
NES KOMMUNE - TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2023-2027 

Oppsummering av innspill med kommunedirektørens kommentarer 

Innsendte innspill høring sommer 2022: 

Myndigheter, nasjonale organisasjoner: 
Statens vegvesen 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Bane NOR 
Øst politidistrikt (viser i annen jp til Nasjonal tiltaksplan for TS) 
MA (Motorførernes avholdsforening) Rusfri trafikk 

Skoler, barnehager og foreldreorganisasjoner: 
FAU Auli skole 
Auli bhg og FAU Auli bhg 
FAU Skogbygda skole 
SU Fjellfoten skole 
FAU Fjellfoten skole 
Neskollen skole 
FAU Runni usk 
Årnes skole 
FAU Årnes skole 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

Velforeninger: 
Opaker Vel 
Runnisaga Velforening 
Årnes Vel 

Politisk: 
Nes MDG 
Nes Eldreråd 
Nes Ungdomsråd 

Foreninger: 
Nes Friluftsråd 
Norges Handikapforbund – Nes og Ullensaker 

Private: 
Jeannett Horne Storhaug (Auli) 
Alf Morten Salater-Daljord (Auli) 
Ann Christin Chant (Aurbergmoen) 
Hans Walter Andersen (Aurbergmoen) 
Ida Westerheim og Silje Tangen Karlsen (Aurbergmoen) 
Arne Johan Gundersen (Fjellfoten) 



Myndigheter, nasjonale organisasjoner: 

Statens vegvesen, brev av 14.06.2022 
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at deres uttalelser til kommunenes trafikksikkerhetsplaner 
ikke tar stilling til de enkelte foreslåtte fysiske tiltakene og heller ikke diskuterer detaljene i disse, 
men i hovedsak ser på intensjonen med planen. 

Vegvesenet har bemerket følgende: 
Til kapittel 3.1.1 kan det tillegges informasjon og henvisning til at Barnas transportplan inngår NTP. 
Punkt 3.1.2 omtalen om ny nasjonal tiltaksplan må justeres ift ny versjon av tiltaksplan for årene 
2022 – 2025. Ikke 2018 – 2021 som vist til i høringsutgaven av planen. Denne nye planen viser videre 
til 179 ulike tiltak. 

Kapittel 5.2 Det nevnes at kommunen jobber for trafikksikre soner rundt skolene – Det er ikke 
spesifisert om det tenkes etablering av hjertesoner. SVV anbefaler at det inngår et punkt om at 
kommunen skal arbeide systematisk med kompetansehevende tiltak for ansatte i ulike sektorer slik 
at de kan igangsette og gjennomføre holdningsskapende arbeid for å forebygge trafikkulykker. 
Kapittel 6.3 om holdningsskapende bør det utdypes hvilke tiltak som planlegges. 
Vegvesenet viser også generelt til Håndbok V722, Kommunale trafikksikkerhetsplaner for videre 
arbeid med trafikksikkerhetsplanen. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Trafikksikkerhetsplanen som fremmes til sluttbehandling er oppdatert på de punktene som 
vegvesenet påpeker. Videre er det i arbeidet vist til hvordan holdningsskapende arbeid vurderes og 
inkluderes i kommunens arbeid med trafikksikkerhet. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken, brev av 09.06.2022 
Statsforvalter påpeker at tiltak som legger til rette for økt bruk av sykkel og gange også bidrar positivt 
ved å redusere utslipp av klimagasser og er i tråd med nasjonale føringer for samordnet areal- og 
transportplanlegging. Videre vil tiltak som fremmer fysisk aktivitet også være i tråd med nasjonale 
mål om folkehelse. 

Ellers vises det til forventningsbrev og overordnede regionale og statlige føringer. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren har ingen direkte kommentar til innspillet. 

Bane NOR, brev av 02.05.2022 
Bane NOR påpeker gjennom sitt innspill at tiltakene som er nevnt i handlingsdelen for 
Kongsvingerbanen kan konkretiseres i likhet med vegtiltakene opplistet i samme kapittel. Bane NOR 
påpekte gjennom sin merknad ved oppstart i brev datert 07.07.20 fremhevet at de prioriterer 
sanering av planoverganger ved Seterstøa og på Bodung. Vi stiller også spørsmål på om det er riktig å 
medta punktet om stasjonstiltak i dette arbeidet. 

Bane NOR jobber også med holdningsskapende arbeid og ønsker å nå ut til så mange som mulig og 
ber derfor om vårt arbeid med dette medtas i kap.6.3 om holdningsskapende tiltak. 



Kommunedirektørens kommentar: 
Tabellpunktet om tiltak på stasjonsområdene er med bakgrunn i innspillet til Bane NOR tatt ut i 
dokumentet som fremmes til sluttbehandling. 

Øst politidistrikt, e-post av 09.05.2022 
Øst politidistrikt viser til at den nye nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet er ferdig. Planen har 
virkningsperiode 2022-2025. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren har ingen kommentar til innspillet ut over at Trafikksikkerhetsplanen er 
oppdatert i forhold til den nye nasjonale tiltaksplanen. 

MA (Motorførernes avholdsforening) Rusfri trafikk, brev av 06.05.2022 
MA - Rusfri Trafikk framholder gjennom sitt innspill arbeidet med å oppnå nullvisjonen i forhold til 
antall skadde og drepte i trafikken. De påpeker viktigheten at fokus opprettholdes for å øke 
trafikksikkerheten. De viser videre til at rus er et betydelig problem i trafikken. Rus er en av 
hovedårsakene til dødsulykker i trafikken. Det er derfor viktig at alle aktører bidrar til å redusere 
antallet ruskjørere, gjennom bl.a. forebyggende arbeid. 

