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1 Innledning – bakgrunn 

 

Trafikksikkerhetsplanen skal være et styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhets-

arbeid og danne grunnlag for prioritering og gjennomføring av aktuelle trafikksikkerhets-

tiltak, både i kommunal og fylkeskommunal regi. Det er også en forutsetning for å få statlig 

støtte til prosjekter, bl.a. fra Aksjon skoleveg. 

 

Krav om at alle kommuner må ha en trafikksikkerhetsplan kom i 2001, og det var på dette 

grunnlaget den første trafikksikkerhetsplanen for Nannestad ble vedtatt i november 2001.  

Neste revisjon - Trafikksikkerhetsplanen for Nannestad kommune 2008-2017, ble som 

kommunedelplan vedtatt av kommunestyret 18.03.2009. Denne inneholdt også et 

handlingsprogram med konkrete tiltak for gjennomføring i perioden 2008-2012.  

Dette handlingsprogrammet har i etterkant blitt rullert årlig, og siste handlingsprogram for 

perioden 2017 – 2020, ble vedtatt av kommunestyret 06.12.2016. 

 

Det har skjedd en betydelig utbygging og utvikling i kommunen de siste årene og det er 

derfor behov for en ny revisjon av trafikksikkerhetsplanen. Dette ligger også inne som 

tiltak i kommunens vedtatte planstrategi, hvor planoppgaver som skal gjennomføres i 

perioden 2016-2019 er opplistet. 

   

Hovedtemaene i foreliggende forslag til trafikksikkerhetsplan er i hovedsak de samme som 

tidligere, men det er gjennomført en oppdatering av faktainformasjon i forhold til 

overordnede føringer/ målsettinger, trafikktall på vegene, befolkningsutvikling i 

kommunens tettsteder, elevtall ved skolene, antall barn i barnehage, gjennomførte 

trafikksikkerhetstiltak, ulykkesstatistikk mm.  Med utgangspunkt i dette er det gjort 

vurderinger av hva som er nødvendige trafikksikkerhetstiltak, og hva som skal legges til 

grunn for prioritering og gjennomføring av disse.   

  

Trafikksikkerhetsplanen skal som kommunedelplan følge Plan- og bygningslovens regler 

hva angår plansaksbehandling.  Dette betyr bl.a. at det innledningsvis i planarbeidet ble 

utarbeidet et planprogram som i korte trekk beskrev formålet med planarbeidet, 

planprosessen, innhold, hvilke forhold som skulle utredes mm. Planprogrammet ble sendt 

på høring/lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2017. Det ble samtidig varslet om 

igangsetting av planarbeid.  

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunedelplaner også ha en handlingsdel som 

angir hvordan planen skal følges opp, og som skal rulleres årlig deretter. Et 

handlingsprogram for perioden 2018 – 2021 er derfor innarbeidet i siste del av planen. 

 

Kommunens Klima- og miljøutvalg er ansvarlig politisk utvalg for trafikksikkerhetsplanen, 

og som kommunedelplan skal trafikksikkerhetsplanen vedtas endelig av Kommunestyret. 
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2 Aktører i trafikksikkerhetsarbeidet 
 
Internt i kommunen  

Kommunen har et ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet, knyttet til vedlikehold av det 

kommunale vegnettet og til det holdningsskapende arbeidet som skjer i regi av blant andre 

skolene, barnehagene og helsetjenesten. Skal det oppnås resultater i trafikksikkerhets-

arbeidet, må det til et samarbeid på tvers av administrative nivå.  

Det ble for flere år siden etablert ei «Trafikkgruppe», bestående av representanter fra skole 

og teknisk sektor i kommunen, samt lokale representanter fra busselskap (Unibuss/Ruter) 

og politiet. Trafikkgruppa innkalles i utgangspunktet til årlige møter, i regi av virksomhets-

leder for skole, hvor skoleveg - trafikksikkerhet – skoleskyss - skoleveg og vurdering av 

hvilke vegstrekninger som bør gi fri skoleskyss, er faste tema.  

Trafikkgruppa er forutsatt fortsatt å ha en viktig funksjon som referansegruppe også i 

forbindelse med revisjon av trafikksikkerhetsplanen og den årlige rulleringen av 

handlingsprogrammet. Gruppa er etter vedtak i Oppvekst og kulturutvalget høsten 2017, 

utvidet med kommunens «Barn og unges representant».  

 

Kommunens viktigste samarbeidspartnere er beskrevet under: 

 

Akershus fylkeskommune 

Fylkeskommunen har som vegeier ansvar for fylkesvegnettet, og for kollektivtrafikken i 

fylket, inkludert skoleskyss. De er regional planmyndighet samt har en rolle som regional 

utviklingsaktør. Dette innebærer å se sammenhengen mellom ulike sektorer, skape 

sammenhenger mellom ulike aktører og utvikle strategier, for å fremme ønsket 

samfunnsutvikling i egen region. Fylkeskommunen har fra 2010 et lovhjemlet pådriver- og 

samordningsansvar i forbindelse med folkehelsearbeidet i fylket.  

Fylkestinget bevilger penger til prioriterte tiltak på fylkesvegnettet, der Statens vegvesen er 

byggherre (kommunene gir innspill). I tillegg bevilger fylkeskommunen tilskuddsmidler til 

sikring av skolevegene, gjennom Aksjon skoleveg, og til aksjoner som Gå til skolen – 

tryggere skolevei. 

Fylkeskommunen har også ansvaret for kollektivtransporten, herunder administrasjon av 

ordningen med fri skoleskyss. I plansaker skal fylkeskommunen være pådriver for 

samordnet areal- og transportplanlegging. 

 

Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og 

fylkesvegnettet i fylket. I Akershus fylke er det 420 km riksveg. Statens vegvesen innehar 

stor veg- og trafikkfaglig kompetanse, og forvalter de fylkeskommunale vegene, ca. 1820 

km, på vegne av fylkeskommunen. I tillegg har Statens vegvesen i samarbeid med andre 

aktører ansvar for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene, samt 

førerprøver og kontroll av kjøretøy og verneutstyr. 

Nasjonal transportplan sammen med de årlige statsbudsjettene, er retningsgivende for 

innsatsen på riks- og fylkesvegene og på trafikant- og kjøretøyområdet i planperioden. De 

mer detaljerte prioriteringene er fastlagt gjennom et eget handlingsprogram. 

 

Politiet 

Politiets ansvar er i første rekke kontroll og overvåking av trafikken. Politiets særorgan for 

trafikk er utrykningspolitiet (UP). Overvåking på spesielt ulykkesbelastede strekninger 

prioriteres. Kontroll av fart, rus, verneutstyr og aggressiv kjøring er viktige områder for å 

redusere antall drepte og hardt skadde. I tillegg er politiet aktive i det forebyggende 
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trafikksikkerhetsarbeidet. Det er kun politiet som kan håndheve parkerings-regulerende 

skilt og andre påbud- og forbudsskilt i kommunen. 

 

Trygg Trafikk 

Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig 

trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at 

trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en 

samordnet innsats mot trafikkulykkene. Trygg Trafikk er et kompetansesenter for 

trafikkopplæring av barn og unge, i tillegg til å være pådriver og kunnskapsformidler for 

trafikksikkerhet. Blant fanesakene de siste årene er fartsgrenser, bilbeltepåbud i buss, påbud 

om sykkelhjelm og lovfestet rett til trygg skoleveg. 

 

Andre aktører 

Andre aktører er; Ruter, taxinæringen, lokal presse, bilorganisasjoner og transportnæring, 

forsikringsbransjen, kommunehelsetjenesten, fylkeslegen, redningstjenesten, 

interesseorganisasjoner, lag og frivillige organisasjoner, trafikkskolene.  

3 Overordna føringer – mål og retningslinjer 

3.1 Nasjonale og regionale føringer 

Nasjonal transportplan (NTP) 2018 – 2029 (fra juni 2017) 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 er utarbeidet av Statens 

vegvesen, politiet, helsedirektoratet, utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, 

fylkeskommunene og sju storbykommuner.  I tillegg har 19 interesseorganisasjoner gitt 

innspill til planen.  

Planen bygger på Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. Formålet med planen er å vise 

hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke tiltak som vil bli gjennomført i planperioden, 

for å nå etappemålet i NTP om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024.  Dette 

innebærer en halvering sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2008-2011.  

NTP og den Nasjonale tiltaksplanen har en Nullvisjon – En visjon om et transportsystem 

der ingen blir drept eller hardt skadd. Nullvisjonen er grunnlaget for alt 

trafikksikkerhetsarbeid i Norge.  

Ulykkesutviklingen – uhellstyper på landsbasis 

Fra 1950 – 1970 steg antall drepte i trafikken jevnt med økende trafikk. Etter at det 

systematiske trafikksikkerhetsarbeidet kom i gang rundt 1970, har trenden vært positiv.  

I 2012 var det 145 drepte i trafikken og vi må helt tilbake til 1950 for å finne lavere tall.  

Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer blant de alvorligste ulykkene. Også 

ulykker med påkjørsel av fotgjengere har relativt høy alvorlighet.   De ulike trafikant-

gruppene har svært ulik risiko for å bli drept eller hardt skadd når de ferdes i trafikken. 
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Basert på ulykkesstatistikk og resultater fra reisevaneundersøkelse (2009) fremkommer det 

at risikoen for å bli drept eller hardt skadd per transportert km er ca. tre ganger høyere for 

syklister, ca. fire ganger høyere for fotgjengere og ca. femten ganger høyere for førere av 

tung MC, sammenlignet med førere og passasjerer i bil.  

Ulykkesstatistikk viser for øvrig at det er ungdom og unge voksne som er mest utsatt for 

alvorlige trafikkulykker. Tallet på alvorlige fotgjengerulykker er spredt mer jevnt utover 

aldersgruppene, men det er først og fremst blant de yngste og de eldste trafikantene andelen 

fotgjengerulykker er høy.  

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for 2018 – 2021, basert på NTP 2018-

2029 er under utarbeidelse. Denne bygger videre på nullvisjonen og viderefører etappemål 

og tilstandsmål. 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

Dette dokumentet har fokus på befolkningsveksten i landet som helhet, med økt press på 

arealer og med infrastruktur som gir utfordringer for klima, miljø og helse.  Arealbruk og 

transport må samordnes for å sikre god ressursutnyttelse og slik bidra til en bærekraftig 

areal- og samfunnsutvikling. Planlegging etter plan- og bygningsloven er en viktig felles 

arena for å møte disse utfordringene, hvor kommunene og fylkeskommunene har sentrale 

roller som utviklings-aktør og planmyndighet i arbeidet for et sikkert, vekstkraftig og miljø- 

og klimavennlig samfunn.  

 

Fylkesmannens forventningsbrev dat. mars 2017 – til kommunal planlegging 

Her presiseres hva som ut fra regjeringens politikk og nasjonale føringer for kommunal 

planlegging er viktige prioriteringer i Oslo og Akershus i 2017. Dette omfatter kommunal 

planlegging i et bredt perspektiv, både samfunnsplanlegging og arealplanlegging. Brevet 

omhandler hvilke forventninger og prinsipper som skal legges til grunn ved planlegging ift. 

temaer innenfor de fagområder FM forvalter. Relevant i denne sammenheng er bl.a. 

klimautslipp, areal- og transportplanlegging, fortetting, folkehelse og barns rettigheter på 

alle plan i en kommune.  

 

Nasjonal sykkelstrategi (2012) er utarbeidet av statens vegvesen og er en del av Nasjonal 

transportplan 2014-2023.  Dette strategidokumentet beskriver mål og virkemidler for å 

oppnå økt sykling i Norge. Hovedmålet er at sykkeltrafikken skal utgjøre 8 % i 2023. 

Nasjonale reisevaneundersøkelser for 2013/14 viser en sykkelandel på 4,6 %. For at det 

nasjonale målet skal nås, må sykkelandelen i byene økes til mellom 10-20 %. Utenfor 

byene er det skoleveger i en radius på 2km fra skolene som skal prioriteres.  

 

Nasjonal gåstrategi (2012) er tilsvarende sykkelstrategien utarbeidet av Statens vegvesen, 

som en del av Nasjonal transportplan, og beskriver mål og virkemidler for å få flere til å gå 

mer. Målet er å gjøre det tryggere og triveligere å være fotgjenger, og dermed få flere til å 

gå mer. Strategien retter seg først og fremst mot hverdagsgåing, dvs. der gåing inngår som 

et transport-middel i forbindelse med daglige gjøremål eller som rekreasjon. Den legger 

også vekt på gåing i forbindelse med bruk av kollektivtransport. Fokuset er først og fremst 

på gåing i nærmiljøet der folk bor, og i byer og tettsteder. 
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3.2 Regionale føringer 

Samferdselsplan for Akershus 2016 – 2025 

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017 – 2020   
(Forslag for 2018 – 2021 foreligger og behandles av fylkestinget 18.12.2017) 

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 – 2018 

Samferdsel er en viktig del av fylkeskommunens ansvarsområde. Akershus fylkeskommune 

eier ca. 1820 km fylkesveg, i tillegg kommer gang- og sykkelveger. Som vegeier har 

fylkeskommunen ansvaret for at fylkesvegene driftes og vedlikeholdes hele året. Drift og 

vedlikehold av gang- og sykkelveger langs fylkesveger, som tilhørte fylkeskommunen før 

reformen i 2010 har kommunene ansvaret for. Alle nye gang- og sykkelveger langs 

fylkesveger har fylkeskommunen driftsansvaret for. Dette gjelder også veglys. 

Fylkeskommunen har også ansvaret for kollektivtransport, og er løyvemyndighet etter 

transportloven. 

Samferdselsplanen omhandler fylkeskommunens overordna samferdselspolitikk de neste 10 

årene, og har en hovedambisjon om å synliggjøre hvordan fylkeskommunen som 

samferdselsmyndighet skal følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus.  Ett av nevnte strategier og prioriteringer er ivaretakelse av trafikksikkerhet i alle 

deler av samferdselssystemet, - redusere antall alvorlige ulykker på fylkesvegene og legge 

til rette for at barn som bor i gang- og sykkelavstand til skolen kan gå eller sykle til skolen 

på en trygg veg.  

