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1 Forord 

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.  
 
Trafikkulykker vurderes som et betydelig folkehelseproblem på tross av en markant reduksjon av 
antallet alvorlige trafikkulykker siden 1970. 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, i tillegg til å være vegeier, ansvar og virkemidler som kan bidra til økt innsats i 
det lokale trafikksikkerhetsarbeidet, da kommunen er en stor arbeidsgiver og kjøper av 
transporttjenester. I tillegg er kommunen eier av barnehager og skoler.  
 
Innenfor kommunen er det fire vegeiere: Private, kommunen, fylkeskommunen og Statens 
vegvesen. I tillegg er ny E16 gjennom kommunen under planlegging, i regi av Nye veier.  
Bane NOR har ansvar for Kongsvingerbanen. 
 
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 og på 
Kongsvingerbanen. Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel (kapittel 6) omhandler derfor, ved 
siden av tiltak på kommunal veg, også tiltak på fylkeskommunal og statlig veg, og på 
Kongsvingerbanen. Det foreslås ikke fysiske tiltak på privat veg, men holdningsskapende tiltak vil 
også gjelde der. 
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2 Trafikksikkerhetsarbeidet i Nes 

2.1 Historikk 
Denne planen er en revisjon av «Trafikksikkerhetsplan 2013-2017», som ble vedtatt av 
kommunestyret i Nes i mars 2014. Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel ble revidert i 2016. Det 
ble også utarbeidet en trafikksikkerhetsplan på 90-tallet. 

2.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Nes kommune er forankret hos kommunedirektøren.  
Ansvaret for prosessen med å utarbeide en ny trafikksikkerhetsplan er tillagt en administrativ 
arbeidsgruppe.  

2.2.1 Trafikksikkerhetsutvalg 

I 2015 ble det bestemt at det skulle nedsettes et Trafikksikkerhetsutvalg (TS-utvalg) i 
kommunen1. Utvalget består av politikere fra Utvalg for teknikk, næring og kultur, og 
representanter fra administrasjon.  

Mandatet for Trafikksikkerhetsutvalget i Nes kommune, vedtatt 08.03.20162, er:  

• Arbeide med trafikksikkerhet, koordinere arbeidet og følge opp tiltakene i planen  

• Utvikle mer spesifikke kriterier, særlig for farlig skolevei  

• Øke andel elever som benytter rutebuss framfor drosje  

• Øke andel elever som går og sykler til skolen 
 

2.2.2 Godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune 

Trafikksikker Kommune er en godkjenningsordning utarbeidet av Trygg Trafikk 
og fylkeskommunen. Ordningen gir kommunene et verktøy som bidrar til å 
sikre en systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet med trafikksikkerhet. 
Per i dag er ca. 130 kommuner godkjent som Trafikksikker Kommune.  

Nes kommune ble godkjent som Trafikksikker Kommune i september 2018. 
For å bli godkjent måtte alle sektorer i kommunen levere dokumentasjon i 
henhold til kriterier i veileder for en Trafikksikker kommune3. Dokumentasjonen 
skal vise hvordan de enkelte virksomheter skal arbeide med trafikksikkerhet. 
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 i Nes.  
 
Godkjenningen gjelder for tre år av gangen. Nes kommune må gjennomgå en re-godkjenning for 
å få beholde tittelen Trafikksikker Kommune4.  

                                                   
1 På bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 11.03.15, «Trafikksikkerhetsplan for Nes kommune for 
2013-2017» 
2 Vedtatt 8.3.2016, https://www.nes.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:906/utvalgid:33  
3 https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/kriterier/for-kommunens-ledelse/  
4 Godkjenningen utløp høsten 2021. Kommunen har de siste månedene, blant annet pga. pandemien, 
fått utsatt fristen for re-godkjenning. 
 

https://www.nes.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:906/utvalgid:33
https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/kriterier/for-kommunens-ledelse/
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2.2.3 Andre instanser 

For å lykkes med trafikksikkerhetsarbeidet er det nødvendig å ha et godt samarbeid med 
instanser og organisasjoner utenfor kommunen. De mest sentrale aktørene er Statens vegvesen, 
Viken fylkeskommune, politiet og interesseorganisasjoner (bl.a. Trygg Trafikk). 
 
Statens vegvesen er ansvarlig myndighet for europaveger og andre riksveger. I Nes gjelder dette 
(eksisterende) E16. Nye Veier, som er et heleid aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, 
er gitt i oppdrag å planlegge, bygge og drifte ny E16. Per i dag er det uvisst hvilken status dagens 
E16 vil ha i framtiden (eierskap), etter at ny E16 er åpnet. 
 
Statens vegvesen er gitt et samlet ansvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele 
vegtransportsystemet og er Samferdselsdepartementets fagorgan innen trafikksikkerhet.  
Statens vegvesen har ansvar for regelverksforvaltning og myndighetsutøvelse etter vegloven og 
vegtrafikklovgivningen. Viktige oppgaver er bl.a. kontroll- og tilsynsvirksomhet på trafikant- og 
kjøretøyområdet (f.eks. EU-kontroll av kjøretøy), og utarbeidelse av bestemmelser og 
retningslinjer for veiutforming, fartsgrenser, skilt og oppmerking. 
 
Fylkeskommunen er ansvarlig for fylkesveiene. Fylkeskommunen har ansvarsområder med stor 
innvirkning for trafikksikkerhet både som vegmyndighet, ansvarlig for kollektivtrafikk, eier av 
videregående skoler, arealplanlegger og arbeidsgiver. I vegtrafikkloven § 40 a er 
fylkeskommunene gitt ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. 
 
Polititjeneste på veg ivaretas i dag av politidistriktene og Utrykningspolitiet (UP). Politidistriktene 
har hovedansvaret innen bynære strøk og UP har hovedansvaret for politiets 
trafikksikkerhetsarbeid på fylkes- og riksvegnettet. UP er et nasjonalt særorgan i politiet og har 
trafikksikkerhetsinnsats, kriminalitetsbekjempelse på veg og bistand og beredskap som tre 
kjerneoppgaver. UPs viktigste oppgave er å forebygge alvorlige trafikkulykker med drepte og 
hardt skadde. 

