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Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Forslagsstillers kommentar 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus  

Ingen konkrete merknader. 

 

Tatt til orientering.  

Bane NOR Bane NOR driver holdningsskapende arbeid for tryggere atferd ved 

planoverganger. Dette er rettet mot skoler, og Bane NOR tilbyr blant 

annet besøk ved skolene hvor de informerer om regler og signaler ved 

jernbanesporet. 

 

Planovergangen på Dal er en av de i landet med flest registrerte 

uønskede hendelser. Det er registrert en rekke hendelser hvor 

planovergangen blir brukt selv om bommene er på veg ned, og i flere 

tilfeller er bilene blitt sperret inne mellom bommene. 

Omkjøringsmulighet finnes, og den blir brukt når bommene er nede.  

 

Bane NOR ønsker at flere sykler til stasjonene, og støtter tiltakene i 

kapittel 5.5 og 5.6.  

Tatt til orientering.  

 

Sender informasjon om Bane NORs tilbud til rektorene ved Bønsmoen skole, Råholt 

ungdomsskole og Dal skole. 

Statens vegvesen Statens vegvesen ser svært positivt på at Eidsvoll kommune ønsker å 

bli godkjent som Trafikksikker kommune.  

Tatt til orientering.  



 

Eidsvoll kommune, 

kommunalteknikk 

Mener at fysiske tiltak som er igangsatt bør tas ut av tabellene for 

prioriterte fysiske tiltak, og at tabeller og handlingsplan oppdateres i 

henhold til dette.   

Tatt til følge.  

Eidsvoll Verk skole Har følgende innspill: 

1. Det bør bygges et separat tilbud til myke trafikanter i form av 

gang-/sykkelveg langs Carsten Ankers veg fra Pirokrysset, 

forbi Karlstua og helt til vegen møter Trondheimsvegen.  

2. Det bør bygges et separat tilbud til myke trafikanter i form av 

gang-/sykkelveg hvor Carsten Ankers veg går over i 

Fossumvegen og videre i retning Dønnumskia.  

3. Fartsgrense bør reduseres fra 80 km/t til 60 km/t ved krysset 

Fossumvegen – Brennagutua.  

4. Krysset Carsten Ankers veg og Fossumvegen bør strammes 

opp og ha en tydelig merket fotgjengerovergang.    

Alle punktene tas inn som innspill i arbeidslisten over forslag til tiltak.  

 

Camilla Barnehage AS Samarbeidsutvalget i Camilla barnehage ber om at det settes opp en 

fysisk sperre/bom for å forhindre gjennomfart i Eidsvollbakken, 

eventuelt lage fartshumper. Vegen blir brukt som gjennomfartsåre selv 

om det ikke er tillatt. I tillegg kjøres det fort utenfor barnehagen.  

Skiltingen er bedre tilpasset enn tidligere, og det gjøres ny vurdering på behovet for 

gjennomføring av tiltak.  

Silje Camilla Myrhaug Ønsker å delta med innspill til planforslaget. Har spørsmål om hvorfor 

eksisterende og planlagt gang-/sykkelveg langs Nesvegen ikke er 

knyttet sammen. Har også spørsmål om fortau opp til Knausen FUS 

barnehage.  

 

Ønsker også å drøfte hvordan man kan tilrettelegge trygge 

krysningspunkter over trafikkerte veger for å komme seg til trygge 

gang-/sykkelveger.  

Gang- og sykkelveg på strekningen Nesvegen 5 – Smed Hagens veg er på lista over 

prioriterte tiltak på fylkesveger i forslag til ny trafikksikkerhetsplan. Resten av strekningen 

langs Nesvegen er ikke løftet opp i prioriteringslista ettersom det er mulig å gå inn 

Gruemyra eller Gruehagan og videre på Smed Hagens veg til Vilberg legesenter, eller følge 

Gruehagan til Vilbergkroken for videre tilknytning ned mot sentrum.  

Geir Ove Øby Har følgende innspill: 

1. Trafikksikkerhetsplanen bør omtale hvordan man kan 

forbedre sikkerheten ved å ha fokus på vegetasjon nær 

trafikkerte områder, og om mulig fastsette reguleringer for 

slik vegetasjon. 

