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FORORD 

Trafikksikkerhetsplanen 2012 - 2025 er en revisjon av trafikksikkerhetsplanen for 2004 - 

2020 som ble vedtatt med merknader av Herredsstyret 25.10.2005 og revidert 29.03.2006. 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes blad og på kommunens internettside 

samtidig som relevante offentlige instanser og organisasjoner ble varslet med brev 

24.01.2012, med anmodning om innspill til arbeidet med planen. 

Med grunnlag i innkomne innspill og oppdatering av trafikk- og ulykkessituasjonen i 

Ullensaker er det utarbeidet et planforslag. Planen er oppdatert i forhold til dagens situasjon 

og beskriver bl.a. prinsipper for trafikksikkerhetsarbeidet i Ullensaker samt arbeid og tiltak 

som utføres som har relevans for trafikksikkerhet. Handlingsplan for ikke- fysiske og fysiske 

tiltak gjelder for perioden 2012-2016. 

Eva Kristin Krogh har vært kommunens kontaktperson i arbeidet. I tillegg har en 

arbeidsgruppe bestående av Terje Brodshaug, Eivind Åsnes (til 30.04.2012), Katrine 

Grønneberg, Rikhard Nilsson og Øystein Ellingsen bidratt i arbeidet. Siri Anne Mørk Hansen 

har deltatt i gruppen fra 14.05.2012 og Eva Fevang-Johnsen fra 01.08.2012. 

Ullensaker kommune takker for mange flotte bidrag med illustrasjoner til 

trafikksikkerhetsplanen fra elever ved Skogmo, Nordkisa, Bakke/Døli, Borgen og 

Gystadmarka skole. Seks vinnere ble plukket ut. Illustrasjonene er å finne i 

trafikksikkerhetsplanen. Forsideillustrasjonen er tegnet av Camilla Salvesen Larsen, klasse 

6C, Skogmo skole. 

Høringsutkast til Trafikksikkerhetsplan for Ullensaker kommune lå ute til offentlig ettersyn i 

perioden 29.06.2012 – 14.09.2012. 

Rapporten er utarbeidet av Anne Merete Andersen, Asplan Viak AS, med Kristin Strand 

Amundsen som kvalitetssikrer. Rolf Rømsvik har stått for utarbeidelsen av 

kartpresentasjoner. 

 

Jessheim, 08.10.12 
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1 INNLEDNING 

1.1 Om Ullensaker kommune 

Ullensaker kommune er 250,6 km2 stor og har 31 044 innbyggere pr. 01.01.12. De siste 

årene har kommunen hatt en befolkningsvekst på ca. 1000 innbyggere i året. 

Jessheim er kommunesenter i Ullensaker, og også regionssenter på Øvre Romerike. Kløfta, 

Nordkisa, Algarheim, Borgen, Mogreina og Hovin/Sand er de øvrige tettstedene i kommunen. 

Jessheim er hovedsenteret for handel, kultur og tjenesteyting. 

Oslo lufthavn Gardermoen ligger i Ullensaker kommune. Hovedflyplassen på Gardermoen er 

et nasjonalt og regionalt trafikknutepunkt, og svært viktig for utviklingen både i kommunen og 

i regionen.  

E6 er hovedtrafikkåren som går gjennom kommunen. I tillegg kommer Rv2 og Rv35 som er 

hovedveger med høy trafikk. Kommunen har også flere fylkesveger som også har høy 

trafikkbelastning med ÅDT opp mot 10-15 000. 

Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll og Gardermobanen går gjennom Ullensaker. Mellom 

Kløfta og Eidsvoll er det to linjer hvor hoveddelen av trafikken benytter Gardermobanen, 

mens lokaltoget til Dal benytter Hovedbanen fra Kløfta over Jessheim mot Eidsvoll. 

I Ullensaker er det 11 barneskoler, 3 ungdomsskoler samt interkommunal voksenopplæring 

for Øvre Romerike. Det er en videregående skole i kommunen; Jessheim videregående 

skole. Romerike folkehøgskole ligger også i Ullensaker. 

Kommunen har flere roller og oppgaver som innebærer at den direkte eller indirekte har 

mulighet til å påvirke trafikksikkerheten for sine innbyggere. Kommunen som planmyndighet 

er gjennom arealplanleggingen med på å bestemme hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. 

Kommunen har ansvaret for de kommunale vegene både når det gjelder planlegging, 

bygging/utbedring og vedlikehold. I tillegg tar kommunen initiativ til og gjennomfører Aksjon 

skoleveg-tiltak. Kommunen har også mange arenaer der det kan arbeides med 

trafikksikkerhet mot befolkningen som barnehage, skole og innen kultur og helse. 

1.2 Andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet 

I trafikksikkerhetsarbeidet er det mange aktører med samme mål – å redusere antallet 

skadde og drepte personer i trafikken.  Godt samarbeid er viktig for å lykkes. Kapitlet 

beskriver kort viktige samarbeidspartnerne i trafikksikkerhetsarbeidet i Ullensaker kommune. 

1.2.1 Akershus fylkeskommune 

Akershus fylkeskommune har etter vegloven et ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å 

fremme trafikksikkerhetstiltak i fylket. 

Akershus fylkeskommune bevilger penger til trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet. 

Statens vegvesen er byggherre for disse tiltakene. I tillegg bevilger Akershus fylkeskommune 

midler til Aksjon skoleveg, Følgevennordningen og øvrige trafikanttiltak. 
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1.2.2 Statens vegvesen 

Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksvegnettet 

i fylket. Statens vegvesen innehar stor veg- og trafikkfaglig kompetanse, og forvalter de 

fylkeskommunale vegene på vegne av fylkeskommunen. 

I tillegg har Statens vegvesen ansvar for informasjon og opplæring for å bedre atferden hos 

trafikantene (bl.a. knyttet til fart, bilbeltebruk og sikring av barn i bil), samt førerprøver og 

kontroll av kjøretøy og verneutstyr. 

Trafikksikkerhetstiltak gjennomføres i all hovedsak på strekninger hvor det har skjedd særlig 

mange og/eller alvorlige ulykker, eller hvor det er høy risiko for at dette skal skje. Tiltakene 

kan bl.a. være bygging av midtrekkverk på to- og trefelts veger, etablering av forsterket 

midtoppmerking, tiltak rettet mot utforkjøringsulykker og enkle strakstiltak etter 

trafikksikkerhetsinspeksjoner eller dybdeanalyser av dødsulykker. I tillegg gjennomføres en 

rekke tiltak, som etablering eller forbedring av veglys, sanering av avkjørsler, utbedring av 

kryss, etablering av automatisk trafikk-kontroll (ATK) og ulike typer ITS-tiltak. 

1.2.3 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 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

I Ullensaker kommune er det politiet som håndhever trafikkskiltene på kommunale veger. 

1.2.4 Trygg Trafikk 

Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og 

virker som et bindeledd mellom dette og de offentlige myndigheter som har ansvar for 

trafikksikkerheten. Trygg Trafikk utøver sin virksomhet gjennom administrasjonen sentralt, og 

ansatte regionalt og lokalt. Organisasjonen er nøytral og uten særinteresser. Trygg Trafikk 

arbeider for å oppnå den best mulige trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 

Organisasjonen skal være en aktiv pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet og følge nøye med i 

ulykkesutviklingen. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og 

informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot 

trafikkulykkene. 

1.3 Midler til finansiering av trafikksikkerhetstiltak 

Investeringer i tiltak på riksvegnettet og Statens vegvesens arbeid knyttet til trafikksikkerhet 

styres av Nasjonal transportplan og de årlige bevilgninger i statsbudsjettet. 

Akershus fylkeskommune bevilger midler til trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet som 

bygging av gang- og sykkelveger, fysiske tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner og fysiske 

tiltak for å utbedre trafikkfeller. 
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Akershus fylkeskommune bevilger også årlig andre midler øremerket trafikksikkerhet. I 2012 

ble det bevilget hele 30,2 millioner1 til Aksjon skoleveg. I tillegg brukes det midler til behov for 

mindre tiltak som avdekkes ved trafikksikkerhetsrevisjoner og til mindre trafikksikkerhetstiltak 

i hele fylket, deriblant avkjørselssanering, vegbelysning, diverse fysiske strakstiltak, gangfelt, 

mindre tiltak ved ulykkespunkt og ulykkesstrekninger og ATK. Disse postene utgjorde for 

2012 til sammen 5,5 mill. kr. 

Akershus fylkeskommune har fra høsten 2012 slått sammen de tidligere ordningene 

«Følgevenn» og «Gå til skolen», til en ny ordning med navn «Gå til skolen – tryggere 

skolevei». Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus har delegert myndighet til å fordele 

midlene.  

«Gå til skolen – tryggere skolevei»-ordningen er rettet mot skoleelever i 1. -4. trinn, med 

hovedfokus på 1. trinn. Ordningen skal bidra til økt trafikksikkerhet for elevene og bidra til at 

flere elever går til og fra skolen, herunder SFO. For 2012 har ordningen 3,5 mill. kr til 

rådighet. Det er et høyere beløp for førsteklassinger enn for andre- til fjerdeklassinger. 

Skolene kan bruke midlene til organisering av følgevenn, dvs. at en voksen følger to eller 

flere barn til skolen, på hele eller deler av skolevegen. Fra 2. til 4. trinn kan ordningen 

innebære gågrupper uten følge av voksen. Skolen kan benytte seg av ferdige tiltak som 

stimulerer til økt aktivitet, organisere trafikkvakter, skaffe materiell og premiering. Ordningen 

innebærer ikke frikjøp av lærere. Skolene inviteres til å søke om midler fra ordningen på årlig 

basis. 

