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FORORD 

Siste utgave av trafikksikkerhetsplanen for Eidsvoll ble vedtatt i kommunestyret 13. oktober 2015. 

Det ble samtidig vedtatt at planen skulle rulleres innen oktober 2016. På dette grunnlaget ble det 

våren 2016 satt i gang et arbeid med en ny, oppdatert trafikksikkerhetsplan, med status som 

kommunedelplan.  

Trafikksikkerhetsplanen er utformet for planperioden 2017-2028, med handlingsplan og budsjett 

for fireårsperioden 2019-2023. Den nye planen skiller seg fra tidligere plan blant annet ved større 

vektlegging av holdningsskapende og trafikantrettede tiltak. Planen har en oppdatert ulykkes-

analyse, med tall fram til og med 2015. 

Ved siden av å være et redskap for kommunens egen satsing, vil planen gi innspill til fylkeskom-

munen/vegvesenet hva angår utbedringer i fylkesvegnettet.  

 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i pressen og på kommunens internettside den 20.04.2016. 

Meningsberettigete offentlige instanser og organisasjoner ble samtidig tilskrevet med oppfordring 

om å gi innspill til planarbeidet. Skoler, barnehager og enkelte lag/organisasjoner er tilskrevet 

spesielt, for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget mht. utrygge steder, undervisning og reisevaner.  

 

Rapporten er utarbeidet av Bjørn Haakenaasen, Asplan Viak AS, i samråd med en arbeidsgruppe i 

Eidsvoll kommune. Følgende har deltatt i arbeidsgruppa: 

 

 Silje Lillevik Eriksen, planavdelingen 

 Anne Brodal, barn og unges representant 

 Alexander Vatnehagen, kommunalteknikk 

 Cathrin R. Helgestad, kommunalteknikk 

 

I tillegg ble det etablert en referansegruppe bestående av: 

 

 Rune Holm, virksomhetsleder skole 

 Rut Bergem, virksomhetsleder barnehage 

 Farhat Anjum, kommunelege 

 Sissel Pettersen, leder planavdelingen 

 

 

Eidsvoll 

Mai 2018 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Kommunal trafikksikkerhetsplan siden 2002 

Fra 2001 ble det stilt krav om at kommuner som søker om tilskudd til statlige/fylkeskommunale 

midler for Aksjon skoleveg skal ha en egen trafikksikkerhetsplan. På dette grunnlaget ble den 

første trafikksikkerhetsplanen utarbeidet og vedtatt i Eidsvoll kommunestyre i mars 2002.  

Med den nye planen ville en sette trafikksikkerhet sterkere på den kommunale dagsordenen, i 

samsvar med målene i kommuneplanen. Planens kjerne var handlingsplanen for fysiske tiltak, 

som i årenes løp har vært gjenstand for periodisk rullering. Det kommunale budsjettet var i starten 

rundt 2 millioner kroner årlig. I siste handlingsplan var kommunens budsjett på 5.5-6,0 millioner 

kroner årlig. Eventuelle fylkeskommunale tilskudd til Aksjon skoleveg vil komme i tillegg, etter 

søknad i hvert tilfelle.  

  

 
 

Trafikksikkerhetsmidlene har vært brukt til en rekke større og mindre tiltak, som sikring av 

kryssinger, nedsatt fartsgrense, nytt veglys, korte strekninger med fortau eller gang- og sykkelveg 

og opprydding og kanalisering i skolenes atkomstsone.  
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1.2 Aktører i trafikksikkerhetsarbeidet 

Eidsvoll kommune har et delansvar i trafikksikkerhetsarbeidet, knyttet til utbygging, drift og 

vedlikehold av det kommunale vegnettet og til det holdningsskapende arbeidet som skjer i regi av 

blant annet skolene, barnehagene og helsetjenesten. Skal en oppnå resultater i trafikksikkerhetsar-

beidet, må det til et samarbeid på tvers av administrative nivå. Kommunens viktigste samarbeids-

partnere er beskrevet under. 

 

Akershus fylkeskommune 

Fylkeskommunen har etter vegloven ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikk-

sikkerhetstiltak i fylket. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) ivaretar ansvaret. Fylkestinget 

bevilger penger til prioriterte tiltak på fylkesvegnettet, der Statens vegvesen er byggherre (her gir 

kommunene innspill). I tillegg bevilger fylkeskommunen tilskuddsmidler til sikring av skolevege-

ne, som en videreføring Aksjon skoleveg, og til aksjoner som Gå til skolen – tryggere skolevei. 

Fylkeskommunen har også ansvaret for kollektivtransporten, herunder administrasjon av 

ordningen med fri skoleskyss. I plansaker skal fylkeskommunen være pådriver for samordnet 

areal- og transportplanlegging.  

 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen er statens fagetat på veg og trafikk. Etaten opererer fra fem regionkontorer og 

ytterligere distriktskontorer i fylkene. Vegvesenet har ansvaret for planlegging, bygging, drift og 

vedlikehold av riksvegnettet. Etaten bistår fylkeskommunen i forvaltningen av de fylkeskommu-

nale vegene, inklusive gang- og sykkelveger langs disse. I tillegg har vegvesenet et ansvar for 

trafikantrettet informasjon, blant annet knyttet til fart, bilbeltebruk og sikring av barn i bil, samt 

førerprøver og kontroll av kjøretøy og verneutstyr. Vegvesenet har skiltmyndighet for de fleste 

trafikkregulerende skilt, herunder påbuds- og forbudsskilt. 

 

Politiet 

Politiets ansvar er blant annet knyttet til kontroll og håndheving av trafikkreglene. Politiets 

særorgan for trafikk er utrykningspolitiet (UP). Kontroll av fart, rus, verneutstyr og aggressiv 

kjøring er prioriterte områder for å redusere ulykkestallene. I tillegg er politiet aktive i det 

forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet. Det er kun politiet som kan håndheve parkeringsregule-

rende skilt og andre påbud- og forbudsskilt i Eidsvoll kommune.  

 

Trygg Trafikk 

Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge. De organiserer 

kampanjer, arrangerer kurs og sprer undervisnings- og informasjonsmateriell til barnehager, 

skoler, bedrifter, kommuner og myndigheter. Trygg Trafikk søker å være en pådriver overfor 

beslutningstakerne. Blant fanesakene de siste årene er fartsgrenser, bilbeltepåbud i buss, påbud 

om sykkelhjelm og lovfestet rett til trygg skoleveg. 

 

Andre aktører 

 Lokal presse 

 Bane NOR  

 Ruter  

 Taxinæringen  

 Bilorganisasjoner og transportnæringen 

 Forsikringsbransjen 

 Kommunehelsetjenesten 

 Fylkeslegen 

 Redningstjenesten 

 Interesseorganisasjoner 

 Lag og frivillige organisasjoner 

 Trafikkskolene 
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2 MÅL OG RETNINGSLINJER 

2.1 Nasjonal transportplan 

Nasjonal transportplan for 2014-2023 og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-

2017 har lagt et grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet. Nasjonal tiltaksplan har følgende 

målhierarki: 

 Nullvisjonen - En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd  
 

 Etappemål 2024 - Det skal maksimalt være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2024.  
 

 Tilstandsmål 2018 - det er satt mål for tilstand med hensyn til trafikantatferd, kjøretøypar-
ken og vegnettet. Om målene oppnås, vil vi være i rute for å nå etappemålet for 2024. 

 

Regjeringen vil at tankegangen bak nullvisjonen skal være bærende i ledelse, planlegging og 

gjennomføring av veg- og vegtrafikktiltak på alle nivå. Visjonen bygger på at trafikanter og 

myndigheter har et felles ansvar for sikkerheten; trafikantene ved å overholde trafikkreglene og 

vise aktsomhet og myndighetene ved å sørge for at trafikksystemet er utformet på en sikker måte. 

Her kan også bilbransjens rolle trekkes fram. Også utviklingen av sikrere kjøretøy er av stor 

betydning i bekjempelsen av ulykker og forebygging av personskader. I 2014 ble 840 personer 

drept eller hardt skadd i vegtrafikken i Norge. Etappemålet om maksimalt 500 drepte og hardt 

skadde innen 2024 vil kreve en årlig nedgang i ulykkestallet på 5 % i perioden, eller 40 prosent 

totalt. 

2.2 Akershus fylkeskommune 

Handlingsplanen for trafikksikkerhet i Akershus er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksik-

kerhet på veg 2014-2017. Det nasjonale etappemålet for drepte/hardt skadde (jf. forrige avsnitt) er 

brutt ned på fylkesnivå, noe som innebærer en målsatt nedtrapping mot maksimalt 42 drepte og 

hardt skadde i trafikken i 2024. Handlingsplanen har følgende mål:  
 

 Tallet på drepte og hardt skadde skal som et årlig gjennomsnitt for perioden 2015-2018 

reduseres til maksimalt 65 personer (84 personer ble drept eller hardt skadd i 2012) 
 

 Ulykker med hardt skadd ungdom skal reduseres med 20 % i perioden 2015-2019 i for-

hold til årene 2011-2014. Ingen barn skal bli drept eller hardt skadd i trafikken (barn og 

unge i skolepliktig alder utgjorde 7 % av drepte/hardt skadde i 2007-2012). 
 

 Antall hardt skadde syklister skal reduseres med 20 % i forhold til perioden 2011-2014. 

Ingen syklist skal bli drept i trafikken perioden 2015-2018.  

 

Fra fylkeskommunens side skal det legges vekt på de trafikantrettede tiltakene. 
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2.3 Regionale føringer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt desember 2015) skal bidra i 

utviklingen av en bærekraftig og konkurransedyktig region. Planen legger opp til at 

befolkingsveksten skal håndteres gjennom et mer konsentrert ubyggingsmønster og større satsing 

på kollektivtransport, sykkel og gange.  For Eidsvoll betyr det at den største befolkningsveksten 

skal legges i tilknytting til de prioriterte tettstedene Sundet og Råholt. Det blir mindre aktuelt å 

åpne for nye utbyggingsområder ute i grendene, selv om en viss fortetting kan aksepteres.  

 

Planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv sikter mot å bidra til et 

trendskifte med hensyn til for økt fysisk aktivitet. 

 
  

2.4 Kommuneplanen for Eidsvoll 

Kommuneplanens samfunnsdel (2011-2022) gir føringer arbeidet med trafikksikkerhet på ulike 

nivå og arenaer. Mål og strategier: 

 Transportsystemet skal videreutvikles slik at kollektivtrafikken kan ta en større del av 

reisene.  

 Vegsystemet skal tilrettelegges slik at flere kan gå og sykle i et trafikksikkert miljø. Det 

legges til rette attraktive og sammenhengende sykkeltraseer som dekker de viktige reisere-

lasjonene. Utbyggingen skal skje i tråd med mål for trafikksikkerhetsplanen og mål for 

folkehelse og miljø. 

 Det skal arbeides for å sikre gode og hensiktsmessige parkeringsløsninger for bil og  

sykkel ved jernbanestasjonene  

 Transportbehovet skal vurderes ved all arealplanlegging. Nye boligområder bør ligge i 

gang- og sykkelavstand fra kollektivknutepunkt, skole og offentlig/privat service eller 

bygges slik at muligheten for god kollektivdekning økes.  

 Det satses på fortetting i eksisterende sentra. Sundet og Råholt er prioriterte vekstområder, 

i tråd med regional plan for areal og transport.    

 Kommunen skal bidra til å fremme gunstige levevaner hos barn og ungdom. Skolene og 

barnehagene må legge til rette for en økning av den fysiske aktiviteten. Gode leke- og ute-

arealer, trygge skoleveger og riktig lokalisering av boliger er avgjørende. 

 Målene fra trafikksikkerhetsplanen legges til grunn både for sikringstiltak og for utbyg-

ging. 

Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret 6.9.2011. 

 Fra kommunal planstrategi 2016-19 og planprogram for 2016-2030: 

Tettstedene Sundet og Råholt er prioriterte framtidige vekstområder i kommuneplanen, i 

tråd med regional plan for areal og transport. 

  

Det må utarbeides bestemmelser og retningslinjer som skal sikre at befolkningsutviklingen skjer 

innenfor de prioriterte vekstområdene. Det vil gjøre det mulig å utvikle mer sammensatte og 

innholdsrike steder, der mer av transportarbeidet kan betjenes med kollektivtransport, gange og 
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sykkel. For næringsutvikling siktes mot at «rett næring på rett sted» skal forankres i 

arealbestemmelsene. Dagens parkeringsnorm og det offentlige parkeringstilbudet, herunder 

pendlerparkeringen, skal gjennomgås.  

