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SAMMENDRAG 

Trafikksikkerhetsplanen skal i sin helhet tydeliggjøre og samordne felles innsats for 
trafikksikkerhetsarbeidet i Nes kommune. Både organisatoriske- fysiske- og 
trafikantrettede tiltak inneholder viktige elementer som kan bidra til å hindre at ulykker 
skjer. Trafikksikkerhetsplanen for Nes Kommune gjelder for perioden 2013 – 2017. 
Planen er ment som et arbeidsdokument og veileder i trafikksikkerhetsarbeidet.  
 
Nes kommune har hatt høy befolkningsvekst de siste årene og veksten vil trolig 
fortsette i årene fremover. Vegnettet i kommunen består av E16, fylkesveger, 
kommunale veger og private veger. Nes kommune har forvaltningsansvaret for ca. 
204 km kommunale veger og gater inkludert ca. 26 km gang-/sykkelveg og fortau. 
Gang- og sykkelvegnettet er i liten grad utbygd i kommunen. Det er også flere viktige 
kommunale veger som mangler fortau inkluderte skoleveger. Hovedvekten av det 
kommunale vegnettet har fartsgrense mellom 50 til 80 km/t. Kollektivtilbudet er ikke 
optimalt og bil er raskeste alternativ på de fleste reiserelasjoner. Det har vært en jevn 
trafikkøkning på det overordnede vegnettet i kommunen de senere år. 
 
Virksomhetsleder for kommunalteknikk er vegsjef for det kommunale vegnettet, samt 
har ansvaret for trafikksikkerheten i Nes kommune. Kommunestyret er vegmyndighet. 
For Europaveger er det Statens vegvesen ved vegsjefen som er ansvarlig myndighet. 
Ansvarlig for fylkesvegene er Akershus fylkeskommune, men vegene forvaltes av 
Statens vegvesen region øst. Ansvarsområde til de mest sentrale aktørene er omtalt i 
rapporten.  
 
I siste 10-årsperiode er 6 personer drept og 27 er hardt skadd på vegnettet i Nes 
kommune. Av totalt antall drepte og skadde er 89.6 % lettere skadde. Det er en 
overvekt av utforkjøringsulykker og kryssulykker, etterfulgt av møteulykker og 
påkjøring bakfra ulykker. Hovedvekten av alle ulykker i Nes kommune har skjedd på 
riks- og fylkesvegnettet. Av totalt antall ulykker i Nes kommune, har 59 ulykker skjedd 
på riksvegnettet, 139 på fylkesvegnettet, 13 på kommunalvegnettet og 3 på private 
veger. Hovedvekten av drepte/hardt skadde er i aldersgruppen 15 til 59 år. Disse 
utgjør 90,9 % av alle drepte/hardt skade. Aldersgruppen 15-24 år utgjør 51,2 % av alle 
drepte/hardt skadde i Nes kommune i samme periode. Ulykkene er jevnt fordelt utover 
året men det er færrest ulykker i april og flest i juni og november. Gjennomsnittlig 
ulykkeskostnad i Nes kommune per år er 64, 22 millioner kroner i perioden 2002 – 
2011.  
 
Noen av de største utfordringene på det kommunale vegnettet er forventet 
trafikkøkning, opplevd trygghet, sikre myke trafikanter og redusere trafikkulykker, 
hovedsakelig blant unge voksne.  
 
Det nasjonale målet for trafikksikkerhet i Norge er nullvisjon. En visjon om et 
transportsystem som ikke fører til tap av liv og eller varig skade. Nes kommune vil 
støtte opp om nullvisjonen og har som hovedmål for perioden 2013 – 2017 å øke 
kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet og redusere antall drepte og skadde. 
 
Trafikksikkerhetsplanen beskriver konkrete trafikksikkerhetstiltak både av fysisk og 
ikke fysisk art som det skal fokuseres på i perioden 2013 – 2017. Tiltakene står omtalt 
i handlingsplanen. Organisering, samarbeid og gjensidig informasjonsformidling 
mellom ulike aktører er en viktig faktor for måloppnåelsen i tillegg til å prioritere fysiske 
trafikksikkerhetstiltak. Viktige aktører er lokalbefolkning, vel, FAU, Statens vegvesen, 
Trygg trafikk, Akershus Fylkeskommune og Politiet.   
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1 INNLEDNING 

Trafikksikkerhetsplanen 2013-2017 er en revisjon av gjeldende plan fra 1996. Planen 
er en del av plansystemet for Nes kommune. Den inneholder en generell del, en 
beskrivelse av ulykkessituasjon på vegnettet og en handlingsdel. 
 
Trafikksikkerhetsplanen skal være styrende for trafikksikkerhetsarbeidet i Nes 
kommune. Planen skal vise et helhetsbilde av trafikksikkerhetssituasjonen i 
kommunen, og være et viktig styringsverktøy for målrettet kommunalt 
trafikksikkerhetsarbeid. Den viser blant annet hvilke områder og tiltak som skal 
prioriteres i kommunen.  
 
Utgangspunktet for trafikksikkerhetsarbeidet i Nes kommune er nullvisjonen. Visjonen 
innebærer et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skadde. Målet 
med planen er å få en oversikt over ulykkesbildet i kommunen, og beskrive og foreslå 
både fysiske og ikke-fysiske tiltak. 
 
Trafikksikkerhetsplanen (TS-planen) for Nes kommune har flere funksjoner:  
  

1. Gi en oversikt over ulykkessituasjonen i Nes kommune.  
2. Formidle informasjon om trafikksikkerheten og trafikksikkerhetsarbeidet i Nes 

kommune.  
3. Gi klare mål og delmål i forhold til videre trafikksikkerhetsarbeid.  
4. Bedre grunnlaget for kommunens budsjettmessige prioriteringer.  
5. Prioritere organisatoriske, fysiske – og trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak.  

 

1.1 Hvorfor arbeide med trafikksikkerhet 

Trafikkulykker er et betydelig samfunnsproblem. Vegtrafikken fører årlig til at omlag 
200-250 menneskeliv på landsbasis går tapt. Av disse ble 76 trafikanter drept på 
vegene i Region øst i 2010, hvorav 2 drepte var på vegnettet i Nes kommune. Det er 
fortsatt et stort antall personer som blir skadd eller drept i trafikken i Norge, men det 
har de senere årene vært en jevn, svak reduksjon i antall drepte og skadde, selv om 
trafikkmengden har økt. Målrettet trafikksikkerhetsarbeid gir dermed resultater. For å 
oppnå økt innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, må alle virkemidler innenfor kommunens 
myndighetsområde tas i bruk. 
 

1.2 Planprosess 

Ny trafikksikkerhetsplan er utarbeidet av Hjellnes Consult. I arbeidet med planen er 
det bedt om innspill fra alle barne- og ungdomsskolene i Nes kommune samt 
velforeninger. Alle innspillene til utrygge punkt og strekninger er vurdert. Noen er 
innarbeidet i tiltakslister eksplisitt og andre skal vurderes i sammenheng med 
overordnede planer/utredninger og noen er ikke tatt med. 
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2 GENERELT OM NES KOMMUNE 

2.1 Befolkningsmengder og utvikling 

Befolkningsveksten i Nes kommune har hatt følgende utvikling de siste 10 årene:  
 
Tabell 1 Befolkningsutvikling 2003 - 2013, Nes kommune, Kilde: SSB Befolkningsstatistikk 

År Folkemengde  
1. januar 

Folketilvekst  

2003 17.765  
2004 17.931 166 
2005 18.125 94 
2006 18.022 -3 
2007 18.219 197 
2008 18.510 291 
2009 18.621 119 
2010 18.827 198 
2011 19.049 222 
2012 19.462 413 
2013 19.819 357 

 
Nes er en bo- og oppvekstkommune i vekst. Nes kommune hadde per 1.1.2013 
19.819 innbyggere. Det siste året har tilveksten vært på 1,8 % som innebærer en 
økning på 357 på ett år. Dette er den nest største økningen Nes har hatt de senere 
årene. SSB sin prognose for høy vekst er lagt til grunn i kommuneplanarbeidet. Den 
innebærer en årlig vekst på 1,5-2,0 %. Forventet folketall iht. prognosene er 23 797 i 
2025, 25 612 i 2030 og 29 001 i 2040.  
 
Bosettingsmønsteret i Nes er preget av mange små tettsteder og spredt bosetting. 
Boligstrukturen fra 1960- og 70- tallet er feltutbygginger på knatter og åser rundt dyrka 
mark med tilhørende skoler og små tettsteder. Kommunesenteret er Årnes og her bor 
19 % av kommunens innbyggere, som tilsvarer ca. 4000 innbyggere. Flere av 
tettstedene har en befolkningsandel på kun 2 %. Totalt bor 64 % av innbyggerne i 
tettbebyggelse. Dette er en mindre andel enn i andre kommuner i Akershus, hvor 
gjennomsnittet er 90 %.  
 
Nes har en boligstruktur med stor overvekt av eneboliger. Dette har sammenheng 
med et relativt desentralisert utbyggingsmønster.  
Tabell 2 Prosentvis andel boligtyper. Kilde Akershus fylkeskommune/ssb.no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andel i prosent 

Boligtyper Nes Hele landet Akershus 

Enebolig 78 % 53 % 50 % 

Tomannsbolig 5 % 9 % 11 % 

Rekkehus, kjedehus 9 % 11 % 16 % 

Boligblokk 6 % 22 % 20 % 

Annen bygningstype 2 % 5 % 4 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 
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Tabell 2 viser at 78 % av boligtypene i Nes er eneboliger. Øvre Romerike har og vil 
fortsatt få den største veksten i Akershus både med tanke på boligbygging og 
arbeidsplasser på grunn av hovedflyplassen på Gardermoen. Framtidig boligutvikling 
må ta hensyn til befolkningsutvikling, demografi og levekårsutfordringer.  

Sysselsettingen i Nes preges av offentlig virksomhet og servicenæringer. Omlag 46 % 
av arbeidsplassene finnes innenfor offentlig administrasjon, helse- og sosialtjenester 
og undervisning.  
 
Tabell 3. Sysselsetting, andel pendling. Kilde ssb.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egendekningen av arbeidsplasser i Nes har sunket noe de siste årene og ligger i dag 
på underkant av 40 %. Nes er en typisk pendlerkommune hvor innflyttingen og 
dermed utpendlingen øker fordi antall arbeidsplasser ikke øker tilsvarende. 
Utpendlingen foregår i hovedsak til Oslo, men det er en klar økning av utpendling til 
andre kommuner på Romerike. 
 

2.2 Areal- og transportplaner 

Det er flere planer på kommunalt- og regionalt nivå som i større eller mindre grad 
berører trafikksikkerhetsarbeidet i Nes kommune. Disse er: 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Planen setter fokus på at det skal være et forpliktende samarbeid mellom Oslo, 
Akershus og statlige etater med tanke på areal og transportutvikling i 
hovedstadsområdet. Denne planen vil gi viktige føringer for kommuneplanen for Nes. 
Det er planlagt at denne planen skal vedtas i løpet av 2014. 
 
Samferdselsstrategi for Øvre Romerike 2009 – 2022 
Samferdselsstrategien skal gi et fundament for en helhetlig utvikling av transport- og 
kommunikasjonsinfrastrukturen på Øvre Romerike. Strategien har som målsetting å 
være av relevans både med hensyn til økonomiske, administrative, politiske og fysiske 
forhold.  
 
Energi- og klimaplan for Nes 2011-2020 
Planen sier blant annet at framtidige nye utbyggingsfelt for boliger skal legges nær 
eksisterende traseer for kollektivtransport. Samt at det skal tilstrebes 
sammenhengende gang- og sykkelveger mellom bo og servicefunksjoner rundt de 
største tettstedene. 
 
Kommunal Planstrategi 2012 - 2015 
I planstrategien som ble vedtatt i kommunestyret 17.4.2012 ble det bestemt at det skal 
gjennomføres full revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel. 

