EIDSVOLL KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan

2015-2024
Vedtatt i kommunestyret 10.november2015

F ORORD
Det ble fra sentralthold bestemtat fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak(Aksjon skoleveg)bare skje med grunnlagi
vedtatt kommunaltrafikksikkerhetsplan.Dette var en viktig premissnår kommunestyret
den 18.mars2002vedtoktrafikksikkerhetsplanfor Eidsvoll 2002-2011.
I gjeldendetrafikksikkerhetsplan2011-2020er det i handlingsplanenprioritert tiltak for
perioden 2011- 2015, mange av disse er nå gjennomført og det var derfor behov for
revisjon av trafikksikkerhetsplanenshandlingsdel.Arbeidet med denne revisjonen er
gjennomførtav kommunaldrift.
Det er en forutsetning at rullering av trafikksikkerhetsplanenskal skje som tematisk
kommunedelplan.Oppstartav planarbeidetble kunngjort i lokalavisenog på kommunens
hjemmesidesamtidigsom relevanteoffentlige instanser og organisasjonerble varsletved
brev 25.04.14.I forbindelsemedplanoppstartble det gjennomførten enkel kartleggingav
trafikkfarlige områderved barnehager,barne-og ungdomskoler,hvor de ble bedt om å
bemerkeområder/strekninger
på skolevegensom er trafikkfarlige og føles utrygge.
Med grunnlag i innspillene fra kartleggingenog andre innspill er det utarbeidet nye
prioriteringslister og et revidert forslag til handlingsplan med økonomioversikt for
planperioden,(2015 – 2019). I planens øvrige kapitler er det kun foretatt enkelte
redaksjonelleendringer.
Utvalg for næring,plan og miljø vedtok i møte 24.03.2015 å legge planforslagetut til
offentlig ettersyn, samtidig som det ble sendt på høring til offentlige instanser og
organisasjonersom har særlig interessei planarbeidet. Planforslagetlå ute til offentlig
ettersyni seks uker på innbyggersentreti rådhusetog på kommunenshjemmesidemed
høringsfrist 21.05.2015.Etter høring og offentlig ettersyn er planforslaget,med bla
grunnlag i høringsuttalelsene,justert og lagt fram for sluttbehandling,og vedtak i
kommunestyretden 10.11.2015,sak 88/15.
I medholdav plan- og bygningsloven§11-15er vedtaket kunngjort i lokalavisen,og ett
eksemplar av trafikksikkerhetsplanener sendt til enkelte offentlige myndigheter og
organisasjoner. Planen kan også leses på kommunens hjemmeside
www.eidsvoll.kommune.no
Kommunal drift takker barnehagene
og skolenesom har deltatt i kartleggingsarbeidet
og
andresomhar kommetmedinnspill i forbindelsemedplanarbeidet.

Forsidener tegnetav: StineVik Habberstad,6 klasse,Dal skole
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1 BAKGRU NN

1.1 Arbeidet

med kommunal

trafikksikkerhetsplan

Med bakgrunni de høyeulykkestallenei vegtrafikken anmodetStortingeti 1996 om
at det skulle settesi gang et arbeid for å stimulere flere kommunertil å utarbeide
lokale handlingsplanerfor trafikksikkerhet. Anmodningen ble fulgt opp gjennom
Stortingsmeldingenom Norsk veg- og vegtrafikkplan, som ble vedtatt våren 1997.
Det ble bestemt at tildeling av statlige midler til lokale trafikksikkerhetstiltak
(tidligere ”Aksjon skoleveg”) fra 2001 bare skulle skje med grunnlag i vedtatt
kommunaltrafikksikkerhetsplan.
Trafikksikkerhetsplanfor Eidsvoll kommuneble utarbeidet med bakgrunni dette
vedtaket og de mål som var gitt i kommuneplanen.Trafikksikkerhetsplanenfor
Eidsvoll 2011-2020,ble vedtatti mars2011,og det er denneplanensomnå rulleres.

1.2 Trafikkulykker

og samfunnsmessige

kostnader

Offisiell statistikk for perioden2000 - 2008 viser at vegtrafikkeni Norge i gjennomsnitt fører til 269 drepte pr år. Mens politiet årlig rapportererca 11 000 – 12 000
skadde,ligger antallet som behandlesav landetshelsetjenestepå nærmere40.000.
Underrapporteringen
gjør at vi får et skjevt bilde av situasjonen,noe som i verstefall
kan føre til feilprioriteringer. Undersøkelserviser at det er skadermed relativt lav
skadegradsom ikke rapporteres,og at ulykker som i nvolverersyklister og motorsyklister er sterkestunderrapportert.
De samfunnsøkonomiske
kostnadenesom knytter segti l trafikkulykkeneer betydelige:
•
•
•

Et dødsfall
En hardtskadd:
En lettereskadd:

33,1mill kroner
9,7 mill kroner
1,0 mill kroner

Kilde: Transportøkonomisk
institutt, 2009 tall.

Personskadeulykkene
i Eidsvoll representerer
ut fra detteen årlig samfunnsmessig
kostnadpå ca.200 mill kroner,medet gjennomsnittpå 6 mill kronerper ulykke.

I tillegg kommersavnog lidelsersomikke lar segprissettei et slikt regnestykke.Den
målrettedeinnsatssomgjøreser derfor veldig vikt ig får å redusereantall ulykker i
åreneframover.
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1.3 Om utrygghet
Mens ulykkene er relativt sjeldne hendelser,opplever mange menneskerdaglig
utryggheti trafikken,for segeller sinenærmeste.
Utrygghetenvil ofte værerelaterttil
samspilletmellom myke trafikanter og biltrafikken. Gradenav utrygghetpåvirkes
blant annetav trafikkbelastning,fartsnivå,andelen tungtrafikkog i hvilken graddet er
lagt til rettemedadskiltetiltak for myke trafikanter.
Utrygghetkan påvirke folks valgfrihet og trivsel i en størresammenheng.
Utrygghet
kan bidra at folk velgeromvegertil reisemåleteller at de brukerandretransportmåter
enn ønskelig,for eksempelbil framfor sykkel. Utrygghetkan væreen av årsakenetil
at foreldrekjører barntil skoleog fritidsaktiviteter,og meddet bidrar til økteulemper
for andre.Når utrygghetenblir stor nok, kan den også bidra til at folk avstårfra å
delta i ulike aktiviteter på fritiden. Sånnsett representerernok utrygghetet velferdstap for noenav kommunensinnbyggere.
Enkelte trafikksikringstiltak som bl.a veglys, kan gi en generellbedringav oversikt
og sosial kontroll, og dermedbidra til økt trygghet i en bredereforstand (f.eks i
forhold til kriminalitet eller mobbing).

Tegning:Stian Olsen.,6 klasseved Dal skole
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2 MÅL FOR TRAFI KKSI KKERH ETSARBEI DET

2.1 Overordnede

mål

Nasjonale mål
Det er gitt føringerfor trafikksikkerhetsarbeidet
gjennomflere nasjonaledokumenter.
Utfordringsdokumentettil ” Nasjonal Transportplan 2010-2019” målsatte en
betydeligreduksjoni årlig antall dreptei vegtrafikken. Regjeringenvil i planperioden
redusereantall drepteog hardtskaddei vegtrafikken medminst en tredelinnen2020,
sammenlignetmed gjennomsnitteti årene 2005 – 2008. Dette innebærerat antall
drepteog hardt skaddeskal reduseresfra rundt 1200 per år til maksimalt775 drepte
og hardt skaddei vegtrafikkeni 2020. Regjeringenansermålet for å væreambisiøst
men likevel realistisk,som en etappepå veg mot den såkaltenullvisjonen. Det vil si
en framtidig situasjonder trafikksystemetikke lenger skal kreve menneskeliveller
påførealvorlig/invalidiserende
skade.

For å kommevidere i trafikksikkerhetsarbeidet
vil det væreviktig å løseutfordringene knyttet til de ulykkestyper,trafikantgrupperog typer adferd som er mest utsatt
eller fører til flest ulykker med drepteog hardt skadde.Møteulykker,utforkjøringer
og ulykker med myke trafikkanter står for om lag 85 % av ulykkene med dødelig
utgangi vegtrafikken.

Regjeringenser derfor følgende hovedutfordringerf or trafikksikkerhetsarbeideti
perioden2010-2019:
•

Analyserviser at høy fart, ruspåvirkningog manglendebruk av bilbeltet er blant
de alvorligste typer risikoadferd.I tillegg er trøtte førere et økendeproblem i
vegtrafikken.

•

Ungdomi aldersgruppen15-24 år er overrepresentert
i ulykkesstatistikken.Til
tross for at aldersgruppenutgjør bare 14 % av befolkningen,er gruppeninvolvert i 30 % av alle ulykker.

•

Den demografiskeutviklingen fører til at folk lever lengre og at det blir flere
eldretrafikanter.Ulykkesrisikoenøkervesentligf ra 75-årsalderen.

•

Motorsyklisterhar 8 til 15 gangerhøyererisiko for å bli skadetsammenlignet
medbilførere.Motorsykkelulykkerutgjør ca 10 % av alle dødsulykkene.

Gjennomgåendesikkerhetstenkningi tråd med nullvisjonen skal være et bærende
prinsipp i ledelse, planlegging og gjennomføring av veg- og vegtrafikktiltak.
Regjeringenvil sette i verk tiltak innenfor alle områder for å møte ovennevnte
utfordringeri følge NasjonalTransportplan2010-2019.
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2.2 Mål i kommuneplanen
Kommuneplanenfor Eidsvoll 2013-2024definerervikt ige forutsetningerog mål som
settertrafikksikkerhetinn i en størresammenheng.
Overordnetmål:
-

Eidsvoll skal væreen god kommuneå bo og leve i. Dette bør væreet mål og felles
ansvarfor innbyggerne,de frivillige sammenslutnin
geneog kommunen.Gjennomden
kommunalevirksomhetenskal alle Eidsvolls innbyggere sikres best mulig velferd og
en rettferdig fordeling av goder og byrder somkommunenkan påvirke.

Kommuneplanentrekker opp viktige forutsetningersom har betydningfor arbeidet
medtransport-og arealplanlegging
framover.Her skal nevnes:
-

Boligområder og myketrafikanter må så langt det er mulig skånesfor støyendeog
farlig trafikk.