Aksjon skoleveg er en ordning der fylkeskommunen gir tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på 

fylkes- og kommunale veger for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet og på skolevegene 

spesielt. Aktuelle tiltak kan være humper/opphøyde gangfelt, trafikksaneringer, trafikkøyer 

v/gangfelt, korte gang- og sykkelveger/fortau, mindre kryssutbedringer, snuplasser/rundeller, 

gjerder/trafikksperrer, frisiktutbedringer, veglys og andre trafikksikkerhetstiltak. Ordningen er 

et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen for å bedre trafikksikkerheten. Den 

kommunale egenandelen ligger normalt på minimum 20 % unntatt for veglysprosjekter og 

revisjon av kommunal trafikksikkerhetsplan, lokale informasjonskampanjer og liknende der 

tilskuddet er på 50 %. Det er kommunene som tar initiativ til og gjennomfører «Aksjon 

skoleveg» – tiltak på kommunale veger, fylkesveger og private veger etter årlig søknad. 

Trafikksikkerhetstiltak som gjennomføres av Ullensaker kommune dekkes over drifts-, 

investerings- eller vegbudsjettet. Midler brukes bl.a. til å dekke kommunens egenandel ved 

Aksjon skoleveg-tiltak.  

                                                
1
 Bevilgningen for året var opprinnelig 12 mill. kr, men mindreforbruk i 2011 og ekstra midler til bygging 

av gang- og sykkelveger nær skoler førte til økte midler i 2012. 
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Figur 1: Tegnet av Emilie Amalraj, klasse 3C, Skogmo skole. 



Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2025 11 

 

Ullensaker kommune Asplan Viak AS 

 

2 ULYKKES- OG TRAFIKKSITUASJONEN I ULLENSAKER 

2.1 Ulykkessituasjonen 

Ulykkesanalysen bygger på data fra Statens vegvesens STRAKS-register, som igjen er 

basert på politiets innrapportering av trafikkulykker. Det er kjent at det er en 

underrapportering av ulykker, særlig de med lavere alvorlighetsgrad.  Sammenligning mellom 

sykehusenes og politiets registreringer viser blant annet at ulykker med fotgjengere og 

syklister er sterkt underrapportert.  Eksempelvis antar man at kun 10 % av sykkelulykkene 

rapporteres, men at rapporteringsgraden for fotgjengerulykker er høyere. 

Statistikken viser derfor bare en del av ulykkessituasjonen, og det faktiske antall 

trafikkulykker i Ullensaker er høyere enn hva de offisielle tallene viser. Underrapporteringen 

gjør at vi kan få et skjevt bilde av situasjonen, noe som i verste fall kan føre til 

feilprioriteringer. 

I denne analysen presenteres ulykkesdata for perioden 2004 - 2010, dvs. de siste 7 årene. I 

trafikksikkerhetsplanen for 2005 - 2020 ble det gjort en tilsvarende ulykkesanalyse med data 

fra perioden 1995 - 2003. Målene for ulykkesutviklingen i denne planen ble satt i forhold til 

gjennomsnitt for perioden 1995 – 1999, hvor antall personskadeulykker på kort sikt (2005 – 

2008) skulle reduseres med 20 % og på lenger sikt reduseres med 30 % (2012). 

Gjennomsnittlig antall ulykker årlig i perioden 1995 – 1999 var 42, mens gjennomsnittet for 

perioden 2005 – 2008 var 53. Målet ble dermed ikke nådd. 

Figuren viser årlig utvikling i antall trafikkulykker i Ullensaker fra 1995 og framover.  Figuren 

viser at det er en viss årlig variasjon, men at hovedtrenden er en nedgang i antall ulykker 

siden 2002.  Antall ulykker per år i 2009/2010 ligger på samme nivå som 1995/1996.  Tatt i 

betraktning at trafikkveksten har vært stor i samme periode, er dette meget positivt. 

 

Figur 2: Utvikling i antall ulykker i perioden 1995 – 2010. 
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Det opereres med følgende tre skadegrader2 i trafikkulykker: Drept, Hardt skadd og Lettere 

skadd. 

Drept: Man blir kategorisert som Drept dersom man dør av skadene i ulykken eller i løpet av 

30 dager etter ulykken. 

Hardt skadd: Omfatter kategoriene som det tidligere ble operert med; Meget alvorlig skadd 

og Alvorlig skadd. Det er vanlig å kategoriserer en person som Hardt skadd dersom 

personen må overnatte på et sykehus. Det foreligger medisinske kriterier for skadegraden 

Hardt skadd: Skader på for eksempel hode, ansikt og bryst må være av en viss karakter. 

Dette er imidlertid kriterier som må fastslås etter medisinsk undersøkelse, så det er vanskelig 

for en politibetjent å avgjøre skadegraden kort tid etter ulykken. 

Lettere skadd: Alle de skadene som ikke er ”ubetydelige”, og som derfor blir meldt til politiet, 

men som ikke kategoriseres som Hardt skadd eller Drept. 

Figuren nedenfor viser utviklingen i antall forulykkede delt inn i skadegrad for perioden 2004 

- 2010. Gjennom perioden har det vært en reduksjon i ulykker, særlig etter 2007. 

 

Figur 3: Årlig utvikling i antall ulykker og fordeling på skadegrad. 

I oktober 2006 åpnet ny Rv 2 mellom Kløfta og Borgen, og i oktober 2007 åpnet ny Rv 2 

mellom Borgen og Nybakk. Strekningen var tidligere ulykkesbelastet. Ny Rv 2 innebærer 

firefelts veg med midtdeler av stålrekkverk. Tiltaket reduserer ulykkesrisikoen både på ny 

trase og på eksisterende trase som har blitt lokalveg. Gamle Rv.2 ble gjort smalere (uten 

midtstripe) med markert bredere veiskuldre for myke trafikanter. 

E6 fra Gardermoen og nordover er en ulykkesbelastet strekning og delstrekningen 

Hovinmoen-Dal ble åpnet som firefelts veg med midtdeler i oktober 2009. Mange av de 

alvorlige møteulykkene forsvinner med en midtdeler. Et annet viktig tiltak er at grøftene på 

siden av vegen har fått en utforming som reduserer omfanget av skadene ved utforkjøringer. 

I forbindelse med utvidelsen av E6, ble det i 2009 bygget gang- og sykkelveg langs Fv 454 

Hovinmoen – Lie – Mogreina - Bondal bru. 

                                                
2
 Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 
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Figuren nedenfor viser fordeling av ulykkene og utvikling i ulykker på vegnettet innenfor de 

ulike vegkategoriene europaveg, riksveg, fylkesveg, kommunal veg og privat veg. 1. januar 

2010 medførte forvaltningsreformen at cirka 60 prosent av dagens riksveger i Norge gikk 

over fra å være eid av staten til å bli eid av fylkeskommunene. Dette sammen med 

ombygginger av vegnettet forklarer den store økningen i ulykker på fylkesveger fra 2009 til 

2010. 

 

Figur 4: Årlig utvikling i antall ulykker fordelt på ulike vegkategorier. 

Figuren nedenfor viser utvikling i antall ulykker fordelt på de fire trafikantkategoriene bilist, 

MC/moped, syklist og fotgjenger. Ulykkene registreres med trafikanten med den alvorligste 

skadegraden i ulykken. 

 

Figur 5: Årlig utvikling i fordeling av ulykker på trafikantkategori. 

Ulykkene med bil og MC/moped går klart ned mens det ser ut til å ha vært en økning i 

ulykker med fotgjengere og syklister. Ulykker med syklister og fotgjengere rapporteres i liten 

grad til politiet, så det er usikkerhet knyttet til tallmaterialet for disse gruppene. 
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Figuren nedenfor viser ulykkene fordelt på type ulykke. En ser tydelig at utforkjøringsulykker 

og møteulykker har gått klart ned etter 2007/2008. 

 

Figur 6: Årlig utvikling i uhellstype. 

Viltulykker 

I rapport fra Statens vegvesen om viltulykker 2006 – 2010 (utgitt februar 2012) er det oppgitt 
at det i perioden er registrert 326 viltulykker i Ullensaker kommune. 2 av disse ulykkene 
endte med personskade. Ulykkene er fordelt fra mellom 28 – 107 pr år i perioden, med et 
gjennomsnitt på 65 pr. år. Det er hovedsakelig elg og rådyr som har blitt påkjørt. Statistikken 
kan være noe mangelfull da den bare omfatter kollisjoner som blir meldt til viltforvaltningen 
eller politiet.  

Det er i rapporten angitt syv ulykkespunkter og en ulykkesstrekning i Ullensaker kommune. 
Ulykkesstrekningen er fv. 461 Blikkvegen ved Trandum. Registrerte ulykkespunkter er: 

- fv. 454 – Grønvold 

- fv. 454 – Liekrysset 

- fv. 458 – Kopperud 

- fv. 174 – Onsrud 

- fv. 174 – Fonnbekk 

- fv. 174 – Nordbymoen 

- fv. 176 – Sessvoll 
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Hovedkonklusjon ulykkesutvikling 

Etter denne gjennomgangen av ulykkestallene kan man trekke følgende konklusjon vedr. 

ulykkesutviklingen i Ullensaker de siste 7 årene: 

 Antall ulykker har gått ned, særlig etter 2007. 

 Nedgangen i ulykker er størst for ulykker med bil, MC og moped. 

 Etter at E6 og Rv2 har blitt utbygd med 4 felt og midtdeler har de alvorligste ulykkene 

gått ned. 

 Ulykkesutviklingen følger dels trafikkutviklingen med noe økning etter 2009. 

 Flest ulykker skjer på fylkesvegnettet. 

 

2.2 Trafikksituasjonen 

2.2.1 Trafikkutvikling 

Tall fra Statens vegvesen viser at trafikkveksten i Akershus er litt større enn veksten i Norge 

totalt. Trafikkveksten i Akershus var spesielt stor i perioden 1995-1998 (årlig vekst på rundt 

5-6 %), men de seinere årene har trafikkveksten stabilisert seg på omtrent samme nivå som 

resten av landet. 