Gang- og sykkelveger og fortau er viktig for framkommeligheten, sikkerheten og trygghets-

følelsen til gående og syklende. I tillegg er et godt gang- og sykkeltilbud helt essensielt for 

å nå nullvekstmålet. Gang- og sykkelveger er viktige tiltak som fremmer bedre helse, 

reduserer behovet for å bruke bilen og er et viktig element i å skape gode byer og tettsteder.  

Sykkelen spiller totalt sett en beskjeden rolle i dagens transportsystem i Akershus. Det er 

utarbeidet en sykkelstrategi som har som mål å øke andelen fra dagens nivå på rundt 3 % til 

over 10 % innen 2023 i sentrale deler av Akershus. Sykkelstrategien omfatter også en 

målsetting om å gi skolebarn tryggere skoleveger.  

 

«Trygging av skoleveier – Investeringsstrategi for gang- og sykkelveier i Akershus»  

Statens vegvesen utarbeidet i 2012 en rapport med oversikt over alle skoleveger i fylket.  

Rapporten skulle danne grunnlag for en 10-årsplan for trygging av skolevegene i Akershus, 

og for prioritering av prosjekter innenfor den enkelte kommune. Rapporten ble utarbeidet 

på oppdrag fra fylkeskommunen, i samarbeid med kommunene, og lagt fram som vedlegg 

til handlingsprogrammet 2013 – 2016. Målet med arbeidet var å synliggjøre hvor det er 

behov for å bygge gang- og sykkelveger, fortau eller andre løsninger langs fylkesvegnettet i 

Akershus, for å kunne tilby barn og unge en trygg og attraktiv skoleveg.  

Rapporten ble oppdatert i 2014 og det ble i 2016 gjennomført faglige analyser (ATP-

modell) som skal legges til grunn for nytte-/kostnadsvurderinger for videre prioritering av 

prosjekter.  Det er igangsatt en revisjon av rapporten som skal fullføres sommeren 2018. 

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Planen ble vedtatt av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune i desember 2015. Det er 

gjennom planen definert en regional areal- og transportstruktur som skal prioriteres av stat, 

fylke og kommuner. Planperioden går fram mot 2030, med perspektiv mot 2050.  

Planen beskriver strategier og gir retningslinjer for utvikling av transportløsninger i 

prioriterte vekstområder, som bidrar til gange og sykling, enkle kollektivreiser og 

bykvalitet. Potensialet for overføring fra bil til sykkel eller gange på korte reiser er 

betydelig både på arbeids- og fritidsreiser, hvis forhold legges til rette for det. Korte 

avstander til daglige gjøremål som jobb, skole, handel og fritidsaktiviteter er avgjørende. 
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Det skal legges til rette for at flere barn kan sykle og gå til skolen i hele planområdet.  

I planarbeidet er det utredet ulike løsninger for å nå målene og vurderingene viser behov for 

å endre kurs i retning av mer konsentrert utbyggingsmønster og betydelig større satsing på 

kollektivtransport. Det anbefales i planen en områdeutnyttelse hvor 80 % av boligveksten 

legges til prioriterte tettsteder. Nannestad sentrum er i planen utpekt som et slikt prioritert 

tettsted.  

 

Mobilitetsanalyse for Øvre Romerike  

Analysen datert september 2016, er en oppfølging av regional plan for areal og transport og 

legger opp til at Jessheim skal videreutvikles som regionsentrum og by, og for øvrig skal 

veksten kanaliseres mot syv lokale tettsteder: Ask, Eidsvoll, Eidsvoll Verk/Råholt, Hurdal, 

Kløfta, Nannestad og Årnes.  

 

I analysen framgår det at forholdene for gående og syklende i området karakteriseres av 

store avstander mellom tettstedene og til dels store avstander mellom funksjoner i 

tettstedene. De enkelte prioriterte tettstedene beskrives i dokumentet ift. utvikling, 

muligheter og utfordringer. Det er også utarbeidet kart som viser gang- og sykkelavstand 

innenfor 10 minutter fra sentrum. Jf. figur under. 

 

 
 

Grønn strek – gangavstand rekkevidde 10 min. 
Rosa strek – sykkelavstand rekkevidde 10 min. 
Blå strek – El-sykkelavstand rekkevidde 10 min. 
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3.3 Kommunale føringer  

 
Kommuneplanen for Nannestad 2013 – 2029 
Både samfunnsdelen og arealdelen, ble vedtatt av kommunestyret 29.10.2013. Disse ble 

vedtatt med en visjon om Nannestad som Romerikes beste bokommune og med fokus på 

folkehelse, oppvekst, helse og omsorg, samfunns- og næringsutvikling og miljø.  

Trafikksikkerhetstenkning er sentralt og viktig innenfor alle disse fokusområdene, både 

enkeltvis og helhetlig. Det skal legges til rette for trafikksikre veger til skole- og ulike 

fritidsaktiviteter, og lokalisering av nye boligområder skal skje langs kollektivakser. Det 

skal også tenkes trafikksikkerhet i tilknytning til arbeidsplasskonsentrasjoner og 

tilrettelegging for trafikksikre arbeidsveger, og da med tanke på utbygging av gang- og 

sykkelvegnett også mellom tettstedene i kommunen.  

Når det gjelder kommuneplanen, så skal det igangsettes rullering av både samfunnsdelen og 

arealdelen nå i 2017/2018. Dette framgår av planstrategien som er beskrevet under.  
 

Planstrategi for Nannestad 2016 – 2019 (vedtatt 01.11.2016) 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Dette følger av Plan- og 

bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller 

videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. I kommunens vedtatte 

planstrategi framgår det hvilke planoppgaver kommunen står foran i perioden. Revisjon av 

Trafikksikkerhetsplanen er som kommunedelplan en del av denne. Det er også andre 

kommunedelplaner som kan ha betydning for og omhandle forhold av betydning for 

trafikksikkerhet, eks. hovedplan veg, veglys, skole- og barnehage, kommunedelplan idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet.  

 

Hovedplan for veg (vedtatt 06.12.2016) 

Kommunen gjennomførte en tilstandsregistrering av det kommunale vegnettet i 2011, med 

bakgrunn i behovet for planmessig vedlikehold og strategier for framtidig forvaltning. 

Planen har flere hovedmål, delmål og strategier.  

Av betydning spesielt for trafikksikkerhet framheves her følgende mål:  

- Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter. 

- Det skal være en hierarkisk struktur i vegsystemet. Vegnettet skal planlegges i 

samsvar med gode reguleringsmessige og trafikktekniske prinsipp angitt i 

vegnormen og vegnormalene. 

- Vegnettet skal legges til rette for kollektiv trafikk. Det skal gi gode vilkår for 

fotgjengere, syklende og forflytningshemmede. 

- Alle veger skal ha bredde og dekkstandard tilpasset trafikkgrunnlaget slik at vegen 

blir tjenlig for innbyggerne. 

- Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedsamleveger, andre 

veger med kollektiv trafikk og gang-/sykkelveger/fortau, prioriteres foran 

samleveger og adkomstveger. Dette gjelder både sommer- og vintervedlikehold.  

 

3.4 Revisjon av trafikksikkerhetsplanen  

Trafikksikkerhetsplanen skal bidra til et strukturert og kontinuerlig arbeid med 

trafikksikkerhet. Den skal definere konkrete virkemidler som kommunen kan bruke for å 

oppnå målsettinger om trygge skoleveger, nullvisjon ift. ulykker, holdningsskapende 

arbeid, og økt andel gående og syklende ved å tilrettelegge for trygg ferdsel for disse 

gruppene. 
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Prosess – framdrift  
Klima og miljøutvalget (KM) vedtok i møte 12.06.2017, å legge forslag til planprogram ut 

på høring/offentlig ettersyn og varsle oppstart av planarbeidet med revisjon av planen. 

Høringsfristen ble satt til 7.august 2017. Pga. tidspunktet for høringsperioden var rektorene 

ved alle skolene orientert i forkant og gitt anledning til å komme med innspill før ferien. 

Elevenes kommunestyre (EKOM) fikk også en egen orientering om det forestående 

planarbeidet i sitt møte i april.  

Ved høringen kom det inn totalt 7 innspill som er oppsummert i vedlegg som inngår bakerst 

i plandokumentet. Innspillene er også vurdert og delvis innarbeidet i planforslaget.  

 

Foreliggende forslag til trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram fremmes for 

behandling i KM 24. november 2017, med anbefaling om at planforslaget legges ut til 

offentlig ettersyn/høring. Etter høringen vil planforslaget bli fremmet for sluttbehandling. 

 

Handlingsprogrammet vil som tidligere år, bli lagt til grunn for søknader om midler fra 

Aksjon skoleveg. I år er søknadsfristen framskjøvet, fra desember til november, og dette 

betyr at administrasjonens forslag må danne grunnlag for søknaden, men hvor det tas 

forbehold om politisk godkjenning. Dette er avklart med Statens vegvesen som er mottaker 

av søknaden.  

 

Endre rutine – årshjul for rullering av handlingsprogrammet 

Erfaring tilsier at handlingsprogrammet ved seinere rulleringer uansett bør behandles 

tidligere på året. Søknader om midler fra Aksjon skolevegs krever mye forberedende arbeid 

– eks. trafikktellinger, fartsmålinger, utarbeidelse av byggeplaner o.l. Det skal foretas 

interne avklaringer mellom ulike fagsektorer i kommunen, avholdes møter og det må gjøres 

vurderinger og prioriteringer i kommunens eget budsjettarbeid.  

 

For å få en bedre tidstilpasset prosess på dette, foreslås det derfor at handlingsprogrammet i 

årene framover behandles seinest i siste møte før sommeren. Dette foreslås innarbeidet som 

ny rutine fra 2019. Sluttbehandling av foreliggende planforslag og handlingsprogram for 

2018 – 2021 vil komme til sluttbehandling først i mars/april 2018, og vil slik ligge godt an i 

forhold til ny rutine.  

 

3.5 Aktuelle lover og forskrifter 

Følgende lover og forskrifter omtaler kommunens ansvar i forbindelse med 

ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet: 

- Plan- og bygningsloven 

- Vegloven og vegtrafikkloven 

- Folkehelseloven 

- Opplæringsloven 

- Rammeplan for barnehager 

- Læreplanverket for kunnskapsløftet 

- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

- Felles kommunal vegnorm. 
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4 Ulykkessituasjonen og utviklingen - i fylket og i kommunen 

4.1  Ulykkessituasjonen i Akershus fylke 

Akershus er det fylket i landet, der trafikantene i gjennomsnitt har lavest risiko for å bli 

drept eller hardt skadd pr kjørte km. Det betyr at det er relativt trygt å ferdes på vegene her. 

  

21 prosent av alle drepte eller hardt skadde i Akershus ble drept eller hardt skadd på veger 

med fartsgrense 60 km/t, dvs. på veger utenfor tettbygd strøk, men der det ofte foregår mye 

aktivitet på vegens sidearealer. Dette er høyest andel blant fylkene. 7 prosent av de drepte 

og skadde i Akershus var i skolepliktig alder (6 - 15år). Dette er også høyest blant fylkene.   

Ulykkesstatistikken for Akershus viser reduksjon i tallet på drepte og hardt skadde hvert år 

i perioden 2002-2009. Det kan imidlertid se ut som om den positive utviklingen har vært i 

ferd med å stoppe noe opp. Målet for 2014 var på 70, mens det i perioden 2011-2014 i 

gjennomsnitt ble registrert 77 hardt skadde og drepte i Akershus. Handlingsplan for 

trafikksikkerhet i Akershus har mål om at dette i perioden fram mot 2018 skal reduseres til 

maksimalt 65 drepte og hardt skadde. (ref. også Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på 

veg 2017-2017.)  

Videre er det mål om at ingen barn skal bli drept eller hardt skadd og heller ingen syklister. 

  

Nedenstående figur viser drepte og hardt skadde og hvordan disse er fordelt på riksveg, 

fylkesveg og kommunal veg, i perioden 2007-2012 og med målkurve fram til 2024. 

 
 

Forvaltningsreformen fra 2010 medførte at Akershus fylkeskommune overtok ansvaret for 

691 tidligere riksveger som nå er fylkesveger. Fylkeskommunen er nå eier av de fleste 

vegene i Akershus og det antas at mer enn halvparten av ulykkene i Akershus i fremtiden 

vil skje på disse vegene. Fylkesvegnettet består i det alt vesentlige av tofeltsveger uten 

fysisk skille i midten. Standarden, teknisk og sikkerhetsmessig varierer mye. Store deler av 

dette vegnettet har høy trafikkbelastning og betjener all type trafikk, både lokal- og mer 

gjennomgangspreget og arbeidsrelatert trafikk. Trafikksikkerhet på fylkesvegene blir derfor 

en stor utfordring framover. 
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Nedenstående figur viser ulykkestyper fordelt på uhellstyper og kjønn: 

 

 
 

4.2 Ulykkessituasjonen i Nannestad kommune 

På vegnettet i Nannestad er det er fra 2007, og over en 10-årsperiode dvs. til og med mai 

2017,  registrert 98 ulykker, hvorav 3 personer omkom og 121 ble skadet. Av de skadde var 

11 hardt skadde. I tillegg kommer en ulykke på fv.120 ved Ukkestad i august 2017, hvor 2 

personer omkom og 2 ble skadet.  

 

Tabellene under er hentet fra SSB og viser antall ulykker fordelt på det enkelte år, og med 

antall skadde og drepte i den angitte 10-årsperioden.  Statistikktallene for perioden viser en 

jevn nedgang i antall ulykker og antall skadde, men enkelte år hvor det er høyere. 