-

Ny bosetting lokaliseres slik at vi får en best mulig utnyttelse av eksisterende
barnehager,skoler, veger og ledningsnett.Det søkes å få en balansertboligbygging
med hensyntil de enkeltedeler av bygda. Innenfor dennerammenskal det fortsatt
satsesbevisstpå utvikling av kommunenseksisteren
de senterdannelserog kollektivknutepunkter.Styrkingav Eidsvoll sentrumskal være et prioritert områdei perioden.

-

Trafikksikkerhetsplanener sværtviktig for det arbeidet som gjøresfor å bedre
trafikksikkerheten.

-

Det skal leggesvekt på utbyggingog utvikling av kommunikasjoner,inkludert
trafikksikring.

2.3 Mål for ulykkesreduksjon

og måloppnåelse

Trafikksikkerhetsplanen
er utarbeidetetterfølgende retningslinjer:
-

Planenskal bidra til et bedrebeslutningsgrunnlag
for å gjennomføretiltak som
redusererrisikoen for ulykker, følgeneav ulykker, og opplevdutryggheti trafikken.

-

Planen skal bidra til en sterkere fokusering på trafikksikkerhet i areal- og
transportplanleggingen
og bidra til en bevisstgjøring av planleggere,politikere og
folk flest omkringtrafikkforhold og egenatferdi trafikken.

-

Planenskal gi et bedregrunnlagfor samarbeidmedandreaktøreri trafikksikkerhetsarbeidet.

-

Planenskal leggetil rette for at flere kan gå eller sykle trygt i stedetfor å kjøre
bil. Det leggessærligvekt på å redusereandelengrunnskoleeleversom kjørestil
skolen,bådeav hensyntil barnasfysiskehelseog fordi privatbiler i skoleområdene utgjør en sikkerhetsrisiko.I planperiodenfram til 2015 leggesdet derfor hovedvektpå gjennomføringav fysisketiltak i vegnettet.

-

Planenskal bidra til økt fokus på drift og vedlikehold slik at gåendeog syklende
gis et attraktivttilbud.

Trafikksikkerhetsplan
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-

Planenutarbeidesog behandlessom kommunedelplanetter plan- og bygningslovensbestemmelser.

Mål for effekt:
I samsvarmed milepælerfastsatti Nasjonaltransportplan, arbeidesdet ogsålokalt
mot en reduksjoni antall personskader
i trafikken.
Trafikksikkerhetsplanen
sikter mot ambisiøsemål:
• Antallet personskadeulykker
på vegnettetskal reduseres med minst en tredel i
løpetav planperioden,dettei tråd med”nullvisjonen”.
• Stedersomopplevessomutryggepå grunn av biltrafikkenskal utbedres
Tabell 2.1: Mål for ulykkesreduksjon, antall personskadeulykker (Eksklusiv E6)

I planperioden

Ulykker 2000-08

Mål innen2020

Målsattendring

198

132

- 66

15

- 6.6

Perår (gjennomsnitt) 22

Ut fra dettemå ulykkestalleti 2020 ligge på 15 personskadeulykker,
mot dagensrate
på 22 per år. Skal reduksjoni antall ulykker væremulig, vil det krevesen målrettet
innsatsbådefra kommunen,fylket og Staten.

Ulykkesreduksjon og måloppnåelse
Trafikksikkerhetsplanfor perioden2002-2011haddesom hovedmålå redusereantall
personskadeulykker
på vegnettetmed ca 20 prosenti fireårsperiodenfra 2002-2005.
Samtat stedersomopplevessomutryggeskulle utbedres.
I den første fireårsperiodenfra 2002-2005skjeddedet i gjennomsnitt21 personskadeulykkerpr år i Eidsvoll, når E6 holdesutenfor.Dettetilsvarteen reduksjonpå 10 %
i forhold til analyseperioden
1996-1999,da gjennomsnittet lå på 23,25ulykker pr år.
Målet om 20 % reduksjonble ikke nådd,men det er viktig å væreklar over at det i
denneperioden,og viderefram til i daghar værten betydeligveksti biltrafikken, slik
at ulykkesrisikoener vesentligredusert.Ser vi på hele periodenfram til 2008 er det,
trossstor trafikkveksten reduksjoni antall personskadeulykkerpå vel 6 %.

Enkelttiltakenesvirkning på trafikksikkerhetenvil bare unntaksvis være direkte
målbare,og da først 2-3 år i ettertid.Effekten av de samledetiltakenebør imidlertid
kunne følgesår for år gjennomden offisielle ulykkesstatistikken.Den bør leggestil
grunn for eventuelle kursendringerunderveis og senest ved neste rullering av
handlingsplanen.
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Trondheimsvegen
gjennomRåholt(tidligere E-6)

Holdningsendringer
For å reduserepersonskadeulykkene
og øke trygghetsfølelsenfor de ulike trafikkantgrupperer det viktig med gjennomføringav fysiske trafikksikkerhetstiltak,men en
holdningsendringnår det gjelder:-overholdelseav fartsgrenser,-bruk av sikkerhetsutstyr, -kjøring utført av ruspåvirkedeførere og førere som er trøtte, -tilstandsmål
knyttet til trafikkantopplæringen
og tiltak for å sikre kjøretøyparkener avgjørendefor
å kunnenå måletom nullvisjonen.
Målrettet innsatsnår det gjelder holdningsskapende
arbeid er ressurskrevende.
Det
kreves stort engasjementog kunnskap om trafikksikring, samt en pedagogisk
bakgrunnfor å kunne påvirke de ulike trafikkantgruppersholdninger.Pr. i dag har
kommunenbegrensede
ressurserå setteinn i dettearbeidet.
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3 TRAFI KKSI KKERHETSARBEI

3.1 Eidsvoll

DET

kommune

Kommunenhar et allsidig ansvarinnenfor trafikksikkerhetsarbeidet,med forebyggendehelsearbeid,opplæringi barnehager/skoler
og planlegging,drift og vedlikehold
av det kommunalevegnettet.Gjennom arealplanleggin
gen leggesdessutenviktige
premisserfor trafikkutviklingenframover.
Tidligere har det faglige og administrativearbeidet knyttet til trafikksikkerhet i
kommuneni hovedsakligget til teknisk etat og skole- og barnehageetaten.
Begge
etatenehar vært representerti Trafikksikkerhetsgr
uppa. Etter omorganiseringenvil
det nå bli opprettet en trafikksikkerhetsgruppebestående av representanterfra
virksomhetenekommunalforvaltning,oppvekstog kommunaldrift.
Aksjon skoleveg
Kommunenhar i en årrekkearbeidetmed utbedringstiltak gjennomAksjon skoleveg.
Aksjon skoleveghar fungertsomen øremerketstatlig tilskuddsordning,medkrav om
egenandelfra kommunene.De siste fem årene har Eidsvoll kommune mottatt
ca.7.millionerkroneri statlig tilskudd. Pengenehar gått til bedringav atkomstforholdeneved skolene,anleggelseav gang-og sykkelvege
r, fortau og andremindretiltak,
som skilting, oppmerking, trafikkgjerder, fartshumper og veglys. I 2001 ble tilskuddsordningen
overført fra Statentil fylkeskommunen, som har valgt å videreføre
ordningenpå sammemåtesomtidligere.

Tabell 3.1: Midler bevilget til trafikksikkerhetstiltak de siste årene (1.000 kroner)

2010

2011

2012

2013

2014

Kommunalets- midler/strekningstiltak, Kv

500

2800
2000

4100

2950

3950

Statlig tilskudd- aksjon
skoleveg

970

684

604

2385

2350

I alt

1470

5484

4704

5335

6300
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Opplæring og holdningsskapende arbeid i skolen
Skoleneer viktige aktører i det holdningsskapende
arbeidet.Trafikksikkerhetsom
temaskal involverebådebarn,lærereog foresatte.Det skal omhandlebevisstgjøring,
holdningsdannelse
og ansvarliggjøring.I ny læreplan er det klare kompetansemål
når
det gjelderkunnskapom trafikksikkerhetetterendt4, 7 og 10 trinn.
Trafikkopplæringog holdningsskapende
arbeidgjennom særligetiltak som sykkeldagen og kampanjerfor bruk av sikkerhetsutstyr(refleks og hjelm) er viktig. Ved
barneskolene
drivesogsåøving i bruk av skolebuss.
Rusforebyggende arbeid
Kommunendriver genereltforebyggendearbeidmot rusmiddelbruk.Hovedinnsatsen
leggesi arbeidblant ungdom,med oppsøkendevirksomhet og informasjongjennom
skolene.
Skoleskyssordningen
Førsteklasseelevenehar etter reglenerett til fri skoleskyssnår de bor to kilometer
eller mer fra skolen.Tilsvarendeskyssgrense
for elever i 2-10 klasseer fire kilometer.
Det kan søkesom dispensasjonfra reglenedersomet antall kriterier for trafikkfarlig
skoleveg oppfylles. Kravene er strengerefor 6-10 klasse enn for småskolen.På
strekningerder det går skolebuss,kan eleveruten rett til fri skoleskyssbli med som
betalendepassasjerer
(ogsåeleverved ungdomsskole
og videregående
skole).
Drift og vedlikehold
Kommunenhar driftsansvaretfor det kommunalevegnettet og for gang-og sykkelveger langs fylkesveger,med unntak av de fylkesvegen
e som før 1.januar2010 var
riksveger. I alt omfatter dette ca.135 km kjøreveg og ca. 45 km gangsykkelveg/fortauer.Det daglige vedlikeholdet besørges av kommunensvegvesen
bestående
av en arbeidslederog seksfagarbeidere.Vintervedlikeholdetsuppleresmed
innleidefirmaer.
Trafikksikkerhetsplanen

– oppstart og prosess

Arbeidet med denne rullering av handlingsplanenstartet formelt med varsel om
oppstartved kunngjøringi lokal avisenog på kommunenshjemmesidesamtidigsom
relevanteoffentlige instanserog organisasjonerble varslet ved brev av 25.04.14.
Arbeidetmedrevisjonav handlingsdelener gjennomført av kommunaldrift.
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Utrygge stederpå skolevegeneer kartlagt gjennomen egenundersøkelse
ved barneog ungdomsskolene,
og barnehagene
i kommunen.Resultateneer gjengitti vedlegg1.
Planenleggesut til offentlig ettersynfør godkjenning i kommunestyret.