2.5 Mål for trafikksikkerhetsplanen 

Kommunens mål følger det nasjonale: Ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i trafikken i 

Eidsvoll. I tillegg er det et mål at innbyggernes skal føle seg trygge når de ferdes i trafikken til og 

fra sine daglige gjøremål. Trafikksikkerhetsplanen er kommunens redskap for å nå målet. Planen 

retter seg både mot utbedring av infrastrukturen, mot trafikantene og mot samarbeidende aktører 

som fylkeskommunen, vegvesenet og Politiet.   

I planprogrammet er målet for trafikksikkerhetsplanen formulert slik: 

«Planen skal gi forutsigbare rammer for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen og den skal 

synliggjøre hvilke innsatsområder som til enhver tid har høyest prioritet. Den skal sørge for at 

trafikksikkerhetsmessige tiltak blir effektivisert og tidfestet gjennom planens handlingsdel. 

Handlingsdelen skal legges frem for politisk behandling hvert år for gjennomgang, og selve 

planen tas opp til vurdering hvert fjerde år.» 

For å nå disse målene skal trafikksikkerhetsplanen bidra med å: 

 bedre beslutningsgrunnlaget for tiltak rettet mot ulykker og utrygghet i trafikken  

 sette fokus på trafikksikkerhet i areal- og transportplanleggingen  

 bevisstgjøre planleggere, politikere og folk flest omkring trafikkforholdene og egen rolle 

som trafikant  

 jobbe for det holdningsskapende arbeidet i skoler og barnehager 

 framskaffe et omforent faktagrunnlag og legge til rette for samarbeid internt og eksternt  

 legge til rette for trygg ferdsel til fots og på sykkel i hele kommunen og med det bidra til 

at færre velger bilen på de daglige reisene 

 gjøre skolevegene og adkomstsonene rundt skolene tryggest mulig. 

 bidra til å redusere ulykkesrisikoen og opplevd utrygghet i trafikken 

 jobbe for å bli godkjent som en «Trafikksikker kommune» 

 prioritere tiltak i handlingsplanen 

 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet og behandlet som kommunedelplan etter plan- og bygnings-

lovens bestemmelser. Det innebærer en inkluderende planprosess, der befolkningen og andre 

berørte skal kunne gi innspill tidlig og underveis i prosessen. 
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3 ULYKKER OG UTRYGGHET 

3.1 Grunnlag - personskadeulykker 

Analysen er basert på i alt 254 politiregistrerte personskadeulykker fra perioden 2006-2015, levert 

av Statens vegvesen1. Det er allment kjent at mange ulykker ikke rapporteres, særlig når alvorlig-

hetsgrad er lav. Likevel gir statistikken et godt bilde av situasjonen. I den tilsendte basen manglet 

i alt 66 ulykker en vegreferanse. Ut fra de oppgitte koordinatene er disse ulykkene tilordnet 

nærmeste veglenke. Ulykker som har inntruffet i kryss mellom to eller flere veger er tilordnet 

overordnet veg.  

 

Som følge av nye rutiner hos vegvesenet, gis det ikke tilgang til den verbale ulykkes- 

beskrivelsen. Denne kan være et nyttig supplement for å forstå hendelsesforløp og rollen til de 

innblandede trafikantene. Om det senere skal gjøres en dybdeanalyse, kan en søke om å få tilgang 

til denne typen data.  

3.2 Etter vegtype 

Riksvegnettet er i Eidsvoll kommune begrenset til E6, som strekker seg nord-sør fra Ullensaker til 

Stange. Samlet inntraff 76 personskadeulykker på E6 i perioden. Sett over tid har ulykkestallet 

gått jevnt nedover de siste årene, fra 10-11 ulykker årlig de tre første årene til det halve de tre 

siste (jf. figuren). I denne perioden er E6 oppgradert strekningsvis til firefelts motorveg. Strek-

ningen Dal-Nebbenes stod ferdig i 2011 etter en anleggsperiode med tidvis omdirigering av E6-

trafikken til Trondheimsvegen (gamle E6). Per 2017 er E6 utbygget som firefelts motorveg i sin 

helhet.  

 

 

 

Figur 3-1: Ulykkesutvikling, personskadeulykker på offentlig veg 2006-2015- etter vegtype 

                                                
1 Det er kjent at det er en «underrapportering» av ulykker, særlig ulykker med lavere alvorlighetsgrad. Naturlig 

nok finnes ingen oversikt over slike ulykker. Ulykker med bare materiell skade blir registrert av forsikringssel-

skapene, men bare ned på kommunenivå. 
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Fylkesvegnettet er svært omfattende i Eidsvoll, samtidig som det kommunale vegnettet er 

begrenset i omfang. Det betyr at en stor del av det lokale transportarbeidet foregår på fylkesveg-

nettet. Det er nok årsaken til at hele seks av ti ulykker i Eidsvoll inntraff på fylkesvegnettet, eller i 

alt 153 ulykker i tiårsperioden. Fire vegstrekninger stod alene for 75 prosent av disse ulykkene. 

Fv. 501 Trondheimsvegen framsto som den klart mest ulykkesutsatte, med 60 ulykker i perioden. 

Fv. 181 Eidsvollsvegen-Odalsvegen og fv. 177 Nesvegen hadde hver ca. 20 ulykker og på fv. 503 

Finstadvegen-Østsidavegen inntraff 12 ulykker i perioden, jf. tabellen. 

 

Tabell 3-2: Fylkesveger med mer enn en personskadeulykke årlig 

   Ulykker 10 år 

Fv 501 Trondheimsvegen 60 

Fv 181 Eidsvollvegen-Odalsvegen 22 

Fv 177 Nesvegen 19 

Fv 503 Finstadvegen-Østsidavegen 12 

 

Fv. 501 Trondheimsvegen, tidligere E6, framstår fortsatt som «ryggraden» i de lokale vegnettet. 

Den knytter sammen hoveddelen av tettbebyggelsen i Eidsvoll, gjennom Dal, Råholt og Eidsvoll 

verk og nesten opp til kommunesenteret Sundet. Stor trafikk på vegen og innslag av handel og 

andre aktiviteter i sideområdet gir økt risiko for ulykker. De store sprangene fra år til år, som en 

kan lese av statistikken, må antas å ha sammenheng med E6-utbyggingen og at fylkesvegen i 

perioder med anleggsarbeid har vært avlastningsveg for E62. Utviklingen over tid har imidlertid 

vært meget positiv, med ulykkestall i siste del av perioden som ligger 62 % under tilsvarende i 

første del av perioden (jf. tabell 3-3). Effekten er uten tvil et resultat av den nye motorveg-

strekningen mellom Dal og Bogsrud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-2: Personskadeulykker per år – fylkesveg 501 

 

Figur 3-2: Ulykkesutvikling, personskadeulykker på Trondheimsvegen 2006-2015 

 

                                                
2 Ny E6 Dal-Nebbenes åpnet i 2011. 
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Det kommunale vegnettet har et begrenset omfang. Bortsett fra gatene i sentrum er de fleste 

kommunale veger rene boligveger med 30 km/t fartsgrense og lav ulykkesrisiko. I perioden 

inntraff 1-3 ulykker årlig med personskade, til sammen 21 ulykker over ti år (jf. figur 3-3). 

 

Tabellen under viser et samlet bilde av ulykkesutviklingen på de ulike vegtypene. Nedgangen på 

E6 har gjort at fylkevegene etter hvert har fått en større plass i ulykkesbildet. I siste del av 

perioden utgjorde ulykker på fylkesveger 61 % av totalen i Eidsvoll mot 53 % i Akershus fylke.  

 

Tabell 3-4: Personskadeulykker etter vegtype, 2006-2015 

  

Eidsvoll 

2006-2010 

Eidsvoll 

2011-2015 

Eidsvoll 

Sum 2006-2015 

Akershus
1
 

2010-2013 

E6 + riksveg 46 (33 %) 27 (25 %) 73 (29 %) 33 % 

Fylkesveger 82 (58 %) 71 (65 %) 153 (61 %) 53 % 

Kommunale veger 12 (9 %) 9 (8 %) 21 (8 %) 10 % 

Privat veg mv - 3 (3 %) 3 (1 %) 4 % 

I alt 140 (100 %) 110 (100 %) 250 (100 %) 100 % 
 

1  Tall for Akershus fylke er hentet fra Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015-2018 

3.3 Trafikanter innblandet i ulykker 

Bilulykkene var helt dominerende på E6, med 70 av i alt 73 ulykker i perioden. For øvrig inntraff 

to mc- og en fotgjengerulykke. På fylkesvegene var bildet mer sammensatt. Her var to av tre 

ulykker rene bilulykker, mens mc-/moped-ulykkene utgjorde 16 %. Ulykker med syklister eller 

fotgjengere utgjorde til sammen 10 %.  

 

 

Figur 3-3: Ulykker etter vegtype og trafikant 2006-2015 

 

Tabellen under viser ulykker på fylkesvegene fordelt på trafikantgrupper. Det framgår at tre av 

fire ulykker var rene bilulykker, mens hver åttende ulykke var knyttet til mc/moped. Myke 

trafikanter var innblandet i hver tiende ulykke. Fv. 501 skiller seg ut med den klart største andelen 

ulykker med myke trafikanter (15 %).  
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Tabell 3-5: Fylkesveger - Ulykker ordnet etter «svakeste» trafikant innblandet, 2006-2015 

   Fotgj Sykl MC Bil Sum 

Fv 501 Trondheimsvegen 7 2 9 42 60 

Fv 181 Eidsvollvegen-Odalsvegen 

 

1 2 19 22 

Fv 177 Nesvegen 

 

2 4 13 19 

Fv 503 Finstadvegen-Østsidavegen 1 

  

11 12 

Fv 506 C Ankersv-Fossumv-Nygårdsv-Dønnumsk 

  

1 5 6 

Fv 507 Sundbyvegen 

 

1 1 4 6 

Fv 505 Kjerkev-Fuglerudv-Nyvegen-Sagmov 

  

3 2 5 

Fv 33 Feiringvegen 

   

5 5 

Fv 180 Ø Hurdalsveg 

 

1 

 

3 4 

Fv 176 Kolonivegen (Sessvollvegen) 

   

4 4 

Fv 508 Ø Hurdalsveg 

  

1 3 4 

Fv 514 Sagmovegen 

 

1 

 

1 2 

Fv 502 Strandsvegen (Finstadvegen) 

  

1 1 2 

Fv 510 Åsleia 

  

1 

 

1 

Fv 513 Minneåsen 

  

1 

 

1 

Sum  8 8 24 113 153  

%-vis  5 % 5 % 16 % 74 % 100 % 
 

Personskadeulykker på kommunal veg skjer sporadisk; med ca. 2 ulykker årlig i perioden. Seks av 

ti ulykker var rene bilulykker, mens mc/moped var innblandet i nær tre av ti. Tre fotgjengere ble 

rapportert skadd i ulykker på kommunal veg i tiårsperioden, men ingen syklister. 

3.4 Skadegrad 

Nullvisjonen har fokus på ulykker som fører til død eller varig skade. For perioden sett under ett 

skiller E6 seg ut med en høy andel ulykker med alvorlig skade eller dødsfall (30 %). Høy alvorlig-

hetsgrad kan sees i sammenheng med et høyt fartsnivå.  

 

Tabell 3-6: Ulykker med dødsfall og alvorlig skade, 2006-2015 - antall og %-andel  

 Antall Lett skade Alvorlig skade Drept Sum 

E6 51 11 11 73 

Fv 136 14 3 153 

Kv 18 3 0 21 

I alt 205 28 14 247 

 % Lett skade Alvorlig skade Drept Sum 

E6 70 15 15 100 

Fv 89 9 2 100 

Kv 86 14 0 100 

I alt 83 11 6 100 

 

Utviklingen på E6 har imidlertid gått i riktig retning. Fram til 2009 skjedde fire ulykker med 

alvorlig utfall årlig, mens snittet de siste seks årene var én ulykke årlig (jf. figur 3-4). 
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Figur 3-4: E6 i Eidsvoll - ulykker med dødsfall og alvorlig skade, 2006-2015 

 

På fylkesvegene skjedde 17 ulykker med alvorlig skade i tiårsperioden (11 % av totalen), med 

store variasjoner fra år til år. Tallet på alvorlige ulykker har imidlertid vært jevnt fallende, med en 

reduksjon fra fire ulykker med alvorlig skade i 2012 til null i 2015. På fylkesvegnettet har det ikke 

vært dødsulykker de siste sju årene (jf. figur 3-5).  

