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 INNLEDNING 

Eidsvoll kommune har vedtatt å igangsette reguleringsarbeid for å kunne bygge ny Vilberg 

barneskole på Tynsåkjordet. Det er forventet en solid økning av elevtallet innen 2030 og det 

er behov for ca. 540 elevplasser mot dagens ca. 350.  

Nødvendig areal til en barneskole med 550 – 590 elever er omlag 40 daa. Skolebygg og 

dobbel gymnastikksal vil få et bruksareal på ca. 7500 m². Forslag til reguleringsplan vil legge 

til rette for en flerbrukshall som alternativ til gymnastikksal. Det vil også legges til rette for 

utvidelse av eksisterende ungdomsskole innenfor dagens skoleområde. Figur 1 viser 

planområdet som omfatter eksisterende skoler og barnehage og areal for ny lokalisering av 

skole ved Tynsåkjordet. 

 
Figur 1: Planområdet markert med sort stiplet linje inkluderer eksisterende skoler og barnehager og areal for ny 
skole. Orange linje er senere utvidelse av planområdet etter innspill fra varslet oppstart og høring. 

I dette notatet redegjøres det for gjennomført konsekvensutredning etter plan- og 

bygningsloven § 4-2 med særskilt beskrivelse og vurdering av planens virkninger for 

transport. Konsekvensutredningen er utført etter retningslinjer gitt i Forskrift om 

konsekvensutredninger og er en del av planmaterialet som skal legges fram for politisk 

behandling. 

Hensikten med konsekvensutredninger er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en 

utbygging i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent under utarbeidelse 

av planen og når det fattes vedtak. Resultatene av utredningen og beskrivelsen av 

eventuelle avbøtende tiltak er lagt til grunn for innholdet i planforslaget.  
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Konsekvensutredningen har to hovedtrinn som utredes:  

 Beskrivelse/vurdering av dagens situasjon og utvikling ved 0-alternativet som er 

referansen. 

 Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for transport i 

Vilbergområdet med vekt på trafikal situasjon rundt skole (skoleskyss, bilkjøring ved 

ansatte og foreldre som leverer og henter). Trafikksikkerhet for barn som går eller sykler 

til skolen er satt i fokus. Konsekvensene sammenlignes med 0-alternativet. 

 

 DAGENS SITUASJON 

2.1 Vegnett og trafikkmengder 

Syd for planområdet ligger fv. 181 Nesvegen og Odalsvegen som er middels trafikkerte 

veger. Nesvegen har ifølge Statens vegvesens vegdatabase 6000 ÅDT1, mens fv. 177 

Østsidavegen har 3500 ÅDT, og fv. 177 Nesvegen har 1000 ÅDT.  

Østre del av Tynsåkvegen er en lavt trafikkert veg, med ÅDT < 200 (anslått), og 30 biler i 

makstime. Mens i vestre del av Tynsåkvegen er ÅDT 2.650 ifølge radartellinger i 

Tynsåkvegen syd for Vilbergvegen i 2012 og 2015. Timetrafikk i morgentime er 350 biler, og i 

ettermiddagstime 400 biler.  

Jon Sørensens veg, rett ved ungdomsskolen, har ÅDT 600 og makstimetrafikk på 120 biler i 

morgentime og 100 biler i ettermiddagstimen.  

Beregnet generell trafikkvekst i Akershus fylke i perioden 2016 - 2036 er 30 % iht. NTP2 2014 

– 2023. Turproduksjon som kommer pga. normal befolkningsvekst er allerede inkludert i 

generell trafikkvekstprognose i NTP.  

Figur 2 viser dagens (år 2016) og framtidig (år 2036) ÅDT. Dagens ÅDT er vist med sort og 

framtidig med blått.  

 

                                                
1 ÅDT står for årsdøgntrafikk, som er gjennomsnitt antall kjøretøy på en vegstrekning per dag for hele året. 
2 Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.  
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Figur 2: ÅDT, dagens (år 2016) vist med sort og framtidig (år 2036) vist med blått. 

2.2 Fart 

Fartsgrensen i dag er 40 km/t i en stor del av planområdet, og resten har fartsgrense 50 

km/t. 

Det ble gjort trafikktellinger og fartsregistreringer i Tynsåkvegen i 2012 og 2015. 