 

Det er kjent at det er en «underrapportering»  av ulykker, særlig ulykker med lavere 

alvorlighetsgrad, så tallet kan være noe høyere. Ulykker med bare materiell skade blir 

registrert av forsikringsselskapene, ned på kommunenivå.  
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Viltulykker 

Når trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk skal vurderes, må det også rettes et visst fokus på 

viltulykker. Elgen i Nannestad er en del av en stor, trekkende elgbestand som hver vinter er 

tilpasset å trekke ned fra sommerbeiteområdene i åspartiene til de mer snøfattige 

vinterbeiteområdene på Romerikssletta. 

I de periodene elgtrekket foregår på høsten og våren går påkjørsel av antall elg opp. Antall 

dyr påkjørt er også avhengig av snøforholdene og størrelsen på elgbestanden. Med mye snø 

tenderer det til at flere dyr påkjøres. For rådyr er påkjørselstatestikken mer spredt utover 

året. Antall påkjørt rådyr er avhengig av størrelsen på rådyrbestanden som igjen påvirkes av 

ulikt jakttrykk de enkelte år, predatorbestanden og vinterforholdene.  

De siste ti år i perioden fra og med januar 2007 til og med desember 2016 er det påkjørt 

mellom 21 til 46 elg per år, og mellom 14 og 51 rådyr per år. Det er ikke registrert drepte 

eller hardt skadde bilister i tilknytning til disse ulykkene.  
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Nedenstående kart viser registrerte ulykker i Nannestad kommune i perioden 2007 – 2017; 

lokalisering og type ulykke.  (Data hentet fra vegdatabanken – Statens vegvesen) 

 

 
 

4.3 Ulykkenes samfunnsmessige kostnader 

Gjennom verdsettingsstudier av trafikkulykker har en kommet fram til følgende tall for hva 

ulike typer trafikkulykker koster samfunnet: 

- Dødsulykke 36,8 mill. kroner. 

- Ulykke med alvorlig skade 10,8 mill. kroner. 

- Ulykke med lett skade 1,1 mill. kroner. 
(Kilde TØI 2009 - prisjustert med 11,2 % fra prisnivå 2009 til 2015) 

 

Tallene inkluderer både realøkonomiske verdier, beregnet velferdstap og antatte kostnader 

knyttet til «mørketall» (ikke-rapporterte ulykker). Dette viser at trafikksikkerhetstiltak for å 

redusere antall ulykker kan bety store besparelser for samfunnet totalt sett.  
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5 Nannestad kommune – status og utvikling 

5.1 Innbyggertall - befolkningsutvikling  

Nannestad kommune har pr. august 2017 i overkant av 13.000 innbyggere. 70 % av 

befolkningen bor i følgende fire tettsteder:  

- Nannestad sentrum - cirka 2800 innbyggere, er kommunesenter og er pekt ut som 

prioritert tettsted i den regionale planen. 

- Maura (4 km nord for Nannestad sentrum) - cirka 3900 innbyggere, er i dag 

kommunens største tettsted. (En vekst på hele 46 % fra 2000 – 2015!) 

- Åsgreina (6 km sør for Nannestad sentrum) - cirka 900 innbyggere 

- Eltonåsen (helt sør i kommunen) - cirka 1200 innbyggere. 

De øvrige, cirka 4 000 innbyggere, bor utenfor de definerte tettstedene. Over 10 % av alle 

innbyggere i kommunen er bosatt på landbrukseiendommer. 

 

Nannestad kommune har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,9 % i perioden 

2001-2015. Befolkningsveksten var på hele 3,2 % både i 2015 og 2016. Dette er vesentlig 

høyere enn i fylket og landet for øvrig. Det er derfor anbefalt at kommunen legges SSBs 

prognose-alternativ HHMH (høy nasjonal vekst) til grunn for dimensjonering av sosial og 

teknisk infrastruktur i perioden mot 2030. (SSBs prognose er basert på tall fra 2016, nye 

tall vil ikke foreligge før medio 2018.) Dette prognosealternativet (HHMH) tilsier at 

kommunens folketall vil øke til ca. 15 600 i 2030.  Den årlige vekstrate forventes å synke i 

perioden fram mot 2040. Dette har sammenheng med forventet befolkningsvekst i landet 

som helhet.  

 

Reell befolkningsvekst i Nannestad i 2017, viser seg å ligge ytterligere over SSBs 

prognose. Pr. 1.januar 2017 var folketallet i Nannestad på 12 622  og pr. august 2017 

passerte det 13 000 innbyggere. Det ligger slik an til at årets befolkningsvekst innen 

utgangen av året, kan komme opp mot 4 %. Dette betyr også flere skolebarn som skal 

ferdes langs vegene, langs veger med økt biltrafikk, selv om det er ønskelig at en vesentlig 

del av veksten i persontrafikk skal kunne skje gjennom bruk av kollektivløsninger, gange 

og sykling.  

 

Befolkningsveksten i kommunen generelt og innenfor de ulike tettstedene, har en klar 

sammenheng med utbyggingen av Oslo lufthavn på Gardermoen og etableringen av nye 

arbeidsplasser både innenfor og i tilknytning til flyplassen. Statistikk viser at Nannestad 

ikke har større utpendling til Oslo nå, enn det som var tilfellet tidlig på 1990-tallet.  

Dette skyldes helt klart tilgangen på arbeidsplasser i Gardermoområdet. 
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Nedenstående grafer viser befolkningsutvikling og aldersfordeling fram mot 2040 iht. SSBs 

prognoser. Og som vi da forventer kommunen fortsatt vil ligge over de nærmeste årene.  

 

 
 

Aldersfordelt befolkning fram mot 2040 

For å framskrive de ulike aldersgruppers utvikling fram mot 2030, er SSBs prognose for 

2016 (alt. HHMH) lagt til grunn:  

 

 
Andel innbyggere i barnehager og i skolealder synes å forbli nokså konstant i årene 

framover, mens økningen fortrinnsvis kommer i de eldste aldersgruppene.   
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Elevtall ved skolene - status og utvikling 

 

 
 

Elevene fordeler seg slik mellom barneskolene: 

Maura: 40%,  Preståsen: 27%,  Eltonåsen: 22% ,  Kringler-Slattum: 11% 
Som det framgår av foranstående grafer, så antas alle barneskolene å ville ha nokså stabile 

elevtall i årene framover, som følge av den utbygging som pågår og som vil pågå i flere år 

framover i tettstedene.  

Elevtallene vil over tid evt. gå noe ned, bortsett fra ved Preståsen skole, hvor elevtallet vil 

kunne få noe økning, som følge av overordnede føringer i regional plan, hvor det legges 

opp til at Nannestad sentrum som prioritert tettsted, på sikt skal ha 80 % av bolig og 

arbeidsplassveksten i kommunen. Øvrige 20 % skal fordeles på de øvrige tettstedene. 

Dette vil bli et viktig tema ved forestående revisjon av kommuneplanen.   

5.2 Gang- og sykkelveger langs hovedvegnettet 

Kommunen har i dag et forholdsvis dårlig utbygd gang- og sykkelvegnett, med manglende 

lenker på flere strekninger langs hovedvegnettet. Både langs skolevegstrekninger innenfor 

avstander på 2 og 4 km fra skolene og langs veger som forbinder tettstedene.  

Det mangler eksempelvis forbindelse mellom Maura og Nannestad sentrum, som er en 

viktig skoleveg for mange ungdomsskole- og videregående skoleelever, og som anses som 

en spesielt viktig strekning for å knytte kommunens to største tettsteder bedre sammen. 

Manglende gang-/sykkelveg mellom Eltonåsen og Åsen/Kringler-Slattum, er også viktig 

med tanke på å knytte tettsteder sammen. Mangel på gang- og sykkelvegforbindelser betyr 

at et stort antall elever må få gratis skoleskyss på grunn av trafikkfarlig skoleveg og at 

mange kjøres til skole og SFO, noe som igjen fører til dårligere trafikksikkerhet for de som 

går og sykler til skolen.  

Det mangler også gang- og sykkelveg langs deler av riksvegnettet, langs E16 mellom 

Piperudkrysset og Åmålkrysset. Fra Piperudkrysset er det sammenhengende gang- og 

sykkelvegforbindelse sørover både til Gardermoen og videre til Jessheim. Det er mange fra 

Mauraområdet som jobber på/ved Gardermoen/Oslo lufthavn og som i større grad ville 

kunne sykle til/fra jobb, dersom det blir etablert gang- og sykkelveg på denne strekningen.  
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Nedenstående kart viser oppdaterte trafikktall på fylkes- og riksvegene i kommunen: 
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Fra rapporten «Trygging av skoleveger i Akershus» har vi hentet ut følgende kart som viser 

prioriterte skoleveglenker i Nannestad, og som samtidig gir en oversikt over de 

vegstrekningene hvor det fortsatt mangler gang- og sykkelveger lang fylkesvegnettet. 
(Disse er gitt en nummerering som samsvarer med omtale i rapporten. ) 
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6 Kommunens tettsteder - med fokus på trafikksikkerhetssituasjon 

6.1 Nannestad sentrum og tettsted  

 

 
Brun strek = eksisterende gang-/sykkelveger/fortau. Rød stiplet = planlagte 

 

Beskrivelse - lokalisering/utstrekning  

Nannestad sentrum omfatter arealene mellom fv.120 Nannestadvegen i vest og arealer i 

tilknytning til sentrumsvegene Teiealleen og Smedstuvegen i øst. Nordover avgrenses 

sentrumsområdet i dag av Teievegen, men pågående områderegulering av Nannestad 

sentrum legger til rette for sentrumsutvikling videre nordover til Prestmosvegen.  

I sentrum finnes ulike forretninger/næringsvirksomheter og offentlige servicefunksjoner, 

skoler og idrettsanlegg med idrettshall. Kommunehuset er lokalisert lengst sør i 

sentrumsområdet og med Nannestad kirke beliggende 300m på sørsiden.  

 

De store boligområdene er lokalisert nord og nord-øst for sentrumsområdet, og det her 

framtidige utvidelser også vil skje, gjennom utbygging av bl.a. Engelsrudhagen, sør for 

Preståsen og Bjørkeåsen, nord for Prestmosen. For øvrig skjer det en betydelig utbygging 

og fortetting i selve sentrumsområdet, med flere leilighetsbygg/lavblokker under oppføring. 

 

Pågående områderegulering av Nannestad sentrum legger til rette for at sentrumsområdet 

skal gi rom for ca. 800 –1000 nye boliger, og i tillegg arealer til offentlig virksomhet, 

handel og næring. Utviklingen av området må sees i et langt tidsperspektiv. Kommunen 
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forventer at det er de mest sentrumsnære områdene som vil bli utbygd først, da de nordlige 

deler består av eksisterende småhusbebyggelse.  

 

En høyere tetthet av bosatte og ansatte i Nannestad sentrum ville gi grunnlag for et bedre 

samlet kollektivtilbud med hyppigere avganger. Det skal gi bedre tilgjengelighet for de som 

reiser kollektivt, og for de som er avhengig av bil til arbeid. Dette er i tråd med den 

regionale planens føringer, for Nannestad som prioritert tettsted i kommunen.  

Nannestad tettsted har pr. august 2017 cirka 2800 innbyggere.  

 

Skoler  

Preståsen skole (1-7) ligger lokalisert ca. 600 m øst for sentrum og har skoleåret 2017/18 - 

333 elever og 35 ansatte.  

Nannestad ungdomsskole (den eneste i kommunen) ligger i sentrum, rett nord for 

kommunehuset og har skoleåret 2017/18  - 547 elever og 65 ansatte. 

Nannestad videregående skole ligger nord-øst for sentrum og har 800 elever.  

 

Barnehager  

Det er 2 barnehager innenfor området – en kommunal og en privat: 

Midtbygda barnehage (85 barn og 25 ansatte) fordelt på to avdelinger; en i Prestmosvegen 

3 og en i Mikkel Revs veg 22.  

Prestmosen FUS barnehage (76 barn og 20 ansatte) - ligger innerst i Prestmosvegen. 

 

Dagens trafikksituasjon 

Fv.529  Teievegen og Preståsvegen, forbinder området vest – øst, mellom fv.120 

Nannestadvegen og Piperudkrysset/E16. Det er gang- og sykkelveg langs hele strekningen, 

bortsett fra 600m mellom Minkvegen, ved innkjøring til skolen og til Grevlingvegen/ 

bussholdeplass ved Bevervegen. På denne strekningen forutsettes skoleelever å benytte 

interne boligveger. For øvrig er det gang- og sykkelveg langs fv.120 Nannestadvegen i 

sentrumsområdet, Prestmosvegen i nord og sørover til Bygdehuset/Nannestad kirke i sør. 

  

På grunn av manglende gang- og sykkelveg videre sørover langs fv.120, ble det som et 

Aksjon skolevegprosjekt i 2015, og med innsats fra lokalbefolkningen, etablert en gruset 

gangsti på vestsiden av kirka/kirkegården, med forbindelse fra Låkedalsvegen og opp til 

gangvegen ved Bygdehuset.  

Internt i sentrumsområdet er det gang- og sykkelveg langs Teiealleen og fortau langs deler 

av Ekervegen og Smedstuvegen, samt flere gangforbindelser på tvers mellom disse. For 

øvrig er det gang- og sykkelforbindelser fra tilliggende boligområder til skolene, via interne 

boligveger og gangstier.  

 

Planlagte trafikksikkerhetstiltak  

Utbygging av gang- og sykkelveg/fortau på manglende strekning langs fv.529  

Preståsvegen (Minkvegen – Grevlingvegen) har ligget som det høyest prioriterte 

skolevegprosjektet i Nannestad  i flere år, men uten at det har vært fulgt opp med 

prioritering i fylkeskommunens budsjetter. Først i år (2017) er dette prosjektet nå endelig 

innarbeidet i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel, i første 

omgang da for videre planlegging og prosjektering. Tidspunkt for mulig gjennomføring er 

foreløpig ikke satt opp.  