 

 

Figur 3-5: Fylkesveger - ulykker med dødsfall og alvorlig skade, 2006-2015 
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Tabellen under viser hvordan ulykkene fordelte seg på de enkelte fylkesvegene og på skadegrad.  

 

Tabell 3-7: Personskadeulykker etter skadegrad - fordeling på fylkesvegene (2006-2015) 

  
 Lett 

skade 
Alvorlig 
skade Drept Sum 

Fv 501 Trondheimsvegen 53 5 2 60 

Fv 181 Eidsvollvegen-Odalsvegen 20 2 

 

22 

Fv 177 Nesvegen 16 2 1 19 

Fv 503 Finstadvegen-Østsidavegen 12 

  

12 

Fv 506 C. Ankersv-Fossumv-Nygårdsv-Dønnumskia 5 1 

 

6 

Fv 507 Sundbyvegen 5 1 

 

6 

Fv 33 Feiringvegen 5 

  

5 

Fv 505 Kjerkev-Fuglerudv-Nyvegen-Sagmovegen 4 1 

 

5 

Fv 180 Ø Hurdalsveg 4 

  

4 

Fv 176 Kolonivegen (Sessvollvegen) 3 1 

 

4 

Fv 508 Ø Hurdalsveg 4 

  

4 

Fv 514 Sagmovegen 2 

  

2 

Fv 502 Strandsvegen (Finstadvegen) 1 1 

 

2 

Fv 510 Åsleia 1 

  

1 

Fv 513 Minneåsen 1 

  

1 

 Sum  136 14 3 153 
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På det kommunale vegnettet skjedde tre ulykker med alvorlig skade i tiårsperioden:  
 

 Bilulykke, påkjøring ved venstresving, Kv 10353 ved kryss fv. 33 Sanderud (2007) 

 Mc-ulykke, v-sving foran motkommende kjøretøy, Kv 4050 ved avkjøring COOP (2008) 

 Bilulykke, påkjøring bakfra, Kv 6 ved Ørbekkenga (2014) 

 

 
Figur 3-6: Kommunale veger - ulykker etter skadegrad, 2006-2015 

3.5 Ulykkestyper 

Ulykkestypen er nøkkelinformasjon for å forstå hendelsesforløpet bak en ulykke. Samlet sett er de 

hyppigst forekommende ulykkestypene på fylkesvegene påkjøring bakfra, utforkjøring, møting og 

venstresving foran motkommende kjøretøy. Men hver fylkesveg har sitt eget mønster, avhengig 

av vegens utforming og områdene vegen betjener. Tabellen under viser mønsteret for de fire 

fylkesvegene med flest ulykker. Trondheimsvegen skiller seg negativt ut. Ulykkene der er preget 

av fotgjengerulykker og kryssulykker.  

 

Tabell 3-8: Ulykkestyper på utvalgte fylkesveger 

 Fv 501 

Trondheimsv 

Fv 181 

Eidsvollv / 

Odalsveien 

Fv 177 

Østsidav / 

Nesveien 

Fv 503 

Finstadv / 

A. Bråthens v 

Påkjøring bakfra 17 5 5  

Venstresving foran motk. kjt 12 2 2 3 

Utforkjøring 9 5 9 4 

Fotgjengerulykke 8   1 

Møteulykke  4 9  4 

Kryssende kjøreretning 4 1 1  

Uklart forløp 2    

Høyresving foran kjt i samme retning 1    

Samme kjøreretning   1  

Velt i kjørebanen 1    

Ulykke med dyr innblandet 1    

Kjøretøy krysset fra fortau/gs-veg 1    

Påkjøring av gjenstand i vegen   1  

 60 22 19 12 

 

En tilsvarende oversikt over alle fylkesvegene i kommunen er vist i vedlegg.  
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Tabellen under viser ulykkestyper på kommunal veg. Ulykkesmønsteret skiller seg relativt lite fra 

det en finner på fylkesvegene.  

 

Tabell 3-9: Ulykkestyper – kommunal veg 

Kommunale veger 21 

Påkjøring bakfra 4 

Venstresving foran motkommende kjt 4 

Utforkjøring 3 

Fotgjengerulykke 3 

Møteulykke  2 

Kryssende kjøreretning 2 

Kryssende kjøreretning (annet) 1 

Forbikjøring 1 

Uklart forløp 1 

 

Se vedlegg for en mer detaljert oversikt. 

3.6 Ulykkenes samfunnsmessige kostnader 

Gjennom verdsettingsstudier av trafikkulykker har en kommet fram til følgende tall for hva ulike 

typer trafikkulykker koster samfunnet:  

 

 Dødsulykke   36,8 mill kroner 

 Ulykke med alv. skade  10,8 mill kroner 

 Ulykke med lett skade   1,1 mill kroner  

                                                                 

Kilde TØI 2009 - prisjustert med 11,2 % fra prisnivå 2009 til 2015 

Tallene inkluderer både realøkonomiske verdier, beregnet velferdstap og antatte kostnader knyttet 

til mørketall (ikke-rapporterte ulykker). Overført på Eidsvoll kommune betyr det årlige samfunns-

økonomiske kostnader på rundt 100 mill. kroner, som et gjennomsnitt for tiårsperioden (4,1 mill. 

kroner per ulykke). Årlig besparelsene knyttet til ulykkesnedgangen på E6 og fv. 501 kan ut fra 

dette prises til 37 mill. kroner (-49 %). 

3.7 Viltulykker 

I kommunens fallviltregistreringer for årene 2010-2016 ble det registrert mellom 7 og 33 

elgpåkjørsler årlig i Eidsvoll kommune. Dette er en betydelig nedgang fra perioden 2001-2009, 

noe som i hovedsak skyldes ny 4-felts E6 med sammenhengende viltgjerde på strekningen Dal-

Minnesund. Etter åpningen høsten 2011 har det vært svært få elgpåkjørsler på E6. Det er registrert 

mellom 57 og 90 rådyrpåkjørsler årlig i perioden 2010-2016. Dette er en økning fra perioden 

2001-2009, noe som en må anta henger sammen med en økning i rådyrbestanden. Rådyr-

påkjørslene fordeler seg på en rekke vegstrekninger. fv. 33, fv. 177 og deler av fv. 501 har vært 

særlig utsatt for denne typen påkjørsler.  
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3.8 Opplevd utrygghet i trafikken 

Mens ulykkene normalt inntreffer sjelden, kan alle oppleve ubehag i trafikken som følge av 

nærkontakt med stor trafikk, støy og utslipp. Slik nærhet kan igjen skape en utrygghet, på egne 

vegne eller på vegne av de nærmeste. Graden av utrygghet vil bli påvirket av individuelle faktorer 

så vel som egenskaper ved trafikkmiljøet der vi daglig ferdes og oppholder oss. Viktige faktorer 

på trafikksiden er trafikkmengde, andel tungtrafikk, fartsnivå, avviklingsproblemer/kø. På 

mottakersiden er den fysiske tilretteleggingen viktig, ikke minst for de myke trafikantene.  

Utrygghet kan påvirke reisevaner og atferd, for eksempel ved at vi velger omveger eller velger bil 

framfor sykkel. Når foreldre kjører barna til skolen eller fritidsaktiviteter, kan det være som en 

følge av et trafikkmiljø som oppleves utrygt. I sin ytterste konsekvens kan utrygghet bidra til at 

folk holder seg hjemme og avstår fra å delta i sosiale eller samfunnsmessige aktiviteter. Slik sett 

representerer utrygghet et velferdstap.  

Eidsvoll kommune har ved rulleringene av trafikksikkerhetsplanen gjennomført enkle rundspør-

ringer ved skoler og barnehager. Hensikten har vært å få innspill på steder som oppleves utrygge. 

Ved årets revisjon er rundspørringen utvidet med spørsmål om reisevaner, parkeringstilbudet og 

undervisningsopplegget. I tillegg til skoler og barnehager har en spurt noen lag/organisasjoner, 

kollektivselskapet Ruter og Jernbaneverket/Rom eiendom (nå Bane NOR). 

Innspillene har blitt lagt til grunn for tiltakslistene. 

 

 

Fv. 501 Trondheimsvegen ved Eidsvoll verk 
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4 KARTLEGGING VED SKOLER OG BARNEHAGER 

Det er gjennomført en enkel rundspørring ved skoler og barnehager, som grunnlag for å oppdatere 

oversikten over utrygge steder og dessuten innhente ny informasjon om reisevaner, parkerings-

fasiliteter og undervisningsopplegg. Da Vilberg ungdomsskole3 er i starten av en ombyggings-

prosess og Steinerskolen (B+U+vgs) var i en flytteprosess, ble det ikke sendt inn svar fra disse. 

Det bemerkes at tallene for reisevaner er basert på rektors anslag. Disse er ikke kvalitetssikret.  

4.1 Kjennetegn ved skolene 

I alt sju av åtte barneskoler svarte på rundspørringen, i tillegg til Råholt ungdomsskole og Eidsvoll 

vgs. Barneskolene varierer i størrelse, fra 120 til over 400 (Dal). Råholt ungdomsskole og 

Eidsvoll videregående skole på Vilberg er de to største skolene, med henholdsvis 500 og 700 

elever. I figuren under er antallet elever og ansatte vist sammen med tilbudet av sykkelplasser. 

Feiring er den minste med 120 elever. 

 

 Dal Eids v Vilb Ås Lang Bøns Feir Råh VGS 

Dekn 1 24 % 4,2 % 0 % 27 % 19 % 48 % 8 % 47 % 5,7 % 

Dekn 2 21 % 3,7 % 0 % 23 % 17 % 42 % 7 % 42 % 4,8 % 

Dekn 1 = sykkelplasser per elev / dekn 2 = sykkelplasser per elever+ansatte 
 

Figur 4-1: Elever, ansatte og sykkelplasser  

                                                
3 Vilberg u-skole har 328 elever og 57 lærere. Skolen har i ettertid svart på spørsmål om trafikksikkerhet i 

undervisningen. 
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Det framgår at tilbudet gir en dekningsgrad på opptil 48 % ved den enkelte skole. Lavest dekning 

er det ved Vilberg (oppgir 0 plasser), Eidsvoll verk og Eidsvoll vgs. Høyest dekning finner vi ved 

Bønsmoen og Råholt u-skole. Ingen av skolene tilbyr sykkelplasser med takoverbygg.  

Ansatte er ikke tilgodesett med egne sykkelplasser, med ett unntak: Eidsvoll vgs. oppgir at de har 

20 sykkelplasser for ansatte.  

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud for elever på trinn 1-4. Deltakelsen varierer fra skole til 

skole, med klart høyest oppslutning ved Dal og Feiring skole, der to av tre elever i trinn 1-4 

bruker ordningen. Vi vil anta at høy SFO-deltakelse kan bety mer foreldrekjøring til og fra skolen. 

 

 
 

%-andel* 68 % 46 % 42 % 47 % 51 % 53 % 67 % 

* %-andel er beregnet ift elevtallet i trinn 1-4 (elevtallet i trinn 1-4 er stipulert ut fra totalen) 
 

Figur 4-2: Elever i SFO og %-andel relativt elevtallet (samlet for alle trinn) 

 

 

Figur 4-3 viser rektors anslag over sykkelbruken. Det går fram at det er stor forskjell fra en skole 

til en annen. Høyest er sykkelbruken blant de større elevene ved Eidsvoll verk og Ås, dessuten 

Råholt ungdomskole (andeler på 80-90 %). Sykkelbruken er særlig lav ved Feiring og Langset. 

Det kan ha sammenheng med en at en større andel faller inn under skoleskyssordningen (jf. figur 

4-4). I følge rektor er det også en del barn på de lavere klassetrinnene som sykler til skolen; med 

høyest andel ved Eidsvoll verk. Rektor på videregående skole oppgir at ingen elever sykler til 

skolen.  
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Figur 4-3: Andel av elevene som sykler (%) 

Buss eller taxitransport innvilges etter særskilte regler, ut fra gangavstand, risiko på skolevegen 

og helsemessige kriterier. Det bemerkes at mange av fylkesvegene i Eidsvoll er klassifisert som 

farlig skoleveg. Figuren under viser antall elever som er innvilget buss- eller taxitransport til 

skolen.  Langset har høyest andel med gratis skoleskyss, hele 68 %. Ved Eidsvoll verk oppgis det 

at ingen er innvilget skoleskyss. Ved videregående skole oppgis det at hele 92 % reiser med buss 

eller taxi (ikke vist). 