Fartsregistreringen fra 2015 er vist i Figur 3. Registreringen viste at 47 % hadde kjørt under 

40 km/t, 40 % hadde kjørt mellom 40 og 50 km/t, og 13 % hadde kjørt over 50 km/t i denne 

delen av Tynsåkvegen. 
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Figur 3: Hastighet i Tynsåkvegen i Eidsvoll, november 2015. 

2.3 Trafikksikkerhet 

I de siste ti årene har det vært 10 ulykker innenfor planområdet og nærområdet (avgrenset 

mot syd av fv. 181/fv. 177, mot vest av Vorma og mot øst av fv. 177).  

Trafikkulykkene kategorisert etter alvorligste skadegrad er vist i Figur 4. Alle ulykkene har 

vært med lettere skade. Det har vært 5 bilulykker, 2 MC ulykker, 1 sykkelulykke og 2 ulykker 

med fotgjenger. Trafikkulykkene er også kategorisert etter uhellskategori i Figur 4Feil! Fant 

ikke referansekilden..  
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Figur 4: Personskadeulykker i Eidsvoll 2006 - 2015. 
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Tabellene nedenfor viser ulykkesdata på strekningene fv. 181 – fv. 177 og Kastellvegen - 

Tynsåkvegen.  

I fv. 181 – fv. 177, fra krysset med fv. 502 i vest til krysset med fv. 509 i øst, har det vært 4 

trafikkulykker (3 bilulykker og 1 sykkelulykke). 

Ulykkesfrekvensen, som er antall ulykker pr. mill. bil-km pr. år, er beregnet ut fra antall 

ulykker, lengden på vegstrekningen og biler ÅDT. Fv. 181 – fv. 177 i nærheten til 

planområdet har en ulykkesfrekvens på 0,06, noe som er mye lavere ulykkesfrekvens enn 

gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge, som er ca. 0,213.  

Tabell 1: Trafikkulykker i fv 181 – fv 177 i nærheten av planområdet de siste 10 årene. 

 

I Kastellvegen - Tynsåkvegen, fra krysset med fv. 181 i sør til krysset med fv. 177 i øst, har 

det vært 2 bilulykker. 

Ulykkesfrekvensen, som er antall ulykker pr. mill. bil-km p.r år, er beregnet ut fra antall 

ulykker, lengden på vegstrekningen og biler ÅDT. Kastellvegen - Tynsåkvegen har en 

ulykkesfrekvens på 0,19, noe som er mye lavere ulykkesfrekvens enn gjennomsnittet for 

tilsvarende veger i Norge, som er ca. 0,745. ÅDT-verdier i beregning av ulykkesfrekvens i 

Tabell 2 er anslått.  

Tabell 2: Trafikkulykker i Kastellvegen - Tynsåkvegen de siste 10 årene. 

    

2.4 Tilbud til gående og syklende 

Det er etablert et relativt finmasket gang- og sykkelvegnett rundt skolen bestående av fortau 

og gang-/sykkelveger og snarveger. Eksisterende tilbud er vist i Figur 12. 

2.5 Kollektivtrafikk og skoleskyss 

2.5.1 Busstilbudet 

Bussruter som betjener bussholdeplassen Vilberg skole i Tynsåkveg er:  

816, 821, 823, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3771, 3772, 3773, 3778, 3779, 3780, 3781, 

3783 og 3872 

Bussruter som betjener bussholdeplassen Vilberg ESH i Sundgata er:  

811, 816, 818, 821, 823, 3731, 3778, 3779, 3780, 3781 og 3783. 