3.2 Andre aktører

Akershus

i trafikksikkerhetsarbeidet

fylkeskommune

Akershus Fylkeskommunenhar ansvar for utbygging og drift av fylkesvegenei
Eidsvoll. Arbeidet utføresav Statensvegvesen.Statensvegvesenutarbeiderhvert år
forslag til handlingsprogramog budsjettfor fylkesvegenei Akershus,som vedtasav
Fylkestinget.Detteskjer på bakgrunnav en innspillrundei kommunerog regioner.
Akershusfylkeskommunehar også ansvarfor kollektivtransportog for å bidra til
areal- og transportplanlegging
i regionen.Fylkeskommunenskal bidra til løsninger
som er godebådemht. miljø, trafikksikkerhet,effektiv trafikkavvikling og til trygge
bomiljøer.
Akershusfylkeskommunehar vedtatt handlingsplanfor trafikksikkerheti Akershus
for perioden2015 – 2018.Denneplanener nå sendtalle kommunenei Akershusog
har følgendefokusområder:
- Utsattetrafikantgrupper
- Barn i trafikken
- Ungdom
- Voksne– mennoverrepresentert
- Eldre bilførere
- Syklister
- Rus

Statens

vegvesen

StatensvegvesenRegionøst, er en naturlig samarbe
idspartnerog bidragsyterknyttet
til trafikksikkerhetsarbeidet.
Statensvegvesenhar ansvarfor planlegging,bygging,
drift- og vedlikehold av fylkesvegnettetsamt tilsyn med kjøretøy og trafikanter.
Etaten utarbeider bestemmelserog retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk,
trafikantopplæringog kjøretøy. Statensvegvesendriver faglig rådgiving ovenfor
kommunene,og administrererordningenmedaksjonskolevegsomfortsettersomfør.
Vegvesenethar ogsåen viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidetgjennomutekontrollvirksomhet. Vegvesenetsressursinnsatstil bilbeltekontroll og teknisk kontroll av
tungekjøretøyerskal trappesopp i henholdtil ”Nasjonal strategifor forebyggingav
ulykker sommedførerpersonskade
2009-2014”.
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Politiet/lensmannsetaten
Politiet utførerkontroll og overvåkingav bådekjøretøy,trafikk og trafikanter.Politiet
har myndighetfor forbuds- og påbudsskiltene.Etaten har ansvaretfor utfylling av
ulykkesrapporteretter trafikkulykker med personska
de, dette gir grunnlagetfor den
offisielle ulykkesstatistikken.Ut over dettedriver politiet etter evnemedinformasjon
og forebyggendearbeid i skoler, barnehagerog organisasjonerog rådgiving til
kommuneri spørsmålknyttet til trafikksikkerhet,reguleringer,skilting mv.
Trygg Trafikk
Trygg Trafikk arbeiderfor å oppnåbestmulig trafikksikkerhetfor alle trafikantgrupper. Organisasjonen
har et særligansvarfor at trafikkopplæringenog informasjonom
trafikksikkerhetblir gjennomførtsom et ledd i en samordnetinnsatsmot trafikkulykkene.
Trygg Trafikk har to hovedmål:
- Bidra til at alle barnog ungefår en kontinuerlig og god trafikkopplæring.
- Påvirketrafikantenetil sikker atferdog settetrafikksikkerhetenpå dagsorden.
Trygg Trafikk er et kompetansesenter
for trafikkopplæring av barn og unge, de
organisererkampanjerfor økt trafikksikkerhetog arrangererkurs. I tillegg engasjerer
de segi forhold til lovverket – som fartsgrensespø
rsmål, bilbeltepåbudi buss,påbud
om sykkelhjelm og lovfestet rett til trygg skoleveg. Trygg Trafikk er en pådriver
overfor beslutningstakere,
på bådenasjonaltog fyl keskommunaltnivå.
Lag og frivillige organisasjoner
Engasjementet
fra lokalbefolkningener viktig. Gjennom henvendelserfra enkeltpersoner, lag og foreninger får kommunenviktige innspill i trafikksikkerhetsarbeidet.
Lag og organisasjoner
er ogsåviktige aktøreri forhold til opplæringog holdningsskapendearbeid
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Andre aktører
•
•
•
•
•

Bilorganisasjonerog transportnæringen
Forsikringsbransjen
Trafikkskolene
Forskningsinstitusjoner
NSB eiendom/Jernbaneverket

•
•
•
•
•

Kommunehelsetjenesten
Fylkeslegen
Lokal presse
Redningstjenesten
Interesseorganisasjoner

Tegning:HenrietteLøkkemoIsaksen,6 klasseved Dal skole

Trafikksikkerhetsplan
for Eidsvollkommune
2015-202
4

16

4 ULYKKESANALYSE-PERSONSKADEULYKKER
Analysen er basert på politirapporterte personskade
ulykker hentet fra Statens
vegvesensSTRAKS-register.I forbindelse med utarbeidelsen av førstegenerasjon
trafikksikkerhetsplan,ble det gjort en ulykkesanal
yse meddatafra perioden1996-99.
I denneanalysenpresenteresulykkesdatai hovedsakfra perioden2000 – 2008, de
siste 9 årene.Det er kjent at det er en underrappo
rtering av ulykker, særlig for de
ulykker med laverealvorlighetsgrad.Statistikkenviser derfor bareen del av ulykkessituasjonen.
Ulykkesstatistikkener delskommenterti lys av gjennomsnittstallfor Akershusfylke,
delsi lys av tall for andrekommunerpå Romerike.

4.1 Ulykkesutviklingen

over

tid - Eidsvoll

og nabokomm

u-

nene
Eidsvoll kommunehar det neststørstefolketallet av kommunenepå øvre Romerike,
bare overgåttav Ullensakerkommune.Arealmessiger kommunenden tredje største
(456 km2). I niårsperioden(2000-2008)skjeddedet 301 ulykker i Eidsvoll kommune.
Dette er i gjennomsnitt33 ulykker per år. Tallet har en svak nedgangi forhold til
analysenfor forrige periode1996-99.Sett ut fra f olketallet er kommunenoverrepresenterti ulykkesstatistikken,med et skadetallper innbyggersom ligger 25 prosent
over gjennomsnittetfor fylket. Ulykkene i Eidsvoll kommunefører gjennomgående
til alvorligereskaderenn i sammenliknbarekommuner (med unntakav Ullensaker).
Andelenalvorlige/dødeligeulykker ligger 63 prosent over gjennomsnittetfor fylket,
noesomer uendretfra forrige analyseperiode.

Tabell 4.1: Personskadeulykker og skadetilfelle i utvalgte Akershuskommuner 20002008
Antall
ulykker

Skaddeog
drepte,i alt

Befolkning

Skaddeog
drepte/1000innb

Alv grad1
%

Ullensaker

500

741

29.088

25.5

23

Eidsvoll

301

462

20.689

22.3

18

AurskogHøland

235

337

14.294

23.6

10

Fet

167

254

10.238

24.8

10

Nes

224

317

18.827

16.8

12

Nannestad

125

176

10.927

16.1

14

Sørum

241

360

15.369

23.4

11

Akershusfylke

3235

9217

518.567

17.8

11

1

Andelenskadetilfellemedalvorlig eller dødeligutfall
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Ulykkesutviklingeni kommunenvarierer fra år til år, men sammenlignetmed de
øvrigeRomerikskommunene
har Eidsvoll imidlertid en svaktfallendeulykkesratefor
heleperioden.Flereav kommunenepå Romerikeer utfra folketallet overrepresentert
i
ulykkesstatistikkeni forhold til fylkesgjennomsnit
tet. Det kan skyldes generelten
sterktrafikkvekstog et overordnetvegnettmedstor gjennomgangstrafikk.
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Figur 4.1: Utvalgtekommuner.Ulykkesutviklingi perioden (årlig antall psu)

4.2 Vegtyper
Eidsvoll kommuneshøye antall ulykker og høy alvorlighetsgradhar dels sammenhengmedat E-6 går gjennomkommunen.I niårsperiod
en skjeddeen tredjedelav alle
ulykkene i Eidsvoll kommunepå E6, og hele 43 prosent av de skadde/drepteble
rammetpå E6. Det er årlige variasjoner,men tallene for Eidsvoll kommuneviser en
positiv trendi ulykkesutviklingenfra år 2000,med39 ulykker til 27 ulykker i 2008.
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Figur 4.2: Ulykkesutviklingenpå E6 og øvrigeveger
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Andelenulykker på riks- og fylkesvegerer prosentvis høyerei Eidsvoll kommune
ennfor øvrigegjennomsnitteti Akershus.Påde kommunalevegenehar det derimot
værten sværtpositiv utvikling medlangt færreulykker i denneperioden,og meden
prosentandelav alle ulykkenesomligger vesentligunderAkershustallene.

Tabell 4.2: Eidsvoll kommune. Ulykker etter vegtype (20000-2008)

Vegtype

Antall ulykker

%-andel

Akershus(%)

E-6 + riksveger

177

59

56

Fylkesveger

101

33

26

Kommunaleveger

21

7

13

Privateveger

2

1

2

I alt

301

100

100

1

1) Herav 103 ulykkerpå E6

4.3 Ulykker

fordelt

over året.