 
 

%-andel 17 % 0 % 35 % 23 % 68 % 34 % 43 % 39 % 

Figur 4-4: Antall elever med skoleskyss og %-andel relativt elevtallet 
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Figuren under viser rektors anslag over foreldrekjøring. Ved Bønsmoen og Råholt ungdomsskole 

oppgis andelen til 50 %, deretter følger Dal og Ås med hver 40 %. Andelen foreldrekjøring er 

lavest ved Langset og Feiring, noe som igjen kan ha sammenheng med at mange faller inn under 

skoleskyssordningen.  

 

Figur 4-5: Anslag på foreldrekjøring (kiss & ride) 

I Eidsvoll kjører de fleste ansatte bil til skolen. Oppgitt bilandel er på 80-100 %, mens andelen 

som sykler (om sommeren) er tilsvarende lav. 

 

Figur 4-6: Ansattes reisevaner – bil- og sykkelbruk (%) 

Over 50 % om vinteren 

Ik
k
e 

o
p

p
g

it
t 



23 
 

Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll kommune 2017-2028 
 

Antall bilplasser på egen grunn er vist i figuren under. Oppgitt parkeringsdekning er størst på 

Bønsmoen og Langset. Tallene virker for lave, ut fra oppgitt bilbruk (80-90 % av de ansatte kjører 

bil)4. 

 

 
 

Dekn (%) 7 % 25 % 1 % 13 % 35 % 39 % 13 % 13 % 29 % 

Figur 4-7: Parkering ved skolene – antall bilplasser og parkeringsdekning ift antall ansatte 

 

 
Ansattparkering ved Bønsmoen skole 

  

                                                
4 Bare ved Bønsmoen er det gjennomført en registering på skolens plass for ansattparkering. Her er det 102 

bilplasser og 44 av dem var opptatt ved registreringen 9. nov kl. 13. 



24 
 

Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll kommune 2017-2028 
 

Oppsummering reisevaner: 

 

 Andelen elever som er innvilget fri skoleskyss er stor ved enkelte skoler – dette har  

sammenheng med at mange veger er klassifisert som farlig skoleveg 

 Mange elever sykler, men tilbudet av sykkelplasser er forholdsvis dårlig 

 Mange foreldre kjører barna til og fra skolen 

 Det store flertallet av skolens ansatte kjører bil til jobb - tilbudet av sykkelplasser for 

ansatte er nesten fraværende 

4.2 Trafikksikkerhet i undervisningen 

Tabellen på neste side gir en oversikt over skolenes aktiviteter i undervisning, aksjoner og annet 

arbeid som berører trafikksikkerhet. Tabellen kan oppsummeres med følgende punkter: 

 

 Skolene melder at de følger læreplanene gitt gjennom Kunnskapsløftet 

 Bruken av foreliggende veiledere om trafikksikkerhet brukes i varierende grad 

 Trygg Trafikks nettside brukes i stor grad 

 Med ett unntak har skolene ikke en sikkerhetsansvarlig lærer ved skolen 

 De fleste skolene involverer foreldrene gjennom FAU 

 Skoleskyss er tema for skolens trafikksikkerhetsarbeid  

 Flere av skolene har sykkeldag og kampanje for refleksbruk 

 To av skolene har kampanjer av typen «aktiv skoleveg»  

 Ingen skoler har ordning med «følgesvenn» for de nye elevene 

 Ingen skolepatrulje 

4.3 Skoleskyssordningen  

Elevene i første klasse har etter reglene rett til fri skoleskyss når de bor to kilometer eller mer fra 

skolen. Tilsvarende skyssgrense for elever i 2-10 klasse er fire kilometer. Dersom kriterier for 

trafikkfarlig skoleveg oppfylles har skoleelevene krav på fri skoleskyss. Kravene er strengere for 

6-10 klasse enn for småskolen. På strekninger der det går skolebuss, kan elever uten rett til fri 

skoleskyss bli med som betalende passasjerer (også elever ved ungdomsskole og videregående 

skole). 
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4.4 Barnehagene 

Totalt svarte 11 barnehager. Figuren nedenfor viser antall barn og ansatte i barnehagene. Tallet på 

barn varierer fra 24 til over 160. Det framgår at de største barnehagene har en parkeringsdekning 

på rundt 20 %, beregnet med grunnlag i både barn og ansatte. Ved de mindre barnehagene varierer 

dekningen mye.   

 
 

P-dekn 

(%) 

17 % 59 % 44 % 14 % i. o. 0 % 56 % 20 % 21 % 20 % 16 % 

Figur 4-8: Kjennetegn ved barnehagene (parkeringsdekning er beregnet ift sum barn og ansatte) 

 

Bilbruken er skjønnsmessig anslått av styrer. Det framgår at anslagene er høye, både for foreldre 

og ansatte. De fleste steder anslås bilbruken til 80-100 % blant begge grupper. 

 
Figur 4-9: Barnehagene - bilbruk for ansatte og foreldre  
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5  FOKUSOMRÅDER OG PRIORITERTE TILTAK 

5.1 Holdningsskapende arbeid 

Nasjonale og regionale føringer sier at en skal dreie personreisene vekk fra bilbruk og i retning av 

kollektivtrafikk, gange og sykling. Skal det være mulig, må det en holdningsendring til. I dette vil 

kommunen ha et særlig ansvar, noe som følger av rollen som skole- og barnehageeier, som 

ansvarlig for helsepolitikken og som en av de største arbeidsgiverne. Kommunen vil gjennom sine 

disposisjoner være rollemodell for andre virksomheter.  

 

Rundspørringen ved skolene viser at de ansatte i hovedsak kjører bil til jobb. Det er med få unntak 

lagt godt til rette for bilparkering for ansatte, men tilsvarende dårlig for sykkelparkering. Samtidig 

viser rundspørringen at er det en utbredt praksis at foreldre kjører barna til og fra skolen og SFO. 

Høy bilbruk til jobb er neppe enestående for skolene og heller ikke for Eidsvoll kommune. Det er 

grunn til å anta at det samme mønsteret gjelder ved andre arbeidsplasser og i nabokommunene.   

 

Barnas foresatte har det største ansvaret i det holdningsskapende arbeidet, både som oppdragere 

og som gode rollemodeller. Barnehager og skoler har en sentral rolle med tanke på å bidra i dette 

arbeidet. Målet er at barn og unge skal bli gode trafikanter, med god kjennskap til trafikkreglene 

og en reflektert holdning til reisevaner og egen rolle i et større trafikkbilde. For barn og unge er de 

voksne rollemodeller, på godt og vondt. Vi ser det som viktig at foreldre og lærere trekkes aktivt 

med i det holdningsskapende arbeidet. Eksterne aktører som politi, Trygg Trafikk og Statens 

vegvesen vil være viktige samarbeidspartnere. 

 

Helsestasjonen 

Helsestasjonen bør fokusere på temaet «sikring av barn i bil» så tidlig som mulig, helst allerede på 

hjemmebesøk etter fødsel. Deretter tas holdningsskapende temaer opp på de jevnlige kontrollene 

etter hvert som barnet blir eldre.  

 

Barnehagene 

Kartleggingen blant barnehagene viser at det er et potensiale for mer systematisk arbeid med 

trafikk i samarbeid med foreldrene. Selv om rammeplan for barnehager ikke har spesifikke mål 

for tema, vil arbeid med de ulike fagområdene i planen naturlig kunne innbefatte dette.  
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Tabell 5-1: Tiltak i barnehager i perioden 2017-2020. 

Aktivitet Ansvarlig Kommentar 

Integrere trafikkopplæring i barnehagenes 

planverk 

Styrer Barnas Trafikklubb og annet læremateriell 

fra Trygg Trafikk kan benyttes 

Utarbeide prosedyrer for å ivareta 

sikkerhet på turer til fots, med bil eller 

kollektivtransport samt sørge for 

implementering av disse 

Styrer 
Inkl. krav til transportør om forsvarlig 

sikkerhetsutstyr ved bestilling av buss og 

drosje 

Turer i nærmiljøet som ledd i trafikkopplæ-

ring 

Styrer 
På tur anbefales bruk av refleksvest 

Informasjon rettet mot foreldrene; trafikk-

sikkerhet og trafikkopplæring tas opp på 

foreldremøter og foreldresamtaler 

Styrer 
Inkl. sikring av barn i bil, refleksbruk, 

regler for parkering og rutiner ved leve-

ring/henting, samt oppfordring om å gå 

og sykle (for å redusere biltrafikken og i et 

folkehelseperspektiv) 

 

Skolene 

I gjeldende nasjonal læreplan (Kunnskapsløftet av 2006) er det fastsatt læringsmål for trafikkopp-

læring i grunnskolen. På barnetrinnet er målene knyttet til kroppsøving og på ungdomstrinnet til 

naturfag.  

Følgende læringsmål er eksplisitt knyttet til trafikk: 
 

- Trinn 1-4: Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister 
 

- Trinn 5-7: Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som transportmiddel 
 

- Trinn 8-10: Elevene skal kunne gjøre rede for hvordan sikkerhetsutstyr hindrer og  

minsker skader ved uhell og kunne forklare og utføre livbergende førstehjelp 

 

På ungdomstrinnet er det flere læringsmål som har relevans for trafikkopplæringen, som fart og 

akselerasjon, lys, syn, farger og bruk av rusmidler. Utdanningsdirektoratet har utviklet digitale 

veiledere for lærere til hvert av læringsmålene, med eksempler på undervisningsopplegg til bruk 

ute og inne. Skolene har ellers regler og rutiner for bruk av sikringsutstyr, for sykling til skolen og 

for øvrig består skolens arbeid av enkeltaksjoner knyttet til refleks eller liknende. Foreldrene 

involveres i varierende grad, gjennom FAU og foreldremøter. Tabell 5-2 viser en rekke tiltak som 

kan bidra til å gjøre trafikk, trafikksikkerhet og reisevaner til viktige tema. Ansvarliggjøring er et 

stikkord. Vi foreslår at det ved hver skole kan være en lærer med ansvar for trafikksikkerhet, i 

undervisning og i praksis. Et annet hovedpunkt er uønsket foreldrekjøring til skolen. Det bidrar til 

økt trafikk i atkomstsonen, økt utrygghet og dårligere utemiljø. Aksjoner eller kampanjer av typen 

«aktiv skoleveg» foreslås gjennomført som et samarbeid mellom elevene, foreldrene og lærerne. 

 

Akershus fylkeskommune som vegholder for fylkesvegene, bør har ansvaret for kampanjer og 

aksjoner rettet mot trafikanter i større skala. Skal kampanjer ha effekt bør de rette seg mot en 

spesifikk målgruppe og ha et tydelig tema. Det kan for eksempel dreie seg om ungdom og bruk av 

rusmidler. I denne typen arbeid vil Eidsvoll kommune kunne være en samarbeidspartner på linje 

med andre Akershus-kommuner. 
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Tabell 5-2: Tiltak i skolen i perioden 2017-2020 

Aktivitet Ansvarlig Kommentar 

Følge opp årsplanene i samsvar med 

Kunnskapsløftets kompetansemål 

Rektor  

Trafikk tilbys som valgfag ved 

ungdomsskolene 

Rektor Kommunen sørger for at skolene har 

nødvendig kompetanse 

Trafikksikkerhet som tema på 

foreldremøter 

Den enkelte skole Minst årlig - etter skolestart 

Rutiner for å ivareta sikkerhet på 

turer til fots, på sykkel, med bil og 

kollektivtransport 

Den enkelte skole ved 

ansvarlig lærer 

Rutinene gjøres kjent for elever, 

ansatte og foresatte 

Følge opp situasjonen i skolens 

atkomstsone. Tilstrebe en mest 

mulig bilfri «hjertesone». 

Den enkelte skole ved 

ansvarlig lærer og FAU 

Aktuelle tiltak meldes til kommunen 

for implementering i trafikksikker-

hetsplanen 

Følge opp skolevegene mht. utrygge 

steder 

Den enkelte skole ved 

ansvarlig lærer og FAU 

Aktuelle problemer meldes inn til 

kommunen for implementering i ts-

planen.  