 
Gjennom informasjon og påvirkning rettet mot egne medlemmer, utadrettede kampanjer og 
aksjoner, påvirkning opp mot beslutningstakere og til dels tett samarbeid med offentlige 
myndigheter, er innsatsen til interesseorganisasjonene av stor betydning. Trygg Trafikk er en 
landsomfattende, uavhengig organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet, og fungerer 
som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk arbeider for å 
oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, med særlig vekt på barn og unge. 
Organisasjonen er et kompetansesenter for trafikkopplæring for barn og unge blant annet 
gjennom å utarbeide læringsressurser og tilby kursvirksomhet, og fungerer som 
kunnskapsformidler gjennom veiledning og publikumsservice. Gjennom distriktsledere i fylkene 
har Trygg Trafikk en sentral rolle i fylkeskommunalt og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Trygg 
Trafikk er medlem i Kontaktutvalget for trafikksikkerhet og deltar i arbeidet med Nasjonal 
tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (se avsnitt 3.1.3), både i styringsgruppen og som aktiv 
bidragsyter i arbeidsgruppen. I tillegg til Trygg Trafikk er det flere ulike organisasjoner som har 
ulike ordninger, tiltak og kampanjer inn mot trafikksikkerhet. Dette da spesielt i forhold til 
holdningsskapende arbeid. 
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2.2.4 Aktuelle lover, forskrifter og normer 

Kommunene har et stort ansvar for trafikksikkerhet, både som vegmyndighet og gjennom sitt 
ansvar for arealplanlegging. Trafikksikkerhet inngår også i kommunenes ansvar som skole- og 
barnehageeier, og som arbeidsgiver. Kommunene er i folkehelseloven og plan- og bygningsloven 
gitt et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. 
 
Kommunen forholder seg til og benytter seg av ulike lover og forskrifter i sitt 
trafikksikkerhetsarbeid, herunder Vegloven, Vegtrafikkloven, Skiltforskriften, Plan- og 
bygningsloven, Opplæringsloven, Kommunehelsetjenesteloven og Folkehelseloven. Ved siden av 
disse tilkommer felles kommunale normer inn mot veg (vegnorm og veglysnorm).  

2.3 Økonomi 
De kommunale trafikksikkerhetstiltakene i denne planen må følges opp i kommunens 
økonomiplan og prioriteres i årlig budsjett.  
 
De fylkeskommunale og statlige trafikksikkerhetstiltakene foreslås av kommunen inn i ulike 
prosesser hvor Nes kommune kan fremme innspill.  
 
Tiltak vurderes også i ulike prosesser i forbindelse med utbygginger i kommunen. Det kan 
gjennom disse tillegges ansvar for gjennomføring av tiltak inn imot utbygger gjennom 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan, og eventuelt utbyggingsavtaler. 
 

3 Nasjonale, regionale og kommunale føringer i 
trafikksikkerhetsarbeidet 

Nes kommunes trafikksikkerhetsplan viderefører de nasjonale- og fylkeskommunale 
forventningene til trafikksikkerhetsarbeidet. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste 
føringene for trafikksikkerhetsarbeidet på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.  

3.1 Nasjonale føringer 

3.1.1 Nasjonal transportplan (NTP)  

Nasjonal transportplan (NTP) gir rammene for utviklingen av transportsystemet i Norge over en 
tolvårsperiode, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene. Planen revideres hvert 
fjerde år. NTP 2022–2033 ble lagt fram av Solberg-regjeringen i mars 20215, og ble 
ferdigbehandlet av Stortinget i juni 20216. Planen erstatter NTP 2018-20297.  
 
Planens overordnede mål er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt 
transportsystem i 2050». Planen har fem delmål, herunder «Nullvisjon for 
drepte og hardt skadde». Nullvisjonen er en langsiktig ambisjon om at 
ingen skal omkomme i veitrafikken i Norge i 2050. 
NTP 2022-2033 angir følgende etappemål: innen 2030 skal det 
maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Norge, hvorav maksimalt 50 drepte. 

                                                   
5 Meld. St. 20 (2020-2021), Nasjonal transportplan 2022-2033 
6 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83145  
7 Meld. St. 33 (2016-2017), Nasjonal transportplan 2018-2029 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83145
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Dette innebærer om lag en halvering fra dagens nivå, se Figur 1. Ambisjonsnivået harmonerer 
med internasjonale ambisjoner, både FNs bærekraftsmål og mål fastsatt av EU. 
 

 
Figur 1: Utvikling i antall personer drept eller hardt skadd i vegtrafikkulykker i Norge i perioden 
2000-2020 (Kilde: SSB, 2021).  

 
NTP 2022-2033 angir følgende viktige innsatsområder: 
 

• Økt trafikksikkerhet på veg 
✓ Forbedret veginfrastruktur, bl.a. midtrekkverk, forsterket midtoppmerking, møtefri veg 

på det høytrafikkerte vegnettet, breddeutvidelse av smale riksveger, tiltak som kan gi 
redusert skadeomfang ved utforkjøringsulykker (f.eks. siderekkverk og ettergivende 
master), samt tiltak for å forhindre kryssulykker, påkjørsel av fotgjengere og syklister 
og ulykker med påkjørsel bakfra.  

✓ Vektlegge behovene til sårbare trafikanter som fotgjengere, syklister og motorsyklister 
ved utforming, bygging, drift og vedlikehold av veganlegg. 

✓ Rette opp skader som kan føre til at vegen blir akutt trafikkfarlig eller at 
framkommeligheten reduseres vesentlig.  

 

• Økt trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister i de største byområdene 
✓ Økt gang- og sykkeltrafikk i de største byområdene som følge av nullvekstmål for 

biltrafikk skal ikke føre til flere drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister. 
 

• Målrettet innsats mot høyrisikofaktorer og utsatte trafikantgrupper 
✓ Videreføring og forsterking av viktige tiltak for redusert fart, som politiets 

fartskontroller, automatisk trafikkontroll (ATK), nasjonale holdningskampanjer og 
reviderte kriterier for fastsettelse av fartsgrenser. 
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✓ Videreutvikling av regelverk mot ruspåvirket kjøring og økt samhandling mellom ulike 
aktører8. 