Km ÅDT Km/t 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Sum Pr år Fv 181 - Fv 177 Norge

3749 4857 Fv 181 1,11 8 550 60 1 1 0,10 0,03 0,202

4857 5519 Fv 181 0,66 6 000 60 1 1 2 0,20 0,14 0,220

11641 12636 Fv 177 1,00 3 500 60 1 1 0,10 0,08 0,220

2,77 6 120 60 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0,40 0,06 0,213

Fv 181 - Fv 177

Sum / Snitt

Vegstrekning Trafikkdata Ulykker siste 10 år Ulykkesfrekvens

Km ÅDT Km/t 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Sum Pr år Kastellvegen - Tynsåkvegen Norge

0 291 Kastellvegen 0,29 3 500 50 1 1 0,10 0,27 0,745

0 207 Tynsåkvegen 0,21 3 000 40 0 0,00 0,00 0,745

207 397 Tynsåkvegen 0,19 2 650 50 0 0,00 0,00 0,745

397 817 Tynsåkvegen 0,42 1 400 40 0 0,00 0,00 0,745

817 1897 Tynsåkvegen 1,08 200 50 1 1 0,10 1,27 0,745

2,19 1 350 47 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0,20 0,19 0,745

Vegstrekning Trafikkdata Ulykker siste 10 år Ulykkesfrekvens

Kastellvegen - Tynsåkvegen

Sum / Snitt
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Figur 5: Utsnitt av busslinjekart for Øvre Romerike (Ruter as). 

Det er også organisert bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal. Bestillingslinjene er for alle 

med behov for å bli hentet hjemme på dagtid. Noen linjer kjører flere ganger i uken. 

Bestillingslinjene kjører også på hverdager i ferier. Prisene er som på vanlig rutebuss, og 

Ruters kort og billetter gjelder. Minibussen henter reisende hjemme og tar en med dit en skal 

innenfor bestillingslinjens område. 

2.5.2 Rett til skoleskyss 

Ruter as betjener skoler i Akershus med skoleskyss på oppdrag fra Akershus 

fylkeskommune. Elever i grunnskolen som har mer enn 2 km skoleveg i 1.klasse har krav på 

skoleskyss, og frem til 10.klasse har elever som har mer enn 4 km lang skoleveg krav på 

skoleskyss.  

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret. Bor eleven to 

steder, har han/hun krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, forutsatt at begge 

adressene oppfyller vilkårene for gratis skoleskyss. Dette gjelder også elever som bor i 

fosterhjem eller lignende. Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg 

vil også kunne ha rett til skoleskyss. Dette vedtas av den enkelte kommune. 

Vilberg skoles opptaksområde dekker et stort område, som er vist i Figur 6. Vilberg 

skolekrets ligger øst for Vorma og har elever fra et omland inntil 14 km fra skolen. De fleste 
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av elevene kommer fra Finnbråtengrenda/ Brennhaugen/ Styrigrenda og sentrum av Eidsvoll. 

Om lag halvparten har rett på skoleskyss med dagens plassering av skolen. 

 
Figur 6: Vilberg skoles opptaksområde 
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 0-ALTERNATIVET 

0-alternativet er dagens situasjon samt tilbygg til eksisterende skole. Utbyggingsalternativet 

med ny skole sammenlignes med 0-alternativet som tilsvarer alternativ E i planprogrammet.  

0-alternativet innebærer en utbygging av dagens skole til en tre-parallell skole med kapasitet 

til 550 - 590 elever, inkludert ny gymsal/flerbrukshall. Grunnen til utbygging av barneskolen 

er forventet befolkningsvekst i Eidsvoll. Økningen fra dagens 350 elever opp til 590 elever i 

framtiden vil medføre at antall ansatte ved skolen øker fra 30 til 50 ansatte. 

Turproduksjon som kommer pga. normal befolkningsvekst er allerede inkludert i generell 

trafikkvekstprognose i NTP. Beregnet generell trafikkvekst i Akershus fylke i perioden 2016 - 

2036 er 30 % iht. NTP3 2014 – 2023. 

 

 
Figur 7: Illustrasjonsprosjekt for utvidelse av eksisterende Vilberg skole, 0-alternativ, utført av Pir II. 

Adkomst og parkering til Vilberg skole er i 0-alternativet forslått lagt om med ny adkomstveg 

til skolen direkte fra Sundgata. Dette vil gi en adkomst til den illustrerte parkeringen ved ny 

flerbrukshall som er langt brattere enn kommunens vegnorm og med et vanskelig kryss ved 

Sundgata.  

 
 

                                                
3 Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.  