Fra 2000 til 2007 varierte den årlige trafikkveksten nasjonalt mellom 1,7 % og 3,1 %. Årlig 

trafikkvekst nasjonalt har de siste årene (2008-2010) vært lavere enn foregående år med en 

prosentvis årlig vekst på 0,5-1,3 %3. I Oslo og Akershus ble det registrert en markert 

nedgang i trafikken fra 2008 til 2009. Nedgangen kan nok i stor grad tilskrives finanskrisen, 

økte satser i bomringen og et betydelig forbedret kollektivtilbud. Fra 2009 til 2010 var det 

igjen en svak vekst i trafikken i Oslo og Akershus. Trafikkveksten i Akershus var i 2010 1,5 

%. 

Figuren nedenfor viser utvikling i trafikkmengde på de vegstrekninger i Ullensaker kommune 

som inngår i Statens vegvesens faste kontinuerlige telleopplegg (nivå 1 tellinger). Det 

foreligger ikke tall for alle år fra alle punkter bl.a. pga. vegarbeid og nyopprettelse av 

tellepunkter. 

                                                
3
 TØI rapport 1165/2011: Transportytelser i Norge 1946-2010. 
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Figur 7: Trafikkutvikling på hovedvegnettet 2002-2011. 

Tellingene viser en topp i 2007/2008 og deretter en reduksjon i trafikken i 2008/2009, med en 

svak vekst igjen de fleste steder i 2010 og noe større vekst i noen tellepunkter i 2011. 

Det gjennomføres også tellinger på fylkesveger i Ullensaker. Dette er nivå 2-tellepunkter som 

vanligvis telles hvert 4. år. Utvikling i trafikkmengde viser en vekst i de fleste tellepunkter. 

Størst vekst har det vært ved på Trondheimsvegen (Fv 454) ved Liekrysset. Dette skyldes 

bom på E6 som gjør at flere benytter lokalvegene for å unngå denne. 

2.2.2 Kollektivtrafikk 

Ullensaker trafikkeres av to jernbanelinjer; Hovedbanen og Gardermobanen. Hovedbanen 

betjenes med lokaltoget mellom Drammen og Dal som har stopp i Ullensaker på Kløfta, 

Jessheim, Nordby og Hauerseter. Toget har timesfrekvens på hverdager, og totimerfrekvens 

i lavtrafikkperiodene i helgen. Gardermobanen betjenes av lokaltoget mellom Kongsberg og 

Eidsvoll og har stopp på Kløfta og Gardermoen i Ullensaker. Toget har timesfrekvens alle 

dager. I tillegg kommer Flytoget, regiontog og fjerntog som stopper på Gardermoen. 

Passasjerstatistikk for stasjonene i Ullensaker er vist nedenfor. 

Tabell 1: Bruk av togstasjonene i Ullensaker. NSBs tellinger fra høsten 2011. 

Stasjon Av-/påstigninger pr. virkedag 

Kløfta 2118 

Jessheim 1631 

Nordby 430 

Hauerseter 86 

Gardermoen4 3457 

 

                                                
4
 Omfatter lokaltog og regiontog. I tillegg kommer fjerntog til/fra Trondheim og flytog. 
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Ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet innføres fra 2014 og innebærer omleggelse 

til økt og jevn frekvens på de fleste togstrekninger på Østlandet fra 2014. Det vil også bli 

bedre driftsstabilitet gjennom nyere tog. Omleggingen starter i desember 2012 og det er 

planlagt at 2 togpendler vil betjene Jessheim, slik at det blir halvtimesfrekvens5. 

Ullensaker betjenes av følgende busslinjer: 

 855 Maura – Nannestad torg – Gardermoen – Sand – Jessheim – Nordkisa 

 838 Årnes – Rød – Jessheim – Oslo lufthavn Gardemoen 

 853 Gardermoen – Jessheim – Kløfta 

 318/818 Eidsvoll – Brårud – Nordkisa – Fonnbekk – Jessheim – (Oslo ekspress) 

 334 Maura – Oslo ekspress (via Sand og Dølihagan) 

 811 Eidsvoll – Dal – Jessheim (– Kløfta – Olavsgaard) 

 815 Hurdal – Gardermoen (- Jessheim) 

 846 Kløfta – Ask 

 313 Dysterud – Vormsund – Rød – Kløfta – Oslo 

Det kjøres også noen servicelinjer/bestillingstransport. 

En del av linjene har kun få avganger/lav frekvens, mens linje 855 har halvtimesfrekvens 

hele dagen til Jessheim og for øvrig timesfrekvens. Linje 838 og 853 har timesfrekvens hele 

driftsdøgnet.  

Gardermoen, Kløfta og Jessheim er kollektivknutepunkter med både jernbanestasjon og flere 

busslinjer med relativt høy frekvens. Mange av kommunens innbyggere bor i gangavstand til 

et relativt godt kollektivtilbud. 

2.2.3 Særlig trafikkfarlige skoleveier og skoleskyss 

650 elever eller 15 % av elevene benyttet i 2011 skoleskyss i Ullensaker. 150 av elevene har 

skoleskyss pga. særlig trafikkfarlig vei. Ca. 65 elever benytter taxi som skoleskyss. 

Kostnadene til skoleskyss utgjorde totalt ca. 7 mill. kr. i 2011. Kostnad for spesialskyss (taxi) 

utgjorde 1,7 mill. 

Kommunen er ansvarlig for skyss for grunnskoleelever på grunnlag av særlig trafikkfarlig 

skolevei. Søknader om skyss behandles administrativt utfra vedtatte strekninger som gir rett 

til fri skoleskyss. Det er skolekontoret (SBK-stab) som har ansvar for at det fremmes en årlig 

sak vedrørende trafikkfarlige strekninger. Sak om hvilke strekninger som er særlige 

trafikkfarlige behandles politisk i mai hvert år. Vurdering av strekningene gjøres i samarbeid 

med skolene (i samarbeid med SU/FAU). Noen strekninger er vurdert som særlig 

trafikkfarlige for bare de yngste elevene. Elever som har rett til skoleskyss på grunn av 

trafikkfarlig skolevei vil måtte regne med at de kun har rett til fri skyss for strekninger som er 

vurdert som trafikkfarlige og ikke hele strekningen mellom hjem og skole. 

En høyere utbyggingstakt av gang- og sykkelveier ville ført til at antall elever som i dag har 

krav på skyss pga. særlig farlig skolevei ville blitt redusert.

                                                
5
 Det opplyses om at det i forbindelse med ruteendringer for togtrafikken i Ullensaker (ref .innføring av 

ny grunnrutemodell fra des. 2012), også vil bli endringer på busslinjene bl.a. når det gjelder frekvens 
og tidspunkt for avganger. 
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Figur 8: Tegnet av Harald Seland Myhre, klasse 6C, Skogmo skole. 
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3 VISJONER OG MÅL 

3.1 Overordnede mål 

Nullvisjonen (0 drepte og 0 varig skadde) er basis for trafikksikkerhetsarbeid i Norge. 

Nullvisjonen bygger på at trafikanter og myndigheter har et felles ansvar for sikkerheten. 

Trafikantene overholder spilleregler og viser aktsomhet i trafikken, og myndighetene sørger 

for at trafikksystemet er utformet for å hjelpe trafikantene til riktig atferd og beskytter mot 

alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. 

Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke krever liv eller gir hardt skadde, og 

er et utrykk for at samfunnet ikke kan akseptere at mer enn 1000 mennesker blir drept eller 

hardt skadd i trafikken hvert år. 

Nasjonale mål for trafikksikkerhet: 

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. 

Gjeldende NTP er for perioden 2010-2019. Ved Stortingets behandling av Nasjonal 

transportplan 2010-2019 ble det besluttet at det som et etappemål på veg mot nullvisjonen 

skal settes som ambisjon at antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres 

med minst en tredel innen 2020. Dette innebærer at antallet skal reduseres fra et forventet 

antall på om lag 1150 i 2010 til maksimalt 775 i 2020. 

NTP er fulgt opp med en egen «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» med en 

nærmere konkretisering av virkemidlene. Denne tiltaksplanen ble revidert i 2009. 

Mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Akershus 

I handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011-2014, er de fem viktigste resultatmål for 

trafikksikkerhetsarbeidet i Akershus de neste fire år som følger: 

 Ulykker med hardt skadde eller drepte ungdom skal reduseres med 20 % i perioden 

2011-2014 i forhold til årene 2007-2010. 

 Ingen barn skal bli drept i trafikken i Akershus. 

 Ingen barn skal bli drept eller hardt skadd på veg til/fra skolen. 

 Fysiske tiltak skal gjennomføres slik at skadegraden ved møte- og 

utforkjøringsulykker reduseres, sammenlignet med tall for perioden 2007-2010. 

 Ingen syklist skal bli drept i perioden 2011-2014. Antall hardt skadde syklister skal 

reduseres med 20 % i forhold til perioden 2007-2010. 

Kommuneplan for Ullensaker 

Følgende mål er relevante i trafikksikkerhetssammenheng i kommuneplan for Ullensaker 

2008 – 2020: 

Visjon: Vekstkommunen – tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig! 

Kommuneplanmålet innen samfunn og areal er:  

 Vi skal utvikle bærekraftige bysamfunn og tettsteder. 
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Herunder bl.a.: 

 Sterkt kollektivtilbud og trygg ferdsel på gang- og sykkelveger 

Under Tekniske tjenester og service er et av målene: 

 Kommunale veger er trafikksikre. 

At det skal arbeides for å sikre barn mindre farlig skolevei rundt skolene i kommunen og i 

utkantene er omtalt i kommuneplanen. 

I bestemmelsene til kommuneplanen fastslås det at det skal legges vekt på å etablere 

trygge skoleveier i Ullensaker kommune. Ved spredt boligbygging forutsettes det at trygg 

skoleveg skal legges til grunn ved godkjenning av tomteareal. 

Barn og unges kommunestyre i Ullensaker har med innspill fra skolenes elevråd 

utarbeidet en Elevplakat som beskriver læringsmiljøet slik elevene ønsker at det skal 

være. Denne ble sist revidert 25.10.07 og følges opp ved den enkelte skole og av 

skoleeier. 

Et av de 5 punktene på elevplakaten er: 

• Vi vil ha en trygg skolevei. 