MA - Rusfri Trafikk foreslår: 
- Alkolås i alle egne kjøretøy, dvs. ved innkjøp av nye og ettermontering i eksisterende. 
- Alkolås i alle kjøretøy som kjører i tjeneste for kommunen gjennom for eksempel anbud. Dette 
gjelder blant annet taxi, renovasjonsbiler, brøytebiler mm. 
- Alkolås kan avsløre rusavhengighet. Det er viktig å ha et aktivt forhold til rus blant ansatte i egen 
organisasjon, gjennom for eksempel AKAN. AKAN bistår med retningslinjer når alkohol og annen 
rusavhengighet oppdages. 
- At personbiler som kommunen enten selv eier eller som utfører tjenester for kommunen har god 
nok innebygd kollisjonssikkerhet. Vi foreslår at dere krever at bilene har 5 stjerner i det europeiske 
kollisjonstestprogrammet EURONCAP, noe som er helt i tråd med anbefalinger fra Statens vegvesen. 
Sikre biler er et av de tiltakene som har bidratt mest til reduksjon i antallet drepte og hardt skadde i 
trafikken i Norge. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Forholdene som påpekes gjennom innspillet går primært på krav ved anskaffelse av nye kjøretøy i 
kommunen. Nes kommune er bundet av inngåtte avtaler, men kan eventuelt vurdere om dette skal 
fremme ved neste anskaffelse. Tematikken er ikke tillagt mandat for avklaring og krav gjennom 
revideringsarbeidet med trafikksikkerhetsplanen. 

Skoler, barnehager og foreldreorganisasjoner: 

FAU Auli skole (likelydende innspill også innsendt av privatperson, og fra Leder FAU Auli 
skole), innsendt 14.06.2022 

FAU ved Auli barneskole påpeker gjennom sitt innspill ulike forhold ved trafikksituasjonen i 
skolekretsen. Gjennom innspillet følges dette opp med ønskede tiltak for å bedre situasjonen. 



- Tiltaket fortau langs Fv 1481 Eidsveien fra Sandnesstubben til Rånåsfoss stasjon. Bør opp på 
prioritert liste. 
- Gang-/sykkelveg langs Fv 1482 fra Auli senter til kryss Fv 1481 Eidsvegen. Bør opp på prioritert liste. 
- Behov for hastighetsregulerende tiltak som f eks flere farthumper. Da ved krysningspunktet 
Skredderstuvegen og Grendehusvegen/Jegervegen. Samtidig oppgradere det gruslagte fortauet 
innover til Auli og Korsdalen barnehage. Det bør asfalteres. 
-Fotgengerovergang i Tandbergvegen. Både ved Grensevegen og Granvegen, men ser utfordringer i 
framkommelighet vinterstid (spesielt Granvegen). Ved Grensevegen hadde det tryggeste vært 
lysregulert fotgjengerovergang, men dette koster nok urealistisk mye. 

Kommunedirektørens kommentar: 
De foreslåtte endringer er vurdert gjennom arbeidsprosessen og dokumentet er justert i forhold til 
dette. Når det gjelder ønsket fotgjengerovergang over Tandbergvegen ved kryss mellom Granvegen 
og Lyngvegen er dette en mer sammensatt utfordring. Spesielt vinterstid. Krysset er beliggende i den 
bratte del av Tandbergvegen. En etablering av merket fotgjengerovergang her med tilhørende 
vikeplikt kan tilføre negative konsekvenser i forhold til trafikksikkerhet, og da spesielt vinterstid. For å 
ikke forverre situasjonen er det ikke lagt inn tiltak med fotgjengerovergang i krysset. Det kan også 
vurderes om Granvegen skal gis vikeplikt ut på Tandbergvegen. 

Auli bhg og FAU Auli bhg, innsendt 23.05.2022 
Auli barnehage framholder ulike forhold i tilknytning til barnehagen og dennes nærområde. 
Dette er da forhold tilknyttet barnehagens parkeringsplass og adkomstområde. Det framholdes også 
forhold knyttet til ønsket oppgradering av eksisterende gang- og sykkelveg langs Grendehusvegen inn 
til barnehagene. 

Kommunedirektørens kommentar: 
innspillet fra barnehagen er vurdert i prosessen. Det er foreslått tiltak for gang- og sykkelvegen inn 
mot barnehagene. De tiltakene som trekkes fram for barnehagens parkerings- og adkomstsone 
vurderes til å tilhøre drift og tillegges ikke i trafikksikkerhetsplanens handlingsdel. 

FAU Skogbygda skole, innsendt 13.06.2022 
Det opplyses innledningsvis at FAU ved Skogbygda Skole jobber mye med trafikksikkerhet for elever 
og andre, både gjennom opplysning mot foreldre og andre som transporterer barna, og også 
sammen med skolen mot barna for å heve bevissthet rundt trafikksikkerheten rundt skolen. De føler 
at skolen har blitt nedprioritert tidligere, ut ifra usikkerheten om den skal bestå. 
Følgende momenter framholdes: 
- Det anmodes på det sterkeste at tiltak langs E16 ikke lenger nedprioriteres. Det er fra andre 
instanser lagt frem ønsker om b.la. bedre sikring av E16, både i form av gangvei, nedsatt hastighet, 
fartsbegrensende tiltak, oppgradering av krysningspunkter og belysning, og dette er tiltak som må på 
plass uavhengig av veiens fremtidige status og plassering. 
- Tilsvarende tiltak bør vurderes også i andre utsatte punkter langs lokalveiene der elever ferdes eller 
venter på transport langs sterkt trafikkerte veier uten belysning, busslommer eller annen form for 
sikringstiltak. 

- For nærområdet rundt Skogbygda skole framholdes ønske om tiltak i Skolevegen forbi skolen. Dette 
vil kunne medføre et mer oversiktlig og tryggere trafikkbilde. 
- Videre framholdes ønske om flere ulike tiltak på lokalvegnettet i Skogbygda, og tiltak knyttet opp 
mot skoleskyssordningen. 



