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Sluttbehandling: Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2027 

Kommunedirektørens innstilling: 
Trafikksikkerhetsplan 2023 – 2027 med handlingsdel vedtas. 

Kommunens administrasjon gis mandat til å spille inn tiltakene i handlingsdelen i eventuelt 
kommende regionale, fylkeskommunale og eventuelt statlige prosesser. Tiltakene skal vurderes inn 
mot private reguleringsplaner. Det gis også mandat til at administrasjonen kan igangsette 
kommunale reguleringsprosesser på bakgrunn av tiltakene som inngår i handlingsdelen. 



Vedlegg: 
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MA (Motorførernes avholdsforening) Rusfri trafikk, brev av 06.05.2022 
Leder FAU Auli skole 
Auli bhg og FAU Auli bhg, innsendt 23.05.2022 
FAU Skogbygda skole, innsendt 13.06.2022 
SU Fjellfoten skole, innsendt 09.06.2022 
FAU Fjellfoten skole, innsendt 09.06.2022 
FAU Neskollen skole, innsendt 03.06.2022 
FAU Runni usk, innsendt 05.05.2022 
Årnes skole, innsendt 16.06.2022 
FAU Årnes skole, innsendt 08.06.2022 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU), innsendt 12.06.2022 
Opaker Vel, innsendt 21.05.2022 
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Sammendrag: 
Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, 
syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Trafikksikkerhetsplanen skal vise et helhetsbilde av 
trafikksikkerhetssituasjonen i kommunen, og være et viktig styringsverktøy for målrettet kommunalt 
trafikksikkerhetsarbeid. 

Gjeldende trafikksikkerhetsplan, «Trafikksikkerhetsplan 2013-2017», ble vedtatt av kommunestyret i 
Nes den 11. mars 2014. Handlingsdelen er rullert i etterkant og ble vedtatt av kommunestyret den 
29. november 2016. I denne saken legges forslag til ny trafikksikkerhetsplanen frem for vedtak. 

Forslaget til ny trafikksikkerhetsplan inneholder en generell del (kapittel 2-5) og en handlingsdel 
(kapittel 6). Den generelle delen omhandler blant annet organisering av trafikksikkerhetsarbeidet, 
nasjonale/regionale/kommunale planer og føringer, en overordnet analyse av ulykkessituasjonen i 
kommunen, samt mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i Nes. Handlingsdelen lister opp 
prioriterte tiltak og øvrige tiltak. Tiltakene er delt inn i tre kategorier: organisatoriske, fysiske og 
holdningsskapende tiltak. Planens siste kapittel (kapittel 7) beskriver de ulike tiltakene i 
handlingsdelen ytterligere. Dette avsluttende kapittelet har tilkommet i planen til sluttbehandling. 



Kommunedirektøren anbefaler at den nye trafikksikkerhetsplanen blir gjeldende for en 
femårsperiode, dvs. for årene 2023-2027. Handlingsdelen kan ved behov rulleres oftere. 

Bakgrunn for saken: 
Trafikkulykker vurderes som et betydelig folkehelseproblem på tross av en markant reduksjon av 
antallet alvorlige trafikkulykker siden 1970. Det har beklageligvis vært en markant oppgang i 
dødsulykker i landet gjennom 2022, og fokus på trafikksikkerhet må holdes oppe. Nullvisjonen ble 
vedtatt av Stortinget i 2002, og er en visjon om at ingen skal bli drept eller livsvarig skadet i trafikken. 
Nullvisjonen er grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Nullvisjonen innebærer et delt 
ansvar mellom myndigheter og trafikanter. Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så 
sikkert at feilhandlinger i minst mulig grad fører til død eller alvorlig skade. Trafikantene skal på sin 
side gjøre sitt beste for å overholde reglene i trafikken og vise aktsomhet. 

Kommunen har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Som 
vegeier har kommunen etter veglovverket et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på 
kommunale veger. I henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven har kommunen også et 
generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. 

Kommunen har også ansvar og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det lokale 
trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen er også en stor arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester. I 
tillegg er kommunen eier av barnehager og skoler. Det er utfordrende gjennom 
trafikksikkerhetsplanen å nå ut med tiltak for de ulike kommunale virksomheter. Til dette arbeidet er 
ordningen Trafikksikker kommune mer tilrettelagt. Ordningen med Trafikksikker kommune berører 
ikke direkte arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, men fungerer parallelt og stiller krav til at 
kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan som prioriterer trafikksikkerhetstiltak. 