Hvor jobber innbyggerne i Nes Andel i 
prosent 

Egen kommune 39,2 % 

Oslo 21,1 % 

Øvre Romerike 16,5 % 

Nedre Romerike 15,9 % 

Øvrige Akershus 1,9 % 

Utenfor Oslo/Akershus 5,4 % 

Sum 100 % 
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Formålet med kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgaver kommunen 
bør utarbeide eller revidere for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. 
Videre er formålet å legge til rette for en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 
Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret 15.10.2013. Temaet folkehelse er 
gjennomgående og skal prege samfunnsutviklingen. Dette innebærer at vi blant annet 
skal legge til rette og planlegge for gode og trygge bomiljøer. Trafikksikkerhet er derfor 
et viktig tema i så måte. Flere mål og strategier i samfunnsdelen gir direkte føringer for 
arealdelen og trafikksikkerhet: 
 

• Framtidig befolkningsvekst skjer hovedsakelig ved fortetting, transformasjon og 
utvikling i og rundt eksisterende tettsteder 

• Nye utbyggingsprosjekter lokaliseres hovedsakelig i tilknytning til 
kollektivknutepunkt med offentlige tjenester og servicefunksjoner, slik at 
innbyggerne får bedre muligheter til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport til 
daglige gjøremål 

• Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, 
samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø 

• Legge til rette for at arealer og anlegg som brukes av barn og unge har 
universell utforming og er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare 
 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 
Arealdelen består av kartdel som viser arealbruk i grove trekk og et sett med 
bestemmelser til arealbruken. Ved forrige revisjon av kommuneplanen ble arealdelen i 
stor grad videreført uten store endringer. Det er stort behov for revisjon av arealdelen, 
med tanke på samfunnsutviklingen generelt og oppdateringer til dagens forhold og slik 
at den er i tråd med vedtatt samfunnsdel. Arealdelen planlegges vedtatt i løpet av 
2014. 
 
Eksisterende plan legger stor grad opp til spredt utbyggingsstruktur. Konsekvensene 
av slik utbygging er ressurskrevende for fellesskapet: stort antall løpemeter kommunal 
infrastruktur, som både beslaglegger arealer, og det er ressurskrevende å bygge/drifte 
store avstander for renovatører, hjemmehjelp og lignende. Planen vanskeliggjør et 
attraktivt kollektivtilbud, noe som fører til bilbruk både til jobbreiser og annen transport. 
Nes kommune har derfor behov for:  

• at boligutvikling planlegges på grunnlag av framskriving av folkemengden 
• at framtidige nye utbyggingsområder utenfor Årnes planlegges i tråd med 

regionale og nasjonale føringer  
• å fastsette en langsiktig tettstedsgrense som gir forutsigbarhet for 

verneinteresser og utbyggingsinteresser  
 
 
Revisjon av arealplanen legger ikke opp til en omfattende klarering av nye 
utbyggingsarealer. Det er ønskelig å opprettholde fortsatt stor vekst i boligbyggingen 
på Årnes og fortettingspotensialet må utnyttes først.  
 
Følgende utbyggingsstrategi legges til grunn: 

• Hoveddelen av fremtidig befolkningsvekst skjer i Årnes. Fortetting og 
transformasjon prioriteres før nye arealer tas i bruk. 

• Utbygging av øvrige prioriterte tettsteder legges opp med en noe mindre andel 
vekst der skoletilbud og attraktiv kollektivtilbud vektlegges. 
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Planlagte og eksisterende aktuelle gang- sykkelveger vil bli videreført i arealplanen.  
 
Vedtatt korridor for ny E 16 som firefelts veg er planlagt gjennom Nes. I 
planprogrammet for E16 er det vist tre toplanskryss i Nes. Det vil bli lagt opp til ny 
arealutvikling i eksisterende næringsområder og i tilknytning til disse kryssene.  
 
I handlingsplanen for Samferdselsstrategien for Øvre Romerike er det satt høy 
prioritet på tverrforbindelsen Årnes-Rød-Gardermobyen. Tverrforbindelsen er sentral 
for Øvre Romerike som kan sees på som et felles bo- og arbeidsmarkedsregion. 
Denne trassen planlegges lagt inn i arealdelen. 
 
Andre aktuelle planer er: 

• Regional planstrategi for Akershus 2013 - 2016 
• Samferdselsplan for Akershus 2012 - 2015 
• Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 - 2014 
• Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010 – 2013 

 

2.3 Vegsystem 

Det overordnede hovedvegnettet i Norge, riksveger, deles inn i to kategorier; 
europaveger og andre riksveger. Riksvegene er ryggraden i det nasjonale 
vegtransportsystemet. Vegsystemet i Nes kommunen består av riksveg (E16), 
fylkesveger, kommunale veger og private veger. Figur 1 viser det overordnede 
vegnettet i Nes kommune. 
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Figur 1 Overordnet vegnett, Nes kommune.  
 
 
E16 
Rv 2 ble omklassifisert til E16 den 25. september 2012 og er stamvegforbindelse 
mellom Oslo og Kongsvinger. E16 har i dag dårlig framkommelighet, mangelfull 
kapasitet og er lite trafikksikker gjennom Nes blant annet på grunn av svært mange 
direkteavkjørsler. E16 er imidlertid under utbygging til 4 felts motorveg på hele 
strekningen. Første strekning fra E6 ved kløfta til Nybakk er ferdigstilt. Gjennom Nes 
vil vegen tidligst bli realisert i siste halvdel av planperioden (2005-2017). 
Kommunestyret valgte en nordlig korridor for ny veg som innebærer tre 
avkjørselsramper i Nes. Disse kommer ved Rød, Vormsund nord og Herbergåsen. 
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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. Større strekninger har hverken fortau eller 
gang/sykkelveg. Viktige fylkesveger i Nes er fv173, fv175, og fv177. Fv175 mellom 
Årnes og Haga har et betydelig kapasitetsproblem i Haugen-undergangen i tillegg til 
begrensinger på akseltrykk på 8 tonn. Undergangens størrelse er årsaken til at 
tungtrafikken må bruke Øvre Hagaveg. Andre fylkesveger er fv477 til fv483.  
 
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 
204 km kommunale veger og gater inkludert 25,9 km gang-/sykkelveg/ fortau. Ca. 85 
km av det kommunale vegnettet er grusveger. Det er 54 
bommer/bukker/vegsperringer i Nes. Per i dag finnes det ikke en oversikt over 
fartshumper og opphøyde gangfelt. 
 
Private veger 
Det finnes om lag 173 km private veger i kommunen, hvorav mange er skogsbilveger. 
Kommunen har ikke ansvar for de private vegene. 

2.4 Fartsgrenser 

Fartsgrensen på det statlige-, fylkeskommunale- og kommunale vegnettet varierer fra 
30 km/t til 80 km/t. Hovedvekten av det kommunale vegnettet har fartsgrense mellom 
50 og 80 km/t. Figur 2 viser et utsnitt av fartsgrenser registrert i NVDB i og omkring 
Årnes. 
 

 
Figur 2 Utdrag av registrerte fartsgrenser i og omkring Årnes. Kilde: NVDB1 

                                                
1 Oversikt over fartsgrenser for hele kommunen finnes på følgende link: 
http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Trafikkdata/Strekningsdata 
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2.5 Eksisterende gang- og sykkelveger i Nes 
kommune 

Forholdene for gående og syklende i Nes kommune er ikke optimale, og nokså 
typiske for en kommune med spredt bosetning. Gang- og sykkelvegnettet er i liten 
grad utbygd i kommunen. Det er også flere kommunale veger som mangler fortau. 
Dette forklares i kommuneplanen med lav ulykkesstatistikk. Generelt er det ikke å 
forvente at innbyggerne i Nes vil velge å bruke sykkel som daglig transportmiddel 
mellom de ulike byggefeltene. Til det er avstandene noe for lange og 
befolkningsgrunnlaget for tynt. Mange av lokalvegene er uten fortau eller gang-
/sykkelveg. Figur 3 viser gang- og sykkelvegnettet i kommunen. I vedlegg 1 er det i 
tillegg vist 4 utsnitt av gang-/sykkelvegnettet i kommunen med omtale av kvaliteten på 
de opparbeidede strekningene. 

 
Figur 3 Utbygd gang- og sykkelvegnett i Nes kommune, kilde SVRØ og Nes kommune. 
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2.6 Kollektivtilbud 

Jernbane 
Kongsvingerbanen er grunnstammen i kollektivnettet i Nes. Årnes stasjon er sammen 
med Lillestrøm stasjon de viktigste stasjonene mellom Oslo og Kongsvinger. 
Togtilbudet har blitt dårligere de siste årene. Dette gjelder både regiontogtilbudet til 
Kongsvinger og fjerntogtilbudet til Stockholm. Rutetilbudet med Kongsvingerbanen har 
en frekvens med en avgang hver halvtime i rushtiden og en reisetid på i underkant av 
en time mellom Årnes og Oslo. I dag vil den totale reisen fra dør til dør for mange gå 
raskere med bil enn med tog. Årnes stasjon er på grunn av lav frekvens svekket som 
omstigningspunkt for reisende fra Hedmark og Sverige som skal videre til 
Gardermoen. Årnes er i dag redusert til å være en viktig endestasjon for 
lokaltogtilbudet til Oslo.  
 
For at togtilbudet fortsatt skal være attraktivt er det viktig at dagens frekvens 
opprettholdes/forbedres. I tillegg må kjøretiden reduseres. Viktige tiltak for å sikre 
dette er anleggelse av nye krysningsspor, ytterligere fjerning av planoverganger og 
fornyelse av kjøreledninger. Ny, moderne stasjon bør anlegges mellom Auli og 
Rånåsfoss slik at disse to kan avvikles. 
 
Buss 
Det er et relativt godt busstilbud mellom Nes og Oslo sentrum. Men i dag vil den totale 
reisen fra dør til dør for mange gå raskere med bil enn med buss.  
 
Internt i kommunen er det ett velfungerende skolebusstilbud, men det er dårlige 
forbindelser på interne reiserelasjoner i kommunen og lav frekvens. Viktige bussruter 
er T2 og rute (316/318 timeekspressen) mot Oslo. Andre viktige ruter er 821 (Eidsvoll 
- Fenstad Øst - Årnes), 833 (Dysterud - Togstad - Greniskogen - Vormsund - Årnes), 
834 (Årnes - Auli Mølle - Østgård - Årnes) 835 (Årnes - Hvam - Henni - Simarud - 
Rånåsfoss) , 838 (Årnes - Rød - Jessheim - Oslo Lufthavn Gardermoen), 884 
(Sørumsand - Blaker – Sørumsand).   
 
Følgende skolelinjer gjelde i kommunen:  
3681 Årnes - Hvam vgs. 
3682 Ormstad - Melvold - Kløfta - Borgen - Neskollen - Hvam vgs. 
3683 Aulitoppen - Rånåsfoss - Simarud - Hvam vgs. 
3684 Hvam vgs. - Hellene - Aursmoen – Bjørkelangen 
3685 Dysterud - Skogbygda sk. - Vormsund - Årnes - Runni u.s. 
3686 Runni u.s. - Tomteråsen - Simarud – Rånåsfoss 
 3687 Nes vgs. - Framtun/Haga - Sørumsand - Rånåsfoss 
 
Bussene er åpne for alle, men går bare på skoledager.  
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Figur 4 Stoppesteder for buss i Nes kommune. Kilde: Ruter. 
 