- Det henvises også til utvidet opplysnings- og holdningsarbeid mot foreldre og andre voksne, slik at 
disse bedre kan bidra til tryggere trafikk, og også være med på å ivareta barnas trafikkopplæring og - 
sikkerhet 

Kommunedirektøren kommentar: 
Det er lagt inn tiltak i handlingsdelen som er knyttet opp mot trafikksikkerhet langs dagens E16. Det 
er også lagt inn tiltak for skolens nærområde med adkomst og parkering. Dette må da vurderes 
videre i et eventuelt eget prosjekt for Skogbygda skole. For flere av de øvrige tiltak er dette rettet 
mot mindre tiltak som etablering av busslommer. Dette er forhold som ikke er vurdert lagt inn til 
avklaring i trafikksikkerhetsplanen. Det er da heller ikke avklart antall og beliggenhet for disse. Dette 
hverken her i Skogbygda eller for andre steder i kommunen. For øvrige tiltak knyttet opp mot 
hastighet, skilting og lignende viser trafikksikkerhetsplan for generelle vurderinger knyttet til dette. 
For forhold knyttet til skoleskyss må disse stilles til fylkeskommunen/Ruter siden kommunen ikke er 
ansvarlig for dette. 

SU Fjellfoten skole, innsendt 09.06.2022 
SU bemerker at Fjellfoten skole ikke er ivaretatt med tanke på trafikksikkerhet i og rundt skolen. Det 
må sikres trygg ferdsel for elevene til og fra skolen. Videre er parkeringsplassen ved skolen en stor 
utfordring ved tilkjøring og henting av elever; Parkeringsplassen blir uoversiktlig og farlig for myke 
trafikanter. I tillegg er parkeringsplassen til tider et oppholdssted for tungtransport (herunder 
hengere og lastebiler) som settes igjen og hindrer god sikt på plassen. 

Det påpekes flere behov for tiltak knyttet til skolen parkeringsplass for å bedre oversiktlighet og 
trafikksikkerheten ved denne. 

Kommunedirektørens kommentar: 
På linje med flere andre av kommunens skoler er Fjellfoten skole oppført med eventuelt tiltak for å 
se på bedring av de påpekte forholdene. 

FAU Fjellfoten skole, innsendt 09.06.2022 
FAU Fjellfoten skole mener at prosessene også må inkludere universal utforming når vi nevner 
trafikksikkerhet. Dårlig skolevei refereres til som årsaken til denne oppfordringen. 

FAU ser det som skuffende å lese handlingsplanen hvor trafikksikring på og rundt Fjellfoten skole ikke 
er nevnt. FAU krever en trygg skolevei for barna. 

Forslagene som framholdes gjennom innspillet er lik de som er gjengitt under SU Fjellfoten skole. Det 
henvises til dette innspillet og det gjentas ikke her i oppsummeringen. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar utover den som er nevnt under SU Fjellfoten skole. Dette siden 
innspillene er i all hovedsak er identiske. 

Neskollen skole, innsendt 03.06.2022 
Neskollen skole framholder ulike forhold knyttet til skolen og dennes nærområde. Det framholdes 
ønske om at det bør utarbeides en helhetlig skiltplan for nedre del av Melkevegen. 



FAU mener at TSP bør oppfordrer skolene i Nes, til å utarbeide en egen plan for skolen, slik at de må 
følge opp kompetansemålene som ligger i læringsplanen for grunnskolen. Kompetansemål i 
kroppsøving for 2.trinn, er at de skal øve på trygg ferdsel i trafikken. For 4.trinn at man skal forstå og 
følge regler i trafikken. 

Området rundt Neskollen Skole er særdeles uoversiktlig og alt for tungt belastet av biler. Det er svært 
ønskelig at det gjøres noe på parkering, gangsone og hente/bringesone foran skolen. 

Med så mye pendling til og fra Neskollen er det utopisk å tenke at folk skal la bilen stå. Det er derfor 
et sterkt ønske om å opprette en trygg og effektiv droppsone tilrettelagt for av og påstigning i 
nærheten av en bilfri hjertesone. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Det er nylig vedtatt skiltplan for hele Neskollen (2019). Denne er gjennomført og skilting er utført. 

På linje med flere andre av kommunens skoler er Neskollen skole oppført med eventuelt tiltak for å 
se på bedring av de påpekte forholdene. Det må i det videre ses på oppfølging av disse prosjektene. 

FAU Runni usk, innsendt 05.05.2022 
FAU ved Runni ungdomsskole påpeker trafikksituasjonen utenfor Runni ungdomsskole. Dette er 
spesielt ved skolestart og skoleslutt at dette oppleves svært uoversiktlig og skummel. Busser, taxier, 
elektriske sparkesykler, sykler, fotgjengere og foresatte i bil skal alle gjennom samme veikryss i løpet 
av et lite tidsrom. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren viser til at det gjennom reguleringsplan for Runni inngår løsning for endring av 
hvordan skolebussene skal kjøre i området. Denne medfører at elevene stiger av og på bussen på 
skolesiden av Runnivegen og ikke som i dag må krysse denne til fots. Runniområdet er i 
handlingsdelen oppsatt med tiltak for ytterligere å bedre trafikkforholdene i området. 

Årnes skole, innsendt 16.06.2022 
Skolen viser også til tilsvarende innspill de fremmet ved forrige høring av trafikksikkerhetsplanens 
handlingsdel høsten 2016: 
- Det ønskes ensidig fortau langs Svarerudvegen, fra krysset Dragsjøvegen til Hagaskogvegen. 
- Det ønskes fortau langs Runnivegen fra skolen og ut til Seterstøavegen 

Videre er trafikksituasjonene i umiddelbar nærhet rundt skolene på Runni er preget av en blanding 
av myke og harde trafikanter. Dette medfører daglige utfordringer. Skolens ønske er en hjertesone 
rundt skolen, slik at våre elever får en tryggere atkomst til skolen ved at privatbiler ikke kan 
parkere/levere elever i deres gå/syklesoner. 