✓ Vurdere å utvide krav til alkolås til å også omfatte drosjer. (Fra 2019 har det vært 
påbud om alkolås i alle norskregistrerte busser og minibusser som driver 
persontransport mot vederlag).  

✓ Tiltak som motvirker uoppmerksomhet, herunder nasjonale kampanjer, politikontroller, 
førerstøttesystemer, tydelig vegutforming og helsekrav til førerrett.  

✓ Tiltak for å motvirke ulykker som involverer motorsykkelførere- og passasjerer, som er 
en særlig ulykkesutsatt trafikantgruppe. Nasjonal strategi- og handlingsplan for 
motorsykkel og moped 2018–2021 skal videreføres og fornyes i planperioden. 

✓ Tiltak rettet mot enkelte ungdommer som bevisst velger å ta en høy risiko i trafikken.  
 

• Reduksjon av ulykker med tunge kjøretøy 
✓ Økt satsning på vegdrift, særlig vinterdrift 
✓ Strengere krav til dekk og utstyr 
✓ Styrkede EU-krav til yrkessjåførkompetanse for kjøring under ekstreme vær- og 

føreforhold 
✓ Kontrollaktivitet fra Statens vegvesen og politiet langs veg, blant annet kontroll av 

vinterutrustning, sikring av last, og kjøre- og hviletid.  
 

• Bedre trafikksikkerhet for barn og unge 
✓ Legge til rette for at barn kan ferdes trygt i trafikken: sikring av skoleveger, nærmiljøer 

og annen infrastruktur, trafikk- og mobilitetsopplæring og informasjonsvirksomhet 
✓ Prioritere en ramme på 500 mill. kroner i første seksårsperiode: midlene skal benyttes 

til tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge, herunder etablere en 
tilskuddsordning for å stimulere til lokalt arbeid for trygge skoleveger og nærmiljøer. 

 

• Trafikksikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter  
✓ Utvikling av god sikkerhetskultur i virksomheter hvor ansatte tilbringer en stor del av 

arbeidstiden på vegen, som for eksempel sjåfører av tungtransport, håndverkere og 
helsearbeidere i hjemmetjenester.  

✓ Offentlig sektor har et ansvar for å forebygge arbeidsrelaterte trafikkulykker, bl.a. 
gjennom sin rolle som arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester.  

 

• Økt sikkerhet gjennom teknologiutvikling 
✓ Videreutvikling innen automatiserte kjøretøy og intelligente transportsystemer (ITS) 

 

• Organisatoriske grep 
✓ Forbedret statistikk om trafikkulykker. Det er per i dag en betydelig underrapportering 

av skadde i den offisielle ulykkesstatistikken, særlig syklister i eneulykker. 
✓ Videreutvikling av samarbeidsmodellen, bl.a. økt koordinert innsats mellom aktører 

som har ansvar for å initiere samordning og samarbeid (departement, fylkeskommune 
og Trygg Trafikk). 

✓ Kontinuerlig kunnskapsutvikling, bl.a. når det gjelder effekt av ny teknologi (f.eks. nye 
førerstøttesystemer) og holdningskampanjer mot høyrisikoatferd i trafikken. 

 

                                                   
8 Samhandlingsforumet for rusfri trafikk fremheves som et viktig forum for diskusjon av mulige nye 
tiltak. Deltagere i forumet er politiet, MA - Rusfri Trafikk, Trygg Trafikk, Oslo universitetssykehus, 
Kriminalomsorgen, Trafikkforum, Helsedirektoratet og Statens vegvesen. 
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NTP følges opp i fireårige tiltaksplaner for trafikksikkerhet som de ulike aktørene utarbeider 
sammen (se avsnitt 3.1.3). 

3.1.2 Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering (Meld. St. 40 (2015-2016)9)  

Stortingsmeldingen belyser tverrsektorielle utfordringer og behov i trafikksikkerhetsarbeidet. 
Videre reduksjon i antallet drepte og hardt skadde avhenger av en koordinert og omforent innsats 
fra politi og justismyndigheter, helsemyndigheter, utdanningsmyndigheter, arbeidsmyndigheter og 
øvrige berørte sektorer. Samspill og dialog med trafikantene, særlig gjennom 
interesseorganisasjonene, vurderes som avgjørende for å oppnå den nødvendige felles 
forståelsen for viktigheten av trafikksikkerhetsarbeidet og de tiltakene som må brukes.  

3.1.3 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021   

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 bygger på NTP 2018-2029 og 
stortingsmeldingen Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Formålet med 
tiltaksplanen er å presentere et omforent og bredt spekter av faglig forankrede tiltak, i tillegg til å 
styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene.  
 

Planen inneholder tretten ulike innsatsområder med totalt 136 ulike tiltak fordelt på ulike aktører 
der de mest sentrale er Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet, 
Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og syv storbykommuner. Innsatsområdene omfatter 
bl.a. fart, rus, beltebruk, barn/unge/eldre, gående/syklende, motorsykkel/moped, tunge kjøretøy, 
møte- og utforkjøringsulykker og trafikksikkerhetsarbeid i fylker og kommuner (herunder 
godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune). Tiltaksplanen omfatter også prioriterte 
temaområder utover de tretten innsatsområdene, bl.a. uoppmerksomhet i trafikken, sikkerhet i 
tunneler og forebygging av viltulykker.  
 
Innenfor hvert innsatsområde er det satt mål for tilstandsutviklingen, samt listet opp tiltak som 
planlegges gjennomført i planperioden for å nå tilstandsmålene.  
 
Per dags dato arbeides det med å lage en ny nasjonal tiltaksplan, med utgangspunkt i målene og 
innsatsområdene i NTP 2022-2033. Den nye tiltaksplanen vil gjelde for perioden 2022-2025. 
Arbeidet ledes av Statens vegvesen.   

3.2 Regionale føringer 

3.2.1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2019-2022  

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2019-2022 er fylkeskommunens 
trafikksikkerhetsplan. Planen ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Akershus 
fylkeskommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk, på vegne av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 
(FTU) i Akershus.  
 