2.7 Trafikktall/trafikkutvikling 

De viktigste vegstrekningene i Nes kommune omfatter E16 og Fv177, 175 og 173. 
Trafikkbelastningen på vegsystemet, slik det kommer frem ved telling av 
gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) for 2010 (Statens vegvesen, PROSAM – rapport 
191), gir et bilde av transportstrømmenes fordeling på vegnettet i kommunen. E16 har 
en ÅDT på 8. 600 kjt/døgn øst for Vormsund og 13. 200 kjt/døgn vest for Vormsund. 
Andre større veger med tilhørende ÅDT er:  
  
Fv177 går nordover fra Vormsund (ÅDT: 2700).  
Fv175 følger Glomma langs sørsiden gjennom Årnes (ÅDT: 2400).  
Fv173 forbinder Haga med Årnes via Fjellfoten (ÅDT: 3500).  
  
”Årnes bru” (ÅDT 7400) forbinder Årnes sin bebyggelse på begge sider av elven.  
Broen representerer antakelig også et passeringspunkt for de fleste innbyggere i Nes 
øst for Glomma som pendler til Oslo-området.  
  
Trafikktallene på det overordnede vegnettet i kommunen er gjengitt i figuren under. 
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Figur 5 Trafikktall 2010, Nes kommune. Kilde: Prosamrapport nr. 191  
 
 
Ved Uvesund bru på E16 viser trafikktellingene en trend med økt trafikk. Fra 2007 til 
2010 har trafikkmengden over Uvesund bru økt fra 8.219 til 8.595 kjøretøy per døgn, 
en økning på ca. 4,4%. 
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2.8 Trafikksituasjonen – planlagte tiltak 

Nes kommune har et desentralisert utbyggingsmønster som er noe a-typisk i forhold til 
mange andre kommuner i Akershus. Styrken ved dette er trygge og trivelige bomiljøer 
som gir innbyggerne høy livskvalitet. Ulempen er et større transportbehov og lengre 
veg til servicetilbud. I tillegg er tilbudet for de som ønsker eller har behov for kollektive 
transportmidler mangelfullt. Konsekvensene av slik utbygging er ressurskrevende for 
fellesskapet: stort antall løpemeter kommunal infrastruktur, som både beslaglegger 
arealer og er ressurskrevende å bygge og drifte. Ca. 57 % av arbeidstakerne i Nes 
kommune har sin arbeidsplass utenfor kommunens grenser. Mange innflyttere til 
kommunen har Nes kun som en bo-kommune. Sammen med et mangelfullt 
kollektivtilbud medfører dette økt biltrafikk på vegnettet.  
  
E16 er stamvegforbindelse mellom Oslo og Kongsvinger, og har i dag dårlig 
framkommelighet, mangelfull kapasitet og er lite trafikksikker blant annet på grunn av 
svært mange direkteavkjørsler. Dette har medført behov for opprustning av 
vegstrekningen. Hovedtyngden av gjennomgangstrafikken i Nes er samlet på E16. 
 
I vedlegg 2 fremgår det forslag til planlagte tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak 
«Handlingsplan for 2010-2013 i Nasjonal transportplan 2010-2019», vedtatt av 
kommunestyret 09.09.2008, Kommunedelplan Årnes 2009-2021, kommuneplanen for 
Nes kommune 2005-2017 samt oppstart av revisjon av samferdselsstrategien for Øvre 
Romerike (2009-2022), arkivsak 2009/485 – 0, Nes kommune.   
 

2.9 Skoler og idrettsplasser 

Ved skoler og idrettsplasser oppholder det seg et stort antall barn og ungdommer. 
Mange kommer til fots eller med sykkel. Trafikksikkerhetstiltak ved skoler og 
idrettsplasser kan være nødvending for å forbedre trafikksikkerheten og opplevd 
trygghet for myke trafikanter. Figur 6 viser en oversikt over kommunens skoler og 
større idrettsplasser. Idrettsplasser merket med rødt er for fotball og friidrett mens 
grønt er skistadion. Diverse mindre arenaer/idrettsplasser er utelatt i kartet. 
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Figur 6 Kart over skoler og større idrettsanlegg, Kilde Nes kommune. 
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3 DAGENS ORGANISERING AV 
TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I KOMMUNEN 

3.1 Dagens organisering 

Virksomhetsleder for kommunalteknikk er vegsjef for de kommunale vegene, samt har 
ansvaret for trafikksikkerheten i Nes kommune. Kommunestyret er vegmyndighet, 
ansvaret skal delegeres til Rådmannen for myndighet til å fatte vedtak av skiltplaner 
og fartsdempende tiltak på de kommunale veger. For Europaveger og andre riksveger 
er det Statens vegvesen ved vegsjefen som er ansvarlig myndighet. Ansvarlig for 
fylkesvegene er Akershus fylkeskommune, men vegene forvaltes av Statens 
vegvesen region øst. I dag finnes det ingen faste møtepunkt internt i kommunen eller 
mellom kommunen og stat/fylke som eksplisitt omhandler trafikksikkerhet. 
 
 
 

3.2 Lovgrunnlag 

Kommunen forholder seg til og benytter seg av ulike lover i sitt trafikksikkerhetsarbeid. 
Dette er: 

• Vegloven 
• Vegtrafikkloven 
• Plan- og bygningsloven 
• Kommunehelsetjenesteloven 

 

3.3 Aktører og ansvarsområder 

Et godt trafikksikkerhetsarbeid krever samarbeid mellom en rekke aktører. Nedenfor 
presenteres viktige aktører som har en rådgivende funksjon. Videre er samarbeidet 
med lokale aktører som; skole, barnehage, lag, foreninger og privatpersoner viktig i 
det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, samt drift og vedlikehold av 
europa- og riksvegnettet i fylket. Statens vegvesen har stor veg- og trafikkfaglig 
kompetanse, og forvalter de fylkeskommunale vegene på vegne av fylkeskommunen. 
De har også ansvaret for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos 
trafikantene, samt førerprøve og kontroll av kjøretøy.  
 
Akershus fylkeskommune 
Akershus Fylkeskommune har ansvaret for å samordne og tilrå tiltak for å fremme 
trafikksikkerhet i fylket. De bevilger penger til trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet 
som blant annet bygging av gang- og sykkelveger, fysiske tiltak etter 
trafikksikkerhetsinspeksjoner og fysiske tiltak for å utbedre «trafikkfeller». 
 



Trafikksikkerhetsplan for Nes kommune 2013 - 2017  

  

Nes kommune         Side 19 av 48 

Fylkes trafikksikkerhetsutvalg 
I 2008 ble det første Fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus konstituert. Det 
består av fem politikere og ledes av en av disse. I tillegg har FTU konsultative 
medlemmer fra blant annet politi og Trygg trafikk. Disse medlemmene har kun tale- og 
forslagsrett. Statens vegvesen er sekretariat for FTU, noe som innebærer at de 
forbereder saker til utvalget. 
 
Politiet 
Politiets ansvar er i første rekke kontroll og overvåkning av trafikken. Overvåkning på 
spesielt ulykkesbelastede strekninger prioriteres. Kontroll av fart, rus og aggressiv 
kjøring er viktige områder for å redusere antall drepte og hardt skadde. I tillegg er 
politiet aktive i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
Trygg trafikk 
Trygg trafikk er en organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet. De utøver 
sin virksomhet gjennom administrasjonen sentralt, og ansatte regionalt og lokalt. 
Trygg trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 
Organisasjonene skal være en aktiv pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet og følge nøye 
med i ulykkesutviklingen. De har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og 
informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats 
mot trafikkulykkene. 
 
Kommunen 
Kommunen har ansvaret for de kommunale vegene både når det gjelder planlegging, 
bygging, utbedring og vedlikehold. I tillegg skal kommunen ta initiativ og gjennomføre 
«Aksjon skolevei»- tiltak på kommunale-, fylkeskommunale-, og private veger. 
Kommunen rår over mange virkemidler, og spiller en viktig rolle i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen som planmyndighet er gjennom 
arealplanlegging med på å bestemme hvordan lokalsamfunnet utvikles. Viktige 
aktører i trafikksikkerhetsarbeidet kan være aktive innbyggere, barnehager, skoler, 
kultur og helsesektoren. 
 
Skoler og velforeninger 
Skolene/FAU og velforeninger er viktige samarbeidspartnere med sin lokalkunnskap i 
trafikksikkerhetsarbeidet. De bidrar med nyttige innspill til tiltak som kan forbedre 
trafikksikkerheten.   
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4 BESKRIVELSE AV ULYKKESSITUASJON PÅ 
VEGNETTET I NES KOMMUNE  

I dette kapitelet gjennomgås ulykkessituasjonen på vegnettet i Nes kommune de siste 
10 årene fra 2002 til 2011. Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen Straks 
database og baserer seg på politirapporterte ulykker. 

4.1 Definisjoner 

• Dødsulykke: Som drepte i et trafikkuhell regnes personer som dør umiddelbart eller innen 
30 dager som følge av skader ved uhellet. 

• Meget alvorlig ulykke: Skader som i perioder truer pasientens liv eller fører til varige mèn 
av betydelig omfang (30-100% invaliditet). 

• Alvorlig ulykke: Skader som krever innleggelse på sykehus og lengre behandling, men 
som ikke fører til varige mèn av betydelig omfang (dvs mindre en 30% invaliditet) 

• Lett ulykke: Som lettere skade regnes mindre skader og brudd som krever 
legebehandling, men som ikke medfører innleggelse på sykehus, og som ikke regnes som 
betydelig skade. 

• Hardt skadde: I nullvisjonen benyttes begrepet drepte og hardt skadde. Definisjon på 
hardt skadde er ulykker hvor utfallet blir “meget alvorlig ulykke” eller “alvorlig ulykke”. 

• Politirapporterte ulykker: Rapportert ulykke til politiet hvor død eller skadet person er 
involvert og skaden ikke er ubetydelig. Det er i hovedsak de mindre alvorlige ulykkene som 
er underrepresentert i skadetallene, og særlig ulykker som involverer syklister og 
mopedister/motorsyklister. 

4.2 Ulykkesutvikling 

Både på landsbasis og i Akershus nådde antall trafikkulykker en topp tidlig på 1970- 
tallet. Siden den gang er antall politirapporterte personskadeulykker (PPU) betraktelig 
redusert. Figur 7 viser ulykkesutviklingen i Nes kommune fra 2002 til 2011 for antall 
ulykker og antall drepte/hardt skadde. Antall ulykker varierer fra år til år, men det er en 
nedadgående utviklingstrend for hardt skadde og lettere skadde i perioden. 
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Figur 7 Ulykkesutviklingen i Nes kommune i perioden 2002 – 2011 for antall ulykker og antall 
drepte/hardt skadde. Kilde: Statens vegvesen Straksdatabase 
 
Tabell 2 viser antall politirapporterte ulykker og antall drepte/skadde fordelt på år. 
Gjennomsnittlig antall ulykker pr år siste 10 årsperiode er 22,5%. Gjennomsnittlig 
antall drepte/skade er 31,7%, hvorav gjennomsnittlig antall drepte/hardt skadde er 
3,3%. 
 
I siste 10 årsperiode er 6 personer drept på vegnettet i Nes kommune og 27 er hardt 
skadd. Av totalt antall drepte/skadde er 89.6 % lettere skadde. 
 
Tabell 2 Antall politirapporterte ulykker og antall drepte/skadde fordelt på år. Kilde: Statens 
vegvesen Straksdatabase  

 
 

4.3 Hvor skjer ulykkene 

Figur 8 viser en oversikt over alle PPU ulykker i Nes kommune i perioden 2002-2011. 
Trafikkulykkene har skjedd spredt rundt på vegnettet i kommunen, hvor hovedvekten 
av alle trafikkulykkene er på riks- og fylkesvegnettet. 
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Figur 8 Vegtrafikkulykker med personskade i Nes kommune 2002-2011, kilde SVRØ  
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4.4 Ulykkeskategori og skadegrad 

 
Tabell 3 viser ulike typer ulykker/uhellskategori og skadegrad. Det er en overvekt av 
utforkjøringsulykker og kryssulykker. Disse utgjør 135 av 225 ulykker og 185 
drepte/skadde av 317. Møteulykker og påkjøring bakfra utgjør 61 ulykker og 101 
drepte/skade. Det er 12 fotgjengerulykker og 17 ulykker definert som annet2. De 
alvorligste ulykkene hvor utfallet var død eller hardt skadde gjaldt oftest utforkjøringer 
med 54,5 % av alle drepte/hardt skadde. 
 