Kommunedirektørens kommentar: 
I forhold til ønsket om etablering av fortau langs Runnivegen er dette regulert gjennom 
reguleringsplan for Runni. For øvrig gjelder samme kommentar gitt av kommunedirektøren til 
innspillet fra FAU Runni usk. 



FAU Årnes skole, innsendt 08.06.2022 
Gjennom innspillet framholdes det ønske om tiltak for tryggere kryssing av Seterstøavegen mellom 
Runnivegen og Sagtunet. 
Det ønskes tiltak som gjør kryssingen tryggere for gående, men også mer oversiktlig for bilister. 
Alternativ og trafikksikker veg er lengre og benyttes ikke (via kulvert Kjuushagen). 

Kommunedirektørens kommentar: 
Krysningspunktet ligger inne som tiltak i trafikksikkerhetsplanens handlingsdel. 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU), innsendt 12.06.2022 
Kommunalt foreldreutvalg viser til tidligere innspill og at KFU opplever at mange av disse tidligere 
innspill fra våre foreldrerepresentanter ikke er blitt hørt i dette forslaget. 

En ting som vurderes urovekkende er at det som står i direkte forbindelse med skoleskyss, på og 
avstigning på skolene og parkering ikke er prioritert flere steder. 

KFU ser i planen at delmålene i planperioden er godt utbygde gang- og sykkelveier. KFU ser det da 
også som viktig og også sikre gode overganger på trafikkfarlige veier. 

I tillegg må det vurderes tiltak som sikrer skoleveg. Dette gjennom definerte krysningspunkt, men 
også sikt og framkommelighet. 

Ønsker å få satt på dagsorden en mer helhetlig trafikksikkerhetsopplæring i skolen, da dette er veldig 
varierende i fra skole til skole. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Innledningsvis vil kommunedirektøren påpeke at innspill må fremmes på nytt gjennom nye prosesser 
og høringer om disse ikke føles godt nok ivaretatt gjennom tidligere og gjennomførte prosesser. I 
tiltaksoversikten i handlingsdelen inngår det nå flere tiltak som skal ivareta trafikkforholdene ved de 
enkelte skolene i kommunen. Dette ut i fra de skolene som har fremmet innspill, men også ut i fra de 
skolene hvor det er kjent utfordringer med trafikk. 

For bedre trafikksikkerhetsopplæring i skolene må dette eventuelt løftes inn i tilhørende prosesser 
for fastsetting av skolenes læreplaner og de enkelte skolenes årshjul. 

Velforeninger: 

Opaker Vel, innsendt 21.05.2022 
Velforeningen viser til ønskede tiltak knyttet til Opaker og nærområdet. 
Det er ønsket fartsreduserende tiltak og bedre belysning langs E16. For lokalvegene ønskes redusert 
hastighet og andre tiltak som beskytter myke trafikanter. 

Det ønskes gang- og sykkelveg på strekningene Opaker - Nes kirke, Bjertnestunet- Funnefoss- Årnes 
og langs E16 Herbergåsen- Hedmark grense. 



Kommunedirektørens kommentar: 
I løpet av året har vegvesenet gjennomført ulike tiltak langs E16. Sonen for 40 km/t er forlenget ved 
at det er satt ytterligere to fartshumper. Lysarmaturene langs E16 er også skiftet ut til med nyere 
armaturer som gir bedre lys. 

For de ønskede tiltakene inngår disse i handlingsdelen. Dette bortsett fra lenken Funnefoss dam – 
Husmo. 

Runnisaga Velforening, innsendt 12.05.2022 
Velforeningen viser også til kryssingen av Seterstøavegen mellom Sagtunet og Runnivegen. Det 
oppleves av både barn og voksne som utrygt å krysse vegen pga høy fart og man opplever at bilister 
er usikre på om de skal stoppe eller ikke. Dette fører til videre usikkerhet hos den myke trafikanten. 
Beboerne i området ber om en tryggere sikring av overgang FV175 Seterstøavegen fra Sagtunet. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Kryssingspunktet inngår som tiltak i handlingsdelen. 

Årnes Vel, e-post av 13.06.2022 
Årnes er i regionale planer valgt ut som det sted som skal vokse mest i kommunen de neste årene. 
Velforeningen mener derfor at Årnes som bygdesenter må prioriteres bedre for den økende trafikken 
i sentrum. 

Det bør oppstartes planlegging av ny bru over Glomma i umiddelbar nærhet til Årnes i samarbeid 
med sentrale myndigheter. Kanskje sør for Årnes, eventuelt tilknytting til ny E16 om det blir aktuelt. 

Det bør snarest planlegges og etableres en ringveg med opplyst gangveg fra Høie over Runni, 
Svarverud, Fjuk og ned til Øvre/Nedre Hagaveg. (mot evt. Ny bru) 

Rundkjøringer Nes videregående skole må prioriteres. 

Fuglefjellvegen må snarest erstattes med ny adkomstveg mellom Årnes og E16. Nåværende veg er 
trafikkfarlig med mange ulykker. 

Et planlagt fortau/gangveg langs Svarverudvegen må prioriteres. Dette er en strekning som er svært 
trafikkfarlig for gående og kjørende. Etablering av fartsdempende tiltak har ikke bedret sikkerheten 
vesentlig på strekningen. 

Det bør etableres gang-/sykkelvei langs veier og gater som er tilknyttet skoler og Årnes sentrum. 

Elvepromenaden langs Glomma må knyttes sammen med Øvre Hagaveg ved at det etableres en 
undergang for biltrafikk med gang-/sykkelvei under jernbanen ved «Gorolund». 

Det må etableres busslommer langs flere veger. I dag stopper busser i vegbanen for av- og 
påstigning. Dette gjelder spesielt skolebusser. 

Fotgjengerfelt må generelt markeres og få en bedre belysing. Kanskje trafikken bør lysregulertes. 