Det vil bli etablert interne gang- og sykkelvegforbindelser, og med tilknytning til 

overordnet nett, i nye utbyggingsområder som Engelsrudhagen og Prestmosen/Bjørkeåsen.   
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Det er i forbindelse med videre utbygging på Prestmosen og Bjørkeåsen, også forutsatt og 

stilt krav om ny intern vegforbindelse med langsgående gang- og sykkelveg/fortau på hele 

strekningen, fra Bjørke kirke til Prestmosvegen. 

Prestmosvegen forutsettes i den forbindelse også utbedret, med tiltak bl.a. for å holde lav 

fart på biltrafikk og sikre aktuelle kryssingspunkter for gående og syklende spesielt.  

I sentrum sikres eventuelle suppleringer av gang- og sykkelvegforbindelser, gjennom 

pågående regulering av sentrumsområdet og forutsettes ivaretatt i videre detaljreguleringer 

og utbyggingsprosjekter. 

 

Det foreslås for øvrig gjennomført en registrering og vurdering av behov for utbedring eller 

aktuelle nye trafikksikkerhetstiltak, i tilknytning skolevegene inn mot de enkelte skolene.  

 

6.2 Maura tettsted  

 

 
Brun strek = eksisterende gang-/sykkelveger/fortau. Rød stiplet = planlagte 

 

Beskrivelse – lokalisering/utstrekning  

Maura strekker seg langs fv.120 Nannestadvegen fra Åmålkrysset på E16, nordover 

gjennom Maura sentrum, og østover til Kopperudmoen. Selve sentrumsområdet defineres 

som området i tilknytning til miljøgata fra kryss med Gamle Dalsveg og fram til Maura 

skole. Div. forretninger/service er lokalisert langs denne aksen.  
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De største boligkonsentrasjonene ligger i østre del av sentrumsområdet, i tilknytning til 

Gamle Dals veg, Skogduevegen, videre nord for sentrum ligger området Holkebylia og 

videre østover forbi skolen - Lauvåsmarka og Kopperudmoen. Her ligger også idrettsanlegg 

med klubbhus og fotballbaner sør for fv.120 Mauravegen. På Kopperudmoen er det også et 

etablert næringsområde.  

Det pågår utbygging av leilighetsbebyggelse/lavblokker i sentrumsområdet og flere er 

under regulering. Det pågår også regulering av nye boligområder østover på 

Kopperudmoen og ved Gamle Dalsveg.  

Maura har pr. august 2017 cirka 3900 innbyggere.  

 

Skole 

Maura skole ligger 400 m øst for rundkjøringen/Maurakrysset og har skoleåret 2017/18 - 

501 elever og 55 ansatte. 

 

Barnehager  

Det er 3 barnehager innenfor området – 1 kommunal og 3 private: 

Bjerke barnehage (77 barn og 20 ansatte) ligger i Dvergspettvegen, 300m øst for skolen.   

Solheim barnehage (67 barn og 20 ansatte) ligger i Skogduevegen. 

Breenenga barnehage (80 barn og 22 ansatte) ligger i Gamle Dalsveg. 

Læringsverkstedet (45 barn og 12 ansatte) ligger i Rosenfinkringen/Melleberg Hageby. 

 

Dagens trafikksituasjon 

Miljøgate gjennom Maura sentrum, med 2-sidig fortau, 40-sone og opphøyde gangfelt, ble 

ferdigstilt i 2010. Videre er det gang- og sykkelveg østover langs fv. 120, på nordsiden av 

vegen fram til skolen, hvor den krysser i undergang og går videre østover på sørsiden av 

vegen fram til busslommer på Kopperudmoen. Herfra fortsetter den som fortau på 

nordsiden av vegen fram til Bispelivegen. 

I forbindelse med utbygging av Melleberg hageby, nytt boligområde rett vest for 

rundkjøring/ Maurakrysset, ble det i 2015 anlagt fortau langs fv. 528 – Gamle 

Hadelandsveg  forbi adkomst til området. Det er etablert gangveger/fortau langs 

hovedadkomstvegene og interne gangforbindelse i de nyere  boligområdene Holkebylia og 

Lauvåsmarka med flere. De eldre boligområdene har kun delvis eller ikke fortau langs 

hovedadkomstvegene, men har etablert interne gangforbindelser for å knytte sammen 

boligveger, friområder og slik er det også lagt til rette for gangtrafikk i tilknytning til 

skolen og barnehagene.   

Det er etablert vegbelysning langs alle gangveger, og dette ble supplert i 2017 med 

belysning i tilknytning til bussholdeplass øverst ved Kløvberget (Holkebylia) og langs 

Ringtrostvegen, som er en viktig gangforbindelse opp mot fotgjengerundergang ved skolen.  

Sandsnesseter er et mindre tettsted lengst nord i kommunen med ca. 60 husstander, og som 

hører inn under Maura skolekrets. Skolebarn herfra har skoleskyss pga. avstand (ca. 13km). 

Et lenge planlagt trafikksikkerhetstiltak – veglys langs fv.120 gjennom hoveddelen av 

tettstedet, blir gjennomført høsten 2017, som et Aksjon skolevegprosjekt.  

 

Planlagte trafikksikkerhetstiltak 

Forlengelse av fortau/gang- og sykkelveg langs fv.120 videre østover fra Bispelivegen og 

fram til Stensgårdsvegen har ligget som et høyt prioritert skolevegprosjekt i flere år, men 

uten at det har vært fulgt opp med prioritering i fylkeskommunens budsjetter. Først i år 

(2017), er dette prosjektet nå endelig innarbeidet i fylkesrådmannens forslag til 

handlingsprogram for samferdsel, i første omgang da for videre planlegging og 

prosjektering. Tidspunkt for mulig gjennomføring er foreløpig ikke satt opp.  
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Kommunen har tidligere fått tilsagn om Aksjon skolevegmidler til forlengelse av fortau 

langs fv.528 Gamle Hadelandsveg, fra Melleberg hageby og fram til avkjøringen til Åslia 

alpinbakke, en strekning på ca. 300m. På grunn av forholdsvis kort lengde og dermed 

lavere anleggskostnader, har vegvesenet initiert muligheten for at dette kan gjennomføres i 

kommunal regi som et Aksjon skolevegprosjekt.  Forutsetningen for tildeling av midler er 

at det foreligger godkjent byggeplan. Denne er per oktober 2017 inne til behandling hos 

vegvesenet, og det er usikkert om prosjektet kan komme til gjennomføring i 2018. 

  

Kommunen har forespurt Statens vegvesen om å sette ned fartsgrensen forbi skolen (fra 50 

til 40) og videre østover til kryss med Stensgårdsvegen/Herstubakken (fra 60 til 50). Det er 

også søkt om å anlegge en sikrere fotgjengerkryssing mellom Sangsvanelia og gangveg på 

sørsiden hvor idrettsanlegget også ligger. Kommunens forslag er å anlegge opphøyd 

fotgjengerfelt, og at dette må ses i sammenheng med redusert fartsgrense. Det er foreløpig 

avslått fra Statens vegvesen, men vil bli grundigere dokumentert og søkt om opp på nytt. 

Det foreslås for øvrig gjennomført en registrering og vurdering av behov for utbedring eller 

aktuelle nye trafikksikkerhetstiltak, i tilknytning skolevegene inn mot skolen. Dette også 

med bakgrunn i mottatt innspill fra skolen.    

6.3 Åsgreina tettsted  

 

   
Brun strek = eksisterende gang-/sykkelveger/fortau. Rød stiplet = planlagte 
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Beskrivelse – lokalisering/utstrekning    

Åsgreina er tettstedet i tilknytning til Kringler-Slattum skole (1-7), hvor det også er 

kommunal barnehage. Det er i tillegg til mye eldre boligbebyggelse, flere nyere 

boligområder innenfor området; Trolldalen, Fururingen og Ramstadåsen, hvor det på det 

sistnevnte pågår og fortsatt gjenstår en betydelig boligutbygging. Det er i kommuneplanen 

også avsatt et større boligområde ca. 1km lengre nord, B30, som er under forberedende 

regulering. Åsgreina har pr. august 2017 cirka 900 innbyggere.  

 

Skole 

Kringler-Slattum (1-7) ligger i tilknytning til Austaddalsvegen, ca. 200m fra kryss med 

fv.527 Åsvegen. Skolen har i skoleåret 2017/18 - 137 elever og 20 ansatte. 

 

Barnehage 

Kringler-Slattum barnehage ligger i tilknytning til skolen.  

Det er regulert tomt for ny barnehage innenfor det nye boligområdet Ramstadåsen, men det 

er foreløpig ikke avklart hvem og evt. når det blir utbygging av denne.    

 

Dagens trafikksituasjon 

Det ble i 2014/15 anlagt ny gang- og sykkelveg over en strekning på 625m langs fv.527 – 

Åsvegen, fra kryss med Austaddalsvegen og nordover til Damvegen. Som rekkefølgekrav i 

forbindelse med utbygging av Ramstadåsen,  ble det i 2016/17 anlagt ny gang- og 

sykkelveg fra adkomstvegen til området og nordover langs fylkesvegen til forbindelse med 

intern boligveg i Fururingen og derfra via interne boligveger og gangveger, opp til 

fotgjengerkryssing ved kryss med Austaddalsvegen.  Det er gruset gangsti fra 

fotgjengerfeltet og ned mot første sving på vegen til skolen. 

 

Planlagte trafikksikkerhetstiltak   

Anleggelse av fortau langs Austaddalsvegen, fra krysset og ned til skolen (cirka 150-200m) 

er oppført som et prioritert skolevegprosjekt fra kommunens side, men uten at det er fulgt 

opp med prioritering i fylkeskommunens budsjetter. Enklere, midlertidige tiltak er vurdert, 

men er ikke avklart fra vegvesenets side. Det foreslås at kommunen eventuelt gjennomfører 

egen planprosess med tanke på å regulere fortau/gang- og sykkelveg ned til skolen. 

 

Det foreslås for øvrig gjennomført en registrering og vurdering av behov for utbedring eller 

aktuelle mindre trafikksikkerhetstiltak, i tilknytning til skolevegen inn mot skolen. Dette 

også med bakgrunn i mottatt innspill fra skolen.    

 

  



 

 25 

6.4 Eltonåsen tettsted (sett i sammenheng med Løken)  

 

     
Brun strek = eksisterende gang-/sykkelveger/fortau. Rød stiplet = planlagte 

 

Beskrivelse – lokalisering/utstrekning    

Eltonåsen er tettstedet lengst sør i kommunen. Den første boligbebyggelsen ble etablert på 

Eltonåsen allerede på 1980-tallet. Som tettsted ble Eltonåsen etablert først noen år seinere, 

på 1990-tallet.  Det gamle tettstedet Løken, som ligger ca 1,5 km lenger øst, ble ved 

utbygging av den nye hovedflyplassen liggende innenfor flystøysonene, og det ble fra 

overordnede myndigheter øvet påtrykk på kommunen om å relokalisere tettstedet lenger 

vest, og utenfor flystøysonene. Gamle Løken skole ble derfor avviklet og nye Eltonåsen 

skole (1-7) sto ferdig i 2005. Det ble etterhvert også etablert forretninger i tilknytning til det 

nye tettstedet. I dag består tettstedet av et betydelig antall boliger og flere områder er under 

utbygging, både i søndre del og nordover på Harstadrøet/Lyngåsen. 

 

Skole 

Eltonåsen skole (1-7) ligger innerst i Willy Moes veg og har skoleåret 2017/18 - 271 elever 

og 38 ansatte.  
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Barnehager 

Det er 2 barnehager i området; 

Holter barnehage (106 barn og 30 ansatte) ligger med adkomst fra Øyungsvegen.  

Eltonåsen barnehage Nordlandia (80 barn og 22 ansatte) ligger rett ved skolen.  

Løkka barnehage (18 barn og 4 ansatte) ligger ved Holterhallen – Løken. 

 

  Løken  
Brun strek = eksisterende gang-/sykkelveger/fortau. Rød stiplet = planlagte 

 

Dagens trafikksituasjon 

Det er gang og sykkelveg langs fv.527 Åsvegen, fra kryss/rundkjøring med fv.120 og fram 

til Øyungsvegen og til busslomme på nord-østsiden av krysset. 

Det er også gang- og sykkelvegforbindelse langs fv.178 Løkenvegen mellom Eltonåsen og 

Irisvegen på Løkenfeltet. Derfra må fotgjengere følge intern boligveg fram til krysset med 

Holtervegen. Videre er det gang- og sykkelveg langs Holtervegen, forbi den gamle skolen 

og område som nå er regulert for næringsvirksomhet. 

  

Internt på boligområdet Eltonåsen er det fortau langs første del av Ludvig Brustadsveg – ca. 

200 m. Videre innover er det i tilknytning til Ludvig Brustadsveg anlagt gang- og 

sykkelveg delvis opp mot boligbebyggelsen på oversiden av vegen. Her er det imidlertid 

også flere interne gangveger og gangforbindelser som forbinder interne veger og områder 

og som gir tilknytning til skolen og barnehagene. 

  

Det er som rekkefølgekrav i forbindelse med utbygging av Harstadrø/Lyngåsen og 

Harstadbekken, etablert fortau langs Øyungsvegen, fra kryss med fv.527 Åsvegen og forbi 

det nye boligområdet Harstadbekken. Her er også gangforbindelse fra Øyungsvegen via 

Holter barnehage og til skolen.  
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Planlagte trafikksikkerhetstiltak 

Omlegging og utbedring av kryss, fra T-kryss til rundkjøring, i krysset Ludvig Brustadsveg 

x Gamle Åsvegen vil bli utført først når det er bygget et visst antall boliger på B25, sør på 

Eltonåsen (BlockWatne). Inntil dette skjer, vurderes trafikksikkerhetssituasjonen i krysset 

fortløpende og om det er aktuelt med mindre tiltak.  