2. Bør separere gående og syklende i de tettest befolkede 

områdene.  

3. Det bør etableres sykkelparkering ved enkelte 

trafikknutepunkter/bussholdeplasser.  

4. Det bør etableres en egen alternativ adkomst for myke 

 

1. Kommunen bruker bestemmelsene i kommunens vegnorm samt Statens 

vegvesens håndbok N200 som retningsgivere i forbindelse med vegetasjon. Dette 

betyr at kravene til frisikt er førende for hvordan vegetasjonsrydding i 

utgangspunktet skal foregå.  

2. I nye planer blir det hensyntatt og vurdert om det er hensiktsmessig å regulere 

fortau med sykkelfelt.  

3. Bane NOR og Ruter har fokus på sykkelparkering, og Bane NOR ønsker å utvide 

sykkelparkeringen ved Eidsvoll Verk stasjon.  

4. I områderegulering for Vilberg er det lagt opp til en gang- og sykkelforbindelse 



 

trafikanter mellom skoleområdene på Vilberg og 

sentrumsområdet.  

5. Det bør etableres et større kollektivknutepunkt ved Eidsvoll 

brygge/Rubis. 

6. Trafikksikkerhetsplanen må beskrive hvordan man sikrer at 

de reguleringer og bestemmelser som fastsettes blir 

overholdt.   

fra Vilbergvegen ned til Sundgata, over dagens skoleområde. Det er knyttet 

rekkefølgebestemmelser til anlegging av denne forbindelsen opp mot utbygging 

av skoletomta.   

5. Ruter har besluttet å fjerne busstoppen ved Rubis.  

6. En trafikksikkerhetsplan er ment som et overordnet dokument som viser 

kommunens prioriteringer i den angitte perioden, og interne rutiner og prosedyrer 

skal sikre at disse overholdes.    

 

Torstein Owe/SU ved Ås 

skole (sendt inn etter 

høringsfristen) 

Har innspill angående strekningen fv. 181 Eidsvollvegen fra 

Hammerstad til Eidsvoll stasjon. Kort oppsummert gjelder det 

trafikksituasjonen fra avkjøring til Ås skole og Coop marked 

Hammerås, samt de mange avkjørslene langs fv 181 ned mot 

Botshaugtangen. Farlige kryss og utkjøringer, samt krysningspunkter 

for myke trafikanter er tema i innspillet. I tillegg nevnes situasjonen 

som vil komme med anleggstrafikk i forbindelse med 

jernbaneutbyggingen, og da særlig i Fagerlikrysset og Vegamotkrysset.  

  

Adkomsten til Ås skole (og drop-sone) er tatt inn i prioriteringslista over punkttiltak på 

fylkesveger.  

De andre punktene som gjelder Fagerlikrysset, Vegamotkrysset, nedsatt fart, flytting av 

bussholdeplass og skilting av farlige utkjøringer sendes til Statens vegvesen for vurdering.  

 

Se for øvrig kommentar til uttalelse fra hovedutvalg for oppvekst og kultur.   

Hovedutvalg for oppvekst 

og kultur, Eidsvoll 

kommune 

 

1. Hovedutvalget ønsker at det legges frem en analyse av 

utfordringer/trafikksikkerhet ved alle skoler, barnehager og 

kultur-/idrettsanlegg.  

 

2. Eidsvoll kommune må sikre en god, løpende dialog med 

Bane NOR vedrørende anleggstrafikk. 