Regler for snøbrøyting i og rundt Årnes må endres, slik at det brøytes oftere enn dagens regler 
tillater. Nes kommune må sammen med grunneiere gjøre Årnes sentrum tryggere å ferdes i ved å 
brøyte og strø oftere på vinterstid. 



Allerede etablerte gang-/sykkelveier må vedlikeholdes slik at det ikke utgjør en fare å ferdes på dem 
etter sprekkdannelser etc. 

Gatebruksplanen for Årnes er nå ferdig og sentrum fremstår som et flott sted å ferdes, med enkelte 
unntak etter gravearbeider. Det må sørges for at kommunen har nødvendig utstyr for å vedlikeholde 
gatebruksplanen på en ordentlig måte. 

Gatelys er et gjentagende problem som snarest må settes i stand når feil oppstår. Det er viktig at 
dette fungerer høst/vinter. 

Forholdene til gående/syklende over Årnes-brua er uakseptable. Sett i sammenheng med 
utbedringene på vestsiden av brua må planer med å «henge» på gang/sykkelvei på siden av brua 
iverksettes, ref. f.eks. Vormsund-brua. 

Kommunedirektørens kommentar: 
For de foreslåtte tiltakene så ligger kryssutbedring ved Kjuushagen (Nes videregående skole), fortau 
langs Svarverudvegen og undergang under Kongsvingerbanen for å binde sammen Nedre og Øvre 
Hagaveg inne som tiltak. Gjennom arbeidsprosessen er det vurdert at de andre foreslåtte større 
fysiske tiltakene med ny Årnes bru, veg rundt Årnes og erstatningsveg for Fuglefjellvegen er for store 
og omfattende til å inntas i kommunal trafikksikkerhetsplan. For øvrige tiltak knyttet til drift og 
vedlikehold avklares ikke disse gjennom tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Det henvises også til planens 
henvisninger i forhold til fotgjengeroverganger og lignende. 

Politiske partier og råd: 

Nes MDG, innsendt 14.06.2022 
I motsetning til våre nabokommuner mangler Nes kommune en plan for å nå nullvekstmål og 
redusere trafikale utslipp. 

Trafikksikkerhetsplanen fra 2014 har hovedsakelig fokus på holdningskampanjer og trafikkopplæring. 
Den beskriver Nes som atypisk i Akershus og erkjenner at våre utbyggingsplaner medfører et større 
transportbehov og gir lengre vei til servicetilbud for våre innbyggere sammenlignet med andre 
kommuner. Den viser klart at kommunen vet at dens planer strider mot nasjonale mål og at den gjør 
det på den minst effektive måten; ved å oppfordre til bilbruk. 

Det vises til eksempler fra våre nabokommuner til hvordan de setter opp krav gjennom planer for å 
oppnå reduksjon i utslipp fra vegtrafikk. De har vedtatte planer som gjør det mindre attraktivt og 
praktisk å velge bilen som transportmiddel. Parkeringsnormene reduseres slik at ansatte og 
besøkende ikke lenger har parkeringsplass, og hvis de har det så er den dyr og tidsbegrenset, de 
stenger gater for andre enn gående og syklende, de prioriterer infrastrukturtiltak for disse på 
bekostning av biltrafikken, de innfører rushtidsavgifter og de planlegger for økt bruk av gange, sykkel 
og kollektiv for alle sine innbyggere. Konsekvensen er at de blir flaskehalser for all ny biltrafikk 
utenfra, spesielt fra Nes. 

Ett argument som er viktig lokalt, er nullvisjonen for antall drepte i trafikken. Antall ulykker i 
tettbygde strøk øker med antall biler, og for å komme nærmere et mål om færre trafikkulykker ser 
man naturlig nok først og fremst på tiltak for å begrense biltrafikken. 



MDG viser til trafikknotat utarbeidet av Asplan Viak til revideringen av KDP Årnes. Her gjentar partiet 
enkelttiltak som kan bidra til å stanse trafikkveksten og kanskje også redusere den i områder hvor 
myke trafikanter definitivt bør prioriteres: 

• Stenge Rådhusgata. Dette kan være en start på trafikkdempende prosess for 
kommunesenteret. 

• Notatet anbefaler også omlegging av Øvre Hagaveg for å bedre trafikkflyten gjennom Årnes 
og samtidig redusere ulykkesrisikoen signifikant ved å fjerne T-krysset mot Bruvegen og flytte 
Øvre Hagaveg til eksisterende rundkjøring ovenfor. 

• Rapporten peker også på relativt store kaotiske områder i sentrum som bør ha bedre 
oppmerking og klarere kjøremønster for både gående og bilister. 

• Parkeringsplassene i Årnes sentrum bør avgiftsbelegges. 
• Bare halvparten av tilgjengelig kapasitet på dagens veger på Årnes er i bruk og at vårt fokus 

fremover bør være gående, syklende og kollektivtransport og ikke bil. 
• Nes kommune bør, i tillegg til å satse på trafikkdempende tiltak for motoriserte kjøretøy, 

satse på å indusere trafikkvekst for gående og syklende med en rekke tiltak utover å øke 
gang- og sykkelvegnettet. Dette kan være tiltak som gode parkeringsmuligheter med solid 
låsing, mulighet for å lade elsykler og fokus på å rydde gang- og sykkelveger raskt og tidlig på 
vinteren. 

Trafikksikkerhet må handle om mer enn bare den umiddelbare fysiske sikkerheten til nesbuene. Det 
må også ta hensyn til de langsiktige virkningene på folkehelsen som et bilavhengig lokalsamfunn gir i 
form av støyforurensning, lysforurensning, luftforurensning, miljøskader og pendling. Nes kommune 
må satse på å begrense trafikkveksten i kommunen slik som våre nabokommuner gjør. Forslaget til 
trafikksikkerhetsplan nevner såvidt gå til skolen-kampanjer i siste avsnitt. Bruk av sykkel, 
sparkesykkel og gange til jobb, skole og fritidssysler må gis et sterkere fokus. Dette reduserer antall 
biler på vegene i kommunen samtidig som det bedrer folkehelsen gjennom fysisk aktivitet. 