Fotgjengerkryssing ved Elise Kolstads veg er forutsatt opprustet som opphøyd gangfelt.  

Det foreslås etablert fortau på manglende strekning langs Willy Moes veg, opp bakken til 

skolen, fra kryss med Ludvig Brustadsveg helt i sør (i svingen), og opp til eksisterende 

fortau ved skolen.  

 

Det foreslås for øvrig gjennomført en registrering og vurdering av behov for utbedring eller 

aktuelle mindre trafikksikkerhetstiltak, i tilknytning skolevegene inn mot skolen. Dette 

også med bakgrunn i mottatt innspill fra skolen.    

7 Fokusområder og prioriterte tiltak 

7.1 Holdningsskapende arbeid 

Nasjonale og regionale føringer tilsier at økning i personreiser skal dreies vekk fra bilbruk 

og i retning av kollektivtrafikk, gange og sykling. Skal det være mulig, må det i tillegg til 

fysiske tilrettelegging, også en holdningsendring til. Her vil kommunen ha et særlig ansvar, 

noe som følger av rollen som skole- og barnehageeier, som ansvarlig for helsepolitikken og 

som en av de største arbeidsgiverne. Kommunen vil gjennom sine disposisjoner også være 

rollemodell for andre virksomheter. 

 

Erfaring tilsier at de ansatte i skoler, barnehager og øvrige kommunale virksomheter i 

hovedsak kjører bil til og fra jobb. Det er stort sett lagt godt til rette for bilparkering for 

ansatte, men tilsvarende dårlig for sykkelparkering.  Det er grunn til å anta at det samme 

mønsteret gjelder ved andre arbeidsplasser i kommunen. 

 

Barnas foresatte, men også ansatte, har et stort ansvar i det holdningsskapende arbeidet, 

både som oppdragere og som gode rollemodeller. Barnehager og skoler har en sentral rolle 

med tanke på å bidra i dette arbeidet. Målet er at barn og unge skal bli gode trafikanter, 

med god kjennskap til trafikkreglene og en reflektert holdning til reisevaner og egen rolle i 

et større trafikkbilde.  

For barn og unge er de voksne rollemodeller på godt og vondt, og det anses som viktig at 

foreldre og lærere trekkes aktivt med i det holdningsskapende arbeidet. Eksterne aktører 

som politi, Trygg Trafikk og Statens vegvesen vil være viktige samarbeidspartnere. 

 

Skolene 

Skolene er viktige aktører i det holdningsskapende arbeidet. Trafikksikkerhet som tema 

skal involvere både barn, lærere og foreldre, og omhandle bevisstgjøring, holdnings-

dannelse og ansvarliggjøring. Aktuelle temaer og aktiviteter kan være bruk av refleks, valg 

av skoleveg, bruk av sykkelhjelm, sykkel i trafikken, bilkjøring, busstransport, parkering/ 

levering osv. 

Læreplanverket for kunnskapsløftet inneholder kunnskapsmål om trafikk etter 4., 7. og 10. 

trinn.  Disse er som følger: 

Kompetansemål etter 1.-4.trinn: 

- Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. 
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Kompetansemål etter 7.trinn: 

- Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel  

Kompetansemål etter 10.trinn: 

- Gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell 

og ulykker. 

- Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. 

- Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene. 

- Gjøre rede for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan 

den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene (naturfag) 

 

For 1. og 2. klasse er trafikkforståelse tema hver høst. Ellers er daglig holdningsskapende 

arbeid viktig på alle klassetrinn. Dette kan være gåturer i skolens nærmiljø (eksempel 

fotgjengerfelt, høyre og venstre side av vegen, trafikkregler etc.). Skolene bruker 

tilgjengelig informasjonsmateriell fra Trygg Trafikk. 

Barneskolene har noen faste aktiviteter rettet mot spesielle klassetrinn. Dette er for: 

- 1. klassetrinn: Utdeling av refleksvester. Samarbeid: Politiet, Trygg Trafikk og 

Statens vegvesen. 

- 1. / 2. klassetrinn: Refleksdemonstrasjon. 

- 4. / 5. klassetrinn: Sykkelprøve. 

Ved noen av skolene er det bussinspeksjon (venter på bussen) og skolepatruljer som sikrer 

overgang(er) på veg til skolen.  

 

Barnehagene 

Barnehagene har fokus på trafikksikkerhet både i sitt holdningsarbeid og i det praktiske 

arbeidet med barna. Gjennom Rammeplan for barnehager (Kunnskapsdepartementet) er 

barnehagene forpliktet til å gi barna mulighet til å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.  

Turer i nærområdet er derfor en naturlig del av barnehagehverdagen, og erfaringsmessig er 

det i de praktiske hverdagssituasjonene barna lærer best. Materiell fra Trygg Trafikk deles 

ut og brukes aktivt spesielt i forhold til de eldste barna, men også andre daglige aktiviteter 

som sang, lek og forming kan ha fokus på trafikk. 

I barnehagene legges det vekt på å utnytte hverdagssituasjonene til læring og erfaring bl.a. i 

forhold til trafikk og trafikksikkerhet. Dette skjer blant annet gjennom: 

- Barna bruker refleksvest på turer ut av barnehagen. 

- Personalet orienterer barna om hvordan de skal opptre på tur. 

- Personalet blir bevisstgjort sin rolle som modeller for barna. 

- Barna deles i små grupper med én ansvarlig voksen på tur. 

- Trafikksikkerhet er tema på foreldremøter. 

- Barnehagens utelekeplass er klart atskilt fra trafikkarealer med gjerde og sikker lås 

på porten. 

 

Barnehagene samarbeider med samarbeidsutvalget (SU), politiet og av og til forsikrings-

selskap rundt tema barn og trafikk. Det er ønskelig at barnehagene aktivt trekkes inn i 

forbindelse med utforming av konkrete trafikksikkerhetstiltak i barnehagens nærmiljø. 

 

Helsestasjonen 

Helsestasjonen fokuserer på temaet «sikring av barn i bil» så tidlig som mulig. Deretter tas 

holdningsskapende temaer opp på de jevnlige kontrollene etter hvert som barnet blir eldre. 

De har kontakt med blivende foreldre og fram til barnet er 5/6 år – dvs. fram til skolestart.   
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7.2 Planmessige tiltak (iht. plan- og bygningsloven)  

Gjennom areal- og transportplanlegging legges grunnlaget for morgendagens reisevaner og 

med det - utviklingen av transportarbeidet og ulykkesrisikoen på veg. Arealbruksstrategier 

basert på samordnet areal- og transportplanlegging skal legges til grunn ved 

arealplanlegging. Det er et mål at framtidig vekst i persontrafikken skal komme i form av 

kollektivtrafikk, gange og sykling. 

 

Aktuelle virkemidler: 

- Satse på tettsteds- og knutepunktsutvikling – Nannestad sentrum og Maura er 

prioriterte områder. 

- Tilrettelegge for gange og sykling – prioritere sammenhengende forbindelser der 

hvor det er skoleveg og mellom tettstedene. 

- Bidra til videre utbygging av kollektivtilbudet – med hyppigere bussavganger 

(samarbeid med Ruter og Akershus fylkeskommune). 

- Etablere anlegg for sykkelparkering i tilknytning til kollektivknutepunkt. 

- Etablere anlegg for sykkelparkering ved kommunale arbeidsplasser (inkl. skoler) – 

og der det ligger til rette for det tas evt. areal fra dagens bilparkering. 

- Optimal lokalisering av trafikkskapende virksomhet (handel/service, lager/industri, 

kontor). 

- Alle arealplaner skal gjennom en trafikksikkerhetsrevisjon for godkjenning. 

I forbindelse med regulering av nye boligområder og andre utbyggingsformål kan det stilles 

særskilte rekkefølgekrav, for eksempel knyttet til transportinfrastruktur og sikringstiltak. 

 

7.3 Mål om å bli «Trafikksikker kommune»  

Det anbefales at Nannestad kommune på sikt jobber for å bli godkjent som «Trafikksikker 

kommune» - et opplegg i regi av Trygg Trafikk. Hensikten er å gjøre sikkerhetsarbeidet 

mer målrettet, med tydeligere ansvarsplassering i organisasjonen. Opplegget baserer seg på 

et sett av kriterier og sjekklister innenfor ulike sektorer og ansvarsområder, som teknisk 

sektor, skoler og barnehager. Ved implementering av ordningen, med rutiner og 

handlingsplaner, skal det søkes å bevisstgjøre aktører i alle ledd. Satsingen forutsettes 

forankret i den administrative ledelsen. Når opplegget er innarbeidet, vil en kunne søke om 

sertifisering som «Trafikksikker kommune». 

 

Akershus fylkeskommune støtter opplegget og flere kommuner i Akershus er nå sertifisert 

som «Trafikksikker kommune» og flere jobber med dette som mål.  

Nytt fra 2017 er at kommuner som er godkjent som «Trafikksikker kommune» eller har 

underskrevet intensjonsavtale med Trygg Trafikk angående dette, gis anledning til å søke 

om inntil 1,5 mill. kr. pr. prosjekt. (For kommuner som ikke er sertifisert er grensen i dag  

1,0 mill. kr pr. prosjekt. )  

 

Flere av kriteriene og oppfølgingspunktene for å kunne bli «Trafikksikker kommune» 

etterfølges allerede i dag, men i forhold til tidligere arbeid med kommunal 

trafikksikkerhetsplan, vil konseptet «Trafikksikker kommune» være mer omfattende og 

involvere flere enheter i kommunens organisasjon. Det vil derfor kreve tiltak innenfor 

organisasjonen, med noe mer koordinering på tvers av fagområder. 

Det foreslås i handlingsprogrammet å igangsette en prosess med tanke på mulig 

sertifisering som «Trafikksikker kommune» i løpet av de nærmeste årene. 
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7.4 Fysiske tiltak  (jf. også tabell i kap. 8 – handlingsprogram 2018 – 2021) 

Behov for tiltak i vegnettet er stort i hele kommunen, men er størst langs det 

fylkeskommunale vegnettet. Gjennomføring av tiltak på fylkesvegnettet betinger 

prioritering i fylkeskommunens handlingsplaner og budsjetter. Langs det kommunale 

vegnettet kreves kommunale bevilgninger.  

Til mindre prosjekter langs fylkesveger og kommunale veger kan det søkes om tilskudd fra 

Aksjon skolevegmidler. Prosjektene forutsettes gjennomført i kommunal regi.  

Følgende konkrete fysiske tiltak er mest aktuelle (iht. føringer fra vegvesenet): 

- Humper/opphøyde gangfelt. 

- Trafikksaneringer. 

- Trafikkøyer ved gangfelt. 

- Korte gang- og sykkelveger/fortau. 

- Mindre kryssutbedringer. 

- Snuplass/rundkjøringer. 

- Gjerder/trafikksperrer. 

- Frisiktutbedringer (ved kryss og kryssingspunkt, busstopp o.l.) 

- Veglys. 

- Andre trafikksikkerhetstiltak.  

De tiltakene/prosjektene som er listet opp under, i tilknytning til det enkelte avsnitt, er satt 

opp på grunnlag av tidligere handlingsprogram og prioriteringer, politiske innspill, innspill 

kommet inn fra innbyggere/trafikanter til kommunen siste år, samt innspill kommet inn i 

forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid – revisjon av trafikksikkerhetsplanen. 

Prosjektene/tiltakene er videre innarbeidet i forslag til handlingsprogram for perioden 2018 

– 2021 som framgår i kap. 8. 

 

Det foreslås som et tiltak i handlingsprogrammet å gjennomføre en registrering og 

kartlegging av alle kommunale veger i tilknytning til og innenfor boligområder, 

(fartsmålinger, trafikktellinger, vegprofil/kurvatur, eksisterende tiltak mv.) og legge dette til 

grunn for vurderinger av behov for opprusting og supplering av ulike trafikksikkerhets-

tiltak. Dette arbeidet må samordnes med handlingsplan - hovedplan veg. 

7.4.1 Gang- og sykkelveger/fortau langs fylkesveger og riksveg 

Det er et stort behov for bygging av flere gang- og sykkelveger i kommunen. 

Hovedprioritet er skoleveger, men det er også viktig på sikt å oppnå gang- og sykkelveg-

forbindelse langs hovedvegene mellom alle tettstedene i kommunen. Med tanke på 

befolkningsvekst og økt antall arbeidsplasser i tilknytning til flyplassen og tilliggende 

områder, er det også viktig å prioritere sammenhengende gang- sykkelforbindelse fra 

Maura/Nannestad sentrum til Gardermoen.  

 

Nedenstående tabell viser gang- og sykkelvegprosjekter langs fylkesveger, slik de er listet 

opp i kommunens tidligere vedtatte handlingsprogram, supplert med prosjekter fra 

vegvesenets rapport «Trygging av skoleveger i Akershus – grunnlag for prioritering». 

Denne rapporten ble sist revidert i 2014, og forutsettes revidert på nytt i 2018.  

De opplistede prosjektene er fortsatt høyst aktuelle for gjennomføring.  

(Kun de første er i prioritert rekkefølge, de øvrige anses per i dag å være uten prioritering.)  

 

Pri. Prosjekt:  Status:  

1 Fv. 529 Preståsvegen, fra Preståsen 

skole - Grevlingvegen 

Fylkesrådmannen har i sitt 

handlingsprogram 2018 – 2021, forslag om 
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at prosjektering/ utarbeidelse av 

reguleringsplan iverksettes i 2018.  

Evt. byggestart er ikke avklart.  

2 Fv.120 Mauravegen, fra Bispelivegen 

- Stensgårdsvegen 

Fylkesrådmannen har i sitt 

handlingsprogram 2018 – 2021, forslag om 

at prosjektering/ utarbeidelse av 

reguleringsplan iverksettes i 2018.  

Evt. byggestart er ikke avklart. 