Opprettholde krav om bruk av hjelm 

på sykkelturer i skoletiden 

Den enkelte skole ved 

ansvarlig lærer 

Alle skolene gjør dette i dag 

Motivere for organisering av 

følgegrupper / «gåbuss» for de 

minste elevene 

Skolene v/ledelsen informerer 

om ordningen 

FAU har ansvaret 

Ingen av skolene gjør dette i dag 

Motivere og legge til rette for økt 

gange og bruk av sykkel blant 

elevene – egne aksjoner/konkur-

ranser  

Den enkelte skole ved 

ansvarlig lærer i samarbeid 

med foreldrene 

Aksjoner som «Aktiv skoleveg» eller 

«Gå til skolen – tryggere skoleveg», 

gjerne med konkurranseelement. 

Vektlegge sikkerhet og helse. 

 

5.2 Trafikksikkerhetsinspeksjoner 

Det foreslås å utføre enkle trafikksikkerhetsinspeksjoner i vegnettet, med særlig fokus på skolenes 

nærområder. Formålet vil være å avdekke feil og mangler og lansere forslag til utbedring. Fokus 

på kommunens praksis for skilting og merking av bør være en del av dette. Deler av inspeksjonen 

bør legges til tiden rundt skolestart eller skoleslutt, slik at en kan avdekke uønsket eller utilsiktet 

trafikantatferd og eventuelle konflikter mellom trafikantgrupper. 

Det foreslås også at man setter i verk sykkelveginspeksjoner på utvalgte hovedruter, i tettstedene 

og i en viss radius fra disse. Formålet vil være å avdekke feil og mangler som kan utbedres med 

enkle midler under trafikksikkerhetsparaplyen (strakstiltak). Det kan dreie seg om skilting og 

merking, utbedring av dekke og sikthindringer, nedsenk, rekkverk, belysning, kryssingstiltak, 

nedsatt fartsgrense og tilrettelegging for sykkelparkering.    

5.3 Fysiske tiltak 

Behovet for tiltak i vegnettet er stort i hele kommunen, men er størst i det fylkeskommunale 

vegnettet. Vegeier har ansvaret for sine veger, så vel vedlikehold som trafikksikkerhet. Det er 
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derfor viktig å følge opp og påvirke fylkeskommunens trafikksikkerhetsplan. Fylket prioriterer 

bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger som er skoleveger. Etter søknad gir fylkes-

kommunen også mindre tilskudd til trafikksikkerhet på det kommunale vegnettet (Aksjon 

skoleveg). Slike tiltak fordrer en egenandel fra kommunen. Foreslåtte tiltaksliste er satt opp med 

grunnlag i tidligere lister og nye innspill fra skoler, barnehager mv (innspillene er gjengitt i 

vedlegg 4). Ved rangeringen er det også lagt vekt på ulykkesrisiko og rapportert utrygghet, samt 

sammenhengen i det overordnede gang- og sykkelvegnettet. Ved etablering av handlingsplanen er 

det også tatt hensyn til planstatus og historikk til de ulike prosjektene.  

 

Det er et mål at gange- og sykkelandelen skal øke. Spesielt vil tiltak for å øke gange- og sykkel-

andelene i tilknytning til skolene vil bli vurdert. Tiltak som kan legge til rette for myke trafikanter 

i skolenes og barnehagenes adkomstsoner skal kontinuerlig vurderes. Dette er ofte tiltak som kan 

gjennomføres innenfor gitte driftsrammer, og er derfor ikke nevnt som spesifikke prioriterte tiltak.  

 

I tillegg til de navngitte tiltakene, foreslås det å avsette midler til løpende sikrings- og driftstiltak, 

herunder siktutbedring, skilting og merking, lysarmaturer og annet. Dette arbeidet vil skje som del 

av den løpende forvaltningen og driften av vegnettet. Investeringskostnadene for hvert tiltak er 

grovt anslått ut fra kjente løpemeterpriser (inklusive rigg, drift, mva. og byggherrekostnader). 

 

Prioriterte kommunale tiltak 

Tabell 5-3: Prioriterte fysiske tiltak med kommunalt ansvar 

Nr. Veg/område Strekning/område Tiltak Kostnad* 

(1000 kr) 

Kommentar 

1 Langset skole Parkeringsareal Drop-sone, 

levering/henting 

med belysning 

4000  

2 Eidsvoll Verk 

skole 

Parkeringsareal Utbedring av drop-

sone og parkerings-

areal 

3500  

3 Bønsdalvegen Fv505 Nyvegen – til bru over 

Andelva 

Gang-

/sykkelveg/fortau, 

250 meter 

3500 Lenke i sammen-

hengende g/s-veg 

til Bønsmoen 

skole 

4 Årnesvegen Fv33 Feiringvegen –  

Feiringklinikken 

Fortau, 560 meter 6000  

5 Tynsåkvegen Sundgata – Kastellvegen Kryssutbedring _ Knyttes opp mot 

framtidig 

skoleplassering og 

utbygging av 

dagens skoletomt 

*Kostnadene er ca.-tall og baserer seg på erfaringspriser fra tidligere anlegg 
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Prioriterte tiltak på fylkesveger 

Tabell 5-4: Prioriterte strekningstiltak langs fylkesveger 

Nr. Veg Strekning Tiltak Kommentar 

1 Fv 505 Nyvegen Bønsmoen skole –  

Fuglerudvegen - Bønsdalve-

gen 

Gang- og sykkelveg 

med veglys, 570 

meter 

Uregulert 

2 Fv 504 

Hjeravegen 

Dal skole – Hjera grustak Gang- og sykkelveg 

med veglys, 1375 

meter 

Uregulert 

3 Fv 177 

Nesvegen 

Nesvegen 5 – Smed Hagens 

veg 

Gang- og sykkelveg 

med veglys, 90 

meter 

Sammenhengende 

g/s-vegnett. 

Regulert. 

4 Fv 504 

Sessvollvegen 

Kolonivegen –  

Trondheimsvegen   

Gang- og sykkelveg 

med veglys 

Lenke i sammen-

hengende g/s-veg 

til Dal stasjon. 

Deler av strekning 

er regulert.   

5 Fv 509 

Styrivegen 

Styribakken – Fv 177 

Nesvegen 

Fortau/gang- og 

sykkelveg med 

veglys 

Deler av 

strekningen er 

regulert 

6 Fv 506 

Dønnumskia 

Fv 501 Eidsvollvegen – 

Dønnumskia nr. 305 

Fortau med veglys  

 

Tabell 5-5: Prioriterte punkttiltak på fylkesveger 

Nr. Veg Sted Tiltak Kommentar 

1 Fv 177  

Østsidavegen 

Ved Holt Trygg kryssing, 

opparbeidet 

busslomme 

 

2 Fv 501  

Trondheimsvegen 

Aksel Bråthens veg – 

Sessvollvegen 

Utvidelse av 

gangveg over 

brua 

 

3 Fv 501  

Trondheimsvegen 

Krysset Trondheimsvegen - 

Kolonivegen 

Kryssutbedring 

/rundkjøring 

Ulykkespunkt. 

Med i samferd-

selsplan Akershus 

4  Fv 181 Eidsvoll-

vegen 

Adkomst og drop-sone til Ås 

skole  

Oppstramming 

av området 

(avkjørsler) 

 

5 Fv 501  Krysset Trondheimsvegen – Trygg kryssing  
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Trondheimsvegen 
Martin Johansens veg /belysning 

6 Fv 501  

Trondheimsvegen 

Esso v/Furulundjordet Trygg kryssing   

7 Fv 177 Nesvegen Nesvegen – Styribakken (kryss) Trygg kryssing 

/belysning  

 

8 Fv 33  

Feiringvegen 

Krysset Feiringvegen – 

Kjerkelinna  

 Trygg kryssing  

9 Fv 514  

Sagmovegen 

Krysset Sagmovegen – 

Lundsgutua  

Trygg kryssing  

10 Fv 33  

Feiringvegen 

Ved Flesviklia Trygg kryssing  

 

5.4 Drift og vedlikehold 

Drift og vedlikehold av vegnettet påvirker framkommeligheten og sikkerheten. Tidlig innsats er 

helt avgjørende, ikke minst vinterstid på dager med snøfall eller underkjølt regn. Gang- og 

sykkelveger, fortauer og holdeplasser skal ha en god og forutsigbar standard. Hovedruter i og 

mellom tettstedene og ved skolene prioriteres. I sommersesongen utføres rengjøring og siktutbed-

ring. Vårrengjøringen skjer innen utgangen av mai, og kantklipping to ganger årlig. Reasfaltering, 

høvling av grusveger, utbedring av veglys og annet vedlikehold utføres så langt budsjettet holder.  

Kriterier for vintervedlikehold:  

 Brøyting startes i utgangspunktet ved 7 cm løssnø 

 Det er et mål at alle veger skal være brøytet innen det er kommet 12 cm tørr snø, noe 

mindre ved våt snø 

 Ved vind og snødrev vurderes behov for brøyting i hvert enkelt tilfelle, men det skal kjø-

res på et slikt tidspunkt at vegen lar seg åpne med plog 

 Ved glatt føre strøs alle kjøreveger, gang- sykkelveger og fortau. Det tilstrebes å utføre 

forebyggende strøing, ut fra værmeldingen. På overtid strøs bare bratte bakker og andre 

vanskelige partier.  

 Områder rundt skolene skal prioriteres  

 Kommunale veger saltes kun ved spesielle behov 

 Ved større snømengder skal snørydding ved fotgjengeroverganger og i adkomstsoner til 

skoler og barnehager prioriteres, for å sikre frisikt bør ikke brøytekantene overstige 50 cm 

Det er opprettet en feilmeldingstjeneste på kommunens nettside. Her kan publikum på en enkel 

måte melde om feil og mangler i vegnettet.  
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5.5 Universell utforming 

Universell utforming kan være viktig for trafikksikkerhet for å forstå systemet og lede myke 

trafikanter riktig. 

For at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne ferdes trygt i vegtrafikken, er det spesielt 

viktig med godt markerte krysningspunkter. Det er også viktig å ha konsekvent og sammenheng-

ende bruk av signaler som ledelinjer og taktile elementer på bakken.  

Universell utforming er også innarbeidet i de fleste av håndbøkene til Statens vegvesen, og er 

også et tema i Nasjonal transportplan.  

Det kan være situasjoner der universell utforming og trafikksikkerhet kan komme i konflikt, og 

man må da se disse hensynene i forhold til hverandre. Tiltak for å bedre trafikksikkerhet må 

vurderes i forhold til universell utforming og omvendt. Universell utforming skal ikke gå på 

bekostning av sikkerheten, men legges til grunn som et premiss i trafikksikkerhetsarbeidet.  

Universell utforming skal legges til grunn ved planlegging av nye fysiske trafikksikkerhetstiltak, 

samt ved rehabilitering av trafikkerte områder i kommunen.  

5.6 Planmessige tiltak (plan- og bygningsloven) 

Gjennom areal- og transportplanlegging legges grunnlaget for morgendagens reisevaner og med 

det utviklingen av transportarbeidet og ulykkesrisikoen på veg. Arealbruksstrategier basert på 

samordnet areal- og transportplanlegging skal legges til grunn i Eidsvoll. Det er et mål at 

framtidig vekst i persontrafikken skal komme i form av kollektivtrafikk, gange og sykling. 

Aktuelle virkemidler: 

 Satse på tettsteds- og knutepunktsutvikling – Råholt og Sundet er prioriterte områder 

  Tilrettelegge for gange og sykling – prioritere sammenhengende forbindelser på hovedruter 

supplert med lokale tiltak i tettstedene og rundt skolene  

 Bidra til videre utbygging av kollektivtilbudet – med hyppigere bussavganger (samarbeid med 

Akershus fylkeskommune) 

 Etablere tyverisikre anlegg for sykkelparkering på togstasjonene (i samarbeid med Bane NOR) 

 Etablere tyverisikre anlegg for sykkelparkering ved kommunale arbeidsplasser (inkl. skoler) – 

der det ligger til rette for det tas areal fra dagens bilparkering 

 Optimal lokalisering av trafikkskapende virksomhet (handel/service, lager/industri, kontor) 

 Revisjon av parkeringsnormene – bygge opp under vedtatte mål 

 Alle arealplaner skal gjennom en trafikksikkerhetsrevisjon for godkjenning 

I forbindelse med regulering av nye boligområder og andre utbyggingsformål kan det stilles  

særskilte rekkefølgekrav, for eksempel knyttet til transportinfrastruktur og sikringstiltak.  