Trafikksikkerhetsplanen viser til FN’s bærekraftsmål. Omtale om bærekraftsmål nummer 11 om 
bærekraftige byer og lokalsamfunn er ikke tatt inn. Dette Stortingsvedtatte målet sier at byer og 
lokalsamfunn skal være inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Det innebærer at 
befolkningen skal bo i gode, sunne bymiljø hvor man kan bevege seg enkelt med kollektivtransport, 
til fots og på sykkel, uten å oppleve forurenset luft og støyende trafikk. Det skal være gode 
muligheter for friluftsliv og rekreasjon i nærområdene, med turveier, parker og grøntområder med 
ren luft og akseptable støynivåer. Både ulykkesfrekvens, skader og helseutfordringer utvikles i takt 
med trafikkmengde, derfor må Nes kommune fokusere på trafikkreduksjon for å bli en kommune 
som kan oppnå både bærekraft og nullvisjon. 

MDG ser med glede at kommunen ønsker mer gang- og sykkelveger, dette vil bidra til å stanse 
trafikkvekst og komme et steg nærmere nullvekstmålet. Med dagens krav og standarder vil disse 
også kreve mye matjord og natur som vi ikke har råd til å miste. Nes kommune må i sin strategi tenke 
på gang- og sykkelveger som både transporttiltak og som helsetiltak. Med dette mener vi at disse 
ofte også fungerer som turveier, og hvis man kan benytte de til både transport og tur/friluftsliv 
samtidig så øker det verdien av vegene vesentlig. Et eksempel er hvordan den nye gang- og 
sykkelvegen langs Hvamsmovegen ble lagt langs med vegen. Her kunne gående og syklende blitt 
spart for både støy, støv og luftforurensning og samtidig gitt litt naturopplevelser hvis man hadde 
lagt den langs skogkanten i stedet. Vegen ville blitt like lang og kunne blitt tilknyttet som en del av 
lysløypa i Hvamsåsen på vinteren. Man kan også se etter naturlige snarveier fremfor å binde seg til å 
følge dagens vegnett hvis det samme målet kan nås med mindre bruk av areal. 



Kommunen må også se på muligheter for løsninger som “gangveg-light” på steder hvor behovet ikke 
forsvarer store arealinngrep. 

Tiltak: “Gang-/sykkelveg langs Fv 173 fra kryss Vormsundvegen til kryss Fuglefjellvegen.” Strekningen 
som inngår i tiltaket ønskes forlenget: “Gang- og sykkelveg Hvamsvegen Fv 173 - Hvamsmovegen Fv 
477: Strekningen Årnes - Tomteråsen/Hvam VGS". Dette i stedet for tiltak «Fv 173/1565 Årnes – 
Delerud», det vurderes å være flere boliger og målpunkt på foreslått endret strekning. 

Kommunedirektørens kommentar: 
I utgangspunktet skal politisk involvering i kommunens planer og dokumenter skje gjennom den 
politiske behandling. Kommunedirektøren har gjengitt innspillet, men vil ikke kommentere dette i 
detalj. 

Det opplyses mye om grensesnittet mellom klima og trafikksikkerhet ved nullvekst og nedgang i 
trafikken i kommunene. Kommunedirektøren påpeker at det ikke tilligger trafikksikkerhetsplanen å 
trekke inn slike vurderinger og tiltak. 

I forhold til hvor gang- og sykkelveger skal etableres følger Nes kommune føringer fra Statens 
vegvesen og fylkeskommunen. Prinsippet er at gang- og sykkelveger skal følge overordnet kjøreveg. 
«Gangveg light» er et prinsipp som har blitt benyttet enkelte ganger i kommunen, men det gir ikke 
fullgode forbindelser og er utfordrende å drifte. Tiltaksdelen legger opp til at det skal kunne vurderes 
etablering av trafikksikre snarveger i de lokale tettstedene. Dette kan bidra til mindre bilbruk, med 
kortere avstander. 

Foreslåtte endring i tiltak for gang- og sykkelveg Hvamsvegen er vurdert gjennom prosessen med 
gjennomgang av tiltak og endringen er ikke tatt inn i tiltaksdelen. 

Nes Eldreråd, uttalelse 07.06.2022 
Viser til eldrerådets vedtak i sak 22/17 hvor rådet kom med et enstemmig vedtak, tillegg til 
kommunedirektørens forslag. 

Vedtaket var: Eldrerådet mener at fotgjengerovergangene fortsatt må merkes der det er nødvendig, 
da dette er det tryggeste for fotgjengerne, spesielt de som har problem med å bevege seg raskt. 

Eldrerådet har spesielt nevnt på 3 utsatte steder hvor det mangler merking eller annet varsel og det 
er: 

Overgangen til KIWI, Årnes 
Haga-svingen - ned til jernbanestasjonen, Haga 
Runni – tunet (må defineres nærmere), Årnes 

Kommunedirektørens kommentar: 
Nes Eldreråd inngår i behandlingsrekkefølgen til politiske saker. Deres eventuelle merknader og 
innspill til saker må fremmes gjennom denne ordinære politiske saksgang. 

For de nevnte tiltakene fra eldrerådet med manglende markering av fotgjengeroverganger er disse 
styrt av de kriterier som stilles gjennom vegvesenets håndbøker og forskrifter. 