Figur 4.3 viser hvordanulykkenei Eidsvoll kommunevariererover året.
Ulykkenesfordeling viser at periodenjuni – november har en høyereulykkesrateenn
vinter- og vår- månedenedesember– mai. Flestulykker skjer i juni – juli – augustog
gjenspeilertrolig trafikkvariasjonenepå stamveg-og hovedvegnettet.
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4.4 Føre- og lysforhold
Mer enn seksav ti ulykker i Eidsvoll kommuneskjedde på rett vegstrekningog ca
hver femte i kryss. Fordelingeni Eidsvoll kommuneskiller seg lite fra fylkesfordelingen.
Nestenseksav ti ulykker skjeddepå tørr, bar veg. Sett i forhold til fylkesgjennomsnitteter andelenav ulykkenelik bortsettfra på våt, bar vegbanehvor den kommunale prosentviseandelenligger lavereennfylkesgjennomsnittet.
Andelen ulykker som skjeddei mørkepå vegstrekning
er uten veglys, var i Eidsvoll
kommunemer enn dobbelt så høy som i fylkesgjennoms
nittet. Ulykkestilfelleneher
har økt i forhold til forrige analyseperiode
(96-99). Tofelts E6 uten veglys gjennom
Eidsvoll kommunekan væregrunnentil dette. Mønsteret gir signalerom at det er
gevinsterå hentepå å anleggeog utbedreveglys, og bedre kantmerkingpå utsatte
strekninger.Setabelleri vedlegg3.

4.5 Trafikantgrupper
I Eidsvoll kommuneer det som på landsbasisaldersgruppen15-24 år som skiller seg
ut medoverhyppighetav skadde/drepte.
Av 497 skadetilfeller stoddennegruppenfor
27 prosent.Mønsteretgjenspeileren høy risiko for unge,mannligebil- og MC-førere.
Dette viser sammetendenssom for tidligere analyseperiode(96-99), men likevel en
nedgangpå 9 prosentfra sist.
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4.6 Ulykkestyper
Utforkjøring og møteulykker(frontkollisjoner) peker seg fortsatt ut som de mest
typiske ulykkestypenei kommunen,med henholdsvis28 og 25 prosentav materialet.
Disse ulykkestypenekan ofte skyldes høy fart, og f ører også ofte til alvorlige
personskader.
De fleste av dennetype ulykker skjedde på E6, med ogsåpå enkelte
riksvegstrekninger.Som vist i tabell 4.3 ligger andelen utforkjøring og da særlig
møteulykker over fylkesgjennomsnittet. Andelen fotgjengerulykker er halvert i
forhold til forrige analyseperiode(96-99), og ligger nå under fylkesgjennomsnittet.
Dette må seesi lyset av kommunensinnsatsrettetmot byggingav gang-/sykkelveger
og fortau igjennommangeår.
Tabell 4.3: Eidsvoll.Ulykkeretter ulykkestype(00-2008)

Ulykkestype

Antall ulykker

%-andel

Akershus%)

Utforkjøring

86

28

26

Kryssendekjøreretning

60

20

24

Møteulykker

74

25

13

Sammekjøreretning

50

17

23

Fotgjengerulykker

10

3

9

Annet/ ukjent

21

7

5

Sum

301

100

100

Viltulykker
I viltnemndasregistreringerav elgpåkjørslerfor årene 2001-2009ble det registrert
mellom 18 og 48 elg påkjørslerpr. år i Eidsvoll kommune,et gjennomsnittpå 29
påkjørslerpr.år. Dette er en nedgangfra perioden1997-2000,hvor de ble registrerti
overkantav 40 elgpåkjørslerpr. år. E-6 fra Ullensakerkommunetil Minnesundpekte
segut mednestenhalvpartenav påkjørslene.
Følgendestrekningerhaddeminst 8 elgpåkjørsleri perioden(2001-2009):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-6 Dal – Andelva
E-6 Andelva– Eidsvolltunnellen
E-6 Eidsvolltunnellen– Minnesund
Fv 177 Frilset – Jøndal
Fv 177 Elstad– Minnesund
Fv 181 Vorma – Jønsjøen
Fv 181 Jønsjøen– Hedmarksgrensa
Fv 180 E-6 – Hurdalsgrensa
Fv 501 (Trondheimsvegen)
Andelva– Hammerstad
Fv 503 Finstad– Bårlidalen
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4.7 Skadegrad
I Eidsvoll kommuneble det i perioden2000-2008drept 26 personeri trafikken,og 56
personerble alvorlig eller meget alvorlig skadd. Som ved forrige analyseperiode
(1996-1999)ligger også denne gang andelenulykker med dødelig utfall høyerei
Eidsvoll kommune,enn for fylket som helhet.Andelen ulykker med alvorlig skadde
har gått betydelignedmenshendelsermedlettereskaddehar økt noe.

Tabell 4.4: Eidsvoll.Ulykkeretter alvorlighet(00-2008)

Skadegrad

Antall personer %andel

Antall
ulykker

%-andel

Akershus(%)

Lett

380

82

236

78

90

Alvorlig

50

11

38

13

7

Megetalvorlig

6

1

6

2

1

Dødsfall

26

6

21

7

2

462

100

301

100

100

Alvorlighetsgradenvarierer etter vegtype. På E-6 f ørte mer enn halvparten av
ulykkenetil alvorlige skader,mensandelenalvorlige ulykker for riksvegerlå på 20
prosentog 11-12prosentfor fylkes- og kommunevege
r.

4.8 Særlige

ulykkesstrekninger

og -punkter

Ulykkesbildeter sterktpregetav E-6, som strekkerseggjennomkommunenfra nord
til sør, en vegstrekningpå mer enn tre mil. Nær hver tredje ulykke i niårsperioden
skjedde på E-6. Også to andre veger skiller seg ut med mange ulykker, Fv-501
Trondheimsvegen
gjennomRåholt (tidligere E-6) og Fv 181 Eidsvollsvegenmellom
Bogsrudkrysset
på E-6 og Sundet(tabell nesteside).
Tabell 4.5: De mestulykkesutsatte
vegstrekningene

Vegstrekning

Antall ulykker 2000-2008

E-6

103

Fv-501Trondheimsvegen

59

Fv-181Eidsvollsvegenmv

26

Fv-177Nesvegen-Østsidavegen

19

Fv-33 Feiringvegen

17

Fv-176Kolonivegen

6

Fv-504Hjeravegen

4

Fv-502Strandvegen

2
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Statensvegvesen,Romerikedistrikt utarbeideti 2008 en rapport med oversikt over
ulykkespunkterog -strekningeri femårsperiodenfram til 2007. Punkterpå vegnettet
hvor det ble registrert3 eller flere politirapporterte personskadeulykker
(PSU) i løpet
av femårsperioden,
og på strekningermedmer ennsju PSUer medi rapporten.
I Eidsvoll kommuneble det registrertfire ulykkesbelastedepunkterog en strekning.
Alle områdeneer knyttet til Trondheimsvegen
i sørbygda.Ett av punkteneer krysset
Trondheimsvegen/Kolonivegen,
som er tatt inn i lista over prioriterte trafikksikkerhetstiltak i dennetrafikksikkerhetsplanen.
Det foreslåsombyggingav kryssettil for
eksempelrundkjøring.Somstrakstiltakvurderessiktutbedringog skilting/merking.
For de øvrige punkter/strekningerer det enten gjennomført utbedringstiltakeller
planlagtgjennomførttiltak.
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5

KARTLEGGI N G VED SKOLER OG BARN EHAGER

Ved dennerulleringener det gjennomen rundspørrin
g kartlagt stedersom oppleves
som utryggepå skolevegeneog ved barnehagene.
Ved rulleringenfor perioden20112020 ble det i tillegg innhentetinformasjonom trafikkopplæringog kampanjerrettet
mot sikreretrafikantatferd.

5.1 Kartlegging

av utbedringsbehov

Til barne-og ungdomsskolene
ble det sendtut et enkelt spørreskjemasammenmed
kart over skolensopptaksområder.
Rektor,FAU og elevrådetble bedt om å merkeav
utryggepunkterog strekningerpå kart og rangeredisse etter viktighet. Påpekingav
utryggestederfra de tre respondentene
viste stor grad av overensstemmelse,
selv om
rangeringenkunneavvike noe.Det ble innhentettil svarendevurderingerfra styrernei
alle barnehagene
i kommunen
Skole- og barnehagekartleggingen
avdekkeret stort behovfor utbedringpå skolevegeneog i skolenesatkomstsoner.I alt ca 100 småog storetiltak står på ”ønskelista”.
De hyppigst nevnte problemeneer manglendefysisk tilrettelegging for myke
trafikanter og manglendebelysning. Også utbedringe
r i skolenesatkomstsonerer
ønsketav mange.Gangfelter i tillegg et tiltak som er mye etterspurt.Vedtaksmyndighet for anlegging av gangfelt avhengerav vegkategori. På kommunal veg er
vedtaksmyndighetVirksomhetsleder,Kommunal drift og på øvrige veger er det
Statensvegvesenved Regionskontoret.Vedtaksmyndig
hetenemå forholde seg til
kriterier gitt i Statensvegvesenshåndbok270 – Gangfeltkriterier for etableringav
gangfelt.
De fleste problemstederligger langs fylkesvegerog kommunaleveger.En oppsummering av resultatenefra spørreundersøkelsen
for skole og barnehagene
er gjengitt i
vedlegg1, disseerstatterresultatenefra forrige kartleggingsundersøkelse.

5.2 Trafikkopplæring

og kampanjer

Gjennomrundspørringenved forrige rullering ble ulike trafikkrettedeaktiviteter ved
skolenekartlagt.Resultaterfra kartleggingener vist på nesteside.
Da var aktiviteteneved barneskolene
rimelig godt samordnet.Alle skolenegjennomførte kampanjerfor refleksbruk,mens7 av 8 barneskolene gjennomførtekampanjer
også når det gjaldt bruk av sykkelhjelm. Sykkeldage
r ble arrangertved de fleste
skolene,samt øving i atferd ved bruk av skolebuss.Ingen av skolenega tilbud om
skolepatrulje.Det var heller ikke arrangertegnekampanjerfor å få flere til å gå selv
til skolen(”aktiv skoleveg”).
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Figur 5.1: Aktivitetervedbarneskolene

Aktivitetsnivåetvariertenoe mer mellom de tre ungdomsskolenei kommunen.Type
aktivitetervar sykkeldag,refleks-og hjelmkampanj
er og kampanjen” ikke tøft å være
død”. Ved sykkeltureri regi av skolener det ønskeligat alle elevenebruker sykkelhjelm og refleks.