3.2 Visjon og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Ullensaker 

3.2.1 Visjon for trafikksikkerhetsarbeidet 

Ullensaker kommune har følgende visjon for trafikksikkerhetsarbeidet: 

 

 

 

3.2.2 Mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Ullensaker i perioden 2012-2025 

Hovedmål er langsiktige mål som skal bidra til at vi nærmer oss visjonen. Det er valgt å legge 

det nasjonale målet til grunn for arbeidet, samt i tillegg mål som fremmer helse og oppfordrer 

til fysisk aktivitet.  

 Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Ullensaker skal reduseres med en 
tredjedel pr. 1000 innbyggere i perioden innen 2016, i forhold til gjennomsnittet for 
perioden 2004-2010.  

 Sykkelandelen skal utgjøre 12 % av reisene under 5 km, jf. hovedplan for sykkelbyen 
Jessheim (2004). 

 Antallet elever som går eller sykler til skolen skal økes med 25 % i forhold til målinger 
som ble gjort i 2012.   

 

Ullensaker kommune er en kommune i vekst, både i trafikk og i befolkning, og det er i 

målene tatt høyde for dette.  

Måling av enkeltaktivitetenes virkning på trafikksikkerheten vil hver for seg være vanskelig. 

Ved neste rullering av trafikksikkerhetsplanen skal målene evalueres, og det skal 

dokumenteres hvorvidt man har oppnådd målene.  

Vi skal arbeide for at ingen blir skadet eller drept i trafikken i Ullensaker 
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På kort sikt skal planen gi grunnlag for å gjennomføre tiltak som kan redusere antallet 

ulykker, følgene av ulykker og utrygghet i trafikken. Der er et mål at planen skal bidra til et 

sterkt fokus på trafikksikkerhet i alle plansaker og til en bevisstgjøring av planleggere, 

politikere og folk flest omkring trafikkforhold og egen adferd i trafikken.  

3.3 Måloppnåelse i forhold til forrige trafikksikkerhetsplan 

I trafikksikkerhetsplanen for 2005 - 2020 ble det satt følgende mål for ulykkesutviklingen 

framover, sammenlignet med perioden 1995 – 1999:  

 På kort sikt (2005 – 2008) skulle antall personskadeulykker reduseres med 20 % 

 På lenger sikt (fram til 2012) skulle antall personskadeulykker reduseres med 30 %   

Gjennomsnittlig antall ulykker årlig i perioden 1995 – 1999 var 42, mens gjennomsnittet for 

perioden 2005 – 2008 var 53 ulykker per år. Altså en økning og ikke reduksjon. Målet ble 

dermed ikke nådd. 

Ullensaker har etter 1999 hatt både sterk befolkningsvekst og stor trafikkvekst som henger 

sammen med utviklingen i ulykker. Sett i sammenheng med dette var det et ambisiøst mål 

som ble satt i forrige trafikksikkerhetsplan. 

Ser en nærmere på ulykkesutviklingen (jfr. figur 1), var det en topp i 2002 med 70 ulykker, 

mens antall ulykker deretter har gått gradvis ned med årlige variasjoner. Innenfor perioden 

2005-2008 gikk ulykkene ned, men i 2007 var det relativt mange ulykker med 62 

personskadeulykker. Etter 2007 har antallet ulykker sunket videre og i 2009 var det nede i 37 

ulykker på et år. At antall ulykker har sunket spesielt etter 2007 kan bl.a. skyldes åpningen 

av ny Rv2.  Åpning av firefelts E6 mellom Hovinmoen - Dal i 2009, vil sannsynligvis bidra til å 

redusere antall ulykker ytterligere, til tross for trafikkvekst.  
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Figur 9: Tegnet av Martine Emilie Engebretsen, 4. klasse, Nordkisa skole. 
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4 PRINSIPPER FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I 

ULLENSAKER 

4.1 Fartsgrenser 

Ullensaker kommune legger anbefalinger i NA-rundskriv6 05/17 ”Kriterier for fartsgrenser i 

byer og tettsteder” til grunn for fastsettelse av fartsgrenser på veinettet.  Til grunn for 

kriteriene ligger følgende: 

Tabell 2: Bruksområder for fartsgrenser i byer og tettsteder. 

Fartsgrenser Bruksområde 

30 km/t Brukes i første rekke på adkomstveier i boligområder og sentrumsområder, 

men kan også unntaksvis brukes på hoved- og samleveier i bolig- og 

sentrumsområder med stor aktivitet av gående og syklende og dårlig 

separering i forhold til motorisert trafikk. 

40 km/t Brukes i første rekker på samleveier i bolig- og sentrumsområder 

50 kmt Generell fartsgrense innenfor tettbygd strøk dersom særskilt fartsgrense 

ikke er skiltet. 

60 km/t Brukes på enkelte hovedveier der det er liten aktivitet av gående og 

syklende og god separering. 

 

Videre angir rundskrivet anbefalte fartsgrenser for hovedveger, samleveger og adkomstveger 

avhengig av bebyggelse, aktivitet (spesielt gående og syklende) og grad av separering av 

trafikantene. 

4.2 Kriterier for bruk av fysiske fartsdempende tiltak 

Der fartsgrensen er lavere en 50 km/t viser det seg ofte at det er nødvendig med fysiske 

fartsdempende tiltak for å sikre at fartsgrensene overholdes i akseptabel grad. Statens 

vegvesen har utarbeidet håndbok (veiledning) om fartsdempende tiltak (Håndbok 072). I 

tillegg er det i vedlegg til NA-rundskriv 05/17 angitt når fartsdempende tiltak skal eller bør 

brukes.  Ullensaker kommune følger de samme kriteriene for fartsdempende tiltak: 

 I boligområder skal fysiske fartsdempende tiltak anlegges dersom 15 % av 

kjøretøyene (målt fart) overskrider fartsgrensen med mer enn 5 km/t 

 I andre områder bør fysiske fartsdempende tiltak anlegges dersom 15 % av 

kjøretøyene (målt fart) overskrider fartsgrensen med mer enn 5 km/t. 

Fysiske fartsdempende tiltak er mest aktuelle på veier med fartsgrense 30 eller 40 km/t, men 

kan også vurderes på veier med 50 km/t. Fartsnivået er sentralt med hensyn til å avklare 

behov for tiltak. Fartsdempende tiltak er lite ønskelige på hovedveier og samleveier, spesielt 

med hensyn til utrykningskjøretøy, busstrafikk og annen trafikk med tunge kjøretøy. 

                                                
6
 NA-rundskriv er rundskriv fra Statens vegvesen som har status som retningslinjer og benyttes for å 

kunngjøre mindre oppdateringer/ajourhold mellom offisielle håndbokrevisjoner. 
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Det mest brukte fartsdempende tiltaket er fartshumper, men andre typer tiltak kan være 

aktuelle i spesielle tilfeller. 

Forslag om fartshumper følges vanligvis opp med registreringer fartsnivå. Det kan også 

anlegges fartshumper basert på erfaring, uten at det gjennomføres fartsmålinger. F.eks. er 

det ofte nødvendig med fartsdempende tiltak på rettstrekninger eller der avstanden mellom 

kryss er lenger enn 150 m. 

I tillegg til veiens hastighetsnivå tas følgende med i vurdering av forslag om anleggelse av 

fartsdempende tiltak: 

 Veiens trafikk: Vurdering av trafikktetthet (ÅDT), andel fremmedtrafikk og 

gjennomkjøringstrafikk. 

 Om veien brukes av mange barn for adkomst til skole eller fritidsaktiviteter. 

 Veiens geometriske utforming: Humper legges primært på lange rette strekninger, 

ved farlige veikryss og ved viktige krysningspunkter med f.eks. gang/sykkeltrafikk. 

 Veiens stigningsforhold: Fartshumper kan ikke legges i for bratte bakker – humper 

bør ikke brukes ved stigning brattere enn 7 %. 

Annen viktig informasjon om forholdene på stedet registreres også for å unngå at 

fartshumper på stedet i seg selv skal medføre trafikkfarlige situasjoner. Plassering ved 

veilysstolper er ønskelig, slik at fartshumpene blir godt synlige også når det ikke er dagslys. 

4.3 Kriterier for anleggelse av gangfelt 

Gangfelt er først og fremst et fremkommelighetstiltak for myke trafikanter, ikke et 

trafikksikkerhetstiltak. Undersøkelser viser at dersom gangfeltet ligger på et lite egnet sted, 

eller hvis det ikke er sikret med f. eks god belysning, riktig oppmerking og gode ventearealer, 

kan de gi falsk trygghet for gående og syklende. Grunnen til dette er at bare halvparten av 

bilistene stopper for fotgjengere i vanlige gangfelt. Gangfelt skal brukes der det er mange 

som krysser og der brukerne har spesielle behov, for eksempel skolebarn. Respekten for 

gangfelt med få kryssende fotgjengere er erfaringsmessig dårlig. Feil bruk av gangfelt kan i 

enkelte tilfeller virke mot sin hensikt og kan gi de gående en falsk trygghet. 

Statens vegvesen har vedtatt retningslinjer for når gangfelt kan anlegges (Håndbok 270, 

Gangfeltkriterier). Disse skal sikre en enhetlig praksis og at sikkerheten blir best mulig 

ivaretatt både i det enkelte krysningspunkt og i trafikksystemet som helhet. Kriteriene er 

knyttet til fartsnivå, trafikkmengde og antall kryssende trafikanter. 

Både kommunale og statlige veimyndigheter opplever stadig en motsetning mellom det å 

anlegge nye gangfelt og det å sikre de gangfeltene som finnes. Skal vi beholde farlige 

gangfelt, eller skal de fjernes, er et vanlig dilemma. Å anlegge nye gangfelt i dag innebærer 

at det tas hensyn til en rekke krav til sikker utforming. Dette innebærer investeringskostnader 

som må vurderes opp mot nytten av å sikre eksisterende gangfelt. Noen ganger er det 

riktigst å legge til rette for kryssing uten å etablere gangfelt av trafikksikkerhetsmessige 

grunner. 