Trafikksikkerhetsarbeidet i Nes er en del av kommunens folkehelsearbeid, og er forankret i gjeldende 
kommuneplan og i kommunal planstrategi 2020-2023 (vedtatt i Nes kommunestyre 22. september 
2020). 

Gjeldende trafikksikkerhetsplan («Trafikksikkerhetsplan for Nes 2013-2017») har behov for rullering, 
både for å oppdatere planens generelle del, i tillegg til handlingsdelen, i henhold til vedtak i 
formannskapet den 21. mai 2019. 

I tillegg til vedtak om oppstart av arbeid med revidering av trafikksikkerhetsplanen, inkluderte 
Formannskapet vedtak av 21. mai 2019 følgende: 

«Mandat for Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i Nes kommune vurderes som del av 
prosessen». 

Prosess for revidering av mandatet for TSU er tatt ut av revideringsprosessen for 
trafikksikkerhetsplanen og vil bli arbeidet med i egen prosess og sak. 

Parallelt med arbeid med trafikksikkerhetsplan har kommunen blitt re-godkjent som Trafikksikker 
kommune (høsten 2022). Det er disse tre ordningene Trafikksikkerhetsutvalg, trafikksikkerhetsplan 
og Trafikksikker kommune, som setter kriteriene for kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

Saksopplysninger: 
Planprosessen 
Planprosessen skulle opprinnelig vært sluttført våren 2020. Prosessen har av ulike årsaker blitt 
forsinket, blant annet som følge av nødvendige omprioriteringer av administrative ressurser i 
forbindelse med korona i 2020 og deler av 2021. 



Varsel om oppstart av revidering av trafikksikkerhetsplanen ble sendt ut i juni 2020. Frist for å gi 
innspill var 15. oktober 2020. Det kom inn 25 merknader til oppstart av revideringsprosessen. Disse 
merknadene ble så vurdert inn i arbeidet med revidert plan. Trafikksikkerhetsplan ble fremmet for 
politisk behandling i april 2022, hvor forslaget ble lagt ut til offentlig høring. Høringsperioden var fra 
29. april til 14. juni 2022. Ved offentlig høring ble det innsendt 29 innspill. Dette var innspill som 
fordelte seg slik i forhold til funksjon og rolle for avsender: 
• 5 overordnede myndigheter og nasjonale organisasjoner 
• 10 skoler og barnehager (inkludert FAU og KFU) 
• 3 velforeninger 
• 2 foreninger 
• 6 privatpersoner 
• 3 politiske partier og organer 

I hovedsak er temaene for innspillene forhold rundt skoler med tilkomst (gangveger og veg), 
parkeringsplass og område for hente/bringe med privatbil. Enkelte skoler har også mer generelle 
innspill på trafikkforholdene innenfor den enkelte skolekretsen. Velforeningene følger også opp med 
tematikken rundt særskilte forhold som oppleves som utfordrende trafikksikkerhetsmessig innenfor 
sitt område. 

Overordnede myndigheter, nasjonale organisasjoner og foreninger påpeker gjennom sine innspill 
hovedsakelig faktaopplysninger i planen og behov for korrigering av feil i høringsutgaven. 
Trafikksikkerhetsplanen er korrigert og oppdatert på disse punktene. 

Oppsummering av innspillene med Kommunedirektørens kommentarer følger som vedlegg i saken. 
De fullstendige høringsinnspillene er også vedlagt. 

Tiltakene i handlingsdelen 
Handlingsdelen lister konkrete trafikksikkerhetstiltak. Tiltakene bygger bl.a. på merknader som ble 
innsendt i forbindelse med oppstart av revideringsprosessen. Samt innspill fremmet gjennom 
perioden for offentlig høring. Det har også vært gjennomført interne prosesser i kommunens ulike 
virksomheter. Ikke-utførte tiltak fra forrige handlingsdel er vurdert gjennom prosessen for eventuell 
videreføring. 