Handlingsplanen inneholder flere innsatsområder med ulike oppfølgingstiltak. Et flertall av 
tiltakene omfatter holdningsskapende tiltak og opplæring. For at man skal nærme seg visjonen 
om null drepte og hardt skadde i trafikken, er det viktig at både fylkeskommunen og kommunene 
jobber tverrfaglig og strukturert i sitt trafikksikkerhetsarbeid. 

                                                   
9 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-40-20152016/id2513038/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-40-20152016/id2513038/
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3.2.2 Samferdselsstrategi for Viken 2022-2033 med handlingsprogram 

Viken fylkeskommune har utarbeidet en samferdselsstrategi for perioden 2022-2033. Strategien 
ble vedtatt av Viken fylkesting i desember 2020. Viken skal følge opp samferdselsstrategien 
gjennom et handlingsprogram for samferdsel. Handlingsprogrammet, som var på høring 
sommeren 2021, inneholder konkrete samferdselstiltak og prioriteringer av disse, blant annet 
trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet. 
 
Tilskuddsordningene for trafikksikkerhet i de tidligere fylkene (Akershus, Buskerud og Østfold) var 
ulikt organisert, hadde forskjellige kriterier og søknadssummer og var i varierende grad forankret i 
de nasjonale målene for trafikksikkerhet. På bakgrunn av dette ble de tidligere 
tilskuddsordningene for trafikksikkerhet avviklet i 2020. Trafikksikkerhetsmidlene avsatt til fysiske 
tiltak, prioriteres fra og med 2021 til trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet gjennom 
handlingsprogrammet for samferdsel. Tilskuddsmidlene avsatt til ikke-fysiske tiltak vil tildeles 
kommuneregionene uten en søknadsprosess, men på bakgrunn av dialog med fylkeskommunen.  

3.3 Kommunale føringer 

3.3.1 Kommuneplan for Nes kommune 

I gjeldende kommuneplan er temaet folkehelse gjennomgående. Kommunen skal bl.a. planlegge 
for gode og trygge bomiljøer og gang- og sykkelforbindelser. Trafikksikkerhet er et viktig moment i 
dette.  
 
Kommuneplanen for Nes er per dags dato under revisjon. Det forventes at ny plan vil bli vedtatt 
innen utgangen av 2022. Kommunens planstrategi for 2020-202310 og kunnskapsgrunnlag11 
utgjør basen i planverket. I kunnskapsgrunnlaget løftes arealstrukturen fram som en av flere 
hovedutfordringer. Dette beror på at spredt bygdestruktur bl.a. fører til en høy andel elever med 
skoleskyss (ca. 46 % i 2018). Nes har også utfordringer knyttet til befolkningens helsetilstand og 
aktivitetsnivå hos barn og unge.  

3.3.2 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031 

Nes kommune har i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031 fulgt opp 
den regionale planen Aktivitetsløftet - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i 
Akershus 2018-2021, og har utarbeidet mål og strategier for Nes. Mål 4 for fysisk aktivitet og 
friluftsliv, «Nes har godt utbygde gang- og sykkelveier som er trygge og mye i bruk», med 
tilhørende strategier, er særlig relevant når det gjelder trafikksikkerhet. 

3.3.3 Felles kommunal vegnorm og veglysnorm  

Vegnormen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, 
Fet, Gjerdrum, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Vegnormen 
skal sikre at alle veg- og gateanlegg i kommunen utformes og bygges etter mål om 
fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.  
 
Veglysnorm for kommunene på Romerike gjelder på trafikkarealer som kommunene har eller vil 
få drifts- og vedlikeholdsansvaret for. Veglysnormen skal sikre at veg- og gatelysanlegg bygges 
med god kvalitet på materiell og utførelse tilpasset klima og miljø. Anleggene skal være 

                                                   
10 Kommunal planstrategi 2020-2023, Nes kommune (2020) 
11 Kunnskapsgrunnlag for lokal, bærekraftig samfunnsutvikling i Nes 2020-2023, Nes kommune (2020) 



Trafikksikkerhetsplan for Nes 2022-2026 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

12 

driftssikre, estetiske, klima- og miljøvennlige, energi- og økonomisk effektive og ivareta hensynet 
til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, trivsel og trygghet. 

3.3.4 Trafikksikkerhetsplanen sett i lys av FNs bærekraftsmål 

Kommunestyret i Nes har i forbindelse med vedtak av planstrategi for 2020-2023 fastsatt 
prioriterte bærekraftmål for perioden12, se Figur 2. Gjennomføring av tiltakene i 
trafikksikkerhetsplanen bidrar særlig til oppfyllelse av bærekraftsmålet God helse og livskvalitet, 
jfr. at planen skal bidra til færre skader og dødsfall som følge av trafikkulykker, samt bidra til at 
flere velger å gå og sykle til aktiviteter og gjøremål.  
 
Tiltakene i trafikksikkerhetsplanen vil også virke positivt på bærekraftsmålene Industri, innovasjon 
og infrastruktur (utvikling av infrastruktur av høy kvalitet) og Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
(utvikling av trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer og bedre sikkerhet på 
vegene). Trafikksikkerhetstiltakene kan i tillegg ha en positiv effekt på bærekraftsmålet Stoppe 
klimaendringene gjennom reduserte utslipp dersom tiltakene fører til at flere velger å gå og sykle 
fremfor å benytte bil.   
 
Bærekraftsmålet Samarbeid for å nå målene er også relevant å nevne, da godt samarbeid og 
koordinasjon med en rekke ulike aktører er viktig for å lykkes med trafikksikkerhetsarbeidet. 
 

 
Figur 2: FNs 17 bærekraftsmål (Kilde: FN-sambandet, 2020). Prioriterte bærekraftsmål for Nes 
kommune er uthevet. 

Det er ikke ventet at trafikksikkerhetstiltakene vil virke vesentlig negativt på noen av de 17 
bærekraftsmålene, men dette må man vurdere nærmere i de ulike prosjektene. Som et eksempel 
kan utbygging av gang- og sykkelveger i noen tilfeller påvirke natur- og jordbruksarealer negativt. 
  