Ullensaker kommune vil legge anbefalinger i Statens vegvesens håndbok 270, 

Gangfeltkriterier til grunn ved vurdering av innspill om nye gangfelt.  Hovedpunktene i disse 

kriteriene er vist i tabellen under: 
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Tabell 3: Statens vegvesens kriterier for anleggelse av gangfelt. Disse skal også legges til grunn ved vurdering av 
innspill om gangfelt i Ullensaker kommune. 

Fartsgrense Kommentar 

30 km/t I utgangspunktet skal det ikke anlegges gangfelt i veier med fartsgrense 30 km/t. 

I rene boligområder med 30 km/t bør det ikke være gangfelt.  Gatene er ofte 

utformet slik at de innbyr til lav fart, og de mangler i stor grad separate anlegg for 

gående og syklende. Ofte blir hele gata benyttet av gående og syklende og det 

krysses på mange steder. Fartsdempende tiltak som sikrer et forsvarlig fartsnivå 

vil derfor være mest aktuelt.   

40 km/t Gangfelt kan vurderes dersom kriteriet om mer enn 20 kryssinger i makstimen er 

oppfylt og ÅDT er over 2000 kjt/døgn.  

Dersom det anlegges gangfelt i 40 km/t skal fartsnivået være mindre enn 40 

km/t. Dersom dette ikke er tilfelle, må det gjennomføres fartsdempende tiltak. 

50 km/t Generelt gjelder at gangfelt kan vurderes etablert dersom kriteriet om mer enn 20 

kryssinger i makstimen er oppfylt og ÅDT er over 2000 kjt/døgn.  

Dersom det anlegges gangfelt i 50 km/t skal fartsnivået være mindre enn 45 

km/t. Dersom dette ikke er tilfelle, må det gjennomføres fartsdempende tiltak. På 

steder der ÅDT er større enn 5000 kjt/døgn, kan signalregulert gangfelt vurderes. 

60 km/t I utgangspunktet skal det ikke anlegges gangfelt i veier/gater med fartsgrense 60 

km/t og kravet er absolutt ved ÅDT >8000; da må det anlegges planskilt kryssing 

eller fartsgrensen må settes ned.  

Der det likevel beholdes/anlegges gangfelt i 60 km/t skal fartsnivået være mindre 

enn 45 km/t (f.eks. ved rundkjøringer) eller gangfeltet skal signalreguleres. Ellers 

må fartsgrensen settes ned og fartsdempende tiltak gjennomføres. 

 

Nærmere detaljer om anbefalingene innenfor hver fartsgrense med hensyn til trafikkmengde 

(ÅDT) og kryssende i makstimen er angitt i Håndbok 270. 

4.4 Skilting av vegnettet 

Skilting av vegnettet i Ullensaker skjer i nært samarbeid mellom politiet, Statens vegvesen og 

kommunen. 

Skiltmyndighetene er de myndigheter som har hjemmel til å sette opp og ta ned offentlige 

trafikkskilt. Det er i hovedsak Statens vegvesen som er skiltmyndighet på alle typer veger 

(riksveg, fylkesveg, kommunale veger) i Ullensaker. Kommunen har skiltmyndighet for 

fareskilt, enkelte forbudsskilt og fartsgrenser, enkelte opplysningsskilt (inkl. gangfelt) og 

serviceskilt på kommunale veger. Ansvarsforholdene for de ulike skiltene på de ulike vegene 

er angitt i Skiltforskriften som er en forskrift til Vegtrafikkloven. 
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Figur 10: Tegnet av Oskar Løvstad Remvang, klasse 5B, Bakke skole. 
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5 LØPENDE TRAFIKKSIKKERHETSARBEID OG PLANER I 

KOMMUNEN MED BETYDNING FOR TRAFIKKSIKKERHET 

5.1 Trafikksikkerhet i planleggings- og utbyggingssaker 

Areal- og transportplanleggingen har stor innvirkning på trafikkmengder, reiselengder og valg 

av transportmiddel. Siden antall personskadeulykker øker omtrent proporsjonalt med antall 

kjørte kilometer, dersom det ikke gjennomføres tiltak som motvirker dette, har areal- og 

transportplanleggingen derfor stor betydning for trafikksikkerheten. God arealplanlegging er 

ikke minst viktig når det gjelder lokalisering av skoler og boligområder.  

I henhold til de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging (T-

5/93) bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes slik at det 

legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 

transportbehovet kan begrenses. Videre bør det legges vekt på å få til løsninger som kan gi 

korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike 

transportmåter. Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av 

utbyggingen i byggesonene i by- og tettstedsområder. 

Et utbyggingsmønster som skaper mindre trafikk vil som regel medføre færre trafikkulykker 

og i tillegg være positivt for miljø og folkehelse. Ved at kommunen følger opp retningslinjene 

for samordnet areal- og transportplanlegging underbygges trafikksikkerhetsmålet. 

Fysiske trafikksikkerhetstiltak på veinettet blir i stor grad avklart gjennom areal- og 

transportplanlegging etter plan- og bygningsloven.  

I tettbebygde områder er det en utfordring å få til gode, trafikksikre løsninger i forbindelse 

med utbygginger/tiltak. Løsningene skal blant annet tilpasses kravene til sikkerhet for de 

myke trafikanter som ferdes der. Tverrfaglige vurderinger av planer i en tidlig fase av 

planarbeidet, gjør at man kan identifisere viktige problemstillinger og foreslå løsninger slik at 

trafikksikkerheten for myke trafikanter blir best mulig i alle utbyggingsplaner. Arealer for myke 

trafikanter og kjøretøy skal i størst mulig grad være adskilt for å senke risikoen for påkjørsler 

og for å øke trafikksikkerheten. Spesielt skal det gjøres sikkerhetsvurderinger med tanke på 

hvordan større kjøretøyer skal betjene et område.  Eksempelvis skal det ved planlegging for 

renovasjonsordningen tilstrebe at renovasjonskjøretøyet i minst mulig grad må inn i selve 

boligområdet samt unngå å kjøre inn i, eller passere de områdene i et bomiljø som er avsatt 

til lek/aktivitet og rekreasjon. Det skal ikke legges opp til løsninger der renovasjonsbilen må 

rygge.  

I anleggsfasen for planområdet, må det påsees at trafikksituasjonen blir minst mulig kaotisk 

og at sikkerheten til myke trafikanter ivaretas. Det er derfor i stor grad ønskelig med en 

helhetlig vurdering av planområdene. 

5.2 Universell utforming 

Ullensaker kommune har vært en av 16 pilotkommuner for universell utforming i Norge. 

Pilotkommuneprosjektet pågikk fra 2005 - 2008. Ullensaker kommune er fra 2009 - 2013 

utnevnt til en av 11 ressurskommuner for universell utforming i Norge. Kommunen deltar i 

nasjonalt nettverk og mottar årlige stimuleringsmidler fra Miljøverndepartementet for å drive 
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aktivt med erfaringsutveksling og formidlingsarbeid knyttet til universell utforming. I tillegg har 

kommunen forpliktet seg til å arbeide aktivt for å få fram gode resultater i egen kommune. 

Universell utforming kan være viktig for trafikksikkerhet for å forstå systemet og lede myke 

trafikanter riktig. 

For at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne ferdes trygt i vegtrafikken, er det 

spesielt viktig med godt markerte krysningspunkter. Det er også viktig å ha konsekvent og 

sammenhengende bruk av signaler som ledelinjer og taktile elementer på bakken.  

Universell utforming er etter hvert innarbeidet i de fleste av håndbøkene til Statens 

vegvesen, og er også eget tema i NTP.  

Det kan være situasjoner der universell utforming og trafikksikkerhet kan komme i konflikt, og 

man må da se disse hensynene i forhold til hverandre. Tiltak for å bedre trafikksikkerhet må 

vurderes i forhold til universell utforming og omvendt. Universell utforming skal ikke gå på 

bekostning av sikkerheten, men legges til grunn som et premiss i trafikksikkerhetsarbeidet.  

5.3 Drift og vedlikehold av vegnettet 

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver som har stor betydning for trafikksikkerheten er brøyting, 

strøing, utbedring av sprekker og hull på kjøre- og gangveier, vegbelysning og siktutbedring 

både når det gjelder vegetasjon og snøopplag. 

Vegetasjon langs vegen kan særlig påvirke trafikksikkerheten negativt. Det er viktig at 

frisiktsoner blir opprettholdt hele året. Vegetasjon kan hindre frisikt i kryss og avkjørsler og 

skjerme for trafikkskilt og vegbelysning 

Ullensaker kommune har fastlagt en standard for vinterdrift av veger og gang/sykkelveger. 

For å oppnå en god trafikkavvikling og høy trafikksikkerhet er det viktig at det avsettes 

tilstrekkelige midler på årsbudsjettene til drift og vedlikehold, spesielt vinterdrift. Gang- og 

sykkelveger og fortau må ha en forutsigbar og god standard. 

5.4 Trafikksikkerhetsarbeid i barnehage og skole 

Kommunenes rolle som eier og ansvarlig for drift av grunnskoler og kommunale barnehager 

har stor betydning i det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet. Dette ansvaret er nedfelt i 

opplæringsloven og i læreplan for grunnskolen. Det omfatter både sikkerhet i skoletransport 

og barnas sikkerhet i skole- og barnehagetiden, og på turer i nærmiljøet. Videre har skolen et 

ansvar for trafikkopplæringen i henhold til kompetansemålene i Kunnskapsløftet. 

5.4.1 Barnehage 

Ullensaker kommune har 48 barnehager. 7 av disse er kommunale heldagsbarnehager og 

resten er private. I forbindelse med denne planen har det blitt gjort undersøkelse om temaet 

trafikk blant barnehagene. 6 av de kommunale barnehagene og 6 av de private svarte på 

undersøkelsen. 

Verken «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» eller kommunens 

barnehageplan har spesifikk omtale av temaet trafikk. Flere barnehager har likevel mye 
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fokus på trafikkopplæring på turer og i lek (fokus på 

hvor en går, fotgjengeroverganger, skilt og bruk av 

refleks).  

