lønnsutg. frå mai 2015 

  Resultat - overskot førast til 2016   180 354,00       

        
2016 Inntekter 

   
5 230 354,00 

  
  Utgifter       5 180 000,00     

  Resultat - overskot førast til 2017     50 354,00     
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        5.2. Tidsplan/ tiltaksplan           
 
Tid Aktivitet/ tiltak Skildring Ansvar Utf. 

2016 - 
1 

Møte i Styringsgruppa Styringsgruppa godkjenner prosjektstyrings 
planen med budsjett og tiltaksplan 
 

CS 19.1.16 

 Revisjon av 
prosjektstyringsplanen 
 

Revisjon av denne prosjektstyringsplanen 
 

CS 
 

 

 Møte i prosjektgruppa 
 

Prosjektgruppemøte 1 av 5 Prosj.gr. 10.2.16 
 

 Fellesmøte med 
Sykkelbyen Førde 

Felles læring og utbytte Prosj.gr. 10.2.16 

 Statusrapport 
prosjektgruppe 

Rapportering av tildelt ansvarsområde Prosj.gr. løpande 

 Sykkelveginspeksjonar Fylkeskommunal og kommunal veg (sjekkliste 
sykkelby.no), for eksempel asfaltering av eksist. 
g/s veg 

AKN  

 Sykkelrekneskap 
Aksjon, manuell teljing 

Sykkelundersøkinga og RVU 
 
 

KFO 
AKN 

 

 Informasjon på 
heimeside 

Månadlege nyheiter på 
flora.kommune.no/sykkelbyen 

CS løpande 

 Sykkelparkering Florø 
b.skole 

Kontrakt med entreprenør er underskrevet. 
Arbeidet med 240 plassar startar i vinterferien 

Flora k. 
Tekn.dr. 

Opning 
2.9.2016 

 Kommunesektorens org. 
g/s veger på kom. og 
fylkeskom. vegnett 

Prøveordning om utbygging etter forenkla 
standard 

EÅ + CS 1.2.16 

 APP Verktøy til registrering og motivering av sykkel 
aktivitetar. Pris og innhald 

CS løpande 

 Kommunale syklar Kommunens tenester kan kjøpe sykkel til 
respektive avdelingar 

CS løpande 

 Låne/leige syklar i Florø Utleige av syklar i sykkelbutikken sponsorert av 
turist kontoret. Kartmateriale for hente- og 
avlevering 

CS  

 Kommunedelplan for 
sykkel 

Statens vegvesen har gitt tilskot på 600 000,00 til 
planlegging av samanhengande sykkelvegnett i 
Florø. Planen skal utarbeidast og vedtakast som 
ein kommunedelplan for sykkel 

Flora 
kom. 

Tidsfrist 
avgjerast 
10.2.16 

 Planlegging av 
sykkelvegnett 

Brandsøyvegen blir ein del av sykkelvegnettet. 
Strekninga frå Brandsøy skule til Bjørndalsvegen 
skal registrerast for oppdatering av 
reguleringsplanar 

Reg. og 
plan for 
fram 
drift EÅ 
+ CS 

10.2.16 

 Plan for sykkelparkering, 
ref. Sentrumsplanen. 
Kommunedelplan, tema 

1. Plan for sykkelparkering langs 
sykkelvegnettet 

2. Plan for gjennomføring 

EÅ + CS  

 Nasjonal 
Sykkelkonferanse 2016 

Nasjonal Sykkelkonferanse med fokus på 
tilrettelegging for sykling i byer og tettsteder, 
Tromsø 

EÅ + CS 23 – 
24.5.2016 

 Vårarrangement Opplegg og gjennomføring av skuleopplegg i 
samarbeide med SVV og TT 
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Tidsplan/tiltaksplan blir utarbeida for kvart kvartal i 2016. Tidsplan/tiltaksplan for 2017 blir 
utarbeida for kvart halvår i løpet av 2016. 
 
 
6. Leveranse 
6.1 Konkrete sykkelvegprosjekt 
Kinnvegen, Brandsøyvegen 

 
 
6.2. Initiere haldningsskapande tiltak og kampanjar 
Jf. plan 
 
 
6.3. Informasjon 
Prosjektleiar sørger for månadleg profilering av Sykkelbyen Florø på flora.kommune.no 
Det skal og utarbeidas logo/standardoppsett for sykkelbyen, samt profilering av sykkelbyen i avisa og 
NRK Sogn og Fjordane. 
 
 

7. Avviksbehandling 
Vesentlege avvik i høve til framdrift, økonomi og tiltak skal rapporterast til styringsgruppa. Det er 
prosjektleiar som er ansvarleg for denne rapporteringa. 
 

 
8. Dokumentstyring 
Prosjektleiar skriv og sende ut møtereferat frå møte i styringsgruppa og prosjektgruppa. Referata 
skal gå til alle, både styringsgruppa og prosjektgruppa. Det er oppretta felles lagringsstad på  
 
 
 Sykkelbyavtalen, prosjektstyringsplan, budsjett og møteplan lagrast same stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:  
1. Avtale sykkelbyen 

2. Framlegg til handlingsplan for «Sykkelbyen Florø» 

3. Organisasjonsplan 

4. Plankart/ kommunedelplan trafikk, jf. Sentrumsplanen for Florø. 