 

3 Fv. 528 Gamle Hadelandsveg, fra 

Melleberg hageby - Åslia 

Forutsettes gjennomført i kommunal regi, 

som Aksjon skolevegprosjekt. Byggeplan 

utarbeidet og er til behandling hos Svv. 

Gjennomføring 2018/19? 

4 Fv.120 Nannestadvegen, fra 

Prestmosvegen – Åmålkrysset Maura 

Prioritert fra kommunens side ifm. tidligere 

vedtatt handlingsprogram, men er ikke inne 

i Afks handlingsplaner/ budsjett. Bør av 

hensyn til skoleveg fortsatt ha høy prioritet. 

 Fv. 527 Austaddalsvegen, fortau fra 

Åsvegen og ned til skolen.  

Prioritert fra kommunens side ifm. tidligere 

vedtatt handlingsprogram. Svv utarbeidet et 

skisseprosjekt i 2015, men er ikke inne i 

Afks handlingsplaner/budsjett. 

Vurderes gjennomført som enklere tiltak i 

kommunal regi – evt. søke midler fra 

Aksjon skoleveg 

 Fv.120 Nannestadvegen, fra kryss 

Låkedalsvegen – Nannestad kirke 

Prioritert fra kommunens side ifm. tidligere 

vedtatt handlingsprogram. Ikke inne i Afks 

handlingsplaner/budsjett. 

 Fv.527 Åsvegen, fra 

Damvegen/Haug meieri  – 

Nordbyteiet og videre nordover til  

Hombledalsvegen 

Prioritert fra kommunens side ifm. tidligere 

vedtatt handlingsprogram. Svv utarbeidet et 

skisseprosjekt for den første strekningen i 

2015, men er ikke inne i Afks 

handlingsplaner/ budsjett. 

 Fv. 527 Åsvegen, fra Ramstadåsen - 

sørover til Bergesvingen og videre 

sørover til Lyngåsen/Eltonåsen 

Prioritert fra kommunens side ifm. tidligere 

vedtatt handlingsprogram. Svv utarbeidet et 

skisseprosjekt i 2015, men er ikke inne i 

Afks handlingsplaner/budsjett. 

 Fv.120 Nannestadvegen, fra 

Eltonåsen og sørover til grense med 

Gjerdrum kommune  

Ligger inne i som skolevegprosjekt i Svvs 

rapport fra 2014, men er ikke fulgt opp 

videre.  

 Fv.120 Nannestadvegen, fra 

Eltonåsen og nordover til kryss med 

Holtervegen 

Ligger inne i som skolevegprosjekt i Svvs 

rapport fra 2014, men er ikke fulgt opp 

videre. 

 Fv.529 Preståsvegen, fra 

Piperudkrysset/E16 til 

Gardermovegen/Møllerstadkrysset 

Ligger inne i som skolevegprosjekt i Svvs 

rapport fra 2014, men er ikke fulgt opp 

videre. 

 Fv.120 Nannestadvegen, fra 

Låkedalsvegen og sørover til kryss 

Hombledalsvegen. 

Ligger inne i som skolevegprosjekt i Svvs 

rapport fra 2014, men er ikke fulgt opp 

videre. 

 Fv.120 Åsvegen, fra kryss 

Hombledalsvegen - Rustadmoen 

Ligger inne i som skolevegprosjekt i Svvs 

rapport fra 2014, men er ikke fulgt opp. Ved 
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utbygging på Rustadmoen/Fåmyrsrøet er det 

et krav om etablering av gang- og sykkelveg 

fra Rustadvegen og i utb.områdets lengde.  

 E16 Piperudkrysset - Åmålkrysset Langs riksveg, men er etterspurt som aktuelt 

gangvegprosjekt for å oppnå sammen-

hengende forbindelse fra Maura til 

Gardermoen ifm. arbeidsreiser.  

 

7.4.2 Gang- og sykkelveger/fortau langs kommunale veger 

Nye gang-/sykkelveger alternativt fortau, skal anlegges i henhold til vegvesenets håndbøker 

og kommunens vegnorm.  

Det er ved utbygging av nyere boligområder etablert interne gang- og sykkelveger/fortau 

langs hovedadkomstvegene, samt øvrige adkomstveger, og mellom områder med vekt på 

tilknytning til skoler og barnehager. Dette er også ivaretatt i regulerte områder hvor 

utbygging skal skje i nærmeste framtid.  

I enkelte eksisterende områder mangler noen kortere lenker for å få et sammenhengende 

gang- og sykkelvegnett. Dette fordi disse områdene delvis er utbygget etter eldre planer og 

med eldre veger involvert. Her kan det på flere strekninger være vanskelig om ikke umulig 

å etablere tilfredsstillende gangveg-/fortausløsninger, da det er for trangt. I så fall må 

alternative løsninger, evt. forbindelse via interne, mindre boligveger vurderes, om dette 

ikke allerede er en etablert løsning.  

 

Følgende veger må vurderes med tanke på å etablere gang- og sykkelveger evt. fortau:  

Maura  
Gamle Dalsveg, manglende fortauslenke (270m) fra fortau ved Skogduevegen/Holstad og 

østover til 147/1, til forbindelse med ny gangveg som forutsettes anlagt opp til 

Skogduevegen, ved utbygging av B13/Holaker.    

 

Nannestad sentrum 

Gang- og sykkelveger samt fortausløsninger, blir supplert og etablert nytt i forbindelse med 

pågående og framtidige utbyggingsprosjekter i sentrumsområdet og i tettstedet for øvrig.  

I sentrum langs de kommunale vegene Ekervegen og Teiealleen, samt Smedstuvegen, og 

for øvrig innenfor de store nye utbyggingsområdene Engelsrudhagen og Bjørkeåsen. 

 

Eltonåsen 

Willy Moes veg – manglende gang-/sykkelveg evt. fortau fra, svingen ved Ludvig 

Brustadsveg  og opp bakken til skolen og eksisterende fortau der. 

Langs fv.178 – manglende forbindelse langs hovedvegen, mellom Irisvegen og krysset med 

Holtervegen. 

 

7.4.3  Fartsdempende tiltak – humper/gangfelt – sikre kryssingspunkt  

Hensikten med fartsdempende tiltak er i første rekke å bedre trafikksikkerheten og 

trivselen, spesielt med tanke på gående og syklende i tettbygde områder. Erfaring har vist at 

skilting av fartsgrenser ofte ikke har tilstrekkelig virkning. Ytterligere fartsdempende tiltak 

tar sikte på å sikre at den fastsatte fartsgrensen overholdes. Dette gjelder for ulike typer 

veger, både adkomstveger i boligområder og på større samle- og hovedveger. Humper i en 

eller annen form viser seg å være det mest effektive fartsdempende tiltaket og som regel det 

minst kostbare fysiske tiltaket. 
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Fartsdempende tiltak som eksempelvis humper, må også ses i sammenheng med andre 

aktuelle trafikksikringstiltak som sikre fotgjengerkryssinger/gangfelt og vurderes ut fra 

trafikkmengde, fartsgrenser, vegprofil og kurvatur/siktforhold mm. Kriterier for og 

utforming av fartsdempende tiltak utføres i henhold til Vegvesenets håndbøker. 

 

Det har kommet innspill om fartsdempende tiltak, fortrinnsvis humper og merking av 

fotgjengerkryssinger på følgende vegstrekninger (sortert etter tettsted).  

 

Langs kommunale veger: 

Maura 

- Fartshumper på vestre del av Vålaugsvegen, gjennom områdene hvor det er 

boligbebyggelse på begge sider vegen. 

- Fartshumper – supplering med flere på Gamle Dalsveg. 

- Fartshumper – opprusting av eksisterende og supplering i Skogduevegen. 

 

Nannestad 
- Fartshumper og sikre fotgjengerkryssinger i Prestmosvegen.  

- Fartshumper i Minkvegen og Rådyrvegen  

 

Eltonåsen 

- Sikre fotgjengerkryssinger i Ludvig Brustads veg.  

- Fartshumper på Øyungsvegen og adkomstvegen inn til Holter barnehage. 

 

Langs fylkesveger - sikre fotgjengerkryssinger: 

- Fv.120 Mauravegen ved Kopperudmoen. Fotgjengerkryssing ved Sangsvanelia – 

over til eksisterende gang-/sykkelveg, samt idrettsanlegg på sørsiden av vegen.  

- Fv.120 Mauravegen ved bussholdeplassene i tilknytning til kryss med Gamle 

Dalsveg. 

7.4.4 Vegbelysning 

Vegbelysning betyr mye for trafikksikkerheten. Kommunen har i tillegg til ansvar for 

vegbelysning langs kommunale veger, også ansvaret for drift og vedlikehold av belysning 

langs fylkesveger med en ÅDT under 3000. Tidligere riksveger, men som nå er fylkesveger 

driftes fullt ut av vegvesenet (f.eks. fv.120).   

I tidligere handlingsprogram har tre veglysprosjekter vært prioritert, og kommunen har fått 

tilsagn om tilskudd fra Aksjon skolevegmidler til gjennomføring. Disse er følgende: 

- Kløvberget i Maura, fra gangveg Løvsangerbakken og til forbindelse gangveg ved  

  Ørnevegen. 

- Ved busstopp i krysset fv.120 Mauravegen x Stensgårdsvegen (Herstukrysset) 

- Langs fv. 120 Vestre Hurdalsveg i Sandsnesseter, fra Engavegen til Vangevegen. 

De to førstnevnte er gjennomført tidligere i år (2017) og sistnevnte gjennomføres høsten 

2017. 

 

Det pågår en utskifting av all gammel armatur, over til LED. Dette for å spare energi og 

øke stabiliteten i veglysnettet. Det er ellers et myndighetskrav at alle gamle armaturer med 

kvikksølv skal skiftes ut. Arbeidet pågår og forventes i hovedsak sluttført i 2017. 

  

Følgende strekninger langs kommunale veger mangler veglys (ikke endelig oversikt): 

- Kv.2590 Skjærevegen – ved Maura skole. 

- Kv.1 Gamle Dalsveg (midre strekning uten lys). 
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- Kv.5 Vålaugsvegen fra Mjælvold til Vålaug. 

- Kv.1 Steinsgårdsvegen fra fv.120 ved Kopperudbakken til Steinsgård kirke. 

- Kv.18 Gamle Dalsveg langs deler av industrifeltet på Kopperudmoen. 

- Kv.13 Låkedalsvegen. 

- Kv.20 Holtervegen, tverrveg fra fv.120 – Korslund. 

- Kv.20 Holtervegen fra Eiksvegen ved Holter kirke. 

- Kv.15 Gamle Åsvegen fra F.E.Stabelsveg til Grani. 

- Kv.21 Gardemovegen fra Kneppefeltet til Ullensaker grense. 

Følgende strekninger langs fylkesveger hvor det mangler veglys (ikke endelig oversikt): 

- Fv.529 Preståsvegen, fra Piperudkrysset – Møllerstadkrysset i Moreppen. 

- Fv. 528 Åsvegen,  fra Bjørke kirke til Sø-Kringler.. 

- Fv. 528 Åsvegen, fra Bergesvingen til Lyngås. 

- Fv. 527 Holtervegen, fra Låvegg til Fossvegen. 

- Fv. 120 Nannestadvegen, fra kryss Prestmosvegen – Bjørke kirke. 

- Fv. 120 Nannestadvegen, fra Nannestad kirke – gamle Nannestad alderspensjonat. 

Det forutsettes at veger hvor det ferdes skolebarn, også med buss, prioriteres.  

I tillegg er det registrert enkeltpunkter ved kryss og bussholdeplasser hvor det bør etableres 

lys. Dette ses i sammenheng med øvrige strekninger for utbedring.  Ved etablering av 

veglys på/ved bussholdeplasser og fotgjengeroverganger, må lyspunktet settes på en slik 

måte at passasjerene og fotgjengerne blir lyst opp, og ikke blir stående i mørket mellom to 

lyspunkt. Dette for at passasjerene og fotgjengerne skal være synlige for bilister og busser.  

7.4.5 Kryssutbedringer 

- På Eltonåsen krysset Ludvig Brustadsv.x Gamle Åsvegen: rekkefølgekrav ifm. 

utbygging av B25 som sier at krysset må være etablert før bolig nr. 71.  

- Fv. 120 – kryss med Låkedalsvegen 

- Fv.178/fv.527 – kryss mellom Holtervegen og Krokfossvegen («Jessheimkrysset»)  

- Fv.120 – Herstukrysset  (Steinsgårdsvegen og Gamle Dalsveg.)   

 

7.4.6 Skilting - fartsgrenser 

Vegdirektoratet har fastsatt kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder og kommuner og 

fylkeskommuner oppfordres til å følge opp disse kriteriene innenfor sin ansvarsmyndighet. 

Det er et mål å ha et fartsgrensesystem som er enkelt og forståelig. Spesielt er det viktig at 

trafikantene kjenner grunnen til at den enkelte fartsgrense er valgt og forstår logikken i 

systemet. Den generelle fartsgrensen innenfor tettbygd strøk er 50 km/t, og 80 km/t utenfor 

tettbygd strøk i henhold til vegtrafikkloven. Andre fartsgrenser anses som særskilte 

fartsgrenser og skal brukes på veger med mange avkjørsler, mye aktivitet langs vegen og 

randbebyggelse. Vegens geometri skal i utgangspunktet ikke gi grunnlag for bruk av 

redusert fartsgrense, da det er trafikantens ansvar å avpasse farten etter forholdene.  

 

På kommunale veger varierer fartsgrensene, men innenfor tettstedsområdene i Nannestad 

og på Eltonåsen og innenfor alle større boligområder er det skiltet sone 30 km/t. Sone betyr 

at alle sideveger til hovedvegsystemet da også har samme fartsgrense. Gjennom Maura er 

det miljøgate med fartsgrense 40 km/t, men for øvrig 50 km/t. Gjennom Åsen har 

gjennomgående fv. 527 Åsvegen fartsgrense 60 km/t. 
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Ved skilting av veger i nye områder følges retningslinjer i vegvesenets håndbøker for dette. 