Tiltakene i handlingsdelen er delt inn i tre kategorier: organisatoriske, fysiske og holdningsskapende 
tiltak: 

Organisatoriske tiltak er tiltak som skal bidra til et tettere samarbeid mellom aktørene i 
trafikksikkerhetsarbeidet, både internt i kommunen og mellom kommunen og andre aktuelle aktører. 
Nes kommune opplever at det har blitt mer utfordrende kommunikasjon opp mot fylkeskommunen 
etter innføringen av Viken fylkeskommune. Flere kontaktpunkter og tilskuddsordninger har 
forsvunnet, som for eksempel ordningen med «Aksjon skoleveg». Dette var en tilskuddsordning som 
kommunen kunne få delfinansiert ulike tiltak i forhold til å sikre skoleveger. Et av tiltakene som 
foreslås er derfor at Nes kommune arbeider for at slike ordninger gjenopptas når Akershus 
fylkeskommune gjenoppstår. 

Fysiske tiltak omfatter i hovedsak etablering av gang/sykkelveger og kryssutbedringer. 
Innenfor kommunen er det fire vegeiere: Staten, fylkeskommunen, kommunen og private. 
Kommunen har ansvar og myndighet til å gjennomføre tiltak langs de kommunale vegene, men kan i 
tillegg være en pådriver for at det gjennomføres tiltak langs øvrige veger. Trafikksikkerhetsplanens 
handlingsdel omhandler derfor, ved siden av tiltak på kommunal veg, også tiltak på fylkeskommunal 
og statlig veg (dagens E16). Det er en viktig oppgave for kommunen å påvirke Statens vegvesen og 
fylkeskommunen til å prioritere tiltak i kommunen. 



For tiltak rundt skoler og barnehager er disse tatt inn i handlingsdelen som mer generelle tiltak. Det 
må settes ned prosjekt for den enkelte skole eller barnehage for å kartlegge behov for tiltak, 
muligheter og gjennomføring. For noen tiltak anbefales den enkelte virksomhet til å føre prosessen 
sammen med kommunens driftsavdeling og samferdselsavdeling. Dette siden flere av tiltakene er 
mindre og ikke direkte avhengig av en reguleringsplan før gjennomføring. Andre tiltak er mer 
omfattende, her må det gjennomføres en reguleringsprosess før man kan gjennomføre tiltak. Disse 
tiltakene beskrives nærmere gjennom handlingsdelen og påfølgende kapittel for utdyping av de 
enkelte tiltaksområdene (kapittel 6 og 7). 

For kommunale veger er tiltakene i handlingsdelen fordelt på større og mindre tiltak, basert på 
antatte kostnader og prosjektenes kompleksitet (behov for reguleringsplan). For europaveg og 
fylkesveg er det ikke gjort en slik inndeling. Alle disse tiltakene antas å være større tiltak hvor det 
kreves en reguleringsprosess før gjennomføring av tiltak. 

Videre er noen av tabellene i handlingsdelen inndelt i prioriterte og øvrige (uprioriterte) tiltak. Denne 
delingen er videreført fra forrige handlingsdel (2016). Prioritet er foreslått gjennom en helhetlig 
vurdering. Det er bl.a. lagt vekt på hvor mange personer tiltaket antas å påvirke, samt trafikkmengde 
på stedet (årsdøgntrafikk ÅDT). Det er utfordrende å gi en god og eksakt prioritering av alle foreslåtte 
tiltak, ut ifra dagens og framtidig behov for gjennomføring av tiltaket. 

Handlingsdelen inkluderer også enkelte fysiske trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til jernbane 
(Kongsvingerbanen). Dette dreier seg om sanering av planoverganger. Dette er Bane NOR sitt 
ansvarsområde. Det er per i dag 10 planoverganger i kommunen. 2 av disse er regulert sanert, 6 
inngår i reguleringsplanforslag for krysningsspor på Bodding. I tillegg er en regulert med redusert 
trafikk. Da gjenstår kun en uavklart driftsovergang for landbruket. Mer detaljer rundt dette ligger i 
trafikksikkerhetsplanens kapittel 7 (siste tabell). 

Flere av høringsinnspillene som er innsendt i prosessen er knyttet til tiltak for regulering av hastighet 
(skilting eller fysiske tiltak), markering av krysningspunkt og lyssetting av veger. Disse er etter en 
nærmere vurdering ikke inntatt i handlingsdelen. Dette skyldes at tiltakene er styrt gjennom 
overordnede føringer som ikke kan overprøves av Nes kommune gjennom vedtak. 

Det foreslås ikke fysiske tiltak på privat veg, men oppfordring i gjennomføring av holdningsskapende 
tiltak (se under) vil også gjelde der. 