Vilberg barneskole 

0-alternativet 

Sundgata Kastellvegen 

Vilberg  

barnehage 

P
. K

ra
g
s
 v

e
g

 



  NOTAT 
Side 11 av 22 

Eidsvoll Kommune  Asplan Viak AS 
 

 FORSLAG TIL TILTAK VED DAGENS SITUASJON / 0-

ALTERNATIVET 

4.1 Bedret gang-/sykkelvegnett  

Det foreslås ombygging av dagens fortau i Tynsåkvegen og Sundgata til gang- og sykkelveg. 

Ideelt sett kunne denne vært bygget som sykkelveg med fortau for å redusere konflikt 

mellom syklende og gående. Etablering av sykkelvegen vil gi en god gang- og 

sykkelforbindelse fra Eidsvoll togstasjon helt til Hagalykkja i nord og Smedstun i øst. Denne 

gang- og sykkelvegen vil passere langs barneskole og videregående skole og ha kobling til 

ungdomsskole. Det vil gi en tryggere skoleveg og særlig for barn som sykler til og fra skole. 

4.2 Endring i vegutforming og krysstiltak 

Det foreslås nye kryssutforminger av kryssene Jon Sørensens veg X Hagalykkja og Jon 

Sørensens veg X Vilbergvegen. Forslaget for Jon Sørensens veg er vist i Figur 8. Ny 

utformingen av Jon Sørensens veg vil gi en mer komfortabel kjøring for skoleskyssbussen. 

Hagalykkja er en gata som knytter Hagalykkja boligfelt til Tynsåkvegen. Vegen går gjennom 

området med den videregående skolen, og deler skoleområdet i to. Det er ca. 430 m, nesten 

i rett linje, fra boligfeltet til Tynsåkvegen. Ny kryssutforming vil bryte Hagalykkjas lange rette 

strekning i to deler og senke farten i krysset og utenfor den videregående skolen. 

I enden av Vilbergvegen foreslås det en minirundkjøring utenfor barneskolen som vil gjøre 

det enklere for biler å snu i gata. Det eksisterer vendehammer her i dag. Dette vil forbedre 

trafikkforholdene i gata når det gjelder «kiss and ride» for elever som blir levert/hentet fra 

denne siden. Foreldrene som leverer og henter barnehagebarn vil fortsette å stoppe på 

parkeringen ved barnehagen når de leverer/henter barn. 
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Figur 8: Forslag til vegutforming i planområdet. 

4.3 Reduksjon av fart 

Fordi en stor del av planområdet er barnehage, skole, idrettsanlegg o.l., bør det etableres en 
sone med fartsgrense 30 km/t i de nærmeste atkomstvegene til skole/barnehage, vist i Figur 
9 i gult. Fartsgrensen er allerede 40 km/t i dag i en stor del av planområdet, og resten har 
fartsgrense 50 km/t. Dagens fartsgrenser i område er vist i Figur 9, 40 km/t er vist med lys 
grønn og 50 km/t i mørk grønn. Skilting av en 30 km/t-sone vil gi en ryddige trafikkbilde og 
bevissthet om at dette er et stort skoleområde. Fartsgrensen bør også settes ned fra 50 til 40 
km/t i vestre del av Tynsåkvegen, mellom L. Møller veg og Ekornvegen. 
 



  NOTAT 
Side 13 av 22 

Eidsvoll Kommune  Asplan Viak AS 
 

 

 
Figur 9: Dagens fartsgrense i planområdet (kilde: Statens vegvesen vegkart) og foreslått 30-sone markert i gult og 
fartsgrensereduksjon markert med en rød stiplet linje. 

Det forslås også at gangfeltene over Tynsåkvegen ved Vilbergvegen og Hagalykkja blir 

opphøyd for å senke farten i Tynsåkvegen.  
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 NY LOKALISERING AV SKOLE  

5.1 Hovedalternativet (alternativ C i planprogrammet) 

Kommunestyret hadde 6 ulike alternativer for Vilberg skole til vurdering. Begrunnelsen for å 

velge alternativ C for videre utredning er basert på en helhetlig vurdering av pedagogiske 

forhold, kostnader ved utbygging og drift, boligmønster, transportbehov, hensyn til barn og 

unge og hensyn til utvikling av Eidsvoll sentrum. Det ble også lagt vekt på avstanden mellom 

bolig og skole. Figur 10 illustrerer den ny lokaliseringen av barneskole ved Tynsåkjordet.  