Trafikk er også et tema som ofte blir en del av det 

spontane innholdet i barnehagen både gjennom 

bøker og spill, tegninger og deling av småhistorier fra 

barnas/personalets liv utenom barnehagehverdagen. 

Barnehagene som tar opp trafikk viser til bøker, spill 

og CDer samt lek med skilt, bilmatter og småbiler. 

Når barna tas med på tog- og bussturer får de øvelse 

i å ferdes som kollektivtrafikanter (vente på 

holdeplass, av/på, sitte rolig, bruk av sikkerhetsbelte). 

Barna bruker refleksvester på tur. Noen barnehager 

markerer refleksdagen (gjerne i regi av FAU). En har 

reflekstur på kvelden med lommelykt rundt 

Nordbytjernet.  

Noen barnehager har trafikk som fast tema for de 

eldste barna. Noen har trafikk som tema bare enkelte 

barnehageår. 

Flere av barnehagene trener på mestring av sykkel 

med fokus på kjøreretning og å kunne stoppe. Få barnehager har uteområde som er egnet 

for trafikklek. En barnehage har kjøpt inn trafikkskilt til bruk ute. 

Trygg Trafikk utviklet i 2005 eget materielle rettet mot barnehager. De fleste barnehagene 

bruker dette. Særlig framheves beltedyret Tarkus og materiellet som følger med. Trygg 

Trafikks nettsider benyttes også av en barnehage. 

Trygg Trafikk har også egne kurs for barnehageansatte. Flere av barnehagene har hatt 

ansatte på disse kursene og noen skal på kurs framover. 

Flere barnehager tar opp trafikk som tema på foreldremøter og i foreldresamtaler. Dette kan 

være om sikring av barn i bil, forhold ved henting og bringing og øving på skoleveien. 

I noen barnehager har FAU engasjert seg i trafikkforhold. Et FAU har fremmet ønske om 

fartshumper overfor kommunen. En barnehage har oppfordret FAU til å søke midler til 

trafikkopplæring. 

Det er potensiale for mer systematisk trafikkopplæring i barnehagene og mer bevisstgjøring 

blant foreldrene på gåtrening, sikring og læring i trafikken. 

  

Gode eksempler: 

Lage trafikkbok. En gruppe 5 

åringer på Kløfta har tatt bilder 

ute i trafikken, og laget egen 

trafikkbok. Boka har vært på 

utstilling på biblioteket, og den er 

brukt på tur med 4-årsklubben 

der tema var trafikk. 

Gåprøve for førskolebarna. En 

barnehage gjennomfører 

”Gåprøve” for førskolebarna om 

våren, med vektlegging av 

skoleveien med trafikkskilt og 

regler for hvordan de skal ferdes i 

trafikken. Våren 2011 hadde de 

besøk av politiet og deres 

”bamse” som hadde syklet uten 

hjelm. Politiet delte ut diplomer til 

barna som hadde vært med på 

”gåprøven”. 
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5.4.2 Skole 

Grunnskolen i Ullensaker består av 11 barneskoler og 3 ungdomsskoler med totalt 4318 

elever (februar 2012). 

Overordnede rammer for trafikksikkerhetsarbeidet 

Kommunene har ansvar for at gjeldende lover og forskrifter blir oppfylt. Skoleeier har ansvar 

for at elevene får opplæring i henhold til kompetansemål i læreplanen. I tillegg til kravene i 

læreplanen må skolene oppfylle kravene i forskrift til opplæringslovens § 12-1, som beskriver 

krav til sikkerhet for elever. Disse forskriftene hjemler bl.a. ordningen med skolepatruljer og 

trafikksikkerhetsarbeid generelt. Kommunen har ansvar for at skolen har et forsvarlig system 

for å følge opp dette. 

I gjeldende læreplan, Kunnskapsløftet, er det fastsatt læringsmål i forhold til trafikkopplæring 

i grunnskolen. På barnetrinnet er læringsmålene i tilknytning til læreplan for kroppsøving, 

mens læringsmålene knyttes til naturfag på ungdomstrinnet. De læringsmålene som viser 

eksplisitt til trafikk, er formulert slik: 

• 1. - 4. årstrinn (kroppsøving): Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere 

og syklister 

• 5. - 7. årstrinn (kroppsøving): Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel 

som framkomstmiddel 

• 8. - 10. årstrinn (naturfag): Elevene skal kunne gjøre greie for hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker og kunne 

forklare og utføre livbergende førstehjelp 

På ungdomstrinnet er det flere læringsmål i naturfag som har særlig relevans for 

trafikkopplæringen, som for eksempel fart og akselerasjon, lys, syn og farger, bruk av 

rusmidler osv. 

Utdanningsdirektoratet har utviklet digitale veiledere for lærere til hvert av læringsmålene 

med flere eksempler på undervisningsopplegg til bruk både ute og inne. 

Ved siste revisjon av trafikksikkerhetsplanen, ble det laget en trafikkopplæringsplan for 

Ullensakerskolen. Den ble politisk vedtatt våren 2006 før Kunnskapsløftet ble implementert. I 

denne planen forplikter skolene seg til å lage konkrete undervisningsopplegg for 

trafikkopplæring. Trafikkopplæringsplanen skal være retningsgivende for opplegget ved 

skolene og det forutsettes at skolene konkretiserer planen ut fra lokale trafikkforhold rundt 

den enkelte skole. En av målsettingene med opplæringen vil være å sikre at elevene som 

ikke har skyss til skolen føler seg trygge på skoleveien. 

Det er behov for at trafikkopplæringsplanen revideres og sees i sammenheng med 

kunnskapsløftets læringsmål. 

Utdanningsdirektoratet kartla i 2009 trafikkopplæringens omfang og nivå gjennom en 

nasjonal spørreundersøkelse rettet mot skoler og skoleeiere. Resultatene viste at det er mer 

trafikkopplæring på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. Skoler som har en trafikkansvarlig 

lærer, og som har trafikk nedfelt i skolens egne planer, følger opp trafikk som en del av 

Kunnskapsløftet i større grad enn andre skoler. Disse skolene involverer foreldrene mer i 
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trafikkopplæringen, og de benytter seg i større grad av materiell og læringsressurser. 

Kartleggingen viste at andelen ungdomsskoler (8 -10 skoler) som stiller krav til bruk av 

sykkelhjelm på sykkelturer i skoletiden kun er 63 %.  

På bakgrunn av denne kartleggingen ble det i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 

2010 – 2013 satt følgende mål: 

 minst 80 % av grunnskolene7 har trafikkopplæring i sine lokale planer (70 % i 2009) 

 minst 80 % av ungdomsskolene stiller krav om bruk av hjelm på sykkelturer i 
skoletiden (63 % 2009) 

 
Lokal kartlegging av skolenes arbeid med trafikksikkerhet 

Det ble i februar 2012 gjennomført en enkel kartlegging av arbeidet med trafikkopplæring i 

Ullensakerskolene. 12 av 14 skoler besvarte undersøkelsen. Resultatene av undersøkelsen 

vises i vedlegg 5. Hovedtrekkene oppsummeres i punkter nedenfor. 

 Skolene følger læreplanens kunnskapsmål og har trafikkopplæring i sine lokale 

planer. 

 Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring brukes ikke av alle skoler. De som bruker 

den har fokus på 1. og 4. trinn. 

 Ingen skoler har utpekt ansatte som har spesielt ansvar for trafikkopplæring. 

 Litt over halvparten av skolene involverer foreldrene i trafikkopplæringen og FAU har 

trafikk som tema på de fleste skoler. Flere skoler har en utfordring med å få 

foreldrene engasjert. 

 Trygg Trafikks nettsider er mye brukt. 

 På barneskolene er det ulik praksis for når elevene får sykle til skolen, men de fleste 

tillater ikke sykling før sykkelprøven er gjennomført på slutten av 4. trinn. På 

ungdomskolen kan alle sykle til skolen. 

 Alle skolene har regel om obligatorisk bruk av hjelm på skoletur. Det nasjonale målet 

om hjelmbruk er dermed nådd for Ullensaker. 

 Svært få skoler gjennomfører tiltak for å få flere til å gå til skolen. Det er et stort 

potensiale for å etablere faste gågrupper eller følgevennordninger blant foreldre eller 

andre for de yngste elevene slik at færre blir kjørt til skolen. 

 Flertallet av skolene har tiltak for bruk av refleks, men bare 8 av barneskolene sier at 

de benytter seg av tilbudet om refleksvest til alle 1. klassinger fra Statens vegvesen. 

5.5 Sykkelbyen Jessheim 

For å øke sykkelandelen ble det i Nasjonal transportplan 2010 – 2019 foreslått at fylkene 

satser på utvikling av minst en sykkelby. Jessheim er valgt som en av fire sykkelbyer i 

Akershus. Prosjektet «Sykkelbyen Jessheim» startet opp høsten 2010. Kriteriene for å bli en 

sykkelby er bl.a. at kommunen har en overordnet og godkjent plan for det overordnede 

sykkelvegnettet i kommunen og at kommunen er en aktiv bidragsyter i prosjektet. 

Sykkelbyprosjektet er et samarbeid med Statens vegvesen. 

”Hovedplan for sykkelbyen Jessheim” ble vedtatt i 2004 og er innarbeidet i Byplan Jessheim 

2025. Planen definerer et hovedsykkelvegnett i og rundt Jessheim og foreslår tiltak for å 

                                                
7
 det er store variasjoner mellom barnetrinn og ungdomstrinn 
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legge bedre til rette for syklister. Videre utvikling av sykkelbyen Jessheim er et viktig tema i 

arbeidet med rullering av byplanen for Jessheim, og planlegging av gode og sikre 

trafikkløsninger for syklister er et viktig premiss i det pågående planarbeidet. Det legges opp 

til at mye av transporten over korte strekninger skal gjøres på sykkel, andelen biler skal 

senkes og det skal være fokus på myke trafikanter i bybildet. 