Holdningsskapende tiltak er tiltak som fremmer gode holdninger og bidrar til trygg ferdsel i trafikken 
gjennom blant annet opplæring, kunnskapsheving, bevisstgjøring og rutiner. Et viktig verktøy i denne 
forbindelse er «Trafikksikker Kommune», som er en godkjenningsordning utarbeidet av Trygg Trafikk 
og fylkeskommunen. Målet er en utvikling der flere velger å gå og sykle, nedgang i trafikkulykker, økt 
kunnskap om trafikksikkerhet og gode holdninger i trafikken hos befolkningen. 

Nes kommune ble godkjent som Trafikksikker Kommune i september 2018, og ble re-godkjent som 
Trafikksikker Kommune høsten 2022. Det er gjennom arbeidet foreslått at kommunen skal være en 
pådriver for at også private barnehager og skoler er med i ordningen. 

Endringer etter høring 
Etter gjennomført høring har det gjennom den administrative gjennomgangen av handlingsdelen 
tilkommet noen endringer. 

Dette ved at noen strekninger er splittet opp i parseller. Dette gjelder for fylkesveg og følgende: 
• Gang- og sykkelveg langs Fv. 1570 Øvre Hagaveg. Denne er splittet opp i to parseller ved 
skolekretsgrensa ved Lundsvegen. 
• Gang- og sykkelveg langs Fv. 1481 Eidsveien, fra Rånåsfoss stasjon mot Lillestrøm grense. 
Denne er splittet i to parseller ved Grønbekkvegen. 



• Gang- og sykkelveg lang Fv. 177 Eidsvollvegen, fra Heimvard til Ålandsvegen. Denne er 
splittet i to parseller ved Nordheimvegen. Sluttpunkt er samtidig vurdert og flyttet fra Rolstad til 
Ålandsvegen. 

Disse strekningene er splittet opp dels med grunnlag i reguleringsplaner og stilte rekkefølgekrav. De 
er alternativt splittet etter antatt behov for tiltak etter gitte kriterier. 

Det er også lagt inn endring for hvordan tiltak langs fylkesveg vises. I ny opplisting er tiltakene inndelt 
i tre kategorier ut fra hvilket kategori tiltaket tilhører: Gang- og sykkelveg, kryssutbedring eller annet. 
Det er videre vurdert prioritet innenfor hver av disse tiltaksgruppene. 

For tiltak knyttet til kommunal veg ble det ved formannskapets førstegangsbehandling og utleggelse 
til offentlig ettersyn besluttet at hastighetsregulerende tiltak på Sandvegen skulle løftes fra 
uprioriterte tiltak til mindre tiltak. Dette er gjennomført i handlingsdelen som legges fram til 
sluttbehandling. 

For tiltak ved Kongsvingerbanen er tiltak ved stasjonsområdene tatt ut etter innspill fra Bane NOR. 
Gjenværende tiltak er knyttet opp mot sanering av planoverganger. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Gjennomføring av tiltakene, særlig de fysiske tiltakene, medfører økonomiske kostnader for 
kommunen. Rammene må avklares gjennom prioriteringer i kommunens budsjett og økonomiplan. 

For 2022 er det avsatt 8 millioner i budsjettet knyttet til trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger. 
Konkret bruk avklares gjennom politisk sak (investeringsmidler for samferdsel), som fremmes for 
politisk behandling årlig. Handlingsdelen vil da være grunnlaget for slik tildeling av midler. Det bør 
jobbes langsiktig med tiltakene slik at det gis rom for den forutgående prosessen med utarbeidelse 
av reguleringsplan. 

På sikt kan enkelte av trafikksikkerhetstiltakene, gjennom tilrettelegging for at flere kan gå eller sykle 
til skolen, bidra til økonomiske besparelser innenfor eksempelvis offentlig skoleskyss. 

Barn og unges interesser 
Trafikksikkerhetsplanen er relevant for barn og unges interesser. Dette blant annet gjennom trygge 
gang- og sykkelveger som forbinder hjem, skole og fritidsaktiviteter. 

Universell utforming 
Trafikksikkerhetsplanen henviser til Nes kommune sin strategi for universell utforming 2019 – 2031. 
Trafikksikkerhetsplanen legger ikke opp til noen særskilte tiltak og føringer inn mot arbeidet med 
universell utforming. Øvrige kommunale dokumenter for dette hensynet vil ivareta dette hensynet 
ved oppfølging ved gjennomføring av ulike tiltak. Dette omfatter da også de tiltakene som inngår i 
trafikksikkerhetsplanens handlingsdel. 