                                                   
12 Vedtatt av Nes kommunestyre i møte 22.9.2020. 
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4. Beskrivelse av ulykkessituasjonen i Nes 

4.1 Veinettet i Nes 
 
Vegnettet i Nes består av europavei/statlig veg, fylkesveger, kommunale veger og private veger.  

 
E16 
E16 er stamvegforbindelse som binder sammen 
Oslo/Gardermoregionen med Kongsvingerregionen. 
Gjennom Nes har E16 per i dag, og i forhold til det 
trafikktallet som er på vegen, dårlig framkommelighet 
og utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, blant annet 
på grunn av svært mange direkteavkjørsler. Ny E16-
trasé er under planlegging13. Første strekning fra E6 
ved Kløfta til Nybakk ble åpnet 2007. Delstrekning 
mellom Slomarka og Kongsvinger åpnet i 2014. Det 
er per i dag usikkert hvilken trasé som blir valgt og 
når veien vil bli realisert.  
 

Fylkesveger 
Fylkesvegnettet i Nes Kommune består i hovedsak av 
tofeltsveger uten fysisk midtdeler. Vegnettet har til 
dels høy trafikkbelastning og betjener alle typer 
trafikkformer som lokal- og gjennomgangstrafikk. 
Fylkesvegnettet er viktig skoleveg for mange elever i 
kommunen. Flere strekninger har hverken fortau eller 
gang- og sykkelveg.  
 

Kommunale veger 
Det resterende vegnettet i kommunen består av 
kommunale- og private veger, og utgjør en betydelig 
andel av det totale vegnettet i kommunen.  
 
Nes kommune har forvaltningsansvaret for det 
kommunale vegnettet. I kommunen i dag finnes det 
totalt ca. 280 km kommunale veger og gater inkludert fortau/gang- og sykkelveg.  
På gang- og sykkelveiene er det i mange tilfeller satt opp bommer o.l. for å hindre bilkjøring. Per i 
dag finnes det ikke en oversikt over antall fartsreduserende tiltak som fartshumper og opphøyde 
gangfelt på det kommunale veinettet. 
 

Private veger 
Det finnes om lag 180 km private veger i kommunen, hvorav mange er skogsbilveger. Det er den 
enkelte eier som har ansvaret for drift og vedlikehold av de private vegene. 
  

                                                   
13 Nærmere informasjon om kommunedelplanen kan ses på E16-portalen: 
https://www.e16portalen.no/  

Figur 3: Statlig og fylkeskommunalt veinett i Nes. 
Kilde: Nes kommune (2020) 

https://www.e16portalen.no/
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4.2 Analyse av trafikkulykkene 
 
I perioden 2010-2020 ble det registrert totalt 162 trafikkulykker i Nes, noe som utgjør et 
gjennomsnitt på ca. 15 ulykker per år14. I de 162 registrerte ulykkene var det totalt 9 drepte, 32 
hardt skadde og 179 lettere skadde personer. Figur 4 viser årsfordelingen av drepte, hardt 
skadde og lettere skadde i trafikkulykker i Nes i den aktuelle perioden.  
 

 
Figur 4: Antall personer drept, hardt skadd eller lettere skadd i trafikkulykker i Nes i årene 2010-
2020. Datakilde: Statens vegvesen/TRINE  

Dataene viser ingen tydelige trender når det gjelder utviklingen i antall drepte og hardt skadde. 
Tallene varierer litt fra år til år. I snitt er det årlig tre personer som blir hardt skadd og én person 
som mister livet i trafikken i Nes. For lettere skadde kan det se ut til å ha vært noe nedgang de 
siste årene, men det er vanskelig å si om dette er en trend eller om det er tilfeldige variasjoner. 
Nasjonale tall viser imidlertid en tydelig avtagende trend for antall personer som ble lettere skadet 
i trafikkulykker, fra ca. 8000 personer i 2010 til ca. 4000 personer i 2020. Dette kan tyde på at 
den registrerte nedgangen i Nes, i hvert fall til dels, er en trend. 
 
Forholdene rundt ulykkene i perioden 2010-2020 er varierende, se Figur 5. Når det gjelder 
dødsulykkene, er registrert forhold/situasjon oppgitt å være møteulykke i kurve, eneulykke med 
velt eller utforkjøring, og påkjørsel av fotgjenger. Når det gjelder ulykker med hardt skadde 
oppstod disse i en rekke ulike situasjoner, bl.a. som følge av påkjørsel bakfra, møteulykker og 
eneulykke med utforkjøring.  

                                                   
14 Data er hentet fra Statens vegvesens trafikkulykkeregister (statistikkgeneratoren TRINE) i februar 
2022. Statistikken omfatter politirapporterte vegtrafikkulykker (dødsulykker eller ulykker med ikke-
ubetydelig personskade). Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på veg åpen for allmenn 
ferdsel, og involverer minst ett kjøretøy per ulykke. 
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For ulykker med lettere skadde er det særlig situasjoner påkjørsel bakfra som peker seg ut, men 
også bl.a. møteulykker, eneulykker med utforkjøring og ulykker med dyr innblandet. 
 

 
Figur 5: Registrert årsak/situasjon (ulykkeskode) for trafikkulykkene i Nes i perioden 2010-2020. 
Den horisontale aksen viser hyppighet/antall ulykker.  Datakilde: Statens vegvesen/TRINE  

Av de som ble hardt skadet eller drept i trafikken i perioden 2010-2020, var det flest 
førere/passasjerer i personbil (24 personer), etterfulgt av førere/passasjerer på tung og lett MC (6 
personer), syklister (5 personer), fotgjengere (4 personer) og førere/passasjerer på moped (2 
personer), se Figur 6. Når det gjelder lettere personskader, er det særlig førere/passasjerer i 
personbil som peker seg ut, etterfulgt av førere/passasjerer på MC. 
 
Det er ingen aldersgrupper som peker seg vesentlig ut når det gjelder hvem som ble hardt skadet 
eller drept i trafikkulykker i Nes i den aktuelle perioden. Aldersgruppen 15-19 år ser imidlertid ut til 
å være noe mer utsatt sammenlignet med øvrige aldersgrupper, blant annet som følge av økt 
hyppighet av utforkjøringsulykker.  
 