Tabell 3 Ulykker/uhellskategori og skadegrad 

 
 
 
Figur 9 viser en oversikt over uhellskategori og antall ulykker de siste 10 årene i Nes 
kommune. 
 

 
Figur 9 Uhellskategori og antall ulykker de siste 10 årene i Nes kommune. 
 

                                                
2 Uhellskode- hovedkategori, annet: Det er alle ulykker med uhellskode fra 0 – 9: 00 Uhell med 
dyr innblandet, 01 Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen, 02 Hull i vegen og liknende, 03 
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen, 04 Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side, 05 
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side, 06 Påkjøring av parkert kjøretøy ved 
forbikjøring, 07 Øvrige parkeringsuhell, 08 Uhell ved av eller påstigning av kjøretøy eller 09 
Uhell med uklart forløp og uhell som ikke faller inn under noen bestemt uhellskode. 



Trafikksikkerhetsplan for Nes kommune 2013 - 2017  

  

Nes kommune         Side 24 av 48 

4.5 Trafikkantgruppe – skadegrad  

I løpet perioden 2002-2011 fordeler antall drepte/skadde seg i forhold til 
trafikantgruppe og skadegrad som vist i Tabell 4 og Figur 10. 
 
Tabell 4 Fordeling av antall drepte/skadde i forhold til trafikantgruppe og skadegrad 

 
 
 

 
Figur 10 Fordeling av antall drepte/skadde i forhold til trafikantgruppe og skadegrad 
 
Av totalt antall personer innblandet i politirapporterte ulykker i Nes kommune fra 2002-
2011 er 259 bilfører eller bilpassasjerer. Disse to trafikantgruppene utgjør 81,7 % av 
antall drepte/skadde. Myke trafikanter (sykkel og fotgjengere) er involvert i 20 ulykker, 
noe som utgjør 6,3 %. Personer på MC og mopeder er involvert i 33 ulykker, noe som 
utgjør 10,4 %. Av totalt antall drepte og hardt skadde utgjør bilførere og bilpassasjerer 
57,5 %. Sykkel og fotgjengere utgjør 24,2 % og MC/ moped utgjør 18,2 %. I perioden 
har det vært totalt seks dødsulykke, hvorav en med sykkel, en med lett MC, to 
bilførere og to bilpassasjerer. 
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4.6 Vegkategori 

Tabell 5 viser antall politirapporterte ulykker og antall personer drept/skadd i Nes 
kommune fordelt på vegkategori og skadegrad fra 2002 til 2011. 
 
Tabell 5 Antall politirapporterte ulykker og antall personer drept/skadd i Nes kommune fordelt 
på vegkategori og skadegrad fra 2002 til 2011. 

 
 
De siste 10 årene har hovedvekten av alle ulykker i Nes kommune skjedd på riks- og 
fylkesvegnettet. Av totalt antall ulykker i Nes kommune, som vist på figur side 18, har 
59 ulykker skjedd på riksvegnettet3, 139 på fylkesvegnettet, 13 på kommunalvegnettet 
og 3 på private veger og 11 ulykker på veg 04. 
 
Av totalt antall politirapporterte ulykker på 225 har 58 ulykker skjedd på E16 og 46 på 
fylkesveg 175. På disse to vegene utgjør drepte/skadde 156 personer, noe som utgjør 
49,2 % av personskadeulykkene på vegnettet i Nes Kommune. Av alle ulykker skjer 

                                                
3 Vegnummer Rv 99999 betyr ukjent vegnummer. Det er ikke mulig å stedfeste noen ulykker 
på vegnettet ut ifra opplysninger som vi får i politirapportene. 
4 Veg 0 er ulykker som har skjedd på en veg/strekning som er nedlagt/ombygd i dag. En finner 
«historisk vegidentitet» på slike ulykker. 
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26,2 % på riksveg, 61,8 % på fylkesveg, 5,8 % på kommunal veg, 1,3 % på privat veg 
og 4,9 % på veg 0. 
 
Figur 11 viser at også E16 og Fv 175 skiller seg ut med flest antall drepte og hardt 
skadde. Av totalt antall drepte og hardt skadde har 7 personer blitt hardt skadd på 
E16, 19 på fylkesvegnettet hvorav 5 drept og 14 hardt skadd, 5 på 
kommunalvegnettet hvorav 1 drept og 4 hardt skadd, 1 hardt skadd på det private 
vegnettet og 1 på veg 0. 

 
Figur 11 Antall drepte/hardt skadde fordelt på vegnett. 

4.7 Aldersgruppe – skadegrad 

Når en ser på skadegrad fordelt på aldersgruppe fra 2002-2011 er antall drepte/ 
skadde i alderen 0-17 år 54, 18-34 år 139, 35-59 år 92 og fra 60 år + 34. Det er ingen 
drepte/ hardt skadde i aldersgruppen 0 til 9 år og 70 år +.  
 
Tabell 6 Skadegrad fordelt på alder. 

 



Trafikksikkerhetsplan for Nes kommune 2013 - 2017  

  

Nes kommune         Side 27 av 48 

 
Figur 12 viser at hovedvekten av drepte/hardt skadde er i aldersgruppen 15 til 59 år. 
Disse utgjør 90,9 % av alle drepte/hardt skade. Aldersgruppen som har den høyeste 
andel drepte/hardt skadde er 18-20 år og utgjør 21,2 %, aldersgruppen 21-24 år og 
aldersgruppe 46-54 år utgjør 18,2 %. Aldersgruppen 15-24 år utgjør 51,2 % av alle 
drepte/hardt skadde i Nes kommune. 
 

 
Figur 12 Antall drepte/hardt skadde fordelt på alder. 
 

4.8 Aldersgruppe – Trafikkantgruppe 

Når en ser på de ulike trafikantgruppene fordelt på aldersgruppe fra 2002-2011 så 
skjer 7 av 11 fotgjengerulykkene (63,6 %) i aldersgruppen 10 til 17 år. 4 av 9 
sykkelulykker (44.4 %) skjer i aldersgruppen 6-17 år. 9 av 12 mopedulykker (75 %) 
skjer i aldersgruppen 15-20 år, 7 av 7 lette MC- ulykker (100 %) skjer i aldersgruppen 
10-17 år, 8 av 14 MC-ulykker (57,1 %) skjer i aldersgruppen 25-44 år. 
 
Bilførerulykkene er fordelt på alle aldersgrupper fra 18 år og oppover. Hovedvekten av 
alle ulykker hvor bilfører er involvert er i aldersgruppen 18-44 år. Disse utgjør 125 
ulykker (74 %). Bilpassasjer ulykkene er fordelt på alle aldersgrupper, men med en 
hovedvekt på aldersgruppen 15-34 år. Denne gruppen er involvert i 46 av 90 ulykker 
(51,1 %).  
 
Tabell 7 viser en oversikt over aldersgruppe fordelt på trafikantgruppe. 
 
Tabell 7 Aldersgruppe fordelt på trafikantgruppe 
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Figur 13 viser antall hardt skadde og antall drepte de siste 10 årene. Dødsulykkene 
har vært i aldersgruppen 15 - 34 år. Aldersgruppen 18 - 20 år har hatt flest antall hardt 
skadde, etterfulgt av aldersgruppen 21-24 år og aldersgruppen 45-54 år. 
 

 
Figur 13 Antall hardt skadde og antall drepte de siste 10 årene fordelt på alder. 
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4.9 Antall ulykker fordelt på måneder 

Tabell 8 viser at antall politirapporterte ulykker og antall drepte/skadde er fordelt 
relativt jevnt utover året. Det er færrest ulykker i april og flest i november og juni. Det 
er imidlertid flere skadde per ulykke i desember og januar. 
 
Tabell 8 Antall politirapporterte ulykker og antall drepte/skadde fordelt på måneder. 

 
 
Figur 14 viser antall ulykker fordelt over året fra 2002-2011. 
 

 
Figur 14 Antall ulykker fordelt over året fra 2002-2011. 

4.10 Ulykkeskostnader 

Ulykkeskostnader som i dag brukes i blant annet nytte-/kostnadsanalyser omfatter 
medisinske kostnader, produksjonsbortfall, materielle kostander, administrative 
kostnader og verdsetting av velferdstap ved trafikkskader. Kostandene ved 
vegtrafikkskader i 2009 kr var: 
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Tabell 9 Ulykkeskostnader (2009 kr) per skadetilfelle etter skadegrad (Kilde Veisten m.fl., 
2010; Vegdirektoratet m.fl., 2010). 
 

Kostnader ordnet etter alvorligste skade (kr) 

Ulykkestype og 
kostnadsart 

 
Drept 

Meget al-
vorlig 
skade 

Hard  
skade 

Alvorlig 
skade 

Lettere 
skade 

Kun 
materiell 
skade 

Realøkonomiske 
kostnader 

4 095 962 9 570 090 5 361 365 4 124 127 146 345 29 564 

Velferdseffekt 26 126 880 13 362 853 5 225 376 4 019 520 467 342 0 
Total ulykkeskostnad 30 222 842 22 932 943 10 586 741 8 143 647 613 687 29 564 
Total ulykkeskostnad 
(avrundet) 

30 220 000 22 930 000 10 590 000 8 140 000 614 000 30 000 

 
Tabell 9 gir en oversikt over hva ulykkene gjennomsnittlig har kostet samfunnet pr år. 
Gjennomsnittstallene baserer seg på tallene for 10- års periode fra 2002 til 2011 som 
vist i Tabell 10. 
 
Tabell 10 Ulykkeskostnad total i mill. kr.pr år 

 

Skadetilfelle Antall gj. pr. år Kostnader pr 
ulykke (2009 kr) 

Ulykkeskostnad 
total i mill kr.pr år 

Drept 0,6 30,22 mill 18, 13 mill 
Hardt skadd 2,7 10,59 mill 28,6 mill 
Lettere skadd 28,4 0,61 mill 17,32 mill 
SUM   64,22 mill 
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5 PROBLEMANALYSE 

Innledning: 
På bakgrunn av beskrivelsen av dagens situasjon i kapittel 2-4 så kan en blant annet 
forvente en fortsatt økt vekst i biltrafikken på vegnettet i Nes kommune. Dette på 
grunn av en betydelig vekst i befolkningen fremover mot 2030. Utfordringer blir å 
forbedre trafikksikkerheten og opplevd trygghet for befolkningen selv om trafikken 
øker i årene som kommer. For å lykkes, kreves det et nært og systematisk arbeid 
mellom de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet på alle nivåer. 
 
Eksisterende planer: 
Arealplanlegging er et viktig fundament for trafikksikkerhetsarbeidet. Dagens 
arealplaner i kommunen omtaler trafikksikkerhet i liten grad. Temaet trafikksikkerhet 
må vurderes innarbeidet eksplisitt i ny kommuneplan. Når nye utbyggingsområder 
planlegges, er det viktig at nullvisjonene er et tema som omtales. Det bør også 
vurderes å utarbeide sjekklister for godkjenning av reguleringsplaner som tar for seg 
ulike trafikksikkerhetsmessige forhold.  
 