Universell utforming kan være viktig for trafikksikkerhet for å forstå systemet og lede myke 
trafikanter riktig. Universell utforming er etter hvert innarbeidet i de fleste av håndbøkene til Statens 
vegvesen. Disse er førende for prosjektering og gjennomføring av tiltak i kommunen. Tiltak for å 
bedre trafikksikkerhet må vurderes mot universell utforming og omvendt. Universell utforming skal 
ikke gå på bekostning av sikkerheten, men legges til grunn som et premiss i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Klima og miljø 
Tiltakene vil redusere utslipp dersom flere velger å sykle eller gå fremfor å benytte bil. Samtidig kan 
utbygging av infrastruktur som gang og sykkelveier i noen tilfeller påvirke natur- og jordbruksarealer 
negativt (arealbeslag). Dette må vurderes nærmere i de ulike prosjektene slik at arealbeslaget kan 
minimeres. 



Gjennom Trafikksikkerhetsplanen og tilhørende prosess er det ikke vurdert hvordan man kan 
gjennomføre ulike tiltak for å oppnå nullvekst eller nedgang i privatbilismen i kommunen. Dette er et 
forhold som må vurderes gjennom kommuneplanen og klima og energiplanen. 

Folkehelse 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Nes er en del av kommunens folkehelsearbeid. Positive konsekvenser for 
folkehelsen kan være både reduksjon i skader og ulykker og en økning i aktivitetsnivå ved at det blir 
bedre tilgang på gang- og sykkelveger som kan benyttes som turveg. 

Vurdering: 
Prioritering av tiltak inn i handlingsdelen er gjennomført gjennom en helhetlig vurdering av tiltakene 
og deres omfang og influensområde. Ved prioritering av fysiske tiltak har administrasjonen blant 
annet vektlagt hvor mange personer tiltaket antas å påvirke. Trafikktall har også vært et 
vurderingskriterium for prioriteringen. Det er ikke gitt prioritering for alle tiltak i handlingsdelen. 
Disse øvrige tiltakene er det også behov for og det vil være aktuelle å vurdere disse inn i andre 
prosesser om det skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt, eksempelvis ved en reguleringsplan. 

De fysiske tiltakene som foreslås gjelder i stor grad bygging av gang- og sykkelveger, noe som 
kommunedirektøren mener er viktig for å sikre myke trafikanter. Tiltak for myke trafikanter vil bidra 
positivt til folkehelsen dersom flere velger å gå eller sykle. Tiltakene gjenspeiler også en strategi for å 
trygge skoleveg. Videre for å gi en bedret og sikrere framkommelighet for bilister gjennom 
kryssområder. 

Kommunedirektøren mener at Nes kommune bør jobbe for å få på plass en bedre dialog om 
trafikksikkerhetsarbeidet med Akershus fylkeskommune etter reverseringen av Viken 
fylkeskommune. Dette med grunnlag i flere prosesser som tidligere var i Akershus, men som 
opphørte gjennom Viken fylkeskommune. Kommunedirektøren ser behov for tettere dialog med 
fylkeskommunen for tiltak langs fylkesveg. Tidligere ble det avholdt årlige kontaktmøter mellom 
kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet. Dette var konstruktive møter hvor kommunen ble gitt 
anledning å framholde sin argumentasjon i forhold til ønskede og påkrevede tiltak. Det bør også 
løftes for fylkeskommunen ønsket om å få gjeninnført ordningen med aksjon skoleveg. Dette var en 
årlig tilskuddsordning for gjennomføring av tiltak langs fylkesveg. Tiltak i kommunal regi, men støttet 
av fylkeskommunen. Denne ordningen opphørte ved innføringen av Viken fylkeskommune. Nes 
kommune har tidligere fått gjennomført flere tiltak gjennom denne ordningen. 

Innenfor holdningsskapende arbeid finnes det et stort utvalg av tema og kampanjer rettet mot 
trafikksikkerhet. Kommunedirektøren mener at dette er for omfattende til at det kan velges 
spesifikke kampanjer som en kommunal trafikksikkerhetsplan skal anbefale at man deltar i. Dette bør 
vurderes og tilpasses i de enkelte virksomheter, men også ulike lag og foreninger for å avklare hvilke 
kampanjer man vil delta i. 