Det var ingen barn yngre enn 5 år som ble drept eller hardt skadet i trafikken i Nes i perioden 
2010-2020. 
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Figur 6: Antall personer i de ulike trafikantgruppene som ble drept, hardt skadd eller lettere skadd 
i trafikkulykker i Nes i perioden 2010-2020. Datakilde: Statens vegvesen/TRINE  

Det skjer noe flere ulykker i sommerhalvåret (april-september) enn i vinterhalvåret (oktober-
mars). Årsaken kan bl.a. være at en på tørre sommerveier føler seg tryggere og dermed kjører 
fortere, noe som øker risikoen.  
 
En klar majoritet av trafikkulykkene i perioden 2010-2020 inntraff på fylkesveinettet, se Figur 7. 
Ca. 67 % av ulykkene i den aktuelle perioden inntraff her. Dernest følger E16, der ca. 22 % av de 
registrerte ulykkene inntraff, og kommunale veier, der ca. 9 % av ulykkene inntraff.  

 
 

 

Figur 7: Antall 
registrerte trafikkulykker 
i årene 2010-2020 for 
ulike vegkategorier.            
Datakilde: Statens 
vegvesen/TRINE 
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5. Mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i Nes 
kommune 

5.1 Visjon, hovedmål og delmål  
 
Nes kommune har følgende visjon, hovedmål og delmål for trafikksikkerhetsarbeidet: 
 
Visjon for trafikksikkerhet (langsiktig mål) 
Nullvisjonen: Ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Nes.  
 
Hovedmål i planperioden 
Redusere antall drepte og skadde i trafikken i Nes i planperioden. 
 
Delmål i planperioden 

• Nes har godt utbygde gang- og sykkelveier  

• Tettsteder og skolekretser er knyttet sammen med gode gang- og sykkelforbindelser 

• Økning i andelen som går og sykler til skole, arbeid og aktiviteter 
 

 

5.2 Strategier for planperioden 
 
Følgende strategier skal bidra til at Nes kommune når mål og delmål for planperioden: 
 

• Kommunen blir re-godkjent som Trafikksikker Kommune.  

• Kommunen skal være en pådriver for at private barnehager og skoler er med i ordningen 
Trafikksikker Kommune. 

• Kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet i alle sektorer ved bruk av 
ordningen Trafikksikker Kommune som verktøy. 

• Kommunen arbeider for trafikksikre soner rundt skolene  

• Kommunen prioriterer utbedring av særlig farlig skolevei  

• Kommunen setter rekkefølgekrav til bygging av gang- og sykkelveier i reguleringsplaner 

• Kommunen sørger for at det ved utbygging av nye anlegg etableres sykkelparkering i 
tilstrekkelig omfang 

• Kommunen er en pådriver overfor andre aktører, blant annet når det gjelder 
trafikksikkerhetstiltak langs fylkeskommunal og statlig vei. 

• Kommunen benytter seg av offentlige tilskuddsordninger der det er mulig for å sikre mest 
mulig midler til trafikksikkerhetstiltak. 
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6. Handlingsdel 

Kommunen har ansvaret for trafikksikkerheten på det kommunale vegnettet. Den viktigste 
oppgaven er å redusere opplevd utrygghet og sikre de myke trafikantene. 
 
Tiltakene som listes opp i tabellene i dette kapittelet har tilkommet gjennom ulike kilder og 
opphav. Tiltakene bygger bl.a. på merknader som ble innsendt i 2020 i forbindelse med oppstart 
av revideringsprosessen. Dels er også ikke-utførte tiltak fra forrige handlingsdel videreført. I 
tillegg er det lagt inn tiltak som følge av en intern høring i kommunen primo mars 2022, samt tiltak 
som det er sett behov for gjennom tiden som har gått siden forrige revidering av handlingsdelen.  
 
Siden forrige revideringsprosess er det blitt gjennomført grensejustering sør i kommunen mellom 
Auli og Rånåsfoss. Det presiseres at de nye områdene har blitt ivaretatt i planen.   
 
I handlingsdelen er tiltakene inndelt i følgende hovedgrupper: 

• Organisatoriske tiltak 

• Fysiske tiltak 

• Holdningsskapende tiltak 

6.1 Organisatoriske tiltak 
Organisatoriske trafikksikkerhetstiltak er definert til å være tiltak som skal bidra til et tettere 
samarbeid mellom aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet, både internt i kommunen og mellom 
kommunen og andre aktuelle aktører. 

 
Tabell 1: Organisatoriske tiltak 

Tiltak Ansvarlig (i samarbeid med) Tidsperiode 

Ta initiativ til samarbeidsmøter  Nes kommune, 
(Fylkeskommune, Statens 
vegvesen, Bane NOR) 

Ønsket oppstart samarbeids-
prosess våren 2022 

  Interne møter TS-utvalget Har møte 3 - 4 ganger i året 

Ivareta trafikksikkerhet i 
planprosesser 

Nes kommune Kontinuerlig 

 

6.2 Fysiske tiltak 

6.2.1 Innledende kommentarer 

For europaveger er det Statens vegvesen som har ansvar for planlegging, bygging, utbedring, 
vedlikehold og drift samt utgifter til ekspropriasjon av eiendom.  
 
Fylkeskommunen er vegmyndighet og vegeier for fylkesvegnettet i sitt fylke og beslutter strategier 
og overordnede planer, handlingsprogrammer og årlige budsjetter for fylkesvegnettet. Som 
vegeier for fylkesveger har fylkeskommunen ansvaret for planlegging og utbygging av 
fylkesvegnettet samt drift- og vedlikeholdsansvar. Fylkeskommunen har også   
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driftsansvar for alle nye gang- og sykkelveger langs fylkesveger (avhengig av ÅDT15). 
Fylkeskommunen har i tillegg ansvar for at fylkesvegnettet inngår i fylkeskommunens arbeid med 
regional utvikling, og at næringslivet og andre trafikantgrupper tilbys en så sikker, effektiv og 
forutsigbar transport på fylkesveg som mulig.  
 