Trafikksikkerhet er omtalt i ulik grad i planer på regionalt nivå. Utfordringen er å 
innarbeide trafikksikkerhetstema samt å få til et effektivt samarbeid med 
fylkeskommunen, region Øvre Romerike og Statens vegvesen, samt å skaffe de 
nødvendige midler til utredninger, planlegging og gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Hvor skjer ulykkene? 
På landsbasis utgjør drepte og skadde på europaveg og andre riksveger den største 
andelen av alle trafikkulykker. I landkommunene som Nes kommune skjer en 
betydelig andel av ulykkene på fylkesvegene. Trafikkulykkene er sprett rundt på 
vegnettet i kommunen. Mange av personskadeulykkene som ikke blir meldt til politiet 
(dette er særlig eneulykker på sykkel) skjer på kommunale veger. Det er også slik at 
sikring av barns lekemiljø og skoleveg i betydelig grad ligger til det kommunale 
vegnettet. Utfordringen for Nes kommune er å redusere antall alvorlige ulykker på E16 
og fylkesvegene i kommunen samt forbedre opplevd trygghet på det kommunale 
vegnettet. 
 
Vegsystemet i kommunen følger et hierarkisk mønster fra E16 ned til de private 
vegene. I mellom finnes fylkes- og kommunale veger. E16 og fylkesvegene har 
funksjon som viktige transportårer for et relativt stort antall kjøretøyer, samtidig som 
de stedvis bærer preg av å være boligveg med direkte avkjørsler til de enkelte 
boligene langs vegen. Utfordringen er at utbedring av E16 og fylkesvegene må 
konkurrere med tilsvarende prosjekter i andre kommuner i fylket. Nes kommune vil 
være en aktiv pådriver for å få prosjekter gjennomført langs fylkesvegene i 
kommunen, men har begrenset mulighet for selv å gjennomføre aktuelle prosjekter. 
 
Noen vegstrekninger i kommunen har stor trafikkbelastning. Store deler av 
vegsystemet mangler fortau og gang- og sykkelveger. Utbedring av dette på sentrale 
strekninger vil bidra til sikrere skoleveg og generelt bedre fremkommelighet spesielt 
for barn og unge. Fartsgrensen i mange områder med boligbebyggelse er 50 km/t 
eller høyere. Det er få fartsregulerende tiltak. Kollektivtilbudet både på jernbanen og 
buss er ikke optimalt utnyttet og har til dels lang reisetid og lav frekvens.  På mange 
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reiserelasjoner er bilen et naturlig valg. Situasjon rundt skoler er ikke optimal. Alle 
disse faktorene bidrar til at opplevd trygghet reduseres og at trafikkulykker kan oppstå.  
 
Organisering:  
Det kan virke som trafikksikkerhetsarbeidet i fylke og kommunen er noe tilfeldig 
organisert. I dag finnes det ingen faste møtepunkt internt i kommunen mellom de ulike 
enhetene som kan ha et trafikksikkerhetsansvar. Det er heller ingen faste møtepunkt 
mellom kommunen og stat/fylke som eksplisitt omhandler trafikksikkerhet.  
 
Ulykkesutvikling i Nes kommune: 
Ulykkesutviklingen basert på politirapporterte ulykker har vært positiv de siste 10 
årene med en jevn reduksjon av antall ulykker og antall drepte/hardt skadde/skadde, 
men variasjoner fra år til år forekommer. Dette er en utvikling som også skjer i resten 
av landet. Ulykkene skjer på hele vegnettet i kommunen, men E16 og Fv 175 er klart 
overrepresentert med 46,2 % av alle ulykkene og 49,2 % drepte/skadde. På disse to 
vegene skjer det i gjennomsnitt 8,7 og 6,9 personskadeulykker pr år. På Fv 173, 177, 
477 og 478 skjer 27,1 % av ulykken og 26,8 % av antall drepte/skadde. På disse 
vegene skjer det fra 1,3 til 3,0 personskadeulykker per år. Utfordringen er å redusere 
antall ulykker på disse vegstrekningene. Det er viktig å vurdere eksakt årsak til at 
ulykkene oppstår og basert på detaljert fakta gjennomføre eventuelle aktuelle 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Ulykkesutvikling på kommunalvegnettet: 
Det har vært 13 politirapporterte ulykker på kommunalvegnettet de siste 10 årene. 
Dette medfører at 5,8 % av alle ulykker de siste 10 årene har skjedd på det 
kommunale vegnettet, hvorav en ulykke var en dødsulykke. Ingen kommunale veger 
har hatt mer enn en ulykke. Dette viser at det ikke er noen ulykkespunkter som skiller 
seg ut på det kommunale vegnettet. Selv om politirapporterte ulykker er relativt lav 
kan flere strekninger/punkt oppleves som utrygge. Utfordringen for kommunen er å 
opprettholde den gode trenden fremover. Dette kan videreføres ved fokus på å sikre 
gang- og sykkelforbindelser og at kryss og avkjørsler etableres på en sikrest mulig 
måte. Lav hastighet og eventuelt fartsreduserende tiltak på kommunalvegnettet, fokus 
på trafikksikkerhetssituasjon og trafikkopplæring på skolene er også viktige faktorer.  
 
Type ulykker: 
Når en ser på hvilke ulykker som skjer er det utforkjøringsulykker og kryssulykker som 
dominerer med 60 % av alle ulykker. Etterfulgt av møteulykker og påkjøring bakfra 
ulykker som utgjør 27 %. Det er relativt få fotgjengerulykker med 5,8 % av totalen de 
siste 10 årene. Utfordringen er å redusere ovennevnte type ulykker på vegnettet. Det 
er viktig å ha fokus og legge til rette for tiltak som kan redusere de ulykkene som 
inntreffer oftest samt forebygge med ulike tiltak på strekninger med høy 
trafikkbelastning og/eller oppleves som spesielt utrygge.  
 
Aldersgrupper involvert i ulykker: 
Hovedvekten av de som er innblandet i trafikkulykker er i alderen 17-59 år med 91 %. 
Det er ingen drepte/ hardt skadde i aldersgruppen 0 til 9 år og 70 år + og få ulykker 
med lette personskader. Aldersgruppen som har den høyeste andel drepte/hardt 
skadde er 18-24 år og utgjør 39,4 %. Aldersgruppen 15-24 år, altså ungdom og unge 
voksne utgjør 51,2 % av alle drepte/hardt skadde i Nes kommune. Alle dødsulykkene 
har vært i aldersgruppen 15 - 34 år og aldersgruppen 18 - 20 år har hatt flest antall 
hardt skadde de siste 10 årene. Utfordringen er å redusere antall drepte og hardt 
skadde blant unge voksne. Det at så mange ungdommer/unge voksne blir drept eller 
hardt skadet i trafikken er et stort samfunnsproblem, og det må iverksettes tiltak på 
flere nivåer som kan bidra til å redusere antallet i årene fremover. 
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Trafikantgrupper involvert: 
De trafikantgruppene som er innblandet i flest ulykker er bilførere og bilpassasjerer 
med hele 81,7 % og utgjør 57,5 % antall drepte og hardt skadde. Personer på MC og 
mopeder er innblandet i 10,4 % og utgjør 18,2 % av antall drepte og hardt skadde. 
Myke trafikanter (sykkel og fotgjengere) er innblandet i 6,3 % av ulykkene og utgjør 
24,2 % av antall drepte og hardt skadde. Sykkelulykker er ofte underrapportert i 
forhold politirapporterte ulykker. Det er ikke unaturlig at bilførere og bilpassasjer er 
innblandet i flest ulykker på grunn av Nes kommunes beliggenhet i regionen, 
utbyggingsmønster mm. Utfordringen er at risikoen for å bli drept/ hardt skadd i 
trafikken er betydelig større for myke trafikanter og personer på MC og moped. 
Analysen viser også at blant fotgjengere, syklister, personer på moped og personer på 
lett motorsykkel skjer de fleste ulykkene i aldersgruppen 6-17 år med henholdsvis 
63,6%, 44,4%, 75% og 100%. Av bilførerulykkene er de fordelt på alle aldersgrupper 
fra 18 år og oppover. Hovedvekten av alle ulykker hvor bilfører er involvert er i 
aldersgruppen 18-44 år og utgjør 74 %. Blant bilpassasjerer er hovedvekt i 
aldersgruppen 15-34 år og utgjør 51,1 %. Også blant de ulike trafikantgruppene er det 
flest ungdommer/ unge voksne som er involvert i politirapporterte ulykker hvor spesielt 
fotgjengere, moped og lett motorsykkel skiller seg ut blant barn/unge. Det er viktig å 
legge til rette for tiltak som kan redusere antall ulykker for de ulike trafikantgruppene. 
 
Når på året skjer ulykkene? 
Det skjer færrest ulykker i april og flest i november og juni. Det er imidlertid flere 
skadde per ulykke i desember og januar. Det at det er en høy andel ulykker første del 
av vinteren er neppe tilfeldig, og kan forklares med at færre er forberedt på glatt/ våt 
vegbane og at det er flere bilister med liten erfaring med vinterkjøring.  
 
Det at utforkjøringsulykker og kryssulykker også er i flertall i Nes kan ha noe med 
vinterforholdene å gjøre samt høy fart og mer aggressiv kjøring. Utfordringen er å 
redusere antall ulykker i sommermånedene og første del av vinteren. 
 
Ulykkesregistreringer gjort av politiet viser imidlertid at det over en femårsperiode 
skjer 50 % flere ulykker om sommeren. Tallene kan trolig forklares med at det er 
større trafikk om sommeren, folk er noe mer stresset i situasjoner med stor trafikk og 
tørre og bare veger innbyr til høyere fart og mer aggressiv og farlig kjøreatferd.  
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6 VISJONER OG MÅL 

Basert på analysen i kapittel 5 samt nasjonale og regionale mål er visjon, hovedmål 
og delmål utarbeidet for trafikksikkerhetsarbeidet i Nes kommune. 
 
Nullvisjon 
Nasjonal transportplan (NTP) for 2010 – 2019 er en viktig overordnet plan som gir 
føringer for trafikksikkerhetsarbeidet. Stortinget har gjennom vedtatt NTP sagt at 
nullvisjon skal være grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. 
 
Nullvisjon skal være en visjon å strekke seg etter. Nullvisjon har fokus på de 
alvorligste trafikkulykkene. Generelt vil dette si møte- og utforkjøringsulykker som i 
stor grad skjer på det overordnede vegnettet, samt fotgjenger- og sykkelulykker som i 
større grad skjer på det lokale vegnettet.  
 
Nasjonale mål 
Trafikkulykker blir av regjeringen sett på som et alvorlig samfunnsproblem. Hvert år 
beløper kostnadene i forbindelse med trafikkulykker seg til ca. 26 mrd. kroner. Med en 
reduksjon i trafikkskader vil samfunnet bli spart for både menneskelige og økonomiske 
belastninger. Grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er nullvisjonen. 
  
I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det satt som et ettappemål at tallet på drepte 
og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020 i forhold til 
gjennomsnittet i årene 2005-2008. 
 
Mål for Akershus  
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011-2014 har følgende fokusområder: 

• Trafikkopplæring i barnehage og skole 
• Aksjon skoleveg og følgevennordningen 
• Voksne 
• Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid 

 
De fem viktigste resultatmålene for trafikksikkerhetsarbeidet i Akershus i perioden 
2011-2014 er: 

• Ulykker med drepte eller hardt skadde ungdom skal reduseres med 20 % i 
perioden 2011-2014 i forhold til perioden 2007-2010 

• Ingen barn skal bli drept i trafikken i Akershus 
• Ingen barn skal bli drept eller hardt skadet på vei til/fra skole 
• Fysiske tiltak skal gjennomføres slik at skadegraden ved møte og 

utforkjøringsulykker reduseres, sammenlignet med tall for perioden 2007-2010 
• Ingen syklister skal bli drept i perioden 2011-2014. Antall hardt skadde 

syklister skal reduseres med 20 % i forhold til perioden 2007-2010 
 
Mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nes kommune 
Det finnes ingen eksakte mål i forhold til trafikksikkerhetsarbeid i kommuneplan 2005-
2017, men begrepet trygghet er omtalt og rammeplan for avkjørsler gjelder. I 
kommunedelplan for Årnes er heller ikke mål om trafikksikkerhet eksplisitt nevnt, men 
i planbestemmelsene § 2.3 og i retningslinjene er flere trafikksikkerhetstiltak omtalt. 
 