Vurdering av noen enkelttiltak 
I forhold til trafikksikkerhet ved kommunens skoler vurderer Kommunedirektøren at situasjonen er 
mest utfordrende på Neskollen og ved Runni usk/Årnes bsk. Dette er to områder med sammensatt 
problemstilling og mye trafikk. Trafikk tilknyttet skolen, men også mye annen trafikk. På Runni er 
skolene beliggende ved et næringsområde, og det er også trafikk til en barnehage i samme området. 
Gjennom vedtatt reguleringsplan for Runni inngår det løsning for endring av kjøremønster for 
skolebuss. Denne endringen 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. For Neskollen ligger det ikke inne noen ny løsning for 
endring av trafikkmønster i reguleringsplanene for området. 

Det er gjennom flere innspill foreslått tiltak ved Tandbergvegen på Auli. Det er foreslått 



fortgjengerovergang over Tandbergvegen ved Bråtenvegen/Sentervegen og Lyngvegen/Granvegen. 
De foreslåtte tiltakene 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. 

Kommunen har mottatt flere private innspill på en spesifikk kommunal veg, Aurbergmoen. Det 
henvises også til tidligere brev som er innsendt kommunen med påpeking av forhold knyttet til 
denne vegen, vedlagt saken. Ut fra kriteriene for prioritering av tiltak, med antall berørte for vegen, 
trafikkmengde og vegens lengde har ikke Aurbergmoen blitt vurdert inn som tiltak ved denne 
revideringen. Aurbergmoen går fra Vestsidavegen og til Nordkisa i Ullensaker. Vegen heter 
Jarenvegen i Ullensaker. For Nes knytter Aurbergmoen seg til ca 25 boenheter over en strekning på 
3,7 km. Vegen var tidligere grusveg, men har blitt forsterket og gitt asfaltdekke. 

I forslag til handlingsdel er tiltak på Haugenundergangen på Fv. 175 Nedre Hagaveg foreslått med 
prioritet under kategorien «annet». Fylkeskommunen har igangsatt et forprosjekt for å se på 
muligheten for en forbedret framkommelighet gjennom undergangen. Eksisterende undergang har 
begrensinger i både høyde, bredde og kurvatur. Om forprosjektet skulle resultere i reguleringsplan 
og utbygging bør følgende av endringen i trafikkmønster også vurderes. En slik endring kan medføre 
endring av behov for tiltak langs fylkesvegene Fv. 175 Nedre Hagaveg og Fv. 1570 Øvre Hagaveg. 
Avstanden mellom Haga og Årnes er ca. 9 km langs Nedre Hagaveg, og ca. 11 km langs Øvre Hagaveg. 
Langs Øvre Hagaveg er det per i dag etablert gang- og sykkelveg på 4,7 km. Resterende strekning 
ligger inne som prioritert tiltak for fylkesveg i handlingsdelen. Langs Nedre Hagaveg er det fortau 
med en lengde på 600 m inn mot Årnes. Ut ifra dagens forutsetninger (uten tiltak ved 
Haugenundergangen) er det ikke sett behov for å legge inn tiltak på Nedre Hagaveg. 

Alternativ: 
Dersom kommunestyret ønsker å gjøre endringer i de foreslåtte tiltakene kan følgende vedtak 
benyttes. 

Trafikksikkerhetsplan 2023 – 2027 med handlingsdel vedtas som vedlagt med følgende 
endringer: 
I tabell X gjøres følgende endringer 

• Tiltak med prioritet X tas ut/flyttes til prioritet X. 

Kommunens administrasjon gis mandat til å spille inn tiltakene i handlingsdelen i eventuelt 
kommende regionale, fylkeskommunale og eventuelt statlige prosesser. Tiltakene skal 
vurderes også inn mot private reguleringsplaner. Det gis også mandat til at administrasjonen 
kan igangsette kommunale reguleringsprosesser på bakgrunn av tiltakene som inngår i 
handlingsdelen. 

Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at Trafikksikkerhetsplan 2023 – 2027 (med handlingsdel) vedtas som 
vedlagt. Det har blitt gjennomført en god prosess med utarbeidelse av planen. Planen vil gi viktige 
premisser for kommunens videre trafikksikkerhetsarbeid. 