Det skal utarbeides en skiltplan som grunnlag for vedtak. Vedtak fattes med hjemmel i 

skiltforskriften (07.10.2005) som videre er hjemlet i vegtrafikkloven (18.06.1965).   

Vegvesenet er skiltvedtaksmyndighet på fylkes- og riksveger. Kommunen er myndighet på 

kommunale veger, men kan først fatte vedtak etter at politiet og evt. vegvesenet har gitt 

uttalelse og tilslutning til skiltplanforslaget. Dersom skiltet veg forbindes mot fylkesveg/ 

riksveg, skal vegvesenets uttalelse også foreligge før vedtak kan fattes.  

 

Det er fra kommunens side foreslått/søkt om å sette ned fartgrensene flere steder langs 

fylkesvegnettet, spesielt på strekninger i tilknytning til skoler og idrettsanlegg. Dette er 

foreløpig avslått, men kommunen vil med grundigere dokumentasjon sende nye søknader 

og be om forståelse og behov for nye vurderinger. 

7.4.7 Utbedring av bussholdeplasser/busstopp 

Trafikksikkerhet i forbindelse med bussholdeplasser/busstopp er spesielt viktig, der hvor 

disse benyttes av skolebarn, noe som gjelder for de fleste. Nannestad kommune 

gjennomførte i 2012, med tilskudd fra Statens vegvesen, en registrering og kartlegging av 

alle bussholdeplasser i kommunen, ift. utforming, skilting, tilgjengelighet, belysning, 

leskur/overbygg, sykkelparkering mm. Det ble registrert totalt 351 holdeplasser. På 

grunnlag av denne registreringen, samt trafikktall, nærhet til skole og sentrum, ble det gjort 

en vurdering og prioritering av hvilke bussholdeplasser som hadde behov for utbedring.  

 

De fleste bussholdeplassene er langs fylkesveger og Statens vegvesen/Akershus 

fylkeskommune har derfor et særlig ansvar for disse. Det er bortsett fra ved anleggelse av 

miljøgate i Maura, med kantstopp for buss, rustet opp én bussholdeplass – ved Bahus (nord 

for kryss fv.120 Nannestadvegen x Prestmosvegen). Opprinnelig plan var at prioriterte 

bussholdeplasser skulle rustes opp strekningsvis. Kommunen skulle foreta evt. 

grunnerverv/ inngå minnelig avtale med berørte grunneiere og statens vegvesen/Akershus 

fylkeskommune skulle stå for byggingen. De siste årene har kantstopp blitt mer benyttet 

(fortrinnsvis på veger med ÅDT under 1500) og fungerer svært godt. Denne løsningen bør 

derfor vurderes ved flere av de aktuelle bussholdeplassene hvor tiltak er prioritert.  

Enkelte bussholdeplasser rustes opp som rekkefølgekrav i forbindelse med nye utbyggings-

områder, evt. at etableres det nye. Disse opparbeides da iht. vegvesenets krav til utforming.  

 

Langs kommunale veger går det kollektivruter på Holkebyvegen i Maura og på 

Gardermovegen fra rundkjøringa ved Vigstein til Ullensaker grense. Det finnes for øvrig 

mange busstopp langs kommunale veger, som er etablert i tilknytning til skolebussruter.  

De bussholdeplassene som ligger inne i tidligere vedtatte handlingsprogram foreslås 

videreført, og det må avklares med statens vegvesen/fylkeskommunen om gjennomføring 

av tiltak.  

Langs fv. 527 Åsvegen: 

Årstad, Klippen, Røtterudmoen, Nordbykrysset, Steinmo, Rovol 

 

Langs fv.120 Mauravegen/Nannestadvegen: 

Stenset, Ihle, Linnerud, Bahus sørgående, Nannestad meieri, Brotnov, Hetaker. 

 

Disse prosjektene må videreføres og tiltak vurderes også etter en nærmere registrering og 

kartlegging av skoleveger fram til busstopp. Det må også vurderes hvorvidt andre busstopp 

bør/må rustes opp.  
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7.4.8 Drift og vedlikehold 

I kommunens hovedplan for veg framgår det at vegnettet skal være trygt å ferdes på for alle 

trafikanter. Vegnettet skal legge til rette for kollektivtrafikk og det skal gi gode vilkår for 

fotgjengere, syklende og forflytningshemmede. 

 

Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedsamleveger, andre veger der 

det går kollektivtrafikk og gang- og sykkelveger/fortau prioriteres foran samleveger og 

adkomstveger. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold.  

Spesielt viktig med tanke på trafikksikkerhet, er rydding av vegetasjon i sommerhalvåret, 

langs veger og i kryss/kryssingspunkt, for å oppnå tilstrekkelig sikt for både fotgjengere/ 

syklister og bilister. På vinteren er snørydding spesielt viktig i kryssingspunktene med 

tanke på sikt, og at snørydding og evt. strøing på gang- og sykkelveger/fortau prioriteres. 

Vedlikehold av bommer er også et viktig trafikksikkerhetstiltak, for unngå kjøring på 

gangveger.   

 

Alle kommunale veger er delt inn i vegkategorier ut fra en vurdering av hvor viktige de er 

og hvilken funksjon de har. Viktige faktorer er trafikkmengde, type trafikk (skole, helse, 

næring), eksisterende trafikkmønster, omkjøringsmuligheter og vurdering av framtidig 

trafikkmønster.  

8 Forslag til handlingsprogram for perioden 2018 – 2021 
 

Prioriterte prosjekter – forslag til handlingsprogram 

 

Forslag til handlingsprogram for perioden 2018-2021 framgår i etterfølgende tabell.  

 

Det er foreløpig ikke gjort konkrete kostnadsvurderinger rundt de enkelte tiltakene. 

Investeringsbehovet må tilpasses kommunens budsjett og handlingsplan innenfor 

veg/samferdsel. Ut over dette forventes noe tilskudd fra Akershus fylkeskommune, bl.a. 

Aksjon skolevegmidler.  

Det er fra kommunens side lagt inn et fast årlig grunnbeløp for å skape et handlingsrom for 

løpende oppfølging og utbedring, som skilting, merking, siktutbedring, fartsreduserende 

tiltak, belysning mv. 

Større tiltak som er prioritert og som ikke kan gjennomføres innenfor rammen av 

tilskuddsordningen til Aksjon skoleveg, vil kreve egne budsjettmidler både fra 

fylkeskommunen og kommunen.  
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Handlingsprogram for trafikksikkerhetstiltak i Nannestad kommune  

2018 – 2021, i tilknytning til trafikksikkerhetsplanen 2018 - 2030 

 
Tiltak Planlegging - 

status 

Ansvar 
 

Gjennom-

føring når 

Gang- og sykkelveger/ fortau langs 

fylkesveger (7.4.1): 

   

Fv. 529 Preståsvegen, g/s-veg fra Preståsen 

skole/Minkvn. – Grevlingvn. 

Reg.planprosess 

igangsettes i regi 

av Svv 2018 

 

SVV Etter 

2020*
1
 

Fv. 120 Mauravegen, fortau og g/s-veg fra 

Bispelivn. – Stensgårdsvn./Herstukrysset 

Reg.planprosess 

igangsettes i regi 

av Svv 2018 

 

SVV Etter 

2020*
1 

Fv. 528 Gamle Hadelandsveg, fortau fra 

Melleberg/B5 til Åslia. 

Søkes som Aksjon skolevegprosjekt.  

Byggeplan under 

beh. i Svv. 

Grunnerverv og 

ark.undersøkelser 

må gjennomføres.  

Nk 

Afk 

2018/2019 

Fv. 527 Åsvegen, fortau ned til Kringler 

Slattum skole 

Reg.plan utføres i 

kommunal regi 

2018. Søkes evt. 

som AS-prosjekt.  

Nk 

Afk 

2020/21*
1
 

 

Fv. 120 Nannestadvegen, fra Åmålkrysset – 

Bjørke kirke 

Skisseprosjekt må 

utarb. og videre 

planarbeid 

igangsettes.  

 

Afk/Svv Etter 

2021*
1
 

Fv. 120 Nannestadvegen, g/s-veg fra 

Låkedalsvn. – Nannestad kirke.
 

Skisseprosjekt og 

reg.plan ikke utarb. 

 

Afk/Svv Usikkert*
2
 

Fv. 527 Åsvegen, g/s-veg fra Haug meieri – 

Nordbyteiet.  

Skisseprosjekt 

utarb. 2015. 

Reg.plan ?    

Afk/Svv Usikkert*
2
 

Fv. 527 Åsvegen, g/s-veg fra ny gangveg ved 

Ramstadåsen og sørover til Bergesvingen. 

Skisseprosjekt 

utarb. 2015. 

Reg.plan?   

Afk/Svv Usikkert*
2
 

Fv. 527 Åsvegen, fra Øyungsvegen og 

nordover til forbindelse Bergesvingen/ 

Ramstadåsen.  

 

Skisseprosjekt 

utarb. 2015. 

Reg.plan?  

Afk/Svv Usikkert*
2
 

*
1 
Ligger ikke inne i Afks handlingsprogram/ 

budsjetter for gjennomføring. Må meldes inn på 

nytt av kommunen ved neste rullering, og evt. ved 

andre mulige anledninger.  

*
2
 Er ikke nevnt i Afks handlingprogram/ budsjett. 

Må meldes inn på nytt av kommunen ved neste 

rullering, og evt. ved andre mulige anledninger. 
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Gang-og sykkelveger/fortau langs 

kommunale veger (7.4.2): 

   

Kv.1 Gamle Dalsveg – fortau fra Holstad til 

forbindelse med planlagt g/s-veg ved 147/1.  

Reg.plan må 

utarbeides.  

Evt. 2019? 

Nk Vurderes 

Kv 2440 Willy Moes veg, fortau fra sving/ 

kryss med Ludvig Brustads veg og opp til 

forbindelse med fortau ved skolen. 

 

Regulert i 

områdeplan for 

Eltonåsen B25. 

Nk  Vurderes 

Veglys langs kommunale veger (7.4.4):    

Kv.2590 Skjærevegen ved Maura skole   Nk 2018 

Kv.1 Gamle Dalsveg – manglende strekning  Nk Vurderes 

Kv.5 Vålaugsvegen fra Mjælvold til Vålaug  Nk Vurderes 

Kv.1 Steinsgårdsvegen fra kryss fv.120 ved 

Herstukrysset – Steinsgård krk. 

 Nk Vurderes 

Kv.18 Gamle Dalsveg langs næringsområdet  Nk Vurderes 

Kv.13 Låkedalsvegen   Nk Vurderes 

Kv.20 Holtervegen – tverrveg fra fv.120 til 

Korslund 

 Nk Vurderes 

Kv.20 Holtervegen fra Eiksvegen til Holter krk.  Nk Vurderes 

Kv.15 Gamle Åsvegen fra F.E.Stabelsv, til 

Grani 

 Nk Vurderes 

Kv.21 Gardermovegen fra Kneppefeltet til 

Ullensaker grense 

 

 Nk Vurderes 

Veglys langs fylkesveger (7.4.4):    

Fv.528 Åsvegen fra Bjørke krk. – Kringledalen 

- Sø-Kringler 

 Svv/Afk Uavklart 

Fv.528 Åsvegen fra Bergesvingen til Lyngås  Svv/Afk Uavklart 

Fv.527 Holtervegen fra Bekkevar til Fossvegen 

 

 Svv/Afk Uavklart 

Fartsdempende tiltak humper/opphøyde 

gangfelt langs kommunale veger (7.4.3): 

   

Vålaugsvegen – humper innenfor vestre del 

ifm. bolibebyggelse 

  Vurderes 

Gamle Dalsveg – supplering humper   Vurderes 

Skogduevegen – opprusting og supplering 

humper 

  Vurderes 

Prestmosvegen – supplering humper og 

etablering fotgjengerfelt 

  Vurderes 

Rådyrvegen og Minkvegen – supplering 

humper 

 

  Vurderes 

Fartsdempende tiltak - opphøyde gangfelt 

langs fylkesveger (7.4.3): 

   

Fv. 120 Mauravegen – ved busstopp og 

idrettsanlegg Kopperudmoen 

 

Er foreløpig avslått. 

Dokumenteres mer 

og søkes på nytt.  

 

Svv Håp om 

2018 
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Kryssutbedringer (7.4.5):    

Eltonåsen (Ludvik Brustadsv.x Gml. Åsvegen) Ferdig regulert. 

Rekkefølgekrav 

ifm. utbygging B25 

før bolig nr.71 

Utbygger 

Block 

Watne 

Gj.føres før 

utb. av 

bolig nr. 71 

Fv. 120 x Låkedalsvegen  

 

Foreligger ikke 

planer 

Svv/Afk Uavklart 

Busslommer/repos for busstopp (7.4.7):    

Strekningsvis - bussholdeplasser langs fv. 120 

mellom Maura og Nannestad og langs fv.527 

Åsvegen med flere, etter ny vurdering.   

Prosess for 

gjennomføring må 

avklares nærmere 

med Svv 

 

Svv og 

Ruter 

Uavklart 

Annet: 

Gjennomføre en registrering og kartlegging av skolevegene inn mot den enkelte 

skole og på det grunnlaget vurdere behov for utbedringer, eller aktuelle nye 

trafikksikkerhetstiltak. Dette også med bakgrunn i mottatte innspill fra skolene.  

 

2018/19 

Gjennomføre en registrering og kartlegging av skolevegene fram til busstopp for 

elever som har fri skoleskyss. 

 

2018/19 

Gjennomføre en registrering og kartlegging av øvrige kommunale veger i 

tilknytning til og innenfor boligområder. Dette som grunnlag for vurdering av 

behov for opprusting og supplering av ulike trafikksikkerhetstiltak. Kriterier 

fastsettes og samordnes med handlingsplan - hovedplan veg. 
 