Det er utarbeidet følgende visjon, hovedmål og delmål for trafikksikkerhetsarbeidet i 
Nes kommune: 
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6.1 Visjon 

Visjon til Nes kommune tar utgangspunkt i nullvisjon som ble vedtatt i forbindelse med 
Nasjonal transportplan (NTP) for 2010-2019. 
 

 

 

6.2 Hovedmål  

Målet med trafikksikkerhetsplan er å:  
 

 
 

6.3 Delmål 

• Arbeide systematisk for å øke trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen på 
vegnettet. 

• Bedre samarbeid mellom viktige trafikksikkerhetsaktører for å øke 
trafikksikkerheten. 

• Ingen barn eller ungdom skal bli drept eller hardt skadet i trafikken 2013-2017. 
• Ingen myke trafikanter skal bli drept i trafikken i perioden 2013-2017. 
• Redusert antall drepte og hardt skade unge voksne med 20 % i perioden 

2013-2017. 
• Redusere antall utforkjøringsulykker og kryssulykker med 20 % i perioden 

2013-2017. 
• Redusere ulykker og opplevd utrygghet langs skoleveg. 

 
Målene for Nes kommune gjenspeiler målene nasjonalt og for Akershus 
fylkeskommune. Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram skal være 
retningsgivende for kommunens arbeid med trafikksikkerhetstiltak. 
 

Nes skal være en kommune der ingen blir drept eller hardt skadet i trafikken 

Øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet og 
redusere antall drepte og skadde  
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7 HANDLINGSPLAN/TILTAK 

Årsaken til at trafikkulykker oppstår er som regel sammensatt av flere risikofaktorer. 
Hvilke risikofaktorer som opptrer samtidig, kan delvis bero på tilfeldigheter, delvis på 
dårlig veg utforming eller dårlig drift/vedlikehold og delvis på trafikantenes adferd.  
 
Tiltak må rettes mot flere av risikofaktorene. Best effekt oppnås hvis tiltak samordnes 
og flere tiltak settes inn samtidig. Det er derfor viktig å jobbe med trafikksikkerhet på 
flere områder og få flere aktører med i arbeidet. De viktigste aktørene er kommunen, 
kommunens innbyggere, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk 
og politiet. 
 
I handlingsplanen er tiltakene inndelt i følgende grupper: 

• Organisatoriske tiltak 
• Fysiske tiltak 
• Trafikantrettede tiltak 

 
Organisatoriske-, fysiske- og trafikantrettede tiltak kan bidra til å redusere opplevd 
utrygghet og redusere antall ulykker. Handlingsplanen er ment som et 
arbeidsdokument og veileder i trafikksikkerhetsarbeidet. 

7.1 Organisatoriske tiltak 

Organisatoriske trafikksikkerhetstiltak er definert til å være tiltak som skal bidra til et 
tettere samarbeid mellom aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet internt i kommunen og 
mellom kommunen og andre aktuelle aktører. 
 
Tabell 11 Prioriterte organisatoriske tiltak 
Tiltak Kostnad Ansvarlig (i 

samarbeid med) 
Tidsperiode 

Etablere et TS- utvalg - Nes kommune 2014 
Etablere samarbeidsmøter - Nes kommune 1-2 gang i året 
Ivareta TS i arealplaner - Nes kommune Løpende 
Økte ressurser til planlegging 
og oppfølging av TS- tiltak. 

 Nes kommune 2013-2017 

 
� Etablere et trafikksikkerhetsutvalg bestående av politikere og administrasjon: 

Utvalget skal arbeide med trafikksikkerhet, koordinere arbeidet og følge opp 
tiltakene i planen. Alle sektorer som er aktuelle bør delta i utvalget. 

� Etablere samarbeidsmøter: Etablere ett fora mellom de ulike aktørene på statlig-, 
fylkes- og kommunalt nivå i trafikksikkerhetsarbeidet for å drøfte 
samarbeidsformer og tiltak. Kommunen må være en aktiv pådriver. 

� Ivareta trafikksikkerheten i arealplaner. Utarbeide sjekklister som brukes når 
kommunen utarbeider og/eller behandler arealplaner. 

� Mer ressurser til planlegging og oppfølgning av trafikksikkerhetstiltak. Diverse tiltak 
på kommunal veg, samt tiltakene som det søkes om støtte til på fylkesveg er alle 
tiltak som kommunen må følge opp og krever resurser. 
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7.2 Fysiske tiltak 

Kommunen har ansvaret for trafikksikkerheten på det kommunale vegnettet. 
Den viktigste oppgaven er å redusere opplevd utrygghet og sikre de myke trafikantene  
 
Skilting av vegnettet i Nes skjer i samarbeid mellom politiet, Statens vegvesen og 
kommunen. 
Skiltmyndighetene er de myndigheter som har hjemmel til å sette opp og ta ned 
offentlige trafikkskilt. Det er i hovedsak Statens vegvesen som er skiltmyndighet på 
alle typer veger (riksveg, fylkesveg, kommunale veger) i Nes. Kommunen har 
skiltmyndighet for fareskilt, enkelte forbudsskilt og fartsgrenser, enkelte 
opplysningsskilt (inkl. gangfelt) og serviceskilt på kommunale veger. 
Ansvarsforholdene for de ulike skiltene på de ulike vegene er angitt i Skiltforskriften 
som er en forskrift til Vegtrafikkloven. 
 
Når det gjelder trafikksikkerhetstiltak på Europaveg/fylkesveg har ikke kommunen 
myndighet til å prioritere, vedta eller gjennomføre tiltak. Det er derfor en viktig 
oppgave for kommunen å påvirke Statens vegvesen region øst og Akershus 
fylkeskommune til å prioritere tiltak i kommunen og bevilge midler til Europa- og 
fylkesvegnettet. Opplevelsen av utrygghet i forhold til å få flere til å gå og sykle bør 
også vektlegges på Europa- og fylkesvegene, men hovedfokuset bør være på å 
redusere antall utforkjøringer, møteulykker og kryssulykker.  
 
Fysiske tiltak kan også innebære registeringer og utarbeidelse av planer med en mer 
spesifikk prioritering av tiltak. Dette kan for eksempel være helhetlig gang-/sykkel og 
turvegnett og oversiktsplaner over fartsgrenser. 
 
I Tabell 12 til Tabell er det listet opp områder i kommunen det satses på fordelt på fire 
tabeller under kategoriene europaveg, fylkesveger, mindre trafikksikkerhetstiltak og 
større tiltak på kommunale veger. Områder, tiltak, kostnad, ansvar og prioritet er 
omtalt. Kostnadene er angitt med lav (>1 million), middels (1 – 5 millioner) og høy (<5 
millioner). Kostander må vurderes mer spesifikt og konkret for hvert tiltak. 
 
 
 
 
Tabell 12 - Forslag til fysiske tiltak – Europaveg  
 
Europaveger 
Pri. Tiltak: Pris: Ansvar: Område 
 Tverrforbindelse Årnes – E16 Høy Nes k / 

SVRØ 
Årnes 

 Innfartsparkering - SVRØ Oppaker 
 Innfartsparkering - SVRØ Rød 
 Innfartsparkering - SVRØ Vormsund 

 Etablering/videreføring av gang- sykkelveg 
fra Delerud til Kulemoen langs eksisterende 
E16 

- SVRØ Vormsund/
Neskollen 
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Tabell 13 - Forslag til fysiske tiltak – fylkesveger 
 
Fylkesveger 
Pri. Tiltak: Pris: Ansvar: Område 
 
1 

Hvamsmovegen 
Gang og sykkelveg mellom Tomteråsen og 
Neskollen 

Høy Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Neskollen 

 
2 

Gsv. Haga st – Munkerudteiet 
 

Høy Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Haga 

 
3 

Gsv. Betel – Haga st 
 

Høy Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Haga 

 
4 

Gsv. Betel – Søndre Auli Høy Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Søndre Auli 

 
5 

Fortau i Svarverudveien, FV479 
fortau fra Hagaskogvegen til Dragsjøvegen 

Middels 
til Høy  

Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Årnes 

 
6 

Rundkjøring kryss FV175 – FV478 Middels 
til Høy 

Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Årnes 

 
7 

Rundkjøring FV175 – Nes vgs – Runnivegen Middels Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Årnes 

 
8 

Videreføring av gang- og sykkelveg ved 
Heimvard – Rolstad 

Høy Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Fenstad 

 Uprioriterte tiltak i vilkårlig rekkefølge    
 Skille myke og harde trafikanter langs 

Svarverudvegen til Kløverenga 
Middels Nes k, 

SVRØ, 
AFK 

Årnes 

 Rundkjøring FV175 – Runni Næringsområde Middels Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Årnes 

 Utbedring Haugenundergangen 
 

 Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Haga 

 Ny overgangsmulighet ved FV482, 
Funnefossbru 

Lav Nes k/ 
SVRØ/ 
AFK 

Opaker 

 Videreføring av gang- og sykkelveg ved 
Orresvingen/FV179 – Fenstad kirke, 
Svanefoss og Brårud 

Høy Nes k, 
SVRØ, 
AFK, 
utbygger 

Fenstad 

 Etablere ny gang- og sykkelveg ved FV177, 
Rolstad - Frilset – Holtermeieriet – Veset 

Høy Nes k, 
SVRØ, 
AFK 

Fenstad 

 Gsv. Rommen golf – FV177 
 

Middels  Vormsund 

 Oppgradering av krysset FV481 og FV482 i 
Skogbygda 

Høy  Skogbygda 
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Tabell 14 - Forslag til fysiske tiltak – mindre trafikksikkerhetstiltak  
 
Mindre trafikksikkerhetstiltak 
Pri. Tiltak: Pris: Ansvar: Område 
 
1 

Ensidig fortau langs Svarverudvegen, fra 
Hagaskogvegen til Dragsjøvegen med 
overgang halvveis på strekket med veglys. 
Kan erstattes med tiltak pri. 5 på 
Fylkesvegliste 

Høy SVRØ/ 
Nes k 

Årnes 

 
2 

Fortau og fartsdempende tiltak i 
Røsslyngvegen og tilhørende. 
 

Lav til 
Middels 

 Fjellfoten 

 
3 

Ruste opp gangveg fra Årnes sentrum opp 
mot Kirkevegen og skolen med rekkverk, 
veglys og skille fra trafikken. 

Lav til 
Middels 

Nes k Årnes 

 
4 

Ny avlastningsveg fra Siriusvegen til 
Hvamsvegen, kun avlastningsveg  

Høy Nes k Neskollen 

 
5 

Fortau/gangveg inn Røsslyngvegen og 
opphøyde overganger ved gangveger fra 
Moserabben og Blåbærlia 

Lav Nes k Fjellfoten 

 
6 

Belysning av bussholdeplasser Fjellfotvegen Lav Nes k Fjellfoten 

 
7 

Oppgradering Sandvegen med veglys, 
redusert hastighet, fartshumper og vurdere 
breddeutvidelse av gangveg 

Middels 
til Høy 

Nes k Oppaker 

 
8 

Veglys langs Bjørkholtet og  Furusvingen Lav   Skogbygda 

 
9 

Etablere opphøyd gangfelt fra Myrstubben til 
gangfelt FV179 

Lav Nes k 
/SVRØ 

Fenstad 

 
10 

Merke opp fotgjengerfelt generelt Lav Nes k/ 
SVRØ/ 
AFK 

Neskollen og 
Auli 

 
11 

Oppruste gangvegnettet generelt med 
asfaltering og forbedre siktlinjer 

Lav Nes k/ 
SVRØ/ 
AFK 

Auli 

 
12 

Etablering av veglys på strekning  
Orresvingen – Fenstad kirke 

Lav Nes k Fenstad 

 
13 

Etablere opphøyd gangfelt fra Myrstubben til 
gangfelt FV179 

Lav Nes k 
/SVRØ 

Fenstad 

 Uprioriterte tiltak i vilkårlig rekkefølge    
 Fartsdempende tiltak i Bjørnebærvegen, 

Soleievegen, Konglevegen og Furusletta 
Lav  Nes k Fjellfoten 

 Ny løsning for parkering, snuplass og «kiss 
and ride»-løsningen ved Skredderstuvegen 

 Nes k/ 
SVRØ/ 
AFK 

Auli 

 Oppruste gangvegnettet generelt med 
asfaltering og forbedre siktlinjer 

Lav Nes k/ 
SVRØ/ 
AFK 

Neskollen 
 

 Fortau langs Tandbergvegen Middels 
til Høy 

Nes k Auli 

 Utbedring Framtunvegen med fartshumper og 
bedre sikt 

Lav til 
Middels 

Nes k Haga 

 Etablere fotgjengeroverganger ved krysset 
ifm G/S-vegen. Ses i sammenheng med G/S- 
veg Heimvard- Rolstad og ved Jokerbutikken 
til G/S-veg og fra bussholdeplass på Fv177 til 
Fv179. 