Nes Ungdomsråd, innsendt 12.05.2022 
Fortsette 60-sona fra Runnibakken og inn til Årnes 

Merke opp gangfeltene mellom Årnes og buss-stasjonen og skilte gangfeltene med skilt 516 

Full-stopp skilt krysset Fuglefjellvegen og Hvamsmovegen da mange bilister ikke overholder vikeplikt 
og krysset er uoversiktlig 

Sammenhengende fortau ned langs Tandbergvegen 

På generell basis oppfordrer kommunen skoler, barnehager og øvrige innbyggere til å – på eget 
initiativ - delta i ulike trafikksikkerhetskampanjer og opplæringsopplegg.» - bør være obligatorisk på 
skolen 

Utvide krav til alkolås til å også omfatte drosjer 

Tilrettelegge for hurtigladere for elbil i Nes (bedre ladeinfrastruktur fører til at flere kjøper elbil. 
Elbiler er gjerne nyere biler som har nyere og mer moderne sikkerhetssystemer som fører til bedre 
trafikksikkerhet og færre hardt skadde i trafikken) 

Kommunedirektørens kommentar: 
På lik linje med eldrerådet kan Nes Ungdomsråd være med å gi innspill til saker gjennom ordinær 
politisk saksgang. 

For de innspillene som inngår i innspillet går de første punktene på skilting. Skilting styres av egne 
prosesser utenom trafikksikkerhetsplanen. Videre går enkelte av tiltakene på anskaffelse av kjøretøy 
som benyttes i kommunal drift. Her må det settes kriterier gjennom den enkelte anskaffelsesprosess 
for ønsket drivlinje på kjøretøy og eventuelle tillegg (som alkolås). 

Sammenhengende fortau langs Tandbergvegen ligger inne som tiltak i handlingsdelen. 

Foreninger: 

Nes Friluftsråd, innsendt 11.05.2022 
Nes Friluftsråd ser at aktiviteten i utmarka er økende. Trafikksikkerhetsplanen kan vi ikke se at det er 
tatt hensyn til sikre parkeringsplasser langs eller på kommunale veger. Friluftsrådet ber kommunen 
sette av areal til parkering ved utfartsstedene. Ikke minst er dette viktig på byggefeltene, der det i 
dag har oppstått unødige konflikter. Det gjelder også andre turstier/veger som starter ved de 
kommunale vegene. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Hensynet til utfartsparkeringer er hjemlet gjennom reguleringsplan for Olberg. Det ligger også inne 
forslag til utfartsparkering i forslag til reguleringsplan for Fjuk. 

Gjennom tiltaksdelen er det lagt inn et generelt tiltak om etablering av utfartsparkeringer. 

Norges Handikapforbund – Nes og Ullensaker, brev av 12.06.2022 
Handikapforbundet framholder at funksjonshemmede også burde kunne bevege se trygt i sitt 



lokalmiljø. Trafikksikkerhetsplanen gir ikke et helhetlig bilde av trafikksikkerhetssituasjonen i 
kommunen da denne gruppen ikke er spesielt nevnt. 

Ved arealplanlegging, bygge- og reguleringssaker må tilstrekkelig areal sikres til større kjøretøy for 
rullestolbrukere og andre funksjonshemmede slik at denne gruppen kan sikres adgang på lik linje 
med andre. Det må være tilgjengelig og tilrettelagt for brukere av hjelpemidler. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Prinsippet om universell utforming skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved alle kommunale tiltak og 
arealplaner. Tiltak skal gjennomføres på en best mulig måte for å oppnå god tilgjengelighet. I hvilken 
grad tilgjengelighet kan oppnås i hvert enkelt tilfelle kan variere og videre hvordan universell 
utforming kan oppnås. 

I kommunens parkeringsnorm er det fastsatt krav til etablering av HC-parkeringer. 

Private: 

Jeannett Horne Storhaug (Auli), mail av 14.06.2022 
Se ovenfor under skoler, likelydende innspill – FAU Auli skole 

Alf Morten Salater-Daljord (Auli), innsendt 23.05.2022 
Påpeker behov for fotgjengerovergang nederst i Tandbergvegen for kryssing av denne og 
sammenkobling av gang- og sykkelveg mellom Bråtenvegen og Sentervegen. 

Samtidig behov for fotgjengerovergang over Tandbergvegen i krysset mellom Lyngvegen og 
Granvegen. 

Kommunedirektørens kommentar: 
De foreslåtte tiltakene er vurdert gjennom prosessen for revidering av trafikksikkerhetsplanen. Tiltak 
ved Sentervegen/Bråtenvegen er tatt inn i handlingsdelen. I krysset Granvegen/Lyngvegen er det 
vurdert at samlet sett vil foreslått tiltak være en forverring av trafikksikkerheten. 

Ann Christin Chant (Aurbergmoen), innsendt 14.06.2022 
Det påpekes i innspillet forhold ved den kommunale vegen Aurbergmoen. Vegen betraktes som smal 
og farstgrense på 80 km/t synes for høy ut fra vegens oppbygging. Ønsker at det iverksettes 
sikkerhetstiltak så snart som mulig. Det er faktisk med livet som innsats man ferdes langs denne 
veien, både som kjørende, gående, ridende og syklende. 

Innspillshaver viser også til tidligere henvendelser om vegen. Viser til brev av 2015 om vegforholdene 
og brev av 2016 med ønske om skilting (Riding). 

Fra brevet av 2015 vises til at følgende forhold ble framholdt: 
Sette opp skilt for hest, Redusere farstgrensen /akseltrykket, gjennomkjøring forbudt for lastebil 
ingen gjennomkjøring – kun til eiendommene, farsthumper utenfor gården, gangvei og belysning. 



Kommunedirektørens kommentar: 
Samlet kommentar for disse tre innspillene for Aurbergmoen følger som kommentar etter innspillet 
fra Westerheim og Tangen Karlsen. 

Jorunn og Hans Walter Andersen (Aurbergmoen), mail av 08.06.2022 
Vi ber om at brev og underskriftsliste fra oss beboere på Aurbergmoen blir lagt ved, slik at denne 
vegen blir tatt med i Nes kommunes trafikksikkerhetsplan for 2022 – 2026. (Samme brev som 
Westerheim og Tangen Karlsen har sendt inn) 

Da denne vegen er veldig smal er det ikke plass til fotgjengere og det oppstår stadig farlige 
situasjoner i svingete og uoversiktlige partier. 