 

5.7 Sykkelsatsing 

Eidsvoll kommune har meldt seg inn i sykkelbynettverket. I forlengelsen av dette er det hensikts-

messig at det utarbeides en strategi for å øke bruken av sykkel i kommunen.  
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5.7 «Trafikksikker kommune» 

 

Den administrative ledelsen ønsker å jobbe for at Eidsvoll kommune skal bli godkjent som 

«Trafikksikker kommune» - et opplegg i regi av Trygg Trafikk. Hensikten er å gjøre sikkerhetsar-

beidet mer målrettet, med tydeligere ansvarsplassering i organisasjonen. Opplegget baserer seg på 

et sett av kriterier og sjekklister innenfor ulike sektorer og ansvarsområder, som teknisk admini-

strasjon, skoler og barnehager. Ved implementering av ordningen, med rutiner og handlingspla-

ner, skal en søke å bevisstgjøre aktører i alle ledd. Satsingen er forankret i den administrative 

ledelsen.  

 

Når opplegget er innarbeidet, vil en kunne søke om sertifisering som «Trafikksikker kommune». 

Det vil trolig kunne skje i 2018. Akershus fylkeskommune støtter opplegget. Høsten 2016 var 

bare en av Akershuskommune sertifisert (Ski).  

 

Overordnede kriterier for Trafikksikker kommune 

 Ansvaret for trafikksikkerhet legges til et politisk utvalg 

 Ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet forankres hos ordfører og rådmann 

 Trafikksikkerhet innarbeides som del av HMS/internkontrollsystemet, som omhandler 

regler for reiser og transport i kommunal regi og kjøp av transporttjenester 

 Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg 

 Kommunen har oppdatert oversikt over personskadeulykker og trafikkuhell (materiells-

kader) i kommunen   

 Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid 

 Kommunen har en trafikksikkerhetsplan, med faste rullerings- og rapporteringsrutiner. 

Planen ivaretar både holdningsskapende tiltak og fysiske tiltak.  
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 Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skole-

vei 

 Kommunen har oppfylt kriterier for den enkelte sektor 

 

 

 

Kriterier for skolene 

Generelt 

 Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen. 

 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og 

med kollektivtransport i skolens regi. 

 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte. 

 

Trafikkopplæringen i skolen 

 Skolen har integrert trafikkopplæringen i lokal læreplan/årsplan i tråd med Kunnskaps-

løftets kompetansemål 

 

Samarbeid mellom skole og hjem 

 Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte 

 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid, for eksempel gjennom  

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

 

 

Kriterier for barnehagene 

Generelt 

 Trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i 

årsplanen 

 Det stilles krav om bilbelter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester (taxi, 

turbuss) 

 Barnehagen har rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektiv-

transport 

 Ansatte er kjent med rutiner for håndtering av faresituasjoner og uforutsette hendelser på 

tur 

 

Trafikkopplæring 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere 

 Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken 

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 

 Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og 

port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Barnehagen påvirker foreldrene om å sikre barna på vei til og fra barnehagen 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et tema på foreldremøter 

 

Kriterier for teknisk avdeling 

 Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på  
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kommunal vei 

 Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei 

 Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafikksikkerhets-

tiltak 

 Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien 

 Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med anleggs-

virksomhet i kommunen 

 Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak fra 

andre etater, organisasjoner og publikum 

 

 

 

Kriterier for planavdelingen 

 Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved utarbeidelse 

av kommuneplanens arealdel 

 Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner 

 

Kriterier for kulturavdelingen 

 Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker 

transport innenfor egen virksomhet 

 

Kriterier for kommunelegen 

 Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid 

 Kommunelegen medvirker til at kommunens fastleger har tilstrekkelig kjennskap til veg-

trafikklovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko for trafikkulykker 

 

Kriterier for helsestasjonene 

 Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet  

integreres i møte med foreldre og barn 

 

Sammenliknet med tidligere arbeid med kommunal trafikksikkerhetsplan vil konseptet «Trafikk-

sikker kommune» være mer omfattende og involvere flere enheter i kommunens organisasjon. Det 

vil derfor kreve tiltak innenfor organisasjonen. 
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6 HANDLINGSPLAN 2019-2023 

6.1 Prioriterte prosjekter / budsjett 

Forslag til handlingsplan med budsjett for perioden 2019-2023 følger av tabell 6-1. Investerings-

behovet er tilpasset kommunens budsjett/handlingsplan og forventet tilskudd fra Akershus 

fylkeskommune.  

Samlet foreslås navngitte prosjekter for ca. 29,8 mill. kroner gjennomført i perioden, hvorav 5,4 

mill. kr forutsettes dekket av tilskuddsmidler. Større tiltak som er prioritert og som ikke kan 

gjennomføres innenfor rammen av tilskuddsordningen til aksjon skoleveg, krever egne budsjett-

midler både fra fylkeskommunen og kommunen. Det er lagt inn et fast årlig grunnbeløp for å 

skape et handlingsrom for løpende oppfølging og utbedring, som skilting, merking, siktutbedring, 

fartsreduserende tiltak, belysning mv.  

  

6.2 Organisering/oppfølging/samarbeid 

Kommunens administrative ledelse har ansvaret for å plassere ansvar og sørge for at  

informasjonsutveksling og rapporteringsrutiner fungerer. Det foreslås at rådmannens ledergruppe 

fungerer som en koordineringsgruppe for trafikksikkerhet. Gruppa dekker alle berørte sektorer og 

skal følge opp vedtak og planer og sørge for løpende informasjonsutveksling.  

 

 

 
 
Fv.501 Trondheimsvegen, Råholt   
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Tabell 6-1: Forslag til handlingsplan for perioden 2019-2023 (1000 kroner, inkl. mva.) 

 

 
 
 

Prosjekt 

 
 

Tiltak 

Aktuelle 

som aksjon 

skoleveg 

2019 2020 2021 2022 2023 Sum 

 fylke komm fylke komm fylke komm fylke komm fylke komm  

 Prosjektering/grunnerverv/ 

småtiltak som fartsreduse-

rende tiltak, punktbelysning, 

busslommer osv. 

   1500  1500  1500  1500  1500 7500 

5.4.4 Fv. 504 Sessvollvegen, 

Bjørnsrud skog-

Homlenvegen 

Gang- og sykkelveg ѵ 1000 3500         4500 

5.3.1 Langset skole Drop-sone, 

henting/levering 

med belysning 

ѵ   1000 3000       4000 

5.3.2 Eidsvoll Verk skole Drop-sone, 

henting/levering 

ѵ     1000 2500     3500 

5.3.3 Bønsdalsvegen, Fv. 505 

Nyvegen til bru over 

Andelva 

Gang- og sykkelveg 

med belysning 

ѵ       1000 2500   3500 

5.3.4 Årnesvegen,  

Fv. 33 Feiringvegen-Feiring-

klinikken 

Fortau v         1000 5000 6000 

 Rullering av trafikksikker-

hetsplanen 

 v 

 

    400 400     800 

   Sum           29800 

 

Tabellen viser prioriterte Aksjon skoleveg- tiltak for perioden 2019-2023 

I kolonnen for tabellreferanse er det vist til tabellene 5-3 og 5-4 prioriterte prosjekter
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Vedlegg 1: Ulykkeskart og ÅDT-kart 

 

 

Eidsvoll sentrum 

Personskadeulykker 2006-2010 
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Vedlegg 2: Ulykkestyper (uht) på fylkesveger og kommunale veger 

 

a. Fv 501 Trondheimsvegen (22,3 km) 60 

Påkjøring bakfra 17 

Venstresving foran motkommende kjøretøy 12 

Utforkjøring 9 

Fotgjengerulykke 8 

Møteulykke  4 

Kryssende kjøreretning 4 

Uklart forløp 2 

Høyresving foran kjøretøy i samme retning 1 

Velt i kjørebanen 1 

Ulykke med dyr innblandet 1 

Kjøretøy krysset fra fortau/gs-veg 1 

 

b. Fv 181 Eidsvollv / Odalsvegen (18,0 km) 22 

Utforkjøring 5 

Møteulykke 9 

Venstresving foran motkommende kjt 2 

Påkjøring bakfra 5 

Uklart forløp (kryssende kjøreretning) 1 
 

c. Fv 177 Østsidavegen / Nesvegen (9,3 km) 19 

Utforkjøring 9 

Møteulykke (v-sving foran motkommende) 1 

Påkjøring bakfra 5 

Kryssende kjøreretning 1 

Uklart forløp (samme retning) 1 

Påkjøring av gjenstand 1 

Påkjøring v venstresving (øvrig) 1 
 

d. Fv 503 Finstadv / A Bråthens v (10,2 km) 12 

Utforkjøring 4 

Møteulykke 4 

Venstresving foran motkommende kjt 3 

Fotgjengerulykke 1 
 

e. Fv 506 C. Ankers v / Fossumv/ Nygårdsv / 

Dønnumskia (9,1 km) 

6 

Utforkjøring 3 

Møteulykke 2 

Påkjøring bakfra 1 
 

f. Fv 507 Sundbyvegen (5,46 km) 6 

Utforkjøring 2 

Møteulykke 1 

Påkjøring bakfra 1 

Kryssende kjøreretning 1 

Ulykke ved feltskifte 1 
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g. Fv 33 Feiringvegen (26,1 km) 5 

Utforkjøring 4 

Påkjøring bakfra 1 
 

h. Fv 176 Kolonivegen (1,0 km) 4 

Møteulykke 1 

Kryssende kjøreretning 2 

Kryssende kjøreretning v avsving 1 
 

i. Fv 180 Østre Hurdalsveg (3,8 km) 4 

Utforkjøring 1 

Venstresving foran motkommende 

kjt 

2 

Påkjøring forøvrig 1 

 

j. Fv 505 Nyvegen / Løkenvegen 4 

Utforkjøring 2 

Venstresving foran motk kjt 2 

Påkjøring v venstresving 1 
 

k. Fv 508 Østre Hurdalsveg (sø f E6) 

(1,8 km) 

4 

Utforkjøring 3 

Møteulykke 1 
 

l. Fv 502 Strandsvegen (7,9 km) 2 

Møteulykke 2 
 

m. Fv 514 Sagmovegen (0,86) 2 

Møteulykke 2 
 

n. Fv 510 Åsleia (5,4 km) 1 

Utforkjøring 1 
 

o. Fv 513 Minneåsen 1 

Utforkjøring 1 
 

 

 

 

Kommunale veger 

Veg Sted  Ulykkestype (uht) 
Trafikant 
(uhk) 

Skade-
grad 

Ant. 
enhe-

ter 

KV 8900 Tærudv x Gladbakkv 64 V-sving foran kjørende i mots retn Bil Lett 2 

KV 1800 Dokkmoen 91 Utforkjøring venstre side (rett str) MC/mop Lett 1 

KV 5000 Teiet 50 Kryssende kjøreretning Bil Lett 2 

KV 4600 Eidsvoll vgs 14 Påkjøring bakfra MC/mop Lett 2 

KV 7550 Næringa 9 Uklart forløp Bil Lett 2 

KV10353 V. kryss rv33/Sanderud 33 Samme kjøreretning v-sving Bil Alv 2 

KV10012 Sandbakken 50 Kryssende kjøreretning Bil Lett 2 

KV 5000 Teie 90 Utforkjøring høyre side (rett str) Bil Lett 1 

KV 4050 Avkjørsel Coop 40 V-sving foran kjt i mots retn MC/mop Alv 2 

KV 9200 Wormav x Wergelandsv 73 Fotgj krysset foran v-sv kjt i kryss Fotgj Lett 2 

KV 8800 Tønsaker okgam 14 Påkjøring bakfra Bil Lett 2 

KV10032 Dal 21 Møting i kurve MC/mop Lett 2 

KV 8400 Nedre Vilberg 40 V-sving foran kjørende i mots retn Bil Lett 2 

KV 9000 Bjørkehagen 71 Fotgj krysset på hitsiden av kryss Fotgj Lett 2 

KV10032 Dal 92 Utforkjøring i høyrekurve Bil Lett 1 

KV 9450 Hunnsbettet 20 Møting på rett veg Bil Lett 2 

KV 8400 Vilberg 84 Fotgj oppholdt seg i kjørebanen Fotgj Lett 2 

KV    6 Ørbekkenga 14 Påkjøring bakfra Bil Alv 2 

KV10081 Sunevja 10 Forbikjøring MC/mop Lett 2 

KV10252 Framnes 14 Påkjøring bakfra Bil Lett 3 

KV10049 

 

Øm 

 

55 

 

Kjt krysset fra fortau/gsv utenfor 

kryss 

MC/mop 

 

Lett 

 

2 
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Vedlegg 3: Skolenes bidrag til økt trafikksikkerhet 

  Dal 

 

Eidsvoll 

verk 

Vilberg Ås 

 

Langset 

 

Bøns-

moen 

 

Feiring 

B+U 

Vilberg  

u-skole 

Råholt 

u-skole 

 

Følger lære-

planen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - Ja 

Bruk av UDs  

Veileder? 