 
Figur 10: Illustrasjon av hovedalternativet ny Vilberg skole på Tynsåkjordet. 

Det er 2,3 km gangavstand fra Eidsvoll togstasjon til ny lokalisering av skole.  

5.2 Vegtiltak ved skolen 

Parkeringen og oppstillingssone for levering og henting av barn er forslått øst på 

skoletomten. Adkomsten til disse er direkte fra Tynsåkvegen. Parkeringen til ansatte og 

besøkende har 60 parkeringsplasser, og beregnet P-behov er 55 P-plasser. Adkomst til 

parkeringen og oppstillingssonen for skoleskyss er skilt fra hverandre, noe som vil redusere 

konflikter. Oppstillingssonen for skoleskyss ligger parallelt med Tynsåkvegen, mellom den 

nye skolebygningen og sportshallen, og det er plass til 6 busser. Denne er envegskjørt mot 

vest, og busser står på korrekt side med døra mot skolebygningen. Dette reduserer 

vegkryssing for barn og øker trafikksikkerheten. Oppstillingssonen for skoleskyss utformes 

slik at busser kan svinge inn til og ut fra oppstillingsplassen enten de kommer fra/skal til vest 

eller øst. Dette gir god fleksibilitet i planlegging av skoleskyssruter i framtiden. 
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5.3 Trafikkmengde til og fra området.  

Tynsåkvegen østover fra ny plassering av skolen til Østsidavegen er veg med spredt 

bebyggelse og gårder. Vegen går igjennom eiendommer og deler gårdenes driftsbygninger 

mellom seg. Langs vegen er det etablert en gang og sykkelveg. Fartsgrensen er 50 km/t. 

Gang- og sykkelvegen er fysisk adskilt fra kjøreveg med unntak av et parti gjennom 

Tønsaker. En grov beregning av ÅDT langs denne strekningen er omtrent 200 kjøretøy per 

døgn. 

 
Figur 11: Blide fra Østsidavegen mot Tynsåkvegen. Det er gangfelt over Østsidavegen til gang- og sykkelveg som 
går langs Tynsåkvegen. 

Planen for ny Vilberg skole forventes ikke å medføre store endringer i trafikkmengdene til/fra 

skoleområdet. Økningen i antall elever og lærere antas ikke å medføre mer trafikk. Ansatte 

som kommer med bil kommer på dagtid, mens enkelte servicereiser (renhold, renovasjon, 

vaktmestertjeneste og innkjøp ol. aktiviteter) til skolen kan være mer spredt i tid. Trafikken 

forflytter seg noe mot nordvest til der den planlagte skolen er foreslått lokalisert.  

Dagens bilturproduksjon til/fra skoleområdet er vist i Tabell 3. Den er beregnet til 60 ÅDT, og 

120 biler på hverdagene. Det antas at 77 % av de ansatte kommer med bil, og 10 % av 

barna blir kjørt til skolen. Mesteparten av barna som blir kjørt til skolen om morgen reiser 

hjem med buss om ettermiddagen. Med dette utgangspunktet er makstime i morgenrush 

beregnet til 77 biler (19 ansatte og 29 foreldrene) til skolen og 29 biler fra skolen (foreldrene 

fortsetter reisen til jobb o.l.; vanlig reisemønster: hjem – barnehage/skole – jobb).  

Tabell 3: Beregnet dagens bilturproduksjon til/fra barneskole. 

 

Framtidig bilturproduksjon til/fra skoleområdet er vist i Tabell 4. Den er beregnet til 100 ÅDT, 

og under 200 biler på hverdagene. Det antas at 77 % av de ansatte kommer med bil, og 10 

% av barna blir kjørt til skolen som i dag. Mesteparten av barna som blir kjørt til skolen om 

morgen reiser hjem med buss om ettermiddagen. Med dette utgangspunktet er makstime i 

morgenrush beregnet til 125 biler (31 ansatte og 47 foreldrene) til skolen og 47 biler fra 

Skole Person pr

klasser avdeling Hverdag ÅDT Dim time P-behov P-norm

Ansatte 2,18 31 77 % 2 47 25 19 23 18

Barn 25,5 357 10 % 2 71 35 57 2

Sum / Snitt 28 388 15 % 2,0 118 60 76 25 18

Andel som kommer i dim time 80 % P-tid levering av elever 4 min

Dagens 

bilturproduksjon 

til/fra barneskole

14

Personer
Andel 

bilreisene

Bilturer pr 

person

Biltrafikk Parkering
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skolen (foreldrene fortsette reisen til jobb o.l.; vanlig reisemønster: hjem – barnehage/skole – 

jobb).  