Topografien og arealbruken i Jessheim-området taler for mer bruk av sykkel. Nesten alle 

målpunkt i området ligger innenfor en radius på 5 km, dermed har sykkel et stort potensial i 

Jessheim ved at korte bilreiser erstattes med sykkelreiser. 

Prosjektets hovedmål er å øke sykkelbruken på kort sikt (4 år), blant annet ved overføring av 

reiser fra bil til sykkel. Samtidig må sikkerheten for syklister forbedres slik at ikke det totale 

tallet på sykkelulykker går opp. 

Ullensaker kommune setter årlig av midler til sykkelbytiltak. I tillegg kan man få midler fra 

Akershus fylkeskommune. Midlene avhenger av årlige budsjettvedtak. Disse midlene skal 

benyttes i henhold til utarbeidet handlingsplan / tiltaksliste for sykkelbyen Jessheim. 

Det ble i hovedplanen for sykkelbyen Jessheim satt et mål om å øke sykkelandelen på 

Jessheim til 12 % av reiser under 5 km. Dette med utgangspunkt i at reisevaneundersøkelse 

i 2002 viste en sykkelandel i Ullensaker på ca. 5 % og ut fra potensialet for å overføre 

biltrafikk til sykkel. En slik overgang krever imidlertid også tiltak for å redusere bilbruken. 

5.6  Kløfta - hovedplan for sykkel  

I 2008/2009 utarbeidet Ullensaker kommune i samarbeid med Statens vegvesen en 

sykkelplan for Kløfta, Hovedplan for sykkelbyen Kløfta. Hovedplanen definerer et 

hovedvegnett for sykkel på Kløfta og foreslår løsninger og prioriteringer av tiltak. Det ble 

utarbeidet liste over behov for tiltak som var registrert på hoved- og lokalsykkelvegnettet 

samt behov for andre mindre tiltak for å legge til rette for sykling. 

Løsningene som foreslås baserer seg på bruk av blandet trafikk (fartsgrense under 30 km/t), 

etablering av sykkelfelt i kjørebanen på hovedrutene og egne gang- og sykkelveger. 

Topografi og arealbruk på Kløfta taler for mer bruk av sykkel. Kløfta stasjon er det viktigste 

målpunktet for sykkelreiser. De aller fleste boligene på Kløfta ligger i en radius på 1 – 1,5 km 

fra kollektivterminal og sentrumsfunksjoner. 

Intensjonen med planen var at planen skulle tas hensyn til og legges til grunn ved framtidig 

areal- og transportplanlegging på Kløfta. Planen er lagt til grunn for løsningene for sykkel i 

forslaget til kommunedelplan for Kløfta. Her er det foreslått å knytte rekkefølgebestemmelser 

til flere av de aktuelle strekningene samt utbyggingsavtaler slik at fortau/gang- og 

sykkelveger må etableres av utbygger av de enkelte områdene i kommuneplanen. 

Det foreligger reguleringsplaner for flere gang- og sykkelveger på Kløfta som foreløpig ikke 

er etablert. 

 

  



Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2025 33 

 

Ullensaker kommune Asplan Viak AS 

 

6 FOKUSOMRÅDER MED HANDLINGSPLAN 

6.1 Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid for barn og 

unge 

Hovedpoenget med opplærings- og holdningsskapende arbeid vil særlig være å lære opp 

barn og unge til å bli gode trafikanter, men å samtidig fokusere på foreldrenes ansvar for 

denne opplæringen.  Ved å vinkle arbeidet slik, får man også påvirket en del voksne 

bilførere, forhåpentligvis til en mer bevist og trafikksikker trafikantatferd. Ansvaret for 

opplæring og holdningsskapende arbeid hører spesielt til grunnskolen og barnehager.  

Videre er eksterne aktører som politi og Statens vegvesen viktige samarbeidspartnere. 

6.1.1 Trafikksikkerhetsarbeid i barnehagene 

Barnehagene driver et kontinuerlig holdningsskapende arbeid. Kartlegging av barnehagenes 

arbeid med trafikksikkerhet viser at det er potensiale for mer systematisk trafikkopplæring i 

barnehagene og mer bevisstgjøring blant foreldrene på gåtrening, sikring og læring i 

trafikken. 

Mål: Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i barnehager skal bidra til at ingen barn i 

Ullensaker blir drept eller hardt skadd i perioden 2013 – 2016. 

Tabell 4: Tiltak i barnehager. 

Aktivitet Tidspunkt for 

gjennomføring/ 

oppstart 

Ansvarlig Kommentar 

Integrere trafikkopplæring i 

barnehagenes årsplanarbeid 

Løpende Den enkelte 

barnehage 

Benytte Barnas 

Trafikklubb og annet 

læremateriell fra Trygg 

Trafikk 

Benytte nærmiljøet på tur for 

trafikkoppdragelse 

Løpende Den enkelte 

barnehage 

 

Delta på Trygg Trafikks kurs for 

barnehageansatte 

Løpende Den enkelte 

barnehage 

 

Informasjonsarbeid rettet mot 

foreldrene om viktigheten av å 

gå og sykle 

Løpende Den enkelte 

barnehage 

Viktig både i 

folkehelseperspektiv og 

for redusert biltrafikk 

 

6.1.2 Trafikksikkerhetsarbeid i skolene 

Skolene ivaretar trafikkopplæringen ved arbeidet med målene i læreplanen. Trafikk er tema 

på foreldremøter og i skolens skriftlige informasjon. I tillegg er skolene v/ ledelsen, SU og 

FAU engasjert i reguleringsplaner, trafikksikringstiltak i nærmiljøet, aksjon skolevei og 

skoleskyss. 

Det viktigste holdningsskapende arbeidet må skje i hjemmene ved at barna fra tidlig alder er 

aktive i trafikken som gående eller trillende sammen med bevisste voksne, ikke som passive 

passasjerer i bil. 



Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2025 34 

 

Ullensaker kommune Asplan Viak AS 

 

Skyssing av barn til skolene skaper trafikk rundt skolene og spesielt kan det oppstå 

trafikkfarlige situasjoner ved skolene med buss, taxi og bilene til foreldre som kjører barn til 

skolene. Skal en lykkes i å få flere til å gå til skolen må foreldrene la være å kjøre barna til 

skolen. 

Mål: Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i skolene skal bidra til at ingen barn i Ullensaker 

blir drept eller hardt skadd i perioden 2013 – 2016. 

Tabell 5: Tiltak i skolen. 

Aktivitet Tidspunkt for 

gjennomføring/ 

oppstart 

Ansvarlig Kommentar 

Revidere og implementere 

Ullensakerskolens plan for 

trafikkopplæring 

2012 SBK-stab  

Opprettholde krav om bruk av 

hjelm på sykkelturer i 

skoletiden 

Løpende Den enkelte 

skole 

Det er kartlagt at alle 

skolene gjør dette i dag, 

men det er viktig at dette 

opprettholdes. 

Vurdere tiltak ved de enkelte 

skoler med hensyn til parkering 

og av-/påstigningsarealer for 

buss/taxi/bil for å unngå 

trafikkfarlige situasjoner. 

2012 VARV 

KOMEI 

 

 

6.1.3 Aktiv og sikker skoleveg 

Både forskning og erfaring tilsier at altfor mange elever blir kjørt til og fra skolen. Det samme 

gjelder for skolebarn i Ullensaker. Undersøkelsen og rapportering om bilbruk på skolene 

viser en utvikling der stadig flere elever blir kjørt til og fra skolen. Elevrådene har våren 2012 

kartlagt hvordan elevene kommer seg til skolen. 

Mange foreldre tenker at det er tryggest for eleven å bli kjørt til skolen, men den viktigste 

årsaken til at foreldre kjører barn til skolen er ofte dårlig tid. Holdningen til at skoleveien bør 

være en av elevenes daglige utetider er den største utfordringen en står overfor. Skal dette 

endres må foreldrene bevisstgjøres og erkjenne verdien av å gå eller sykle. 

Både elever og foreldre trenger bevisstgjøring på dette. For å gi elevene gode holdninger til 

trafikk bør de selv bevege seg i trafikken og samtidig bli gjort oppmerksomme på hvilke farer 

og situasjoner som kan oppstå på skoleveien. Foreldre har en viktig rolle når det gjelder å 

gjøre barna selvstendige og rasjonelle i trafikken. Skyssing av barna til skolen bidrar ikke til 

dette. 

Ullensaker kommune vil jobbe for at barn i større grad skal gå og sykle til skolen.  Dette vil 

skje både gjennom holdningsskapende arbeid og gjennom arbeid med fysiske tiltak for å 

gjøre skoleveiene mer trafikksikre. 

Aktiv bruk av skolevegen gir mange positive effekter i tillegg til å gi barna verdifull 

trafikkerfaring. Skolevegen er en viktig voksenfri arena for barn, der vennskap knyttes, 
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konflikter løses og nærmiljøet brukes.  Når barn går til skolen får de mosjon og lærer 

nærmiljøet bedre å kjenne. 

Mål: Ingen barn skal bli drept eller hardt skadd på veg til/fra skolen i perioden 2013-2016. 

Tabell 6: Tiltak knyttet til skoleveg. 

Aktivitet Tidspunkt for 

gjennomføring/ 

oppstart 

Ansvarlig Kommentar 

Gjennomføre tellinger, samt 

kampanjer og/eller konkurranser 

mellom klassene om høyest andel 

som går til skolen. 

 

2012/13 Skolene i 

samarbeid 

med 

elevrådene.  

Gjennomføre årlige 

tellinger av andelen elever 

som går / sykler til skolen. 

Tas opp som sak i 

elevrådet. Innrapporteres 

til SBK-stab på fastsatt 

skjema i løpet av uke 17.  

Involvere foreldre og barn i 

kartlegging av trafikkfarer på den 

enkeltes skoleveg 

Løpende Den enkelte 

skole ved 

elevråd/FAU 

Mange tiltak kan 

gjennomføres av 

kommunen/vegvesenet 

løpende eller kan inngå 

som Aksjon skoleveg-

tiltak. 