Nei Nei Nei, bør bli 

bedre 

Ja 

 

Nei 

 

Ja 

 

I liten grad _ Noe 

 

Bruk av TTs 

nettside? 

Ja, sykkel-

opplæring 

Ja Oppfordrer 

til det, 

brukes på 

noen trinn 

Ja Noen, opp-

fordrer til 

bruk 

 

Ja Noe Ja, i valgfag Noe, trafikk 

som valgfag 

 

En ansvarlig  

ts-person? 

Nei Ja Nei Nei Ikke lenger Nei Nei Ivaretas av adm Kun valgfags-

lærer 

Involverer 

foreldre/ 

FAU? 

Ja, tar det 

opp på 

møter 

Nei 

 

Ja Ja Ikke i stor 

grad, men 

noe 

Ja 

 

Ja Ja, tar opp aktu-

elle tema (som 

levering m bil, 

bruk av moped)  

Noe 

 

Regler for  

Sykling? 

Etter opp-

læringsloven 

Anbefaler 10 

år og hjelm 

- TTs 10 års-

grense 

 

Anbefalt 10 

år; foresatte 

bestemmer 

Vente til 4. 

trinn 

 

Ja Ja, lov å sykle til 

og fra; ikke i 

friminutt 

På turer: 

Sykler en og 

en, lærer først 

og sist  

Hjelmbruk? Ja Ja Ja, påpasselig 

med det! 

 

Ja Ja Ja Ja Ja, hjelm på 

felles 

sykkelturer 

Oppfordrer til 

hjelmbruk 

 

Aksjon «Gå til 

skolen» el l 

Nei Ja Ja Nei Nei, mange 

kjører buss 

eller taxi 

Nei, ikke 

nå 

Nei Nei 

 

Følgesvenn-

ordning? 

Nei Er forsøkt 

uten hell 

 

Nei Nei Ja, ordning 

for hjelp v 

buss- og taxi 

Nei Nei Nei - 

Refleksaksjoner? Ja, på 2. trinn Ja Ja Ja Tidligere Ja, har hatt Nei Nei - 

Er skoleskyss 

tema i ts-

arbeidet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja I 
samarbeid 
med fore-
satte og 

Ja, i utbyggings-

saker mv 

- 
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Vedlegg 4: Utrygge steder - oppsummering av innspill fra skoler, barnehager  

 

Listene som følger er basert på tilsvarende lister fra forrige trafikksikkerhetsplan, supplert med 

innspill fra høringsrunden som ble gjennomført i juni 2016.  

 

Følgende har gitt innspill: 

 

- Skoler 

o Bønsmoen skole 

o Dal skole 

o Eidsvoll verk skole 

o Langset skole  

o Vilberg skole 

o Ås skole 

o Råholt ungdomsskole 

o Eidsvoll vgs 

o Feiring skole 

 

- Barnehager 

o Andungen barnehage 

o Brensmork barnehage 

o Bønsmoen barnehage 

o Camilla barnehage 

o Dalsliene barnehage 

o Hoppensprett aktivitetsbarnehage 

o Ladderud barnehage 

o Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog 

o Læringsverkstedet Dal 

o Læringsverkstedet Folkeparken 

o Råholtbråtan barnehage 

o Stensby barnehage 

o Veslebrunen steinerbarnehage 

 

- Ruter 

- Jernbaneverket 

- Odd Gundersen 

- Eidsvoll Turn 

 

Listene er ordnet geografisk, basert på skolekretsene. 
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Dal (Dal skole, Dalsliene bh, Bjørnsrud skog bh, Folkeparken bh, Ladderud bh 

 

Fra tidligere liste – bekreftet i høringen 

Fv 501 Trondheimsv, Aksel Bråthens v-Sess-

vollvegen  

Ikke separat tilbud til myke trafikanter  

Fv 504 Hjeravegen, Dal skole-Hjera grustak Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 503 Finstadvegen, Skytterseter-Hagamoen Delstrekning mangler tilbud til myke 

trafikanter og busslomme  

Fv 504 Sessvollvegen, Trondheimsv- Koloniv Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

(unntatt over E6) 

Fv 503 Finstadvegen, Skytterseter Mangler fotgjengerkryssing 

Fv 503 Aksel Bråthensveg, Jernbanebrua Utvidelse av gangvegen over brua 

Fv 501 Trondheimsv, Vestbysvingen – Dal sk Ønsker gangfelt på stikkveger langs 

gang/-sykkelvegen 

Kv10032 Haslervegen Ønsker lav fartsgrense og fartshumper 

Kryssing ved Hasler og Liene Utrygg kryssing 

Fv 501 Tr.heimsvegen, Esso v/Furulundjordet Utrygg kryssing 

 

Fra tidligere liste – ikke bekreftet i høringen 

Fv 503 Finstadvegen, v/folkeparken, Dal Eksisterende gangfelt endres til 

opphøyd gangfelt. 

Fv 503 Aksel Bråthens v, v Pernilletoppen Ønsker fartshump  

Fv 503 Finstadvegen, Skytterseter / Skytter-

bakken 

Høy fart, uoversiktlig kryss, ønsker 

skilting 

 

Nye innspill 

Fv 503 Finstadvegen, bro ved folkeparken Smalt fortau over bro og høyt fartsnivå 

på vegen 

KG 501 gs-veg langs Trondheimsvegen, ved 

bussholdeplass Dal skole 

Bratt skrent ned uten sikring langs gs-

veg 

Fv 504 Hjeravegen, Nils Paulsens veg – Dal 

skole/Læringsverkstedet Dal 

Utrygg kryssing 

Fv 504 Sessvollvegen, Trondheimsv-Homlen-

vegen 

Ønsker senket fartsgrense og farts-

reduserende tiltak 

Fv 501 Trondheimsv, Vestbysvingen-Råholt-

gutua 

Ønsker gangfelt ved alle busstopp 

Kv 10032 Haslervegen v Dr Malthers veg Ønsker opphøyd gangfelt 

Kv10032 Haslervegen Høyreregel overholdes ikke 
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Råholt (Råholt og Bønsmoen skole, Råholt u-skole, Råholtbråtan, Råholt, Bønsmoen barneh) 

 

Fra tidligere liste – bekreftet i høringen 

Fv 501 Trondheimsvegen 

v/M.Johansensveg 

Utrygg kryssing/uoversiktlig kryss 

(belysning) 

Kryss Statsrådvegen – Fv 514 Sagmovegen Utrygg kryssing 

Fv 505 Nyvegen, fra Nygård-Bønsmoen sk Ikke separat tilbud til myke trafikanter, 

mangler belysning 

 

Fra tidligere liste – ikke bekreftet i høringen 

Råholtvegen-Kjeldalen Utrygg kryssing 

Fv 505 Nyvegen, Fuglerudvn-Bønsdalvn. Mangler belysning 

Teievegen Mangler belysning 

Statsrådvegen, Sagmovegen-Tærudvegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Forlengelse av Moenvegen Ønsker bedre veg og belysning 

Langs fv 505 Fuglerudv, fra Råholtgutua til 

fv 505 Kjerkevegen 

Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Kjerkevegen, Fuglerud-Fuglerudvegen Mangler belysning 

Fuglerud, Nedrevegen-Flaenbakken,  Mangler belysning 

Flaenbakken-Øvrevegen til Råholtgutua Mangler belysning 

Bønsmovegen-Nyvegen Utrygg kryssing 

Mostukrysset Utrygg kryssing 

Kv- Kjerkevegen Uoversiktlige kryss 

Fv 501 Trondheimsv-Fv  505 Kjerkev Uoversiktlige kryss 

Fv 505 Nyvegen  Utvidelse av bru over Andelva 

Råholt 

 

Stor trafikkmengde, tiltak/planer for å 

styre uønsket trafikk utenom Råholt  

 

Nye innspill 

Kv1500 Bønsmovegen Utrygg kryssing fra skolens gangveg til 

av/påstigningsplass 

KG 8900 gs-veg langs Tærudvegen ved 

Råholt ungdomsskole 

Utrygg kryssing (syklister) 

Fv 501 Trondheimsvegen – Kv 5700 Martin 

Johansens veg 

Trafikkert kryss, vanskelig å komme ut på 

Trondheimsvegen 
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Eidsvoll verk (Eidsvoll verk skole, Andungen, Veslebrunen og Ankertunet barnehage) 

 

Fra tidligere liste – bekreftet i høringen 

Fv 507 Sundbyvegen – Fv 501 Trondheimsv  Farlig kryssing til bussholdeplass mot 

Eidsvollsbygningen, høy fart (belysning) 

Skomakerbakken – Statsrådvegen Utrygg kryssing 

Fv 506 Carsten Ankers veg Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

 

Fra tidligere liste – ikke bekreftet i høringen 

Fv 514 Sagmovegen Høy fart 

Krysset Fv 514 Sagmovegen – Lunds-gutua  Utrygg kryssing 

Krysset Fv 501 Tr.heimsv-Fv 506 C. Ankers v Utrygg kryssing 

 

Nye innspill 

Fv 507 Sundbyvegen, Fv 501 Trondheimsv – 

Mattisholtet  

Ønsker redusert fartsgrense 

Fv 507 Sundbyvegen – Kv10140 Frankens Utrygg kryssing 

Fv 507 Sundbyvegen, Mattisholtet Utrygg kryssing 

Fv 507 Sundbyvegen, vest for Mattisholtet Ikke separat tilbud til myke trafikanter på 

begge sider, utrygg kryssing for å nå gsv 

Fv 507 Sundbyvegen, Tærudvegen – 

Avkjøring mot Merra båthavn 

Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 507 Sundbyvegen, Avkjøring mot Merra 

båthavn 

Utrygg kryssing 

Fv 501 Tr.heimsvn, Fv507 Sundbyvegen – 

Carsten Ankers veg v/Lundgard 

Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 508 Østre Hurdalsveg, Klaseigutua Utrygg kryssing 

Fv 508 Østre Hurdalsveg, Haakens (Krokgu-

tua-Ormliavegen) 

Utrygg kryssing (belysning) 

Bråtenvegen, Fv508 Østre Hurdalsveg Ingen markering av kryssende G/S-veg 

Fv 506 Fossumvegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 506 Fossumvegen – Fv 506 Carsten 

Ankers veg 

Uoversiktlig kyss 

KG 10140 G/S-veg langs Furulundsgutua 

forbi avkjørslene til Ankertunet barnehage 

og Steinerskolen  

Utrygg kryssing 
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Ås (Ås skole, Brensmork Camilla barnehage) 

 

Fra tidligere liste – bekreftet i høringen 

Fv 506 Dønnumskia Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 501 Tr.heimsvegen ved Brensmork Utrygg kryssing 

Fv 181 Eidsvollvegen ved Fagerli Utrygg kryssing ved busstopp på Fagerli 

 

Fra tidligere liste – ikke bekreftet i høringen 

Eidsvollbakken Smal/vanskelig veg 

Fv 501 Trondheimsvegen ved Vestvang Undergang mørk og utrygg 

Langs Spetalvegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Ålborgvegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 181 Eidsvollvn 26 og 28 v a v Ås skole Utrygg strekning til undergang v/skolen 

Fv 181 Eidsvollvegen, ved nr.131 Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

 

Nye innspill 

Fv181 Eidsvollvegen, utenfor Ås skole Utrygg strekning/område, spesielt ved 

skolestart.  

Fv181 Eidsvollvegen, fra Hammerstad til 

Eidsvoll stasjon 

Utrygg strekning med flere uoversiktlige 

punkter hvor myke trafikanter skal 

krysse veien. Ønske om nedsatt 

fartsgrense til 50 km/t på hele strek-

ningen, ev. fra Vegamotkrysset til etter 

Fagerlikrysset. Ønske om rundkjøring 

ved Hoelstangen.  

Vegamotkrysset Utbedring av krysset, anlegge ventefil. 

Sikre krygg kryssing over Dønnumskia.  

Fv181 Eidsvollvegen mellom Vegamot og 

Fagerlikrysset 

Mange avkjørsler og uoversiktlig 

krysningspunkt ved bussholdeplassen 

ved Fagerli. Ønske om utbedring av 

Fagerlikrysset, samt flytte bussholde-

plass lenger vest (på høyre hånd når man 

kommer fra Sundet).  