 

3. Hovedutvalget ber om at det blir gjort 

trafikksikkerhetsfremmende tiltak på fylkesveg 181, fra 

rundkjøringen ved Hammerås til Eidsvoll stasjon, og ved 

avkjøringen til Brensmork barnehage. En rekke konkrete 

tiltak er foreslått i uttalelsen:  

 

 Senke fartsgrensen til 50 km/t på hele strekningen 

(eventuelt fra Vegamot til etter svingen i 

Fagerlikrysset) 

 Utbedring av Vegamotkrysset, sikre myke 

trafikanter som skal krysse Dønnumskia og anlegge 

ventefil på fv. 181 for de som kommer ifra øst og 

skal i retning Bøn 

 Sikre Fagerlikrysset og gjøre trafikkbildet 

oversiktlig og trygt for de som kommer nedenfra og 

skal inn mot kirken og Aalborgvegen. Sikre de 

myke trafikantene som kommer inn i krysset 

 Flytte bussholdeplassen på høyre side av vegen, når 

man kommer nedenfra, lenger vest 

1. I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan ble det gjennomført en 

rundspørring hos alle skoler, barnehager (både FAU og rektor/styrer) og de 

største idrettslagene i kommunen, samt Ruter, Bane NOR og Øvre Romerike 

Taxi. Spørsmålene i denne rundspørringen dreide seg om utrygge og 

problematiske strekninger/punkt i områdene rundt skoler, barnehager, 

kollektivknutepunkt og idrettsanlegg. Tilbakemeldingene er brukt i arbeidet med 

å prioritere tiltak iht. handlingsplan og prioriteringslister i 

trafikksikkerhetsplanen. Når det skal gjennomføres tiltak vil det blir gjort videre 

analyser i forbindelse med byggeplan/prosjektering.  

 

2. Tas til etterretning. I reguleringsplan for dobbeltspor Venjar-Eidsvoll er det laget 

en miljøoppfølgingsplan hvor trafikksikkerhet under anleggsperioden er et tema. 

Spesielt viktige områder er pekt på som ved Camilla Colletts veg, Dønnumvegen, 

Eidsvoll stasjon og Sætrevegen. Anleggstrafikken skal presenteres for berørte 

skoler og barnehager for å vurdere tiltak som kan forebygge ulykker.  Dette skal 

skje før anleggsstart i følge miljøoppfølgingsplanen. 

 

Administrasjonen vil sikre en dialog med Bane NOR vedrørende 

jernbaneutbyggingen på strekningen Venjar-Eidsvoll, og vil oversende innspill 

som gjelder anleggstrafikken til dem.  

 

3. De foreslåtte tiltakene vil bli lagt inn i tiltakslistene som brukes i vurderingen av 

hva som skal prioriteres, og de vil bli tatt opp til vurdering ved neste rullering av 

trafikksikkerhetsplanen. Ettersom innspillene gjelder fylkesveger og Statens 

vegvesen er vegmyndighet for fylkesveger vil innspillene bli oversendt SVV.  



 

 Etablere rundkjøring ved krysset Hoelstangen 

 Trygg kryssing ved Brensmork, med fartshumper 

og gangfelt 

Hovedutvalg for næring, 

plan og miljø, Eidsvoll 

kommune 

Hovedutvalget foreslår konkrete endringer i tekstdelen, i kapittel 5.3.  

 

Hovedutvalget har de samme forslagene til tiltak langs fv. 181 mellom 

Hammerås og Eidsvoll stasjon, som hovedutvalg for oppvekst og 

kultur. 

Tas til følge, og teksten endres. 

 

Se kommentar til hovedutvalg for oppvekst og kultur over.  

Hovedutvalg for helse og 

omsorg, Eidsvoll 

kommune 

Hovedutvalget ønsker at det bør innarbeides et eget kapittel som 

omhandler universell utforming, jamfør innspill fra KRFF og 

Eldrerådet.  

 

For øvrig har utvalget de samme forslagene til tiltak langs fv. 181 

mellom Hammerås og Eidsvoll stasjon, som hovedutvalg for oppvekst 

og kultur.            

Dette er et tema som blir ivaretatt i prosjektering og utforming av de enkelte tiltak, hvor 

kravene til universell utforming i teknisk forskrift må følges. Et avsnitt om universell 

utforming vil bli innarbeidet i planen, og er for øvrig et tema som blir ivaretatt i alle nye 

reguleringsplaner.  

 

Se kommentar til hovedutvalg for oppvekst og kultur over.  

Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, 

Eidsvoll kommune 

Rådet skulle gjerne sett at de hadde blitt inkludert i arbeidet på et 

tidligere stadium.  