Tabell 4: Beregnet framtidig bilturproduksjon til/fra barneskole. 

 

En fordel ved flytting av skolen ut fra sentrum er at skoletrafikken vil gå i motsatt retning av 

øvrig trafikkstrøm. Skolen avsluttes kl. 13 (1. – 3. trinn) og kl. 14 (4. – 7. trinn), før 

ettermiddagsrush. Med dette overlapper skoletrafikken ikke med ettermiddagsrushet i 

Eidsvoll, og derfor kjører foreldrene heller ikke barn fra skolen, men barn reiser med buss 

hjem.  

En konsekvens av flytting av skolen vil være at foreldrene ikke vil passere skolen på sin 

naturlige reiseveg til arbeid/togstasjon. Dette vil kunne føre til at færre barn blir kjørt til 

skolen. 

Bilturproduksjon til/fra det nye boligfeltet (BBB) som skal bygges på dagens barneskole er 

beregnet til 800 biler på hverdager og 750 ÅDT. Det gir 100 biler i makstime. 

Tabell 5: Beregnet framtidig bilturproduksjon til/fra boligfelt BBB. 

 

Boligfeltet ligger i utkanten av planområdet og får adkomst direkte fra Tynsåkvegen og 

Sundgata. Trafikken til/fra boligfelt vil ikke berøre trafikken i Tynsåkvegen i stor grad, og 

særlig ikke utenfor skoler og barnehage. 

Planlagt boligfelt har en god beliggenhet, 1,2 km vest for Eidsvoll togstasjon. Flere busslinjer 

betjener dette området. Det er god gangforbindelse mellom planlagt boligfelt og 

togstasjonen. Det er fortau langs hele strekningen og gangbru (Sundbrua) over Vorma. Det 

er meget god togforbindelse mellom Eidsvoll og Oslo med 4 tog i timen og 35 minutters 

reisetid. Dette gir en god mulighet for enda høyere kollektivandel på arbeidsreiser.  

Timetrafikk i rushtime er beregnet til 100 biler til/fra det nye boligfeltet, og til 125 biler til/fra 

skolen. Det blir ikke store endringer i trafikken på Eidsvolls vegnett som følge av flytting av 

skole og utbygging av boligfeltet. 

Bilreisene fra nord i Eidsvoll og fra Finnbråtavegen har kortest veg til dagens plassering av 

Vilberg skole via Østsidavegen og Tynsåkvegen. Reisende fra sør og sørvest i Eidsvoll og 

Odalsvegen og Styrivegen vil ha kortest veg via Nesvegen og Kastellvegen til Tynsåkvegen.  

Bilreisene fra nord og nordøst som skal til Vilberg skole vil fortsatt benytte Tynsåkvegen fra 

Østsidavegen (fv. 177) for å komme til den nye skolen. Reisende med bil som kommer fra 

sør og sørøst i Eidsvoll og Nesvegen, med Vilberg skole på Tynsåkerjordet som målpunkt, vil 

fortsatt benytte Kastellvegen og Tynsåkvegen. Derimot vil bilreisende fra Styrivegen og øst i 

Odalsvegen ha 700 meter kortere reise til ny skolelokalisasjon via Østsidavegen og 

Tynsåkvegen, enn om de velger traseen til Tynsåkvegen via Odalsvegen og Kastellvegen.  