Ås skole Markere skolesone ved Ås skole 

Brensmork Flytte 60-sone, anlegge fartshumper ved 

avkjøring til Brensmork. Anlegge gangfelt 

ved bussholdeplassen.  

 

Nye innspill som gjelder tidligere Finstad skolekrets 

Fv 502 Strandvegen Ikke separat tilbud til gs, få busslommer 

Kv 4100 Hagavegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Kv 4100 Hagavegen Få bussholdeplasser 

Området i gamle Finstad skolekrets generelt Ikke separat tilbud til gs, få busslommer 
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Finstad (Finstad skole, Døli gård barnehage) 

 

Fra tidligere liste – bekreftet i høringen 

Fv 503 Finstadv, Finstad sk-Bålidalsbrua  Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 503 Finstadvegen, Bålidalen  Utrygg strekning/mangler busslommer 

Fv 503 Finstadvegen, Finstad skole - sørover Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 503 Finstadvegen, gjennom Finstad Utrygt, mye gjennomfart, dårlig belysning  

 

Fra tidligere liste – ikke bekreftet i høringen 

Fv 502 Strandvn, v/Døli gård familie 

barnehage 

Utrygg kryssing / gå langs veien 

FV 505 Løkenvegen, ved skolen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 
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Eidsvoll sentrum (Vilberg skole, Vilberg u-skole, Knausen og Vilberg barnehage) 

 

Fra tidligere liste – bekreftet i høringen 

Tynsåkvegen utenf skolen og krysset v/Shell Utrygt område 

Fv 177 Østsidavegen, Tynsåkv-Skakkland Utrygt, har ikke separat tilbud til gs 

Finnbråtavegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

på deler av strekningen  

Fv 177 Østsidavegen fra Fv 181 Odalsvegen – 

Tynsåkvegen 

Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 509 Styrivegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

 

Fra tidligere liste – ikke bekreftet i høringen 

Krysset Kastellvegen – Nedre Vilbergvn Utrygg kryssing 

Fv 181 Odalsvegen, Brennhaugen – Jønsjøen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 177 Nesvegen Vilberg – Gruemyra  Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 177 Nesvegen, fra Smed Hagens veg til 

Odalsvegen 

Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Del av Kastellvegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 177 Nesvegen – Styribakken Utrygg kryssing (belysning) 

Tynsåkvegen  Høy fart, ønsker fartshump v/nr. 59 

 

Nye innspill 

Fv181 – Fv177 Odalsvegen Få busslommer 

Fv 509 Styrivegen Få busslommer 

Fv 177 Nesvegen, Åslettavegen og sørover Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Sundgata Uoversiktlig og trafikkert 

Botshaugtangen, Fv181 Eidsvollvegen – 

Eidsvoll stasjon 

Trangt i rushtiden 

Hoelstangen Etablere rundkjøring 

Gamle Gullverksvegen, Finnkollen - Fløyta Ønsker oppgradering til turvegstandard  
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 Nordbygda (Langset skole, Stenshol og Stensby barnehage) 

 

Fra tidligere liste – bekreftet i høringen 

Fv 177 Østsidavegen  Utbedre og øke antall busslommer 

Fv 511 Røysiåsen Ikke separat tilbud til myke trafikanter, 

mangler belysning 

 

Fra tidligere liste – ikke bekreftet i høringen 

Fv 177 Østsidavegen sør til Lynes, særlig 

strekningen Fremming-Lynes 

Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 177 Østsidavegen ved Holtet Farlig kryssing, mangler busslomme 

Fv 33 Feiringvegen, Stenshol - Byrud, særlig 

området Byrudgård-Minneåsv 

Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Fv 501 Trondheimsvegen, busstopp, gamle 

Stensby skole 

Mangler belysning 

Krysset Fv 501 Trondheimsv/Setrevegen Utrygg kryssing, mangler busslomme 

Fv 501 Trondheimsv v avkj Mjøssamlingene Utrygg kryssing 

Langsetvegen (søndre del) Ikke separat tilbud til myke trafikanter  

FV 501 Trondheimsv, Tømtedalen –Stensby Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

 

Nye innspill 

Fv 511 Røysiåsen Få busslommer 

Fv 33 Feiringvegen Mangler busslommer 

Broa over Vorma/Mjøsa Ganganlegg oppfattes som dårlig sikret 

Kv 8500 Setrevegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Området generelt Få busslommer, gangveger og gangfelt 

 

 

Feiring (Feiring skole og Hoppensprett barnehage) 

 

Fra tidligere liste – ikke bekreftet i høringen 

Krysset Flesviklia - Engelivegen Uoversiktlig kryss  

Fv 33 Feiringvegen  Ønsker redusert fart gjennom «sentrum» 

Fv 33 Feiringv fra skolen og 4 km mot sør/ 

nord, særlig strekn Engestubben- Flesviklia 

Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Krysset Fv 33 Feiringvegen – Kjerkelinna  Utrygg kryssing 

Fv 33 Feiringvegen ved Flesviklia Utrygg kryssing 

Årnesvegen Ikke separat tilbud til myke trafikanter 

Årnesvegen v Hoppensprett barnehage Søppel-/postkassestativer hindrer sikt i 

krysset  

Kjerkelinna, nr.136 – Svendbyvegen Høy fart, ønsker fartshumper 
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Atkomstsoner skoler 

 

Bønsmoen skole - nye innspill 

Ønsker asfaltert p-plass med oppmerkede plasser Råholt 

Mangler fortau fra p-plass til skolen Råholt 

Området preges av dårlig skilting, inkludert rondellen Råholt 

 

Dal skole – nye innspill 

Parkering for nær gangfelt ved skolens p-plass - dårlig sikt. Dal 

Uoversiktlig adkomstsone uten informasjon om parkering Dal 

Ønsker flere parkeringsplasser og større drop-sone Dal 

 

Eidsvoll verk skole – tidligere liste 

Ønsker tidsbegrenset innkjøring forbudt skilt. Eidsvoll Verk 

 

Eidsvoll verk skole – nye innspill 

Leveringspunkt/hentested er for trangt Eidsvoll Verk 

Konflikt myke/harde trafikanter på ansattes parkering. Folk 

krysser over p-plassen, trangt 

Eidsvoll Verk 

 

Langset skole – nye innspill 

Dårlig belysning i skolens adkomstsoner Nordbygda 

Uoversiktlig i parkeringsområdet ved levering/ henting. Ønsker 

drop-sone 

Nordbygda 

 

Råholt skole – tidligere liste 

Respekterer ikke skilting ved levering/henting Råholt 

 

Råholt u-skole – nytt innspill 

Parkering i busslommer  Råholt 

 

Vilberg skole – nye innspill 

Uoversiktlig adkomstsone uten drop-sone; få p-plasser.  Eidsvoll sentrum 

Parkering i busslommer skaper farlige situasjoner Eidsvoll sentrum 

Ønsker jevnlig skolepatruljering (har en dag per uke) Eidsvoll sentrum 

 

Vilberg u-skole 

Kaotisk og uoversiktlig trafikkbilde i krysset utenfor skolen Eidsvoll sentrum 

 

Ås skole / Hammerås 

Uoversiktlig ved levering/henting Ås 
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Atkomstsoner barnehager (P = privat, K = kommunal) 

 

Fra tidligere liste - bekreftet 

Brensmork barnehage (K) Uoversiktlig p-plass uten oppmer-

king og skilting 

Ås 

Hoppensprett aktivitets-

barnehage (P) 

Liten og uoversiktlig p-plass uten 

oppmerkede plasser 

Feiring 

 

 

Nye innspill 

Bønsmoen barnehage (K) P-plass samler vann - overvannskum 

ligger for høyt. Reduksjon i antall 

plasser skaper farlige situasjoner. 

Råholt 

Dalsliene barnehage (P) Ønsker skilting av barnehage (barn i 

vegen el l) for økt oppmerksomhet 

Dal 

Hoppensprett bh (P) Dårlig sikt i innkjørsel fra Årnesvn, 

trangt og dårlig sikt ved porten til 

barnehagen 

Feiring 

Ladderud barnehage (P) Vanskelig å komme ut på vegen fra 

barnehagen grunnet mye trafikk 

Dal 

Læringsv. Bjørnsrud Skog (P) Smal, skarp sving inn til barnehagen Dal 

Læringsverkstedet Dal (P) Smal innkjøring gir dårlig oversikt Dal 

Læringsverkst. Folkeparken 

(P) 

Uoversiktlig ved hjørnet av butikken 

i hente- og leveringssituasjon 

Dal 

Råholtbråtan barnehage (K) Innkjøring langs smal veg (Pv), dårlig 

skilting av parkering 

Råholt 

Råholtbråtan barnehage (K)  Råholt 

Stensby barnehage (K) Stedvis dårlig og hullet asfalt, for lite 

p-areal (ønsker å leie av nabo) 

Nordbygda 

Veslebrunen Steiner-bh (P) P-areal dårlig atskilt fra gs-veg, 

vegetasjon hindrer sikt i avkjørsel fra 

p-plass, ønsker vegmerking og skil 

Eidsvoll Verk 
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Drift og vedlikehold 

 

Nye innspill  

Rundkjøring utenfor Dal 

skole 

Dårlig merking Dal 

Områdene rundt Dalsliene 

barnehage 

Ønsker bedre vedlikehold av grøfter 

og busker langs vegen 

Dal 

Områdene rundt Dalsliene 

barnehage 

Ønsker bedre plassering av snø ved 

måking 

Dal 

Kv10032 Haslervegen, v/ Dr 

Malthes veg 

Dårlig merking gangfelt Dal 

 

 

Andre innspill 

 

Fra tidligere liste – ikke bekreftet i høringen 

Eidsvoll Verk stasjon Øke sikkerheten og tilgjengeligheten 

for myke trafikanter inn mot 

stasjonsområdene. 

Eidsvoll Verk 

Dal stasjon Øke sikkerheten og tilgjengeligheten 

for myke trafikanter inn mot 

stasjonsområdene. 

Dal 

 

Nye innspill 

Eidsvoll Verk stasjon Sprengt parkeringskapasitet Eidsvoll Verk 

Eidsvoll Verk stasjon Biler parkerer i busstraséen Eidsvoll Verk 

Dal stasjon Mange ulykker på planovergang Dal 

Eidsvoll stasjon Sprengt parkeringskapasitet for både 

bil og sykkel 

Eidsvoll sentrum 

Eidsvoll stasjon, mot Vorma Trafikkaos, vanskelige kjøreforhold. 

Skiltbestemmelsene på off. parkering 

må håndheves. Gir driftsproblemer 

for Jernbaneverket. 

Eidsvoll sentrum 

Bøn planovergang Helning på vegen ikke i henhold til 

teknisk regelverk 

Finstad 

Løk planovergang Privat usikret planovergang Dal 

Finsbråten snuplass Må krysse vegbanen inn på holde-

plass i uoversiktlig sving 

Eidsvoll sentrum 

Myhrervegen; fra nr. 32 til 

kryss rv. 181 Eidsvollsvegen 

Konflikt biltrafikk-gående v fotball-

banen/ ber om vegstenging v klubb-

huset kl. 17-21. Bilene kan i stedet 

kjøre rundt Myhrersvingen 

Ås 
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Vedlegg 5: Nyttevurdering, kriterier brukt ved rangering av tiltak 

 

 

a) ÅDT:  Årsdøgntrafikk basert på trafikktellinger 

 

b) Tungtrafikk:  JA: Virksomheter langs vegen, eks tømmerdrift/industri, 

tilsier at det er mange tunge kjøretøyer. NEI: ikke spesielle forhold som 

tilsier høy andel tunge kjøretøy 

 

c) Skiltet hastighet: Hastighet på strekningen/stedet 

 

d) Ulykker: JA: det er registrert PSU på strekningen/stedet. NEI: det er ikke 

registrert PSU 

 

e) Viktig skoleveg: JA: prioritert høyest fra skolene, MIDDELS: prioritert 

lavere ned, NEI: ikke prioritert fra skolene 

 

f) Skoleskyss: JA: fri skoleskyss faller bort dersom anlegget bygges, NEI: ikke 

relevant i fht fri skoleskyss 

 

g) GS-vegnett: JA: viktig lenke i overordnet gang/sykkelvegnett, NEI: inngår 

ikke/ikke viktig 

 

I tillegg er planstatus og realistisk gjennomføringstidspunkt lagt til grunn for 

prioriteringer i handlingsplanen.  