Skilting av vegnettet i Nes skjer i samarbeid mellom politiet, Statens vegvesen, fylkeskommunen 
og kommunen. Skiltmyndighetene er de myndigheter som har hjemmel til å sette opp og ta ned 
offentlige trafikkskilt. Statens vegvesen har i utgangspunktet skiltmyndighet på alle veger. De kan 
delegere dette til fylkeskommunen på fylkesveger eller kommunen på kommunale veger, hvis 
disse har kompetanse til dette. For enkelte skilt er det kun Statens vegvesen som har myndighet, 
f.eks. forbudsskilt. 
 
Når det gjelder trafikksikkerhetstiltak på europaveg, fylkesveg og jernbane har ikke kommunen 
myndighet til å prioritere, vedta eller gjennomføre tiltak. Det er derfor en viktig oppgave for 
kommunen å påvirke Statens vegvesen, fylkeskommunen og Bane NOR til å prioritere tiltak i 
kommunen og å bevilge midler.  
 
Trygghet i forhold til å få flere til å gå og sykle bør vektlegges på europa- og fylkesvegene. 
Fokuset bør også være på å redusere antall utforkjøringer, møteulykker og kryssulykker. 
 
Fysiske tiltak kan tilkomme som krav ved utarbeidelse av planer med en mer spesifikk 
prioritering. Dette kan for eksempel være å oppnå sammenhengende gang-/sykkel og turvegnett. 
 
Flere av innspillene som kom inn i 2020 i forbindelse med varsel om oppstart var 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.  
 
For fastsettelse av hastighet gjelder flere ulike kriterier, primært antall avkjørsler og vegens 
opplevde hensiktsmessige hastighet. Det er således ikke noen enkel grunnregel for fastsetting av 
hastighet.  
 
Fotgjengerkryssinger med særskilt markering og skilting kan vurderes ved fartsgrense 50 km/t 
eller lavere. Markering i vegbanen for fotgjengeroverganger anbefales stort sett ikke da dette kan 
gi falsk trygghet for fotgjengere. 
 
Vegbelysning for kommunale veger vurderes ved en grense på minimum ÅDT 200. 
Vegbelysning for fylkeskommunale veger vurderes ved en grense på minimum ÅDT 3000. 
 
I tabell 2 til 6 er det listet opp tiltak for europaveg, fylkeskommunale og kommunale veger. For 
kommunale veger er tiltakene fordelt på større og mindre tiltak på bakgrunn av antatt kostnad og 
prosess (reguleringsplan). For europaveg og fylkesveg er det ikke gjort en slik inndeling. Alle 
tiltakene på europaveg og fylkesveg antas å være større tiltak ut ifra antatt kostnad og prosess. 
 
Videre er noen av tabellene inndelt i prioriterte og uprioriterte tiltak. Denne delingen er videreført 
fra forrige handlingsdel. Ved prioritering av fysiske tiltak har bl.a. antall personer som tiltaket 
antas å påvirke blitt vektlagt. Det har også blitt lagt vekt på å få med tiltak i flest mulig 
skolekretser og tettsteder i kommunen. 

                                                   
15 ÅDT er en forkortelse for «årsdøgntrafikk», som betyr gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn. 
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Det kan være utfordrende å gi en god og eksakt prioritering av alle foreslåtte tiltak. Dette ut ifra 
dagens og framtidig behov for gjennomføring av tiltaket.  
 
Tabell 7 lister tiltak for Kongsvingerbanen. Tiltakene dreier seg om å øke sikkerheten i tilknytning 
til stasjonsområder og planoverganger. Dette er Bane NOR sitt ansvarsområde. 
 
Kostnader er ikke angitt i denne handlingsdelen. Kostnader må vurderes mer spesifikt og konkret 
for hvert tiltak/prosjekt.  
 

6.2.2 Fysiske tiltak – Europaveg 

 
Tabell 2: Fysiske tiltak – Europaveg (dagens E16) 

Tiltak Område Kommentar 

Gang- og sykkelveg fra Nybakk til Rød Neskollen Krever 

reguleringsplan 

Gang- og sykkelveg fra Fuglefjellvegen til 

Kulmogrenda 

Vormsund Krever 

reguleringsplan 

Gang- og sykkelveg fra Vingersdalen til  
Hunstadvegen 

Vormsund/ 

Opaker 

Krever ny 
reguleringsplan 

Gang- og sykkelveg fra Herbergåsen til Sør-Odal 

grense 

 Herbergåsen Krever 

reguleringsplan 

Sikkerhetstiltak kryss Uvesundvegen Uvesund   

Oppgradering og utvidelse av 
bussholdeplass E16 

Opaker  

 

6.2.3 Fysiske tiltak – Fylkeskommunal veg 

 
Tabell 3: Fysiske tiltak – Fylkesveg  
Pri. Prioriterte tiltak Område Kommentar 

1 Gang-/sykkelveg langs Fv 1570 fra Fjellfotvegen (søndre 
ende) til Framtunvegen 

Fjellfoten - 
Haga 

 

2 Gang-/sykkelveg langs Fv 177 over Årnes bru  Årnes  

3 Rundkjøring (endring av kryss) mellom Fv 175/Fv 1570/Fv 
1573 

Årnes Tilkobling mellom Øvre 
Hagaveg og Bruvegen 

4 
 

Gang-/sykkelveg langs Fv 1573 Svarverudvegen fra 
Hagaskogvegen til avkjøring Dragsjøvegen 

Årnes  

5 Gang-/sykkelveg langs Fv 1570 Øvre Hagaveg mellom 
Fjellfotvegens nordre og søndre ende 

Fjellfoten  

6 Gang-/sykkelveg langs Fv 173 fra kryss Vormsundvegen til 
kryss Fuglefjellvegen 

Årnes  

7 Rundkjøring mellom Runnivegen, Fv 175 Seterstøavegen 
og Kjuushagen 

Årnes  
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8 Gang-/sykkelveg langs Fv.1481 Eidsveien fra Rånåsfoss 
stasjon og mot Lillestrøm kommune 