Vilberg skole,trygg kryssingvedskolestart
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6 H ANDLI NGSPLAN
Etter flere år medhøy trafikkvekstpå norskevegerer vekstennå i ferd medå flate ut.
For 2008 viser tallene en trafikkøkning på landsbas
is på 1,3 prosentsammenlignet
med 2007, menstilsvarendeutvikling fra 2006 -2007 viste en vekst på 3,6 prosent.
Det er likevel viktigere enn noen gang med målrettet innsatsfor å nå målet om
”nullvisjonen”. Kommunenstår derfor overfor en betydelig utfordring når det gjelder
å redusereulykkestallet,følgeneav ulykkene og den utrygghetsom er kommet til
uttrykk gjennomkartleggingved skolerog barnehage
r.
For å lykkes må tiltak settesinn på en rekke områder, i tett samarbeidmellom
myndigheterpå alle forvaltningsnivå.Gjennomlokalt påtrykk siktes det ogsåmot å
skape et større handlingsromfor strakstiltak av typen nedsattefartsgrenserog
automatisktrafikkontroll på fylkesveger.

6.1 Opplæring,

tilrettelegging

og samarbeid

Undersøkelsen
som ble gjennomførti forbindelsemed rullering av trafikksikkerhetsplanenviste at skolerog barnehagergjennomførerulike tiltak innentrafikkopplæring.
Opplæringog informasjonom trafikksikkerheti skoler og barnehagerer viktig og vil
på sikt bidra til økt bevissthetom riktig atferd i trafikken.For at trafikksikkerhetskal
bli en kontinuerlig og naturlig del av skolens aktiviteter må dette temaet inn i
skoleneslæreplaner.I NTP 2010-2019leggesdet opp til et tetteresamarbeidmellom
samferdsels-og utdanningsmyndighetene
for å få en ytterligere styrking av trafikkopplæringen,i samsvar med intensjonen i læreplanenfor grunnopplæringeni
kunnskapsløftet.Det leggesopp til at trafikkopplæring også skal være integrert i
barnehagenes
årsplanarbeid.Trafikksikkerhetskal i ntegreresi barnehagenes
helsemiljø- og sikkerhetsarbeide
(HMS) og trafikkoppdragelsei nærmiljøetskal integreres
i arbeidetmedomsorg,læringog mestringi barneha
gene.
Det er videre et mål å tilretteleggefor samarbeidmellom den offentlige skole og
trafikkskolene,og for at flere offentlige skoler skal kunnetilby trafikalt grunnkursi
tilknytning til skolene.Opplæringi trafikalt grunnkursmå foregåsomet tillegg til det
ordinæretimetalletelevenehar krav på i de ulike fagene.
Opplæringenbør ogsåhenvendeseg til foreldrene,som har en viktig rolle når det
gjelder å gjøre barna selvstendigeog rasjonellei trafikken. Foreldresskyssingav
skolebarner i denne sammenhenget tema som kan møtes med informasjon og
aksjonerav typen”aktiv skoleveg”.
Samarbeidetmed det lokale lensmannskontoret
bør vi dereutviklesnår det gjelder
særligetiltak rettet mot skolene.For eksempelflere kontroller ved skolene,sykkelknappen,møtemedrussenmv
Informasjonog opplæringmå ogsårettesmot fagfolk og politikere med ansvarfor
planutforming,budsjetterog prioriteringer. Skal en oppnå resultater,må en være
innstilt på at tiltakene kan være”upopulære”hos enkelte grupper(f.eks tiltak som
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nedsattefartsgrenserog fysisk fartsdempendetiltak). Periodiskestatusrapporterfra
trafikksikkerhetsgruppa
vil væreen viktig kilde ti l informasjonom utviklingen.
Ved nestehovedrevisjonav trafikksikkerhetsplanen
bør det vurderesom informasjon
og holdningsskapende
arbeidskal vies størreplass.
Kontroll

og håndheving

Politiet utfører ulike stikkprøvekontrollersom promille, fart, bruk av bilbelte mv.
Gjennomsamarbeidsfora
med politi/lensmannsetaten
kan kommunensøkeå påvirke
kontrolloppleggene.Dersom det f.eks er ønskeligmed flere kontroller ved skolene
over åretog ikke bareved skolestart
Automatisk fartsovervåking(ATK) og tekniske kontroller skjer som et samarbeid
mellom Statensvegvesenog politiet.
Statensvegvesensatserpå en utvidelseav antall f asteATK-punkterfra ca 330 til 400
på landsbasisinnen 2020. Med bakgrunni dette bør kommuneninnlede samarbeid
med Statensvegvesenom aktuelle ATK- strekningeri Eidsvoll kommune.Tiltaket
kan knyttesbådetil stederder det skjer ulykker og/eller der det opplevesutrygghet.
Kontrollpunktenekan inngå midlertidig, i påventeav investeringsmidlerfor fysiske
tiltak somgang-og sykkelveger,miljøgatermv.

6.2 Drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold av vegnettetpåvirker både den daglige trafikkavviklingen og
trafikksikkerheten.Et godt vedlikehold,spesieltm.h.p myke trafikkanter,vil kunne
bidra til redusertbiltrafikk ved at flere vil sykle eller gå i områderog på strekninger
hvor det er lagt til rette for dennetrafikkgruppen. Vintervedlikeholder spesieltviktig
i forhold til trafikksikkerhet for de ulike trafikkgruppene.For vintervedlikehold
gjelderi dagfølgendekriterier:
•

Brøytingstartesi utgangspunktet
ved 5 cm løssnø

•

Det er en målsettingat alle vegerskal værebrøytet innen det er kommet12
cm tørr snø,noemindreved våt snø.

•

Ved vind og snødrevvurderesbehovfor brøytinghvert enkelttilfelle, mendet
skal kjørespå et slikt tidspunktat vegenlar segåpnemedplog.

•

Ved glatt føre strøsalle vegerog gang-sykkelveg/fortau. På overtid strøskun
bakkerog andrevanskeligepartier. Det tilstrebeså utføre forebyggendestrøing.

•

Områderrundt skoleneer prioritert slik at disseer klare før skolestart.

•

Kommunalevegersaltesi lite omfangog kun ved spesielle behov

Vårrengjøringav vegerog gaterprioriteresutført i mai måned.Kantklipping foretas
to gangeri året. Vedlikehold i form av nyasfaltering, høvling av grusveger,vedlikehold/oppgraderingav veglys, og annetgenereltvedlikehold, utføresså langt det lar
seggjøreinnefordenøkonomiskerammensomblir gitt i årsbudsjettet.
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I forbindelsemed private utbyggingsprosjekterfår kommunenhvert år flere meter
veg å vedlikeholde.De siste8 åreneer det startetopp privateprosjektersommedfører
at kommuneni alt har fått ca. 6 km mer veg, og ca 5 km mer gang-sykkelveg/fortau,
til vedlikehold.Dette inklusiv overvannssystem
for vegenmed ca 8 km overvannsledningmedtilhørendevegsluk.I tillegg kommerogsåca 300 veglyslamper.
Det er viktig at vegvesenetsdriftsbudsjettøkes i takt med økt antall meter veg i
forbindelsemedbådeprivat og offentlig utbyggingav vegnettet.
For å oppnå en god trafikkavvikling og høy trafikksikkerhet er det viktig at det
avsettestilstrekkeligemidler på årsbudsjettene
ti l vedlikehold,spesieltmed tankepå
vintervedlikehold.For å få en overføringav trafikk fra bil til sykkel, må forholdene
leggestil rette for det. Gang-/sykkelvegerog fortau må derfor ha en forutsigbarog
god standart,særlig på hovedruteneog mellom vikti ge målpunkt. Vegetasjonsom
hindrer frisikt i kryssog avkjørslerog skjermerf or trafikkskilt og vegbelysning,er et
økendeproblemi forhold til trafikksikkerhet,og som det derfor bør fokuseresmer på
i det generelle vedlikeholdet. Befolkningensengasjement er viktig i forhold til
rapporteringav feil og manglertil vegholder.

Brøytingav kommunalveg.

6.3 Fysiske

tiltak

I tabell 6.1 til 6.4 er det gjort en prioritering av tiltak på kommunaleog fylkeskommunaleveier. Ved rangeringener det lagt vekt på både ulykkesrisikoog rapportert
utrygghet (kriterier for nyttevurdering,se vedlegg 2). Det er også tatt hensyntil
mulige besparelsersom følge av redusertbehovfor skoleskyss.For fylkesvegeneer
det lagt vekt på sammenhengen
i det overordnedegang- og sykkelvegnettet.Ved
etableringav handlingsplanen
er det ogsåtatt hensyn til planstatusog historikk til de
ulike prosjektene.
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Tabelleneviser 34 tiltak av ulik størrelsesomer foreslåttprioritert. Dettemedføreret
samletinvesteringsbehov
på over 150 mill, fordelt medca.124mill på fylkesvegerog
ca. 26 mill på kommunaleveger.Det storeinvesteringsbehovet
tilsier at utbedringvil
måtteskje over flere perioder.
Kommunale

veger og fylkesveger

I tabellene6.1-6.2 er det listet opp prioriterte gang og sykkelvegerog fortau på
kommunaleveger og fylkesvegeri hele planperiodenfram til 2024. De prioriterte
prosjektenerepresenterer
et samletinvesteringsbeh
ov på ca. 115 mill kroner.
I tabellene 6.3-6.4 er det listet opp Andre prioriterte trafikksikkerhetstiltak på
kommunalevegerog fylkesvegeri planperioden.De prioriterte tiltakenerepresenterer
her et samletinvesteringsbehov
på ca. 37 mill kroner.

Odalsvegen(Fv181),gang/sykkelveg
- gjennomføres
i 2017
Tabell 6.1 Kommunaleveger– prioriterte gang/sykke
lvegerog fortau
Prioritering Veg
1.

Strekning

Kostnad Kommentar:
1000kr
Gjennomkjørings
vei.
4500 Regulert
Sammenhengende
fortau til Eidsvoll
sentrum.
5000 Deler regulert.

Fv501
Tr.heimsvegenFuglerudvegen
Finnbråtavegen ElstadliaGamle
Gullverksveg

Fortaum.veilys
450 m

3.

Finnbråtavegen Fv181
OdalsvegenBrennsletta

Fortau m.veilys
60 m

Forbindelsetil
g/s-veiog
busslommerpå
1500 Fv181.Regulert

4.