 

Rådet har flere konkrete forslag til endringer i planen: 

1. Mennesker med nedsatt funksjonsevne bør være en prioritert 

gruppe i planen 

2. Det bør etableres flere gangfelt som er markert og skiltet, der 

det er mange som krysser trafikkerte veger. I hvert fall ved 

etablering av nye veger, gangveger og byggefelt 

3. Belysning av gang- og sykkelveger bør prioriteres høyt  

4. Offentlige veger bør holdes i en slik stand at man trygt kan 

ferdes på de med rullestol eller andre bevegelseshemninger 

også på vinterstid 

5. Det bør prioriteres høyt å få tilbake sebrastripene, da 

førerhunder er trent til å markere på disse, og det fører til 

farlige situasjoner for særlig blinde og svaksynte når disse 

fjernes 

6. Handicapparkeringer bør plasseres slik at det ikke fører til 

farlige situasjoner å komme seg til og fra, og det bør følges 

strengere opp at disse parkeringene kun benyttes til 

handicapparkering og ikke snølagring, og kun av de som har 

rett til å bruke de 

7. Fortauskanter bør være slik at man kan trille med rullestol og 

Tas til orientering. Rådet fikk mulighet til å uttale seg ved varsel om oppstart, men 

administrasjonen ser at det kan være hensiktsmessig å inkludere rådet underveis i prosessen 

også. Dette vil vurderes ved neste rullering.    

 

1. Alle grupper prioriteres på lik linje 

2. SVV har konkrete kriterier som brukes som grunnlag i vurderingen av hvor det er 

behov for markerte gangfelt.   

3. Ved bygging av nye gang- og sykkelveger stilles det krav til kommunal standard, 

hvor veglys er en del av den standarden. Dersom det er behov for belysning på 

eldre gangveger må dette komme som et konkret innspill til 

trafikksikkerhetsplanen eller som henvendelse til virksomhet for 

kommunalteknikk. 

4. Det er rutiner og prosedyrer på dette i driftsavdelingen i kommunen  

5. Administrasjonen forstår utfordringene og ser viktigheten av det, og innspillet vil 

videreformidles til driftsavdelingen i kommunen 

6. Innspillet sendes videre til kommunal drift når det gjelder snølagring 

7. Alle fortau og gangfelt skal universelt utformes, slik at det blir mest mulig 

tilrettelagt for alle.  

8. Kommunen kan ikke pålegge måking av private veger. Det stilles krav til frisikt 

ved avkjørsler og ved kryss på kommunale veger.  

9. Trygge krysningspunkt er viktig der det ferdes mange mennesker, og i 

forbindelse med regulering og utbygging blir dette temaet behandlet.    



 

kan komme seg ned uten store problemer 

8. Det bør stilles krav til måking av private veger og klipping av 

hekker, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne også 

kan ferdes på de 

9. Rådet ønsker at det skal etableres trygge overganger, 

underganger og sebrastriper, og at det som tas bort i 

forbindelse med utbygging, vedlikehold eller annet arbeid 

tilbakeføres i god stand 

 

Eldrerådet, Eidsvoll 

kommune 

Eldrerådet har flere innspill, og her kommenteres de som er relevante 

for trafikksikkerhetsplanen. 

 Ønsker at Nettbuss skal legge om ruta Oslo-Gardermoen-

Gjøvik til å gå gjennom Trondheimsvegen fra Minnesund til 

Dal med stoppested på Hammerstad, Råholt og Dal.  

 Sette opp skilt på Bamrudvegen før krysset Kjerkelinna med 

symbol «kryss med forkjørsveg» 

 

 

 

 Innspillet oversendes Ruter/Nettbuss  

 Hverken Kjerkelinna eller Bamrudvegen er forkjørsveger. Fartsgrensen er lav (50 

km/t) og det er vanlig vikeplikt fra høyre. Det vil derfor ikke settes opp skilt 

«kryss med forkjørsveg». 

 

Øvrige punkter dreier seg om reguleringsmessige forhold, og de vil videresendes som 

innspill til de aktuelle plansakene. 

 

 