Følgegrupper / «gåbuss» ivaretas av 

ordningen «Gå til skolen – tryggere 

skoleveg».  

 

Løpende Skolene 

v/ledelsen har 

ansvar for 

informasjon 

om ordningen.  

Skolene 

v/elevråd og 

FAU - ansvar 

for 

gjennomføring. 

 

 

6.2 Tilrettelegging for økt og sikker sykling 

Ullensaker og spesielt Jessheim har et stort potensial for å øke bruken av sykkel som 

transportmiddel. Sykling har både en miljø- og helsemessig gevinst. Kommunen ønsker 

derfor å legge til rette for en dobling i sykkelbruken i kommunen. 

Gjennom arbeidet med sykkelbyen Jessheim og hovedplanen for sykkel på Kløfta er det 

fastlagt et sykkelrutenett med det primære mål å gi god fremkommelighet for 

transportsyklister. 

Trafikksikkerhetsplanen skal bygge opp under sykkelplanene og ta for seg framkommelighet 

og trafikksikkerhet også for andre typer syklister, først og fremst barn. 

Aktivitetene i trafikksikkerhetsplanen supplerer de tiltak/aktiviteter som kommunen og 

vegvesenet gjennomfører som oppfølging av sykkelplanene. 

Mål: Øke sykkelbruken i Ullensaker uten at trafikkulykkene øker. 
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Tabell 7: Tiltak knyttet til sykling. 

Aktivitet Tidspunkt for 

gjennomføring/ 

oppstart 

Ansvarlig Kommentar 

Etablere funksjonell 

sykkelparkering ved alle 

skolene. Kartlegge mangler, 

planlegge og gjennomføre 

tiltak. 

2012 KOMEI Kapasitet og 

funksjonalitet er kartlagt i 

samarbeid med skolene 

våren 2012. 

Spre informasjon om bruk av 

sykkelanlegg, regelverk for 

syklister og viktighet av at 

syklister er synlige i trafikken.  

Årlig VARV med 

samarbeidsparter 

Bruk av internett og 

lokalavis. 

Jfr. også infodel av 

prosjektete «Sykkelbyen 

Jessheim». 

Aktuelle 

samarbeidsparter kan 

være Statens vegvesen, 

Syklistenes 

landsforening, Trygg 

Trafikk, Akershus 

fylkeskommune. 

Gjennomføre 

sykkelveginspeksjoner på de 

deler av hovedsykkelvegnettet 

som ligger på kommunal veg 

og ikke har vært dekket av 

inspeksjonene som har vært 

gjort de senere år i Ullensaker. 

Gjennomføre nødvendige 

tiltak. 

2013 VARV Samarbeid med Statens 

vegvesen for metodikk. 

 

6.3 Fysiske tiltak 

6.3.1 Fysiske tiltak langs kommunale veier 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over behov for tiltak på kommunale veger.  Gjennomføring 

av tiltak forutsetter bevilging av midler gjennom kommunens budsjett. Nummereringen i siste 

kolonne i listen henviser til kart med oversikt over tiltak. Tiltakene er listet opp i prioritert 

rekkefølge i hver tabell.  

De foreslåtte tiltak er vurdert med grunnlag i faglige vurderinger, bl.a. med hensyn til trafikk, 

fart, evt. ulykker, skoleveg, samt innspill fra bl.a. publikum, beboerforeninger, velforeninger, 

skoler/FAU og barnehager.  

I tillegg til tiltakene som er vist i tabellen vil kommunen fortløpende vurdere mindre 

trafikksikkerhetstiltak som eksempelvis fartshumper, vegbelysning osv.  Dette arbeidet skjer 

som en del av den løpende forvaltning og drift av vegnettet, hvor trafikksikkerhet er et 

utgangspunkt for arbeidet som gjennomføres. 
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Mål: Redusere ulykker og bedre trafikksikkerheten langs kommunale veger og ved skolene.  

Tabell 8: Prioriterte fysiske tiltak med kommunalt ansvar. 

Prioritet Tiltak/beskrivelse Lengde Anslått 

Kostnad 

Kommentar Nr. 

på 

kart 

1 Mogreina skole: 

Opparbeidelse av 

bussnuplass/parkeringsplass 

ved skolen. 

 5 mill Inntaksområde/område: 

Mogreina.  

Omfatter oppgradering 

av eksisterende 

parkeringsplass.  

Reguleringsplan er 

vedtatt 26.09.2005. 

Byggeplan skal 

utarbeides. 

1 

2 Fortau langs Gamle 

Trondheimsvei, Jessheim   

1,2 km 12 mill Inntaksområde/område: 

Døli / Jessheim Sør. 

ÅDT:1000 

Boligvei med 40 km/t og 

fartshumper. Planteskole 

og hagesenter genererer 

mye fremmedtrafikk.  

Skolevei til Døli skole.  

Bredt veiareal. 

Anslått kostnad 10 000 

kr/lm. 

2 

3 Fortau langs Sørbakkvegen 700 m 5,6 mill Inntaksområde/område: 

Mogreina. 

ÅDT: 300 

Skolevei til Mogreina 

skole.  

På strekningen som er 

totalt 1 km er det bygget 

ca. 300 m fortau. Forslag 

til reguleringsplan er 

utarbeidet for resten av 

strekningen, men ikke 

vedtatt. 

Anslått kostnad 8000 

kr/lm. 

3 
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4 Vardeveien. Gang- / 

sykkelveg 

300 m 3 mill Inntaksområde/område: 

Mogreina. 

ÅDT: 400 

Reguleringsplan vedtatt 

21.10.1996. 

4 

5 Myrhusveien. Gang- / 

sykkelveg 

1,5 km 12 mill Inntaksområde/område: 

Borgen. 

ÅDT: 900 

Gjennomkjøringstrafikk 

mellom Jessheim og 

Sørumsand/Lørenfallet. 

Viktig skoleveg til 

Borgen skole. 

Reguleringsplan skal 

utarbeides. 

Anslått kostnad 8000 

kr/lm. 

5 

6 Gang- og sykkelveger langs 

Bakkedalen og Gamleveien, 

Kløfta 

Strekningen 

er ikke 

avklart 

 

 Inntaksområde/område: 

Bakke / Kløfta. 

Kan bli etablert som 

følge av etablering av 

idrettsanlegg i 

Bakkedalen. 

Anslått kostnad er 

10 000 kr/lm 

6 

 

6.3.2 Veglys 

Sommeren 2012 vil det bli gjennomført et prosjekt for å kartlegge og registrere strekninger i 

Ullensaker kommune som ikke har vegbelysning og hvor det er nødvendig å gjøre tiltak for å 

øke trafikksikkerheten. Oppfølging av prosjektet vil være å sette opp en prioriteringsliste som 

legges frem til politisk behandling og som deretter vil inngå i det videre 

trafikksikkerhetsarbeidet.  

Nye gang- og sykkelveger skal bygges med tilstrekkelig vegbelysning og skal inngå i 

prosjektene. 
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7 TILTAK KNYTTET TIL FYLKESVEINETTET 

Kapittelet gir en oversikt over aktuelle tiltak langs fylkesveger i Ullensaker kommune. Statens 

vegvesen Region Øst har ansvar for gjennomføring av tiltak på fylkesveger.  

7.1 Prioriterte strekningstiltak og gang- og sykkelveger 

Tabellen viser Ullensaker kommunes prioriteringsliste for gang/sykkelveger langs 

fylkesveger. Tiltakene er oppført i prioritert rekkefølge. Nummereringen i tabellen henviser til 

kart i vedlegg som viser tiltakenes geografiske plassering. Det er omtalt i 

kommentarkolonnen de steder hvor man vet noe om finansiering og gjennomføring av 

tiltaket. 

Tabell 9: Prioriterte strekningstiltak og gang- og sykkelveger langs fylkesveger. 

Prioritet Tiltak/beskrivelse Lengde Anslått 

Kostnad 

Kommentar Nr. 

på 

kart 

1 Fv.454.01, 

Trondheimsveien fra 

Kløfta nord til Jessheim 

syd  

5,7 km 57 mill Område: Kløfta – Jessheim. 

ÅDT: 4.200 

Tidligst byggestart 2013/2014. 

Reguleringsplan vedtatt 

01.02.2010. 

Kostnadsanslag basert på 

ANSLAG i forbindelse med 

reguleringsarbeidet i 2010. 

7 

2 Fv.178 

Algarheimsvegen, 

Fortau langs sørsiden 

fra Røde Kors garasjen 

til M Jul Halvorsens 

veg  

270 m 8 mill Inntaksområde: Skogmo / 

Jessheim Vest. 

ÅDT: 13.000 

Reguleringsplan vedtatt 

03.09.2007. Tiltaket er satt opp på 

marginallista for Samferdselsplan i 

Akershus for 2012 - 2015. 

Støyskjerm på hele strekningen 

inngår. 

8 

3 Fv.462.01 Østli – 

Risebru  

1,1 km 10 mill Inntaksområde: Mogreina. 

ÅDT: 1000 

Reguleringsplan vedtatt 

29.10.1990. 

Byggeplanarbeid påbegynt. 

Tiltaket er satt opp på marginallista 

for Samferdselsplan i Akershus for 

9 
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2012 – 2015 med 7 mill kr. 

Grunnundersøkelser i 

byggeplanfasen avdekket 

vanskelige grunnforhold som gir 

økte kostnader. 

4 Fv.179, fra Nordkisa til 

Hauerseter 

3,5 km 28 mill Inntaksområde: 

Nordkisa/Hauerseter. 

ÅDT: 2400 

Reguleringsplanarbeid påbegynt. 

Anslått kostnad 8000 kr/lm. 

10 

5 Fv.178, fra Sand til 

Krogfoss 

3,7 km   Inntaksområde: Hovin. 

ÅDT: 1300 

Delvis bygget i privat regi fra Hovin 

til Tauglandsvegen, men mangler 

toppdekke og vegbelysning. 

Strekningen er ikke regulert og 

ikke omsøkt etter plan- og 

bygningsloven. 

11 

6 Fv 