Bjørnsrudskog MosvingenTunlandvegen
Bønsdalvegen Fv505
Nyvegen-tilbru
over Andelva

Gang/sykkelveg
300 m
Gs-vei/fortau
250 m

Forbindelsetil
3000 Dal skole
Lenkei
sammenhengende
3000 gs-veiBønsmoen

2.

5.

Råholtgutua

Tiltak

Fortaum.veilys
500 m
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6.

Årnesvegen

skole-RUSKNygård
Uregulert
Gangveitil
Årnesstranda.
5000 Uregulert.

Fv33 FeiringFortau
vegen–
560 m
Feiringklinikken

Tabell 6.2 Fylkesveger– prioriterte gang-sykkelvegerog fortau
Prioritering Veg

Strekning

Tiltak

1.

Fv503
Finstadvegen

Eidsvollbru–
Bålidalsbrua

Fortau
750 m

2.

Fv181/177
Odalsvegen

Vilberg Finnbråtavegen
X Fv 181
Odalsvegen

Gsvei/fortau
m.veilys
1550 m

3.

Fv503
Finstadvegen

Skytterseter–
Hagamoen

Gsvei/fortau
1140 m

4.

Fv505
Nyvegen

Bønsmoenskole
– Fuglerudvegen- Bønsdalvegen

Gsvei/fortau
m.veilys
570 m

5.

Fv33
Feiringvegen

Engestubben–
Flesviklia

6.

Fv504
Hjeravegen

Dal skole–
Hjera grustak.

7.

Fv504
Fv501
Sessvollvegen Tr.heimsvegenKolonivegen

Gsvei/fortau
m.veilys
360 m
Gsvei/fortau
m.veilys
1375 m
Gs-vei
m.veilys
1230 m

8.

FV 177
Nesvegen

9.

Fv177
Østsidavegen

Nesvegen5 –
SmedHagens
veg
Skovset–
Fv181
Odalsvegen

Gsveg/fortau
veilys 90m
Gsvei/fortau
m.veilys
600m

Kostnad Kommentar:
1.000kr
I samferdselsplan
for Akershus,
planlagtgjennomført innen2017.
10 000 Regulert
Lenkei sammenhengmedgs-veiog
skoleveg.I
samferdselsplan
for
Akershus,planlagt
gjennomførtinnen
2017.
25 000 Regulert
Forprosjektunder
utarbeidelseav
Statensvegvesen.
10000 Deler er regulert.
Lenkei sammenhengendegs-vei.
Bønsmoen
skole/RUSK–
7000 Nygård.Uregulert
Sammenhengende
gs-vei/fortaufra
skolentil Feiring
4000 sentrum.Uregulert
Uregulert

15000
Lenkei sammenhengendegs-vei,til
Dal st. Deler av
strekninger
12000 regulert.
Sammenhengende
gs-vegnett.
1000 Regulert
Manglendelenkei
sammenhengende
gs-vegnett.
5000 Uregulert
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10.

11.

Fv506
Dønnumskia

Eidsvollvegen–
Dønnumskianr
305
Fv501
Åsleiavegen–
Tr.heimsvegen Stensby

12.

Fv505
KjerkevegenFuglerudvegen Nyvegen

13.

Fv507
Sundbyvegen

14.

Fv503
Finstadvegen

TærudvegenSagmovegenFrankens
Finstadskole–
Finstadhagan

Fortau
240 m

Uregulert
2000

Gsvei/fortau
1350 m
Gsvei/fortau
m.veilys
400 m
Veilys
1300 m

Lenkei sykkelrute
7. Uregulert
12000
Lenkei overordnet
gs-veinett.
Deler regulert
4500

1500
Gs-vei m.
veilys

Regulert
0**

**Utbygger bekosterprosjektet
Tabell 6.3 Kommunaleveger– Andreprioriterte tilt ak
Prioritering Veg

Sted

Tiltak

1.

Stubberudvegen

Veilys - 1500 m

2.

Tynsåkvegen

”Nedre del”
av vegen
Utenfor
Vilberg
skoleog
kryssetved
Shell
Feiring

3.
4.
5.

6.

Flesviklia –
Engelivegen
Teievegen
Nedrevegen–
Flaaenbakken–
Øvrevegen
Råholtskog

Fulgerud

Kostnad
1.000kr

Kommentar:

1500
Tilretteleggefor
tryggereferdsel

Uoversiktlig
trafikkbilde
1000

Uoversiktlig
kryss
Veilys – 750m

300
1000

Veilys

2500

Hjera
Gangforbindelse
grustak–
m.veilys.
Råholtskog 350 m

1800

Tabell 6.4 Fylkesveger– Andreprioriterte tiltak
Prioritring

Veg

Sted

1.

Fv 501
Sandvegen
Trondheimsvegen

Tryggere
kryssing

2.

Fv 177
Østsidavegen

Tryggere
kryssing,
opparbeide
busslomme.

Ved Holt

Tiltak

Kostnad
1.000kr
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

Fv 503 Aksel
Bråthensveg

Utvidelseav
gangvegover
brua
Fv 501
Tr.heimsveg KryssutbedTrondheimsvegen en X
ring –
Kolonivegen Rundkjøring
Fv 501
Innkjøring
Tryggere
Tondheimsvegen til Martin
kryssing
Johansens
veg
Fv 501
Ved Råholt
StedstilpassTrondheimsvegen kirke
ning
Fv 501
Tr.heimsveg Tryggere
Trondheimsvegen en X Åsleia
kryssingfor
(v/Tømte)
adkomsttil
busslomme,
m/ veilys
Fv 181
v/GullverkKryssutbedOdalsvegen
vegen
ring

9.

Fv 33
Feiringvegen

10.

Fv 181
Eidsvollvegen

Jernbanebrua

Krysset
Bålsrudvegen
Kryssetmed
Botshaugtangen

Kalkyke
foreligger ikke
8000 Ulykkes punkt.
Med i samferdselspl.Akershus

Kryssutbedring, forskyve
sideveg
Kryssutbedring

1000
Uryddig trafikk2500 bilde

1000
500

5000
Kapasitetsforbedring
8000

Andre tiltak
Strakstiltakog midlertidigetiltak
Tiltak som nedsattefartsgrenserog automatisktrafikkontroll kan være egnet til å
redusereulykkesrisikoenpå utsattesteder,eventuelt i påventeav mer permanente
tiltak. Kommunentar initiativ rettetmot vegvesene
t.
Sikring mot viltpåkjørsler
Samarbeidetmellom kommunens viltnemd og Statens vegvesenet videreføres.
Aktuelle tiltak kan væresiktrydding,gjerder/kanal
isering,vinterfartsgrense,
foringsplasser,skilting og tidsaktuellvarsling av bilførere i høyrisikoperioder,f eks skilting
ledsagetav blinkende lyssignal (brukt i Bærum). Samarbeid med nærradioenog
lokalpressener viktig.
Snarveger/tråkk
Snarvegerog tråkk har verdi som ferdselsårer,turstier, treningsløyperog lokalhistoriske spor. Det tas initiativ til en kartleggingi samarbeidmed skoler, velforeninger
Lokalhistoriskelag el.l. Arbeidet vil ha verdi ut over trafikksikkerhetsarbeidet,
blant
annetsomet hensyni arealplanlegging
og byggesaks
behandling.
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Sagmovegen,
fortau, Aksjonskolevegtiltak 2005

6.4 Planmessige

tiltak

Areal- og transportplanlegging
har grunnleggendebetydning for trafikksikkerheten,
selv om det er vanskeligå tallfeste virkningene.A ntallet personskadeulykker
øker
omtrentproporsjonaltmedantall kjørte kilometerdersomdet ikke gjennomførestiltak
som motvirker dette. Et utbybyggingsmønster
som skaper mindre trafikk vil som
regelmedførefærretrafikkulykkerog i tillegg ha positivemiljøgevinster.
Arealbruksstrategier
basertpå å samordneareal- og transportplanlegging
bør derfor
leggestil grunni forbindelsemedrullering av kommuneplanens
arealdel.Virkemidler
for å reduserebilbrukenog bedretrafikksikkerhete
n kan væreå:
•

Satsepå tettsteds-og knutepunktsutvikling

•

Leggeforholdenetil rette slik at flere kan gå eller sykle trygt i stedetfor å bruke
bil

•

Bidra til videreutbyggingav kollektivtilbudet

•

Optimal lokaliseringav trafikkskapendevirksomhet(offentlig og privat service,
næring)

I forbindelsemedreguleringav nye boligområderog andreutbyggingsformålkan det
stilles krav om særskilt rekkefølgefor gjennomføring av tiltak etter planen,og at
utbygging ikke kan finne sted før nødvendigetransporttiltak og sikkert vegnett er
etablert i, og utenfor planområdet.Tiltak i Trafikksikkerhetsplanenvil gi viktige
føringeri denforbindelse.
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7 ADM. OG BU DSJETTMESSI GE KONSEKVEN SER

7.1 Organisering/oppfølging/samarbeid
Dersommålenemedplanenskal nås,krevesdet et sterkt fokus på trafikksikkerhet
i alle virksomhetenei kommunen.Det er behovfor klare prioriteringer,nødvendige bevilgningerog godesamarbeidsformer.
Det tas sikte på å følge opp handlingsdelenkontinuerlig i forbindelsemed utbygging av tiltak, og endrederammebetingelser
i, og utenfor kommunen.Trafikksikkerhetsplanen,som styringsdokumentskal sesover, og vurderesendretminst en
ganghvert fjerde år, når et nytt kommunestyreskal ta stilling til den kommunale
planstrategien.
Den administrativetrafikksikkerhetsgruppahar som mandat å følge opp handlingsplanen.Dettegjelderbådei forhold til tiltak somkommunenselv er ansvarlig
for, og initiativ som kommunenmå ta eksternt,som for eksempelsøknadom
midler til aksjonskoleveg.
Hvis det ved framtidig revisjonerav planenblir lagt størrevekt på tiltak innenfor
opplæring,informasjonog holdningsskapende
aktiviteter, vil det være aktuelt å
suppleretrafikksikkerhetsgruppa
meden deltakerfr a familienshus.
Akershusfylkeskommunehar nylig opprettetet trafikksikkerhetsutvalg,og startet
arbeidetmed utarbeidelseav handlingsplanfor trafikksikkerhet.Dette vil bidra til
å styrke trafikksikkerhetsarbeidet
i fylket, og legge til rette for tettere regionalt
samarbeid,og samordningi forhold til de lokale handlingsplanenefor trafikksikkerhetstiltak.