Rånåsfoss  

9 Gang-/sykkelveg langs Fv 1574 Vestsidavegen, mellom 
Svanfossvegen og Fjellheimvegen  

Brårud  

10 Gang-/sykkelveg langs Fv 177 fra Rotnesvegen til 
Vormsund  

Vormsund  

11 Gang-/sykkelveg langs Fv 1572 Rakeievegen fra Sagvegen 
til kryss ved Fv 1573 ved Auli mølle 

Østgård  

12 Gang- og sykkelveg langs Fv 173 Hvamsvegen fra 
Rånåsfoss bru til Leirdaltunet 

Rånåsfoss/
Neslerud 

 

 

 Uprioriterte tiltak (i tilfeldig rekkefølge) Område Kommentar 

 Fortau langs Fv 1481 Eidsveien fra Sandnesstubben til 
Rånåsfoss stasjon 

Auli - 
Rånåsfoss 

Rekkefølge-
bestemmelse 

Olbergfeltet og 

Rånåsfoss stasjon 

 Utbedring av Haugen-undergangen på Fv 175 Haga  

 Gang-/sykkelveg langs Fv 177 fra Heimvard til Rolstad  Fenstad  

 Gang-/sykkelveg langs Fv 1573 Svarverudvegen fra 
rundkjøring (Fv 175) til Hagaskogvegen 

Årnes  

 Gang-/sykkelveg langs Fv 1482 fra Auli senter til kryss Fv 
1481 Eidsvegen 

Auli - 
Rånåsfoss 

 

 Gang-/sykkelveg langs Fv 1481 Eidsveien fra Fv 1482 – til 
kryss Sandnesstubben 

Rånåsfoss  

 Gang- og sykkelveg langs Fv 179 Svanfossvegen, fra 
Østerengtunet til Huservegen.  

Fenstad  

 Gang- og sykkelveg langs Fv 179 Svanfossvegen fra 
Orresvingen til ny avkjøring til Østerengtunet (tun 1) 

Fenstad Rekkefølgekrav i 
reguleringsplan 

 Gang-/sykkelveg langs Fv 177 Eidsvollvegen langs 
Rommen golfbane til Fv1576 Ringsbyvegen 

Vormsund  

 Gang og sykkelveg langs Fv 1581 fra Bjertnesgrenda til 
Funnefoss dam 

Funnefoss  

 Gang- og sykkelveg langs Fv 175 Seterstøavegen fra 
gamle Husmo skole mot Runni 
 

Årnes  

 Gang- og sykkelveg langs Fv 1580 Ålandsvegen i Fenstad Fenstad  

 Gang- og sykkelveg langs Fv 175 fra Betel mot Kjærnsmo Auli  

 Gang- og sykkelveg langs Fv 173 Borgenveien fra 
Rånåsfoss bru til kommunegrensa Nes/Lillestrøm (eller til 
Hellesjøvegen i Lillestrøm kommune). 

Rånåsfoss/
Neslerud 
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6.2.4 Fysiske tiltak - Kommunal veg  

 
Tabell 4: Fysiske tiltak – Kommunal veg. Større tiltak. 

Pri. Prioriterte tiltak  Område Kommentar 

1 Forbedre trafikksituasjonen i Kjuushagen  Årnes  

2 Sammenhengende fortau ned langs Tandbergvegen Auli Samkjøres med VA-
prosjekt 

3 Forlengelse av fortau fra Fv 177 til bussterminal Fenstad 
skole 

Fenstad  

4 Gang-/sykkelveg Høievegen Årnes Deler av strekningen ligger 
inne i reguleringsplan 
Årnes brygge 

5 Gangkulvert mellom Fv 1570 og Fv 175 ved 
Gorolund/Drognes  

Årnes Under jernbanen 

 
 
Tabell 5: Fysiske tiltak – Kommunal veg. Mindre tiltak. 
Pri. Prioriterte tiltak  Område Kommentar 

1 Fartshumper i Grindervegen Fenstad  

2 Opphøyet krysningspunkt over Kjuushagen fra 
Droggevegen 

Årnes  

3 Krysningspunkt ved krysset Skredderstuvegen og 
Grendehusvegen/Jegervegen (fra bussholdeplass til 
gangveg). 

Auli  

4 Hastighetsreduserende tiltak på 
Sandvegen 

Opaker  

 
 
Tabell 6: Fysiske tiltak – Kommunal veg. Uprioriterte tiltak. 

 Uprioriterte tiltak (i tilfeldig rekkefølge)  Kommentar 

 Fartsreduserende tiltak 

Bjertnesgrenda/Snekkervegen/Sliperi- svingen 

Bjertnes  

 Tilrettelegge for snarveger tettsteder  Byggefelt  

 «Kiss and Ride»-sone på begge parkeringsplassene på 
Auli skole. 

Auli Skole 

 

 

 Trafikksikkerhetstiltak langs Silovegen Årnes  

 Trygg trafikkavvikling rundt skole Neskollen  

 Trygg trafikkavvikling rundt skole Årnes  
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6.2.5 Fysiske tiltak - Kongsvingerbanen  

 

Tabell 7: Fysiske tiltak - Kongsvingerbanen 
Tiltak 

Fjerning av planoverganger (og erstatte disse med mer trafikksikre løsninger) 

  Tilrettelegging for bedret sikkerhet på stasjonsområder 

 

6.3 Holdningsskapende tiltak 
Holdningsskapende tiltak er tiltak som fremmer gode holdninger og bidrar til trygg ferdsel i 
trafikken gjennom blant annet opplæring, kunnskapsheving, bevisstgjøring og rutiner.  
 
Godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune bidrar til samordning av et helhetlig, systematisk 
og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Et viktig tiltak er derfor at kommunen 
blir re-godkjent som Trafikksikker Kommune. Kommunen skal i tillegg være en pådriver for at 
også private barnehager og skoler er med i ordningen.  
 
På generell basis oppfordrer kommunen skoler, barnehager og øvrige innbyggere til å – på eget 
initiativ - delta i ulike trafikksikkerhetskampanjer og opplæringsopplegg. Dette kan f.eks. være 
reflekskampanjer eller «gå til skolen» kampanjer. 
 