Skole Person pr

klasser avdeling Hverdag ÅDT Dim time P-behov P-norm

Ansatte 2,39 50 77 % 2 77 40 31 39 30

Barn 28 588 10 % 2 118 58 94 3

Sum / Snitt 30 638 15 % 2,0 195 99 125 42 30

Andel som kommer i dim time 80 % P-tid levering av elever 4 min

Framtidig 

bilturproduksjon 

til/fra barneskole

Personer
Andel 

bilreisene

Bilturer pr 

person

Biltrafikk Parkering

21

Bilturproduksjon Boenheter Personturer

bosatte antall per bolig antall per person G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT

Planlagt utbygging 150 2,3 345 3,22 167 89 855 1 110 796 744

15 % 8 % 77 % Bilbelegg 1,15

Bosatte Personturer per ukedag Biltrafikk

Anslått reisemiddelfordeling
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Veksten med barn kan sees i sammenheng med utbyggingen i kommunen. Den nye skolen 

har kapasitet på 550 - 590. Veksten av skolebarn vil ofte komme i utbyggingsområder og 

oftest skjer dette i nærheten av sentrum og tettstedet. Det kan derfor antas at nye barn til 

skolen vil bo innenfor gangavstand til ny skole eller ha 3-4 km mellom hjem og skole slik at 

det i liten grad medfører skoleskyss.  

5.4 Skoleskyss 

Kravet til skoleskyss for noen av elevene med ny plassering av skole vil kunne endres. 

Plasseringen av ny skole ligger ca. 1 km lengre nord, og vil for det meste av det tettbygde 

området være under 3 km i avstand til ny plassering av skolen. Noen elever i ytterkant av 

sentrum kan komme inn under retten til skoleskyss.  

Elever som har mer enn 2 km lang skoleveg for 1.klassinger og mer enn 4 km lang skoleveg 

for elever frem til 10.klasse har krav på skoleskyss.  

Flytting av skole til ny lokalisering ca. 1 km nordøst for dagens skole vil ikke øke bruken av 

skoleskyss i vesentlig grad. I dag er det en rekke skoleskyssruter som kjører barn til skole i 

Eidsvoll. Flytting av barneskolen krever justering i skoleskyssrutene. 
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 FORSLAG TIL TILTAK VED NY LOKALISERING AV SKOLEN 

6.1 Bedret gang- og sykkelvegnett 

Det er etablert et relativt finmasket gang- og sykkelvegnett rundt skolen bestående av fortau 

og gang-/sykkelveger og snarveger. Figur 12 viser med rødt forslag til nye strekninger med 

gang- og sykkelveg. 

 
Figur 12: Illustrasjon av eksisterende fortau og gang/sykkelveg (vist i grønt), og foreslått fortau og gang/sykkelveg 
(vist i rødt).  

I tillegg til tiltakene som er foreslått ved 0-alternativet (jf. kap. 4) bør det i hovedalternativet 

bygges gang/sykkelveg på nordsiden av Tynsåkvegen øst for Helge Neumanns veg for å få 

et sammenhengende tilbud på nordsiden og dermed redusere antall vegkryssinger for 

skolebarn. Strekningen uten tilbud er på 210 m mellom Hagalykkja/Helge Neumanns veg og 

den nye skolens tomt på Tynsåkjordet, vist i Figur 13.Figur 13: Foreslått forlenging av 

sykkelveg i Tynsåkvegen. 
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Figur 13: Foreslått forlenging av sykkelveg i Tynsåkvegen. 

6.2 Reduksjon av fart 

Fartsgrensen bør settes ned fra 50 til 40 km/t i østre del av Tynsåkvegen utenfor skolen, 
mellom Lars Tønsagers veg og Tønsaker øgarn, i tillegg til tiltakene for redusert fart som er 
foreslått ved 0-alternativet. Foreslåtte fartsgrenser i planområdet i hovedalternativet er vist i 
Figur 14. 
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Figur 14: Dagens fartsgrense i planområdet (kilde: Statens vegvesen vegkart) og foreslått 30-sone markert i gult 
og fartsgrensereduksjon markert med en rød stiplet linje; hovedalternativet. 

  

Barneskole 

0-aternativet 

Barnehage 

Barneskole 

hovedalternativet Videregående 

skole 

Idrettsanlegg 

Ungdomsskole 

Redusert fartsgrense til 40 km/t  

i vestre del av Tynsåkvegen 

Redusert fartsgrense til 40 km/t  

i østre del av Tynsåkvegen 
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 KONKLUSJON 

Grunnen til utbygging av skolen er forventet befolkningsvekst i Eidsvoll. Turproduksjon som 

kommer pga. generell befolkningsvekst er allerede inkludert i generelle trafikkvekstprognoser 

i NTP. Beregnet trafikkvekst i Akershus fylke i perioden 2016 - 2036 er 30 % iht. NTP 2014 – 

2023.  