2018/19 

Gjennomføre trafikktellinger og utarbeide ytterligere dokumentasjon som 

grunnlag for ny søknad til Statens vegvesen om forlenget strekning med lavere 

hastighet på følgende strekninger: fv.529 Preståsvegen - østover, fv.528 Gamle 

Hadelandsveg - vestover og fv.120 Mauravegen, fra skolen og østover.  

For Mauravegen ved Kopperudmoen. søkes på samme grunnlag, også på nytt om 

anleggelse av opphøyd fotgjengerfelt – sikker fotgjengerkryssing. 

 

2018 

Øve påtrykk på Afk og Ruter for å gjenoppta prosjekt for opprusting av 

bussholdeplasser iht. gjennomført registreringer og tidligere handlingsprogram. 

Prioritet med grunnlag i de mest trafikkerte kollektivrutene og skolerutene. 

 

2018 

Ved rullering av handlingsprogrammet ha fokus på trafikksikker skoleveg og 

trafikksikkerhet i tilknytning til barnehager og boligområder. 

Handlingsprogrammet danner grunnlag for prioritetering ved søknad om midler 

fra bl.a. Aksjon skoleveg. 

 

2018-2021 

Forberede mulig sertifisering som «Trafikksikker kommune». I den forbindelse 

starte med et møte med Trygg Trafikk for å få mer informasjon om arbeidet og 

kriteriene. Her må kommunens administrative ledelse, med virksomhetsledere 

innenfor alle sektorer delta. 

 

2018-> 

Følge opp i dialog med skoler, barnehager og evt. andre om holdningsskapende 

arbeid - bl.a. konkrete tiltak ut over det som allerede gjennomføres.  

 

Svv=Statens vegvesen, Afk = Akershus fylkeskommune, Nk= Nannestad kommune 
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Vedlegg: Oppsummering av innspill og uttalelser 

 

Følgende uttalelser er mottatt i forbindelse med høring av planprogram og varsel om 

oppstart av planarbeid: (Her kort referert, innspill/kommentarer er for øvrig omtalt og 

ivaretatt i planforslaget med handlingsprogram som er utarbeidet.)  

 

Akershus fylkeskommune – brev dat. 28.06.2017 

De vurderer det som positivt at kommunen tar utgangspunkt i fylkeskommunens 

handlingsplan og søker å favne både fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.  

Fylkeskommunen har som et prioritert tiltak å videreutvikle det organisatoriske 

trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene gjennom konseptet «Trafikksikker kommune», 

utviklet av Trygg Trafikk. Formålet er å styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet 

ved å tilby et verktøy som implementerer alle sektorer, forankret i kommunens øverste 

ledelse. «Trafikksikker kommune» bygger på eksisterende lovverk og pålegger ikke 

kommunen oppgaver ut over dette, men er til hjelp for å systematisere arbeidet. De 

anbefaler kommunen å vurdere om dette er et relevant tiltak for arbeidet med 

trafikksikkerhet og folkehelse.  

 

Trygg Trafikk – brev dat. 28.06.2017 

Vektlegging av nasjonale og regionale føringer vil styrke arbeidet mot en helhetlig og felles 

innsats for å nå målet om 0 drepte og hardt skadde. I NTP er det et eget kapittel som heter 

«Barnas Transportplan». Dette gir tydelige føringer på hvilket ansvar både fylkeskommune 

og kommune må ta i forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. 

De orienterer om godkjenningsordningen Trafikksikker kommune, for å bistå og 

bevisstgjøre kommunen på verdien av et systematisk og tverrsektorielt trafikksikkerhets-

arbeid.  

Trygg Trafikk ønsker på vegne av Akershus fylkeskommune å få anledning til å komme og 

presentere dette for kommunen og i særdeleshet rådmannens ledergruppe.  

Gjennom arbeidet med «Trafikksikker kommune» vil en rekke holdningsskapende arbeid 

bli ivaretatt og nevnes derfor ikke særskilt. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – brev dat. 05.07.2017 

Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor 

sine ansvarsområder og har ut fra oversendt informasjon ingen konkrete merknader. De 

viser til overordnede føringer for kommunal planlegging som framgår av Fylkesmannens 

forventningsbrev til kommunene av 1.mars 2017, samt Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging av 12.06.2015. 

 

Statens vegvesen Region øst – brev dat. 20.07.2017 

Tidspunkt for planlegging og oppstart for de enkelte tiltak som berører riks- og 

fylkesvegnettet er avhengig av prioritet og bevilgninger i vegvesenets program og 

budsjetter, og må tilpasses disse. Vedtatt trafikksikkerhetsplan kan gi en mulighet for å gi 

de ønskede lokale tiltakene en prioritet for bevilgning og gjennomføring, blant annet 

gjennom Aksjon skoleveg-ordningen.  

Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om 

reduksjon i antall drepte og skadde. Statens vegvesen ser positivt på mål, konkretisering og 

oppfølging knyttet til helhetlig trafikksikkerhetstenking som omfatter fysiske tiltak, HMS, 

trafikkopplæring og holdningsskapende trafikantrettede tiltak. De viser til Trygg Trafikk 

sine kriterier for hva som kjennetegner et godt kommunal trafikksikkerhetsarbeid.  
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Innspill fra skolene: 

 

Kringler-Slattum skole fra eleverådet, driftsstyret og FAU – 16.06.2017 

Ser det som nødvendig at gangfelt eller andre sikringstiltak prioriteres langs 

Austaddalsvegen, fra Åsvegen og ned til skolen, ca. 250 m. 

Trafikken langs Austaddalsvegen er økende, grunnet byggevirksomhet på Ramstadåsen og 

spesielt tungtransport. Det oppstår daglig farlige situasjoner når tungtransport, busser, 

taxier, foresatte og elever skal dele på en veg, som er i svært dårlig forfatning.  

De er svært fornøyd med tiltak som er gjort for elevene langs Åsvegen. Utfordringen er at 

alle skal ned det smaleste vegstykket, som i tillegg er mest uoversiktlig, mest dumpete og 

farlig. 

Mulige tiltak: 

1. Mellom skolen og SFO, hogge ned bjørkealleen og lage ei sluse der elevene kan gå 

siste stykket ned til skolen. Dette er innenfor skolens område og kan ses på som en 

midlertidig løsning, da det ikke påvirker den farligste strekningen. 

2. Dersom bussholdeplass ved krysset Austaddalsvegen x Åsvegen flyttes til selve 

krysset og krysset forskyves vestover, dvs. bussholdeplassen og krysset byttes om, 

vil Austaddalsvegen inn mot den skarpeste svingen på strekningen rettes ut og bli 

mer oversiktlig. 

3. Lage gangveg på høyre side av vegen ned til skolen. Da vil barna være trygge. 

4. Asfaltere og lage fartshumper ned til skolen. Dagens strekning er dumpete og med 

store hull. Dette gjør at biler og syklister kjører sikk-sakk på mye av strekningen, 

noe som skaper farlige situasjoner.  

 

Maura skole, fra FAU 2.06.17  og fra rektor 31.07.2017 

Fra FAU: 

De har på bakgrunn av gjeldende trafikksikkerhetsplan vurdert at det er behov for tiltak 

knyttet til følgende forhold: 

Farlig skoleveg: 

Som resultat av miljøgata i Maura, bemerker FAU at trafikkmønsteret og belastningen 

har endret seg vesentlig i negativ retning for følgende strekninger: 

- Nordmokorset – Gamle Dalsveg – Åmålkrysset 

- Nordmokorset - Gamle Hadelandsveg - Vollaugsmoen - Slettmoen - E16. 

- Åmålkrysset – Bjørke kirke 

Dette kommenterte FAU også i sitt innspill, datert 26.10.14 og kommenterer det på nytt 

ettersom de ikke kan se at det har skjedd de store forbedringene. 

Nevnte strekninger må anses som farlig skolevei og FAU mener tiltak som 

hastighetsreduksjon og gang/sykkelvei må vurderes utover det som allerede foreligger eller 

er planlagt. 

Så lenge konkrete forslag ikke er gjennomført, mener FAU at skoleelever som benytter 

nevnte strekninger som skolevei, må få fri skyss uansett trinn eller bo avstand, da 

strekningene etter vår vurdering ansees som farlig skolevei. 

De er videre bekymret for dagens busslomme som er plassert ved skolens innkjøring ved 

Lauvåsvegen . Området må anses som meget uoversiktlig når det står busser på holdeplass. 

Siden 2014 har også Lauåsmarka blitt vesentlig utbygget som har bidratt til økt trafikk i 

skolens nærområde. 

Grunnet få stans / avstigningsmuligheter benyttes Skjærevegen som en mulighet til å kjøre 

inn og ut til spesielt skolens SFO. FAU opplever denne vegen som meget uoversiktlig 

grunnet smal veibane og tett bebyggelse. FAU ønsker at trafikksikkerhetsutvalget vurderer 
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om det kan gjøres noen hastighetsreduserende tiltak og begrensninger, særskilt mot gang-

/sykkelvei som går under Mauravegen.  

Her har både FAU og skolen opplevd kjøring.  

 

Krysningspunkter og veihastighet: 

FAU mener at krysningspunkter av Mauravegen mellom Steinsgårdsvegen og rundkjøring 

ved Esso-stasjonen er dårlig markert. Opphøyet gangfelt ville gjort krysningspunktet 

tryggere. Vi har tidligere trukket frem bl.a. krysningspunkt ved YX 

stasjonen som etter vår vurdering burde vært opphevet. Vi registrerer at flere 

krysningspunkter har vært vurdert av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, men blitt avvist 

grunnet mangelfull dokumentasjon fra kommunens side. 

På gang- / sykkelvei langs Holkebyvegen er det registrert at bommer er ødelagt / fjernet og 

dette er med på å øke hastigheten på uoversiktlige krysningspunkter. FAU henstiller 

kommunen om å rette opp dette. 

I tillegg anser FAU det som merkelig at hastigheten øker fra 40 km/t til 50 km/t på 

strekningen Esso – Lauvåsvegen, en strekning som må ansees å være farlig skolevei, da 

denne strekningen går forbi Maura skole. FAU mener at denne strekningen må bli vurdert 

som farlig skolevei, og foreslår hastighetsreduksjon til 40 km/t. Dette er noe kommunen må 

ta opp med Statens vegvesen, hvor man på det sterkeste må re-vurdere fra hvor økt 

hastighet til 60 km/t skal være. 

 

Veibelysning og andre forhold: 

FAU registrerer at flere krysningspunkter ikke har tilstrekkelig god nok belysning, som er 

med på å skape uoversiktlige og farlige krysningspunkter. I tillegg registrerer FAU at det 

burde vært et nytt sikkerhetsnett mellom fotballbane og Mauravegen. Dagens nett er årsak 

til at flere fotballer sparkes ut i en trafikkert vei som igjen resulterer barn uteveien på jakt 

etter ballene. 

 

Fra skolen ved rektor: 

Skolen støtter seg bak innspillet til skolens FAU. Videre ser de det som positivt at 

forholdene knyttet til Herstubakken faller inn under planlagte tiltak. Og vi ser at det jobbes 

med fartsbegrensning forbi skolen. 

Fra skolens side har følgende områder behov av prioriterte tiltak: 

Bussholdeplassen som er knyttet til krysset Lauvåslia.  

Her går trafikken til Flaggspettveien og skolen. Med tanke på skolens størrelse ser vi 

hvilken utfordring dette stoppestedet gir i forbindelse med trafikken som er opptil skolen 

(morgen og ettermiddag). Av tiltak har skolen etablert skolepatrulje ved Esso/REMA 1000, 

men vi ser at det fortsatt er mye trafikk knyttet til Lauvåsvegen.  

Gang- og sykkelvei.  

Utfordringen for Maura skole er å kunne gi en trygg trafikksituasjon for våre elever når vi 

er på sykkeltur. Vi har gang- og sykkelvei fram til rundkjøringen på FV 120. Skolens 

elevråd har tatt dette opp utallige ganger på EKOM møtene og gitt uttrykk for at en gang- 

og sykkelvei hadde i tillegg til å trygge syklingen i skoletiden også kunnet avlaste 

bilkjøringen i forbindelse med fritidsaktiviteter som er i Nannestad sentrum bl.a.  

Vedlikehold av Gamle Hadelandsveien og andre forhold  

Våre elever som ikke har skoleskyss, opplever ofte hvor vanskelig det er å gå langs veien 

vinterstid. Det er glatt og elevene opplever at de går på veibanen pga av at det ikke er 

brøytet langt nok ut.  

Skolens FAU har i sitt innspill tatt opp dette med sikkerhetsnett rundt fotballbanen. Skolen 

ønsker at det nettet strekker seg fra fotballbanen og håndballbanen.  



 

 43 

Videre ser skolen at dagens av- og påstigning langs FV 120 knyttet til SFO er trangt og 

skaper mange farlige situasjoner da vi har busslommer som er knyttet til samme side av FV 

120. 

 

Eltonåsen skole, ved skolemiljøutvalget  

- Willy Moes veg er feildosert. Veien er også for smal slik at biler og skolebussen har 

kjørt på fortauet der skolepatruljen står. 

- Det er ønskelig at det males sebrastriper der elevene krysser innkjøringen til bussen 

og parkering for ansatte. 

- Siden 2015 har elever helt ned i første trinn syklet til skolen. Før var det ikke lov å 

sykle for elevene før våren i 4. trinn. 

- Det er planlagt stor utbygging på Eltonåsen. Vi ønsker at det lages en plan for å 

hindre ulykker i forbindelse med tungtrafikk. Tidligere har utbyggere brukt 

skolegården for å snu store kjøretøy. Dette bør ikke skje. Et annet tiltak kan være å 

begrense trafikken i forbindelse med skolestart og skoleslutt. 

- Det skal graves vannledninger langs riksveg 120 over Finstadsletta.  Det hadde vært 

fint om kommunen nevnte dette for fylket siden det er en gylden mulighet til å 

bygge gangvei her.  

 

 