Lav Nes k 
/SVRØ 

Fenstad 



Trafikksikkerhetsplan for Nes kommune 2013 - 2017  

  

Nes kommune         Side 40 av 48 

 
 
Tabell 15 - Forslag til fysiske tiltak – Større trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger 
Utvalgets enstemmig vedtak i møtet den 12.03.12 i sak 13/15 
Listen vil bli oppdatert og fremlegges Utvalget ved ferdigstilling av alle tiltak. 
 
Større tiltak på kommunale veger 
Pri. Tiltak: Pris Ansvar: Område 
 Grusveger    
1 Knauserudvegen (Utført 2013) middels Nes K Fenstad 
2 Hagebyen (startet 2013) lav Nes K Haga 
3 Blakervegen (Utført 2013) Middels Nes K Hvam 
4 Lundsvegen (Utført 2013) Lav Nes K Haga 
5 Udnesvegen  Lav Nes K Hvam 
6 Hennivegen Lav Nes K Hvam 
7 Jellumvegen Middels Nes K Fenstad 
8 Finnholtvegen Middels Nes K Haga 
9 Uvesundvegen  Nes K Oppaker 
10 Sjølivegen  Nes K Skogbygd

a 
11 Skøyenvegen  Nes K  
 Asfaltveger  Nes K  
1 Sætervegen (Utført 2013) Middels Nes K Brårud 
2 Melkevegen (Utført 2013) Lav Nes K Neskollen 
3 Røsslyngvegen (Utført 2013) Lav Nes K Fjellfoten 
4 Sentervegen (Utført 2013) Middels Nes K Auli 
5 Sandvegen Middels Nes K Oppaker 
6 Tiurvegen Lav Nes K Auli 
7 Røyvegen Lav Nes K Auli 
8 Steinlivegen Lav Nes K  
     
 
  

 Fartsreduksjon. Skilting og eventuelt fysiske 
tiltak fra Ålandsvegen og Fv177 og nedover 
Grindervegen til og med barnehagen 

Lav Nes k Fenstad 

 Veglys på gangvegene gjennom feltet Lav Nes k Fjellfoten 
 Oppgradering og utvidelse av bussholdeplass 

E16 
Lav Nes k/ 

SVRØ/  
Oppaker 

 Fart- og trafikkregulering E16 Lav SVRØ Oppaker 
 Etablering av veglys Hovlandvegen og 

Movegen 
Lav Nes k Fenstad 

 Etablering av veglys Grindervegen Lav Nes k Fenstad 
 Gang- og sykkelveg fra det nye Knattenfeltet 

til Fjellfoten skole. 
Middels Nes k 

/SVRØ 
Fjellfoten 

 Opprusting og bevaring av veibelysning 
Vestsidavegen fra Svanefossvegen og mot 
Vormsund 

Lav Nes Vestre 
Fenstad 
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7.3 Trafikantrettende tiltak 

Trafikantrettede tiltak inneholder blant annet informasjon og holdningsskapende 
arbeid med hensyn på trafikksikkerhet. Kommunen har til dels stor mulighet til å 
påvirke i det holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet. Her er både helsesektoren, 
barnehager og skolesektoren viktige medspillere. Nes kommune ønsker i perioden fra 
2013 til 2017 å fokusere mer på trafikantrettede tiltak. 
 
Trafikantrettede tiltak bygger på holdningsskapende arbeid rettet mot trafikantene. 
Tiltakene er viktige og nødvendige for å bedre trafikkunnskapen, samt påvirke 
trafikantens holdninger og adferd i trafikken. Grunnlaget for bevisste og varige 
holdninger legges i barneårene, men alle påvirkes og lærer hele livet. 
Trafikantgruppene er grovt delt inn i barn, ungdom og voksne/eldre. Kostandene angitt 
i Tabell 13 er kommunalt bidrag per år. 
 
Tabell 13 Aktuelle tiltak 
Trafikant-
gruppe 

Tiltak Kostnad Ansvarlig (i 
samarbeid med) 

Tids -
periode 

Barn 0-6 år 
 Informasjon om sikring 

av barn i bil 
- Helsestasjon, 

barnehage, Trygg 
Trafikk 

Årlig 

 Trafikkopplæring i 
barnehage 

- Barnehage, Trygg 
Trafikk 

Årlig 

 Refleksbruk 25.000,- Barnehage, Trygg 
Trafikk 

Årlig 

Barn 6-13 år 
 Styrket trafikkopplæring - Barneskolen, Trygg 

Trafikk 
Årlig 

 Refleksbruk – 
refleksdagen 

25.000,
- 

Nes K, Trygg 
Trafikk 

Årlig 

 Aksjon skoleveg  - Nes K, AFK, SVRØ Årlig 
 Gå til skolen – tryggere 

skolevei 
- Skole, Nes K Årlig 

Ungdom 13 – 16 år 
 Styrket trafikkopplæring - Ungdomsskolen, 

Trygg trafikk 
Årlig 

 Refleksbruk – 
refleksdagen 

25.000,
- 

Nes K, Trygg 
trafikk 

Årlig 

Ungdom 16-24 år 
 Refleksbruk 25.000,

- 
Skolene, trygg 
trafikk, SVRØ 

Årlig 

 Fart og ruskontroll på 
ulykkes utsatte 
strekninger og punkt 

- Politiet, Statens 
vegvesen  

Årlig 

 Holdningskampanjer:  
 - «Si ifra» 
- real life auto 

 Trygg trafikk, 
SVRØ mfl. 

Årlig 

 Bevisstgjøre 
mopedførere 

10.000,
- 

Nes kommune Årlig 

 Sikkerhetsdag for 
russen 

 Politi, Trygg trafikk 
mfl. 

Årlig 
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Voksne og eldre 
 Holdningskampanjer 

-Diverse informasjon i 
lokalaviser ol. 

100.00
0,- 

Nes K, SVRØ, mfl. Årlig 

 Fart og ruskontroll på 
uykkesutsatte 
strekninger og punkt 

- Politiet, Statens 
vegvesen  

Årlig 

 Aksjoner for bedre 
frisikt 

20.000,
- 

Vel, innbyggere, 
Nes K mfl. 

Årlig 

 Oppfriskningskurs 65 år 
+ 

- SVRØ mfl. Årlig 

 Diverse holdnings-
kampanjer i trafikk-
sikkerhetsarbeidet i 
boligområdet. 

50.000,
- 

Nes K/ vellene Hvert 2 
år. 

 Refleksbruk – 
refleksdagen 

25.000,
- 

Nes K, Trygg 
trafikk 

Årlig 

 
 

Barn 0-6 år: 
� Informasjon om sikring av barn i bil: Gratis brosjyrer fra Trygg Trafikk deles ut 

på helsestasjon. Foreldremøte i barnehager kan også ta opp temaet hvert år.  

� Trafikkopplæring i barnehage: Styrkes ved kursing/opplæring av 
barnehagepersonell: Det arrangeres kurs i regi av Trygg Trafikk. Kursene er 
gratis for deltakerne da fylkenes trafikksikkerhetsutvalg bevilger penger. 

� Refleksbruk. Informere om viktigheten av refleksbruk og dele ut refleks. 

 
Barn 6-13 år: 

� Styrket trafikkopplæring: Kontaktperson m/ ansvar for trafikksikkerhet utpekes 
på skolen for å formidle informasjon, ansvarlig for trafikkprosjekter mm. 

� Refleksbruk – refleksdagen: Informere om viktigheten av refleksbruk og dele ut 
refleks. Målet med Refleksdagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall 
fotgjengerulykker. Kan søke fylkeskommunen om midler til refleks 

� Aksjon skoleveg: En ordning der fylkeskommunen gir tilskudd til tiltak på 
fylkesveger og kommunale veger for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. 
De største enkeltbeløpene går til gang- og sykkelveger og fortau. Andre tiltak 
er busslommer, opphøyd gangfelt, fartshumper, utbedring av kryss, belysning, 
trafikkøy, skilting og kampanjer for bilbelte, sykkelhjelm og refleks. 

�  «Gå til skolen – Tryggere skolevei»: Ordningen er rettet mot 1-4 trinn, der 
skolene kan søke midler til materiell, premiering, organisering av gå grupper 
eller trafikkvaktordning. Ordningen organiseres av Statens Vegvesen i 
samarbeid med Trygg Trafikk. Denne ordningen erstatter tidligere 
«Følgevenn» og «Gå til skolen» Skolene kan også søke midler til å ha en egen 
trafikkontakt som skal stå ansvarlig for å organisere ordningen på skolen, samt 
å ha spesielt fokus på trafikkopplæring. 

 
Ungdom 13 – 16 år: 

� Styrket trafikkopplæring: Kontaktperson med ansvar for trafikksikkerhet 
utpekes på skolen for å formidle informasjon, ansvarlig for trafikkprosjekter 
mm. 
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� Refleksbruk – refleksdagen: Informere om viktigheten av refleksbruk og dele ut 
refleks. Målet med Refleksdagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall 
fotgjengerulykker. 

� Oppfordring: - skolene oppfordres til å bruke Trygg Trafikks nettsider «Trafikk 
og skole» Trafikalt grunnkurs er nå også blitt eget valgfag i ungdomskolen og 
skolene oppfordres til å vurdere dette som et mulig valg» 

 

 
Ungdom 16-24 år: 

� Refleksbruk: Informere om viktigheten av refleksbruk og dele ut refleks. 

� Fart og ruskontroll. Økt kontrollvirksomhet på ulykkes utsatte strekninger. 
Oppfordre Politiet/Statens vegvesen til å ha flere kontroller av fart, rus osv. 

�  «Si i fra»: Hovedbudskapet er at en skal skape aksept for at unge 
bilpassasjerer skal ha lov til å si fra dersom de blir redde i bilen. Målet er færre 
drepte og skadde ungdommer i trafikken. Opplegg i regi av Statens vegvesen 
og politiet. 

� Real life auto»: I 2012 lanserte Trygg Trafikk dataspillet "Real Life Auto" for å 
redde unge liv i trafikken. Spillet er en nettbasert opplæringsmodul i 
trafikksikkerhet og utformet som et dataspill. Spillet retter seg mot elever på 
VG2 innenfor yrkesfaglige studieprogrammer, lærlinger som allerede er ute i 
lærebedrift, samt bedrifter som har lærlinger. 

� Holdningskampanjer: Rettet mot ungdom i regi av kommunen. Bevisstgjøre og 
informere om risiko for ulykker. Utarbeide informasjonsopplegg for ungdom fra 
15-18 år som kan deles ut på ungdomsskole, videregående skole mm. 

� Sikkerhetsdag for russen. Samling for russestyrene hver høst i samarbeid med 
politi, Norsk luftambulanse, NAF, Statens vegvesen, Trygg Trafikk m.fl. 