7.2 Økonomi/finansiering
Forslagtil handlingsplanmed økonomioversiktfor perioden2015- 2019 følger av
tabell 7.1. Investeringsbehovet
her er tilpassetkommunensbudsjett/handlingsplan
og forventet tilskudd fra Akershusfylkeskommunestilskuddsordningfor aksjon
skolevegmidler.
Samlet foreslåsgjennomførtnavngitteprosjekterfor ca. 38 mill kroner, hvorav
ca.10 mill forutsettesfinansiert av aksjon skolevegmidler og 28 mill forutsettes
bevilget over kommunensbudsjett.Figur 7.1 viser l okaliseringenav de prioriterte
prosjektene.
Større tiltak som er prioritert i tabellene6.1-6.4 og som ikke kan gjennomføres
innenfor rammenav tilskuddsordningentil aksjon skoleveg,krever egnebudsjett
midler bådefra fylkeskommunenog kommunen.
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Tabell 7.1: Forslag til handlingsplan for perioden2015-2019(1000kroner)
Tabell
ref

Aktuelle
som aksjon
skoleveg

Prosjekt
Prosjektering/grunnerverv/utførelse
mindretiltak

Tiltak

2015
fylke

kom

2016
fylke

1500

Råholtgutua,Fv501 Trondheimsvegen- Fuglerud- Fortaum.veilys
vegen
Veilys
6.2.12 Fv507Sundbyvegen,Tærudvegen- Frankens
6.1.1

kom

fylke

1000

kom

2018
fylke

1500

kom

500

2019
fylke

kom

1000

*
1000 3500
*

1000

500

6.1.2

Finnbråtavegen,
Elstadlia- GamleGullverksveg

Fortau m.veilys

*

1000 4000

6.3.1

Stubberudvegen
"Nedre del av vegen"

Veilys

*

1000

6.1.3

Finnbråtavegen,
Fv181Odalsvegen-Brennsletta

Gang-sykkelveg

*

Skytterseter-Kvenvegen
6.2.3. Fv503Finnstadvegen,
(StrekningSkytterseterS – SkytterseterN)
Fv501Trondheimsvegen–
6.2.7 Fv504Sessvollvegen,
Kolonivegen(StrekningenBjørnsrudskog–
Homlenvegen)
6.1.4. Bjørnsrudskog,Mosvingen– Tunlandvegen,

Gang-sykkelveg

*

Gang-sykkelvegm.veilys

*

Gang-sykkelveg m.veilys

*

Fv177Østsidavegen,
Skovset- Fv181Odalsvegen Gang- sykkelvegm.veilys

*

6.2.8

2017

500
1000

500

1000 3500

1000 3000
1000 2000
1000 5000

Rullering av Trafikksikkerhetsplanen

400

SUM

400

2000 5500 2000 5500 2000 5500 1400 5900 2000 6000

Tabellenviser prioriterte Aksjonskolevegtiltakfor perioden2015-2019
I kolonnenfor tabell-referanseer det vist til tabellene6.1 til 6.4 prioriterte prosjekter
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6.3.1

Fig 7.1
Handlingsplan2015-2019
Lokaliseringav tiltakene
(Jfr. Tabell 7.1)

6.1.2
6.1.3

6.2.8

6.2.12
6.1.1

6.1.4

6.2.3

6.2.7
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Det er i handlingsplanen
lagt inn et fast årlig grunnbeløptil gjennomføringav mindre
tiltak. Midlene har til hensiktå skapeet størrehandlingsromfor løpendeoppfølging
og utbedringav ”akutte” behovsom melderseg,som skilting, merking, siktbedring,
fartsdemping, belysning, sikring av bussholdeplasse
r, opparbeiding av snarveger/tråkkmv.

7.3 Virkninger

av planen

De fleste av de foreslåtte tiltakene springer ut fr a lokale behov. Det må derfor
forventesat tiltakene vil gi stor nytte i form av større opplevd trygghet og bedre
framkommelighetfor myke trafikanter. Denne nytten vil det være vanskeligereå
tallfestei kronerog øre.
Planforslagetvil innebærenoehøyeredrifts- og vedlikeholdskostnader,
varierendefra
år til år, blant annetut fra variasjoneri klima og nedbør(ikke tallfestet).
Flereav de foreslåttestrekningstiltakene
vil kunne gi besparelser
mht fri skoleskyss.
Litteraturreferanser
• Ulykkespunkter-og strekningerpå fylkesvegnettet2000-2008.
StatensvegvesenAkershus- 2009
• Ulykkespunkter-og strekningerpå riks- og europave
gnettet2000-2008,
StatensvegvesenAkershus- 2009
• Nasjonalhandlingsplanfor trafikksikkerhetpå veg 2002-2011.
Statensvegvesen,Trygg trafikk, Politidirektoratet
• St meld nr 16: NasjonalTransportplan2010-2019,
Samferdselsdepartementet
2008-2009
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Utrygge steder. Oppsummering av kartlegging ved skoler og barnehager.
Dal (Dal skole,Dalsliene,Bjørnsrudskog,Folkeparkenog Ladderudbarnehage)
Sted
Problem
Fv 501 Tr.heimsvegen,Aksel Bråthensveg Ikke separattilbud til myke trafikanter
-Sessvollvegen
Fv 504 Hjeravegen,Dal skole- Hjera
Ikke separattilbud til myke trafikanter
grustak
Fv 503 Finstadvegen,
SkytterseterDelstrekningmanglertilbud til myke
Hagamoen
trafikanterog busslomme
Fv 504 Sessvollvegen,
Tr.heimsvegenIkke separattilbud til myke trafikanter
Kolonivegen
Fv 503 Finstadvegen,
v/folkeparken,Dal
Eksisterend
e gangfeltendrestil
opphøydgangfelt.
Fv 503 Aksel Bråthensveg,
Ønskerfartshump
v/Pernilletoppen
Fv 503 Finstadvegen,
Skytterseter
Høy fart, uoversiktlig kryss
Fv 503 Aksel Bråthensveg,Jernbanebrua Utvidelseav gangvegenover brua
Fv 501 Tr.heimsvegen,Vestbysvingen–
Ønskerfotgjengerfeltpå stikkveger
Dal skole
langsgang/-sykkelvegen
Haslervegen
Ønskerfartshumper
Kryssingved Haslerog Liene
Utrygg kryssing
Fv 501 Tr.heimsvegen,Esso
Utrygg kryssing
v/Furulundjordet
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Råholt (Råholt skole, RUSK, Bønsmoenskole. Råholtbråtan,Råholt og Bønsmoen
barnehage
)
Sted
Problem
Fv 501 Tr.heimsvnv/Sandvegen
Utrygg kryssing
Råholtskole
Respektererikke skilting ved
lev./henting
Fv 501 Tr.heimsvegenv/M.Johansensveg Utrygg kryssing/uoversiktligkryss
Råholtvegen– Kjeldalen
Utrygg kryssing
Fv 505 Nyvegen,Fuglerudvn- Bønsdalvn. Manglerbelysning
Teievegen
Manglerbelysning
KryssingStatsrådvegen
– Fv 514
Utrygg kryssing
Sagmovegen
Statsrådvegen,
Sagmovegen
- Tærudvegen Ikke separattilbud til myke trafikkanter
Forlengelseav Moenvegen
Ønskerbedreveg og belysning
Fra Fv 505 Kjerkevn,langsFv 505
Ikke separattilbud til myke trafikkanter
Fuglerudvn- langsRåholtgutua– til Fv
501 Tr.heimsvn.
Kjerkevegen,Fuglerud– Fuglerudvegen Manglerbelysning
Fuglerud,Nedrevegen– Flaenbakken,
Manglerbelysning
Flaenbakken– Øvrevegentil Råholtgutua Manglerbelysning
Bønsmovegen
– Nyvegen
Utrygg kryssing
Fv 505 Nyvegen,fra Nygårdtil Bønsmoen Ikke separattilbud til myke trafikkanter,
skole.
manglerbelysning
Mostukrysset
Utrygg kryssing
Kv- Kjerkevegen
Uoversiktligekryss
Fv 501 Trondheimsvegen
- Fv 505
Uoversiktligekryss
Kjerkevegen
Fv 505 Nyvegen
Utvidelseav bru over Andelva
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Eidsvoll Verk (Eidsvoll Verk skole,Andungen,Veslebrunenog Ankertunet barnehage)
Sted
Problem
Ankertunetbarnehage
Parkeringsforholdene
Fv 514 Sagmovegen
Høy fart
Fv 507 Sundbyvegenved Dortnebusk
Utrygg kryssing
Fv 507 Sundbyvegen– Fv 501 Tr.heimsvn Farlig kryssingtil bussholdeplass
mot
Eidsvollsbygningen
Eidsvoll Verk skole
Ønskertidsbegrenset
innkjøringforbudt
skilt.
KryssetFv 514 Sagmovegen
– LundsUtrygg kryssing
gutua
KryssetFv 501 Tr.heimsvn.– Fv 506
Utrygg kryssing
CarstenAnkersveg
Fv 508 ØstreHurdalsvegv/kryssingtil
Utrygg kryssing
gang/sykkelveg.
Skomakerbakken
– Statsrådvegen
Utrygg kryssing
Fv 506 CarstenAnkersveg,fra Fv 501
Ikke separattilbud til myke trafikanter
Tr.heimsvegentil Eidsvollsbygningen