Flytting av skolen til ny lokalisering ca. 1 km nordøst for dagens skole vil ikke øke bruken av 

skoleskyss i vesentlig grad. I dag er det en rekke skoleskyssruter som kjører barn til skole i 

Eidsvoll. Flytting av barneskolen krever justering i skoleskyssrutene.  

Tynsåkvegen i øst er en lavt trafikkert veg, med ÅDT omkring 200, og 30 biler i makstime. 

Trafikkøkningen i Tynsåkvegen pga. skoleutbygging vil bli ubetydelig. 

Bilturproduksjon til/fra skoleområdet er beregnet til 100 ÅDT, og under 200 biler på 

hverdagene. Det antas at 77 % av de ansatte kommer med bil, og at 10 % av barna blir kjørt 

til skolen. Mesteparten av barna som blir kjørt til skolen om morgenen reiser hjem med buss 

om ettermiddagen. Med dette utgangspunktet er makstime i morgenrush beregnet til 125 

biler (31 ansatte og 47 foreldre) til skolen og 47 biler fra skolen (foreldrene som fortsetter 

reisen til jobb o.l.; vanlig reisemønster: hjem – barnehage/skole – jobb). En fordel ved flytting 

av skolen lenger ut fra sentrum er at skoletrafikken vil gå i motsatt retning av øvrig 

trafikkstrøm. Skolen avsluttes kl. 13 – 14, før ettermiddagsrush, og skoletrafikken overlapper 

ikke med ettermiddagsrushet i Eidsvoll. 

Tabell 6: Beregnet framtidig bilturproduksjon til/fra barneskole. 

 

En konsekvens av flytting av skolen vil være at foreldrene ikke vil passere skolen på sin 

naturlige reiseveg til arbeid/togstasjon. Dette vil kunne føre til at færre barn blir kjørt til 

skolen. 

Det bør bygges gang- og sykkelveg på nordsida av vegen for å få et sammenhengende 

tilbud på nordsiden og dermed redusere antall vegkryssinger for skolebarn. Strekningen uten 

tilbud er på 210 m mellom Helge Neumanns veg og tomten til den nye skolen.  

Skole Person pr

klasser avdeling Hverdag ÅDT Dim time P-behov P-norm

Ansatte 2,39 50 77 % 2 77 40 31 39 30

Barn 28 588 10 % 2 118 58 94 3

Sum / Snitt 30 638 15 % 2,0 195 99 125 42 30

Andel som kommer i dim time 80 % P-tid levering av elever 4 min

Framtidig 

bilturproduksjon 

til/fra barneskole

Personer
Andel 

bilreisene

Bilturer pr 

person

Biltrafikk Parkering
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Figur 15: Foreslått forlenging av sykkelveg i Tynsåkvegen. 

Forlengelse av sykkelveg langs Tynsåkvegen vil gi bedre tilbud til syklende til sentrum, og 

det kan resultere i redusert biltrafikk.  

Bilturproduksjon til/fra det nye boligfeltet som skal bygges på dagens barneskole er beregnet 

til 800 biler på hverdager og 750 ÅDT. Det gir 100 biler i makstime.  

Tabell 7: Beregnet framtidig bilturproduksjon til/fra boligfelt BBB. 

 

Planlagt boligfelt har en god beliggenhet, 1,2 km vest for Eidsvoll togstasjon. Flere busslinjer 

betjener dette området. Det er god gangforbindelse mellom planlagt boligfelt og 

togstasjonen. Det er fortau langs hele strekningen og gangbru (Sundbrua) over Vorma. Det 

er meget god togforbindelse mellom Eidsvoll og Oslo med 4 tog i timen og 35 minutters 

reisetid. Dette gir en god mulighet for enda høyere kollektivandel på arbeidsreiser.  

Timetrafikk i rushtime er beregnet til 100 biler til/fra det nye boligfeltet, og til 125 biler til/fra 

skolen. Det blir ikke store endringer i trafikken på Eidsvolls vegnett som følge av flytting av 

skole og utbygging av boligfeltet. 
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