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Tærudvegen 67, Eidsvoll kommune - Gnr/Bnr: 96/208  

Notat – vedr. trafikksikkerhet 
 
På vegne av vår oppdragsgiver Råholt tomteutvikling AS gir vi her en redegjørelse og vurdering av 
trafikksikkerhetsaspektet som etterspurt i brev fra Eidsvoll kommune, dat. 07.11.19. 
 
Tærudvegen fungerer i dag som en viktig veg på Råholt og er en samleveg som leder trafikken i 
hovedsak til/fra Trondheimsvegen for videre fordeling nord/sør. I krysset Tærudvegen og 
Trondheimsvegen er det etablert rundkjøring med tilhørende fotgjengeroverganger som antas å 
fungere bra for veger av denne størrelsen. Fra Tærudvegen 67 og til Trondheimsvegen er det også 
etablert adskilt gangveg som også brukes til skoleveg. 
 
Eiendommen Tærudvegen 67 sokner til Bønsmoen skolekrets som ligger ca. 1,4km i gangavstand fra  
tomten. For å komme til Bønsmoen skole må Trondheimsvegen krysses – dette løses tryggest ved 
fortgjengerovergangene i krysset Tærudvegen/Trondheimsvegen. Videre derifra er det fortau til 
Bønsmovegen som er en mindre trafikkert veg igjennom et boligområde som ender ved Bønsmoen 
skole. 
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Gangavstand	fra	Tærudvegen	67	til	Bønsmoen	skole	-	Kilde:	Google	maps	

 
I forbindelse med utbygging av eiendom 96/208, Tærudvegen 67 med ca. 14 boenheter vil det 
medføre en liten økning i trafikken i Tærudvegen, men totalt sett mener vi at vegen vil kunne ta unna 
den relativt beskjedne trafikkøkningen som en utbygging medfører. Adkomsten til Tærudvegen er i 
tillegg plassert på en oversiktlig plass i yttersving langs Tærudvegen. 
 
Det er viktig at det sikres tilstrekkelig frisikt på begge kanter (øst og vest) Adkomsten til Tærudvegen 
67 planlegges relativt smal og farten til bilene her vil i alle tilfeller være svært lav.  
 
Tærudvegen forbi nr 67 er relativt smal, noe som begrenser farten noe, men dersom farten langs 
Tærudvegen er vurdert til å være for høy kan et tiltak være f.eks fartshumper. 
 
Vi vurderer det slik at det ideelt sett burde vært anlagt en bedre undergang/overgang over 
Trondheimsvegen for sikrere skoleveg. Dog mener vi at skolevegen anses trygg nok gitt gangveg, 
fortau og fotgjengeroverganger.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Karl-Petter Ingvoldstad 
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Råholt Tomteutvikling AS 