Det er stor gjennomgangstrafikk på vegen. Fartsgrensen er 80 km. For fastsettelse av hastighet 
gjelder i følge trafikksikkerhetsplanen blant annet vegens opplevde hensiktsmessige hastighet. I en 
artikkel i Avisen Raumnes forleden ved en utkjøring på vegen, uttalte politiet at vegen er smal og 
svingete. 

Etter at Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet har trafikken på denne vegen blitt meget stor og er stadig 
økende, da det blir mer næringsvirksomhet i Ullensaker og i forbindelse med flyplassen. 

Lastebiler og trailere kjører på GPS, dette medfører at også en del store og tunge kjøretøy kjører her. 

Da vegen er smal og det er stor slitasje på vegen, er den tydeligvis ikke dimensjonert for den store 
trafikken det er her i dag. 

Vi har bodd på Aurbergmoen i snart 50 år og føler at vegen nå bidrar til dårligere livskvalitet for oss 
og de andre beboerne langs vegen. 

En mulig løsning og et ønske fra oss er at vegen blir stengt for gjennomkjøring, alternativt en kraftig 
reduksjon av fartsgrensen. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Samlet kommentar for disse tre innspillene for Aurbergmoen følger som kommentar etter innspillet 
fra Westerheim og Tangen Karlsen. 

Ida Westerheim og Silje Tangen Karlsen (Aurbergmoen), mail av 08.06.2022 
Viser til brev med 62 underskrifter fra oppsittere til kommunal veg Aurbergmoen (Kv. 1080)/ i 
Ullensaker: Jarenvegen (Kv. 6155). Brevet er datert 25.08.2021 og skrevet som en generell 
henvendelse til Nes og Ullensaker kommune, samt Politi Øst og Statens vegvesen. Gjentatt her som 
innspill til TS-planen. 

Vegen er hyppig brukt av pendlere. Dette er tydelig da det er vesentlig større trafikkmengde morgen 
og ettermiddag. Det går også en del tungtransport på denne vegen, og vegen har vekt begrensning 
på våren i forbindelse med teleløsning. Vegen er ekstra utfordrende på vinterstid på dårlig føre. Det 
er ingen belysning langs størsteparten av vegen. Standarden på vegen oppleves å ikke være 
dimensjonert for den mengde trafikk pendlingen medfører. Det sees tydelig på mengde hull i 
vegbane, samt at asfalt kant en på vegskulderen går i oppløsning. 

Vi opplever farten på vegen for høy. 



Spesielt vanskelig er det for barn, da det ikke oppleves forsvarlig å sende disse alene langs vegen. De 
må derfor kjøres dit de skal, istedenfor å kunne gå. Dette er uhensiktsmessig i et miljø- og 
folkehelseperspektiv. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Aurbergmoen er en kommunal veg som går mellom Vestsidavegen og over til Nordkisa i Ullensaker 
(vegen heter Jarenvegen i Ullensaker). Aurbergmoen tilknytter seg ca 25 boliger over en lengde på 
3,65 km i Nes. Vegen var tidligere grusveg, men har blitt forsterket og gitt asfaltdekke. Gjennom 
prosessen med revidering av trafikksikkerhetsplanen har tiltak langs Aurbergvegen blitt vurdert mot 
de øvrige tiltak. Aurbergmoen inngår ikke med tiltak i handlingsdelen. 

For fastsettelse av fartsgrense og annen skilting for forbudsskilt viser kommunedirektøren til at 
kommunen ikke er tillagt slik skiltmyndighet. Skilting følger de kriterier som er satt gjennom 
skiltforskriften, vegvesenet er gitt myndighet for blant annet forbudsskilt. 

Arne Johan Gundersen (Fjellfoten), innsendt 09.06.2022 
Utfordringene med skoleveien, parkeringsplassen og mangel på fotgjengerfelt over Fjellfotveien 
enorm utbygging på Fjellfoten, og det blir flere og flere barn som sykler og går til skolen, og samtidig 
stor økning av biler. Ikke bare personbiler, men det er også mye tung transport på grunn av 
utbyggingen. Veldig mange av elevene ved Fjellfoten skole benytter sykkel eller bena når de skal til 
skolen. Dette er veldig positivt, men utgjør også en risiko. 

Gangveien fra Røslyngvegen og ned til skolen er full av hull og dumper. Røttene til trærne har vokst 
opp gjennom asfalten. Dette er også situasjonen på skolegården. Den er full av sprekker og dumper. 
Det har blitt lappet på litt asfalt nå og da, men det gjør hele problemet verre. Vanskelige forhold for 
elever med funksjonsnedsettelse. Deler av skolegården er også uasfaltert. Parkeringsplassen ved 
skolen en stor utfordring ved kjøring og henting av barna. Parkeringsplassen er uoversiktlig og farlig 
for myke trafikanter. Det påpekes videre ønskede tiltak for skolens parkerings- og 
hente/bringeområde. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Gjennom revidert handlingsdel er det satt opp tiltak for å se mulighet for tiltak ved skolens 
parkerings- og hente/bringeområde. Flere av de momentene som påpekes gjennom innspillet er 
relatert til drift og vedlikehold av eksisterende gangveger og skolegård. Disse forholdene må avklares 
og gjennomføres der. 

For kryssingspunkt over Fjellfotvegen er gangvegsystemet etablert i henhold til vedtatt 
reguleringsplan. Det er i henhold til reguleringsplaner etablert gang- og sykkelvegkulvert under 
Fjellfotvegen ved avkjørsel mot barnehagen. Denne skal binde gangvegsystem på øst og vestsiden av 
Fjellfotvegen sammen. 

For skilting gjelder som tidligere nevnt overordnede forskrifter som ikke kan direkte fravikes gjennom 
trafikksikkerhetsplanen. 
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