� mange av Trygg Trafikks ungdomstiltak er under evaluering og redesign, det 
vil komme tilbud til skolene når disse er ferdige 

 
Voksne og eldre: 

� Holdningskampanjer. I regi av kommunen. Kan inneholde informasjon og 
kunnskapsformidling om trafikksikkerhet. Informasjon om blant annet refleks, 
bruk av sikkerhetsutstyr, regelverk, fart osv. Kan formidles i lokalavisen. 

� Fart og ruskontroll. Økt kontrollvirksomhet på ulykkesutsatte strekninger. 
Oppfordre Politiet/Statens vegvesen til å ha flere kontroller av fart, rus osv. 

� «Aksjon bedre frisikt» Tiltak i nærmiljøene for å bedre sikten langs vegene 
generelt (fjerne, klippe hekker etc.) og avkjørsler. Nærmiljøbidrag samt 
informasjon om hvem de kan kontakte i kommunen, fylke og/eller stat. 
Kommunen stiller med utstyr og transporterer bort avfall. 

� Oppfriskningskurs 65 år +. Statens vegvesen oppfordrer eldre bilfører til å ta 
kurset for å friske opp kunnskapen om bilkjøring. 

� Refleksbruk – refleksdagen: Informere om viktigheten av refleksbruk og dele ut 
refleks. Målet med Refleksdagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall 
fotgjengerulykker. Kan søke fylkeskommunen om midler til refleks 
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8 OPPFØLGING OG EVALUERING 

Planen vedtas politisk av kommunestyret. Nes kommune ved administrasjonen, har 
ansvaret for å følge opp trafikksikkerhetsplanen. På en del områder er samarbeid med 
andre en forutsetning for å få gjennomført viktige organisatoriske-, fysiske- og 
trafikantrettede tiltak. 
 
Det er flere aktører som arbeider med trafikksikkerhet, noe som medfører at de 
økonomiske midlene er fordelt på ulike budsjetter. For kommunen er det viktig å 
synliggjøre at fylkets trafikksikkerhetsmidler er viktige for å få gjennomført prioriterte 
tiltak i handlingsplanen. Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2013-2017 beskriver 
behovet for trafikksikkerhetstiltak. Gjennomføringen av tiltakene avhenger av den til 
enhver tid tilgjengelige midler og ressurssituasjon i kommunen. 
 
Flere av tiltakene i handlingsplanen for å bedre trafikksikkerheten på vegnettet i Nes 
kommune er vanskelig å stipulere både i tid og kostand, da en ikke har vurdert de 
ulike tiltakene i detalj. Dette gjelder spesielt for de fysiske tiltakene som er listet opp i 
kapittel 7.2.  
 
Trafikksikkerhetsplanen for 2013-2017 avløser Trafikksikkerhetsprogram for Nes 
kommunen fra 1996. Nes kommune ved administrasjonen skal være en pådriver og 
har ansvaret for å følge opp og koordinere tiltakene og aktivitetene som inngår i 
handlingsplanen. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av planstrategi for Nes skal planen tas opp til vurdering 
og eventuelt revisjon. Den bør inkludere en evaluering av de tiltakene som er 
gjennomført og si noe om resultatene som er oppnådd. Videre må det planlegges for 
videre trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. 
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9 TRAFIKKSIKKERHETSUNDERSØKELSER 

I juni 2012 ble det sendt ut forespørsel til rektorene ved alle barne- og 
ungdomsskolene i kommunen om innspill til trafikksikkerhetsplan med frist i slutten av 
august. En til to femteklasser ble bedt om å svare på skjema og krysse av på kart for 
å lokalisere ulykkespunkter og ulykkes strekninger. Ved fristens utløp var det kommet 
inn svar fra tre skoler. Det ble purret på de skolene som ikke hadde svart i starten av 
september med ny frist i slutten av september. Det kom ikke inn flere svar. 
 
Det ble også etterspurt innspill til trafikksikkerhetsplan med frist i månedsskifte august/ 
september i eget brev til velforeningene. I brev ble velene bedt om å komme med 
innspill i forbindelse med kartlegging av utrygge områder i lokalmiljøet, samt ønske til 
tiltak som kan innarbeides i trafikksikkerhetsplan. Ved fristens utløp var det kommet 
inn fem svar fra ulike vel. I tillegg har Fenstad vel utarbeidet en egen 
trafikksikkerhetsplan basert blant annet på innspill fra innbyggerne. Målet med planen 
er at den skal være til hjelp for Nes kommune når de gjør sine prioriteringer.  
 
Innspill og engasjement fra kommunens innbyggere er viktig. Samspill og dialog er en 
forutsetning for å komme frem til tiltak som kan forbedre opplevd trygghet og øke 
trafikksikkerheten på det kommunale vegnettet, samt være med på å påvirke 
gjennomføringen av tiltak både på fylkes- og riksvegnettet. 
 

9.1 Kort oppsummering av innspillene 

Mange av de samme typer/tema innspill går igjen i de ulike områdene i kommunen. 
Innspillene gjelder både for riks-, fylkes- og kommunale veger. Alle innspillene er 
vurdert. Noen er innarbeidet i tiltakslister eksplisitt og andre skal vurderes i 
sammenheng med overordnede planer/utredninger og noen er ikke tatt med. Under er 
en grov sammenstilling av de innkomne merknadene.  
 
Sikring av boligområder: Redusere hastighet til 30 og 50 km/t i boligområder, 
etablering av fartsreduserende tiltak som fartshumper og opphøyde gangfelt. Stenging 
av veger for å hindre gjennomkjøringstrafikk. 
 
Sikring av krysningspunkter: Innspillene gjelder alle vegtyper og omhandler tiltak 
som sikring av eksisterende overganger med nedsatt hastighet, opphøyde gangfelt, 
bedre belysning, bedre frisikt og rundkjøringer.  
 
Opparbeide gang-/sykkelveger, gangveger og fortau: Utbygging av manglende 
strekninger langs riks-, fylkes og kommunalveger går igjen i mange av innspillene. 
 
Skolens nærområde: Legge bedre til rette for tiltak for myke trafikanter som gang-
/sykkelveg, fortau, redusert hastighet, fartsreduserende tiltak mm. 
 
Frisiktsrydding: Det er flere som påpeker at kryss og avkjørsler har dårlig frisikt. Her 
er det et forbedringspotensial for beboere med eiendom inntil avkjørsel og kryss.  
 
Diverse tiltak: Tiltak som blir nevnt her er busskur ved holdeplass for skolebarn, 
skilting av farlige kryss, belysning på strekninger i boligområder og til/fra skole og 
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idrettsplasser, bedre vedlikehold både i forhold til asfaltering og brøyting, skille 
anleggstrafikk fra boligtrafikk, flere politikontroller mm. 
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10 EFFEKTEN AV FYSISKE TILTAK 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av effekten av noen utvalgte trafikksikkerhetstiltak 
som er mye bruk i arbeidet med å redusere antall ulykker og alvorlighetsgraden (kilde: 
Trafikksikkerhetshåndboka og effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak, TØI). Effekt av 
drift- og vedlikeholdstiltak, bruk av bilbelte og refleks samt 
opplæring/informasjon er også omtalt: 
 
30-soner og humper: 
Redusert hastighet bidrar til å redusere antall ulykker og alvorlighetsgraden. Ulykkes 
undersøkelser viser at ulykkesrisikoen er nesten halvparten så stor på veger med 30 
km/t og humper som på et vegnett med 50 km/t. Undersøkelser har vist at skilting 
alene som regel ikke har god nok effekt, men at et supplement med humper har vært 
nødvendig for å få ned fartsnivået. 30 – soner og humper er et forholdsvis rimelig tiltak 
og bør innføres i eksisterende og nye boligområder. I nye boligområder kan en også 
legge inn en veg utforming som tvinger hastigheten ned.  
 
Rundkjøringer: 
Riktig utforming av rundkjøringer bedrer både trafikkavviklingen og trafikksikkerheten i 
kryss. Undersøkelser viser store reduksjoner i antall personskadeulykker i kryss som 
er bygget om til rundkjøring. Effekten er størst for de alvorligste ulykkene. Antall 
materielle skader i rundkjøringer kan øke. 
 
Gangfelt: 
De fleste alvorlige ulykker som involverer fotgjengere skjer ved kryssing av veg. 
Undersøkelser viser at gangfelt som bare er merket opp og skiltet på vanlig måte, gir 
dårlig sikkerhet for de myke trafikantene. En forklaring er at de kjørende ikke 
overholder vikeplikten, det totale antall gangfelt er høyt og aktiviteten ofte lav slik at 
bilistene ikke forventer at noen skal krysse. Fotgjengere på sin side føler en trygghet 
ved at gangfeltet er oppmerket og er mindre oppmerksomme enn når de krysser på 
strekninger uten gangfelt. TØI har beregnet at det er svært samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å utbedre dårlig sikrede gangfelt, og at potensialet for å redusere antall 
ulykker er stort. 
 
Gang- og sykkelveger/fortau: 
Anleggelse av gang- og sykkelveger og fortau er i første omgang et viktig tiltak for å 
skape økt framkommelighet og trygghet for de myke trafikantene. Anlegg for de myke 
trafikantene gir økt gang- og sykkeltrafikk, økt trivsel/helse og styrker 
rammebetingelsene for en miljømessig bedre transportfordeling. Undersøkelser viser 
at effektene på reduksjon av ulykker imidlertid er liten ved slike anlegg. Dette skyldes i 
stor grad at det skjer ulykker i kryss og krysningspunkter, at gang- og sykkeltrafikken 
øker og at det oppstår konflikter mellom gående og syklende. 
 
Veglys: 
Vegbelysning reduserer antall personskadeulykker i mørke med ca. 30 %. Dette til 
tross for at farten øker i mørket, særlig på rettstrekninger. Vegbelysning gir i 
utgangspunktet en potensiell ulykkes nedgang i mørket på 80 % mens fartsøkningen 
reduserer effekten til 30 %. 
 
Drift og vedlikehold: 
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Både vegdekkets tilstand og føreforholdene samt mangelfull skilting og oppmerking er 
medvirkende årsaker til at ulykker skjer. Vinterdriften, som omfatter brøyting, strøing 
og salting, er spesielt viktig for trafikksikkerheten. 
 
Bilbelte: 
Flere som blir drept eller hardt skadd i trafikken bruker ikke bilbelte. Registreringer 
viser at mange barn er usikret eller feilsikret. Det er viktig at de nasjonale kampanjene 
blir fulgt opp lokalt både med informasjon og kontrollaktivitet. Bruk av bilbelte 
reduserer risikoen for å bli drept med ca. 50 prosent for fører og forsetepassasjer. 
 
Refleks: 
Det har ikke skjedd en tilsvarende reduksjon av drepte og skadde fotgjengere de siste 
årene, som drepte og skadde i bil. Et billig og effektivt tiltak er refleks. Tellinger viser 
at svært mange fotgjengere ikke bruker refleks, spesielt gjelder dette ungdom og 
voksne. Refleks er en billig livredder og reduserer risikoen for å bli skadd med ca. 50 
prosent. 
 
Opplæring og informasjon: 
Nullvisjonen bygger på et delt ansvar mellom trafikantene og vegholder. 
Myndighetene skal sørge for et vegsystem som har innebygde barrierer mot at 
enkeltfeil fører til at noen blir drept eller hardt skadd og trafikantene må følge lover og 
spilleregler og oppføre seg aktsomt. De sentrale virkemidlene overfor trafikantene er 
opplæring, informasjon og kontrollvirksomhet. Dersom man kombinerer disse 
virkemidlene vil virkningen ytterligere forsterkes. Konkrete effekter av opplæring og 
informasjon er vanskelig å tallfeste. ”Trafikkopplæring er en del av en livslang 
læringsprosess” og det er derfor viktig at trafikantene får god og kontinuerlig 
opplæring og informasjon slik at de blir bevisste sitt ansvar for trafikksikker adferd



 
  

 

 