Ås (Ås skole,Brensmorkog Camilla barnehage)
Sted
Problem
Brensmorkbarnehage
Uoversiktligparkeringsplass
Ås skole– Eidsvollsbygnigen
Del av strekningenhar ikke separat
tilbud til myke trafikanter
Camilla barnehage
Uoversiktligparkeringsplass
Eidsvollbakken
Smal/vanskeligveg
Fv 506 Dønnumskia
Ikke separattilbud til myke trafikanter
Fv 501 Tr.heimsvnved Vestvang
Undergangmørk og utrygg
LangsSpetalvegen
Ikke separattilbud til myke trafikanter
Fv 503 Åsleia
Ikke separattilbud til myke trafikanter
Ålborgvegen
Ikke separattilbud til myke trafikanter
Fv 181 Eidsvollvn26 og 28 visavisÅs
Utrygg strekningtil undergangen
skole
v/skolen
Ås skole/Hammerås
Uoversiktligved levering/henting
Fv 501 Tr.heimsvegenved Brensmork
Utrygg kryssing
Fv 501 Tr.heimsvegenved Fv 503 Åsleia
Utrygg kryssing
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Eidsvoll sentrum(Vilberg skole,VUSK,Knausenog Vilberg barnehage)
Sted
Problem
Tynsåkvegenutenforskolenog krysset
Utrygt område
v/Shell
KryssetKastellvegen– NedreVilbergvn
Utrygg kryssing
Fv 177 Østsidavegen,
fra Tynsåkvegenog Utrygt, har ikke separattilbud til myke
nordovertil Skakkland
trafikanter
Finnbråtavegen
Ikke separattilbud til myke trafikanter
på delerav strekningen
Fv 181 Odalsvegen,Vilberg - Elstadva
Ikke separattilbud til myke trafikanter
Fv 503 Finnstadvegen,
EidsvollbruIkke separattilbud til myke trafikanter
Bårlidalsbrua
Fv 177 NesvegenVilberg - Gruemyra
Ikke separattil bud til myke trafikanter
Fv 181 Odalsvegen,Elstadva– Brennhau- Ikke separattilbud til myke trafikanter
gen
Fv 177 Østsidavegen
fra Fv 181 Odalsve- Ikke separattilbud til myke trafikanter
gen- Tynsåkvegen
Del av Kastellvegen
Ikke separattilbud til myke trafikanter
Fv 181 Odalsvegen,BrennhaugenIkke separattilbud til myke trafikanter
Jønsjøen
FV 509 Styrivegen
Ikke separattilbud til myke trafikanter
Fv 181 Eidsvollvegen
Utrygg kryssingved busstopppå
Fagerli
Fv 177 Nesvegen– Styrilia
Utrygg kryssing

Finstad (Finstadskole,Døli gård familiebarnehage)
Sted
Problem
Fv 502 Strandvn,v/Døli gårdfamilie
Utrygg kryssing/ gå langsveien
barnehage
FV 505 Løkenvegen,ved skolen
Ikke separattilbud til myke trafikanter
Fv 503 Finstadvegen,
FinstadskoleIkke separattilbud til myke trafikanter
Bålidalsbrua
Fv 503 Finstadvegen,
Bålidalen
Utrygg strekning/ma
ngler busslommer
Fv 503 Finstadvegen,
FinstadskoleIkke separattilbud til myke trafikanter
sørover
Fv 503 Finstadvegen,
gjennomFinstad
Genereltutrygt, mye gjennomkjøringog
dårlig belysning
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Nordbygda(Langsetskole,Stensholog Stensbybarnehage)
Sted
Problem
Fv 177 Østsidavegen
Utbedreog økeantall busslomm
er
Fv 177 Østsidavegen
sørtil Lynes,særlig Ikke separattilbud til myke trafikanter
strekningenFremming- Lynes
Fv 511 Røysiåsen
Ikke separattilbud til myke trafikanter,
manglerbelysning
Fv 177 Østsidavegen
ved Holtet
Farlig krysningspunk
t, mangler
busslomme
Fv 33 Feiringvegen,Stenshol- Byrud,
Ikke separattilbud til myke trafikanter
særligområdetByrudgård- Minneåsvn.
Fv ….Bussstopp,gamleStensbyskole
Manglerbelysning
KryssetFv 501 Tr.heimsvn.- Fv 503
Utrygg kryssing,dårlig belysning
Åsleia
KryssetFv 501 Tr.heimsvegen- Setreve- Utrygg kryssing,manglerbusslomme
gen
Fv 501 Tr.heimsvegenv/avkj MjøssamUtrygg kryssing
lingene
Langsetvegen
Ikke separattilbud til myke trafikanter
på søndredel
Feiring (Feiring skoleog Hoppenspretten
barnehage)
Sted
Problem
Hoppenspretten
barnehage
Liten og uoversiktligparkeringsplass
KryssetFlesviklia- Engelivegen
Uoversiktligkryss
Fv 33 Feiringvegen
Ønskerredusertfart gjennom«sentrum»
Fv 33 Feiringvegenfra skolenog 4 km
Ikke separattilbud til myke trafikanter
sør/nord,særligstrekningenEngestubben
Flesviklia
KryssetFv 33 Feiringvegen– Kjerkelinna Utrygg kryssing
Fv 33 Feiringvegenved Flesviklia
Utrygg kryssing
Årnesvegen
Ikke separattilbud til myke trafikanter
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Andre innspill
Sted
Tynsåkvegen
Fv 454 Bondal-Dalskole
Eidsvoll verk stasjonog
Dal stasjon

FV 511 TømtedalenStensbySykehus
Kjerkelinna136 til
veiskillet ved Kjerkelinna
– Svendbyvegen
GangfeltFv 503 Finstadvegen-Skytterseter,
ved
misjonshuset
FinstadvegenX Skytterbakkenog Finstadvegen
X
Skytterseter
Råholt

Problem
Høy fart, ønskerfarts
humperv/nr. 59
Ikke separattilbud til myke
trafikanter
Øke sikkerhetenog
tilgjengelighetenfor myke
trafikanterinn mot
stasjonsområdene.
Ikke separattilbud til myke
trafikanter
Høy fart, ønskerfartshumper

Fra
Tor Solsrud

Høy fart

Skytterseterhuseierlag

Farlig kryss,ønsker
skilting

Skytterseterhuseierlag

Stor trafikkmengde,
tiltak/planerfor å styre
uønskettrafikk utenom
Råholtsentrum
Fv 181 Eidsvollvegen,ved Ikke separattilbud til myke
nr.131
trafikanter
Fv 177 Nesvegen
Ikke separattilbud til myke
trafikanter.

Aksjonsgruppafor g/s-veg
Fv454
Jernbaneverket

NordreEidsvoll Arbeiderlag
Beboernepå Melby

SveinGustadSanner

MagnarHaamoog AnMagritt Skancke-Garmaker
Ruth S Birkeland,
GruppelederSV
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Nyttevurdering, kriterier brukt ved rangering av ti ltak

a) ÅDT:

Årsdøgntrafikkbasertpå trafikktellinger(t)eller skjønn
(s)

b) Tungtrafikk:

JA: Virksomheterlangsvegen,ekstømmerdrift/ industri,
tilsier at det er mangetungekjøretøyer
NEI: ikke spesielleforhold somtilsier høy andel tunge
kjøretøy

c) Skiltet hast:

Hastighetpå strekningen/stedet

d) Ulykker:

JA: Det er registrertPSUpå strekningen/stedet
NEI: Ikke reg PSU

e) Viktig skoleveg:

JA: Prioriterthøyestfra skolene
MIDDELS: Prioritert laverened
NEI: Ikke prioritert fra skolene

f) Skoleskyss:

JA: Fri skoleskyssfaller bort dersomanleggetbygges
NEI: Ikke relevanti fht fri skoleskyss

g) GS-vegnett:

JA: Viktig lenkei overordnetgang/sykkelvegnett
NEI: Inngårikke/Ikke viktig

I tillegg er planstatusog realistiskgjennomføring
stidspunktlagt til grunnfor
prioriteringeri handlingsplanen.
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Personskadeulykker2000-08,ulykkeskart og supplerende tabeller
Tabell V1: Trafikanter/enheterinnblandeti alle ul ykker i Eidsvoll (2000-08):
Enhet

Antall

Personbil

1072

MC/moped

120

Fotgjengere

10

Syklister

22

I alt

1224

Tabell V2: Eidsvoll. Ulykker etter stedsforhold(2000-2008)
Stedlige forhold

Antall ulykker

%-andel

Akershus
(%)

Rett vegstrekning

189

63

60

T-kryss

40

13

18

X-kryss

17

6

5

Annet vegkryss

1

0

1

Rundkjøring

8

3

16

Avkjøring

28

9

Annet/ukjent

18

6

301

100

100

Tabell V3: Eidsvoll. Ulykker etter føreforhold (2000-2008)
Føre

Antall ulykker

%-andel

Akershus (%)

Tørr, bar veg

169

56

56

Snø, is / delvis snø is

52

17

16

Våt, bar veg

53

18

21

Glatt ellers

14

5

4

Ukjent

13

4

3

301

100

100
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Tabell V4: Eidsvoll. Ulykker etter lysforhold (2000-2008)
Lysforhold

Antall ulykker

%-andel

Akershus
(%)

Dagslys

193

64

69

Tusmørke

11

4

4

Mørkt med veglys

44

15

19

Mørkt uten veglys

52

17

7

Ukjent

1

0

1

301

100

100
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”Ordliste”

og brukte

forkortelser

•

”Aksjon skoleveg”-en ordning med statligetilskuddsmidler til lokale trafikksikringstiltak langsfylkes- og kommuneveger.
Tilskudd forutsetterkommunalegenandel. Midlene ble fra 2001 overført som rammetilskudd til fylkeskommunen,
somhar valgt å videreføreordningen,medpraktiskbistandfra Statensvegvesen.

•

ATK - automatisktrafikkontroll ved hjelp av detektorer i vegbanenog fotobokser,
egentligfartskontroll.

•

E-6, Fv-235- betegnelsepå europa- og fylkesveger

•

FAU - foreldrenesarbeidsutvalgpå skolene

•

HUT - Hovedutvalgfor teknisk

•

K-sak - kommunestyresak,
angismedsaksnummerog årstall

•

NTP - NasjonalTransportplan2010-2019

•

Materiellskadeulykker(blikkskader)– ulykker registrert i forsikringsselskapenes
skaderapporter

•

Personskadeulykker
PSU - grunnlagetfor offisiell ulykkesstatistikk,hentet fra
politiets ulykkesrapporterog brukt i vegvesenets
STRAKS-register

•

SVA - StatensvegvesenAkershus

•

ÅDT årsdøgntrafikk- Gjennomsnittligdøgntrafikkfor alle åretsdager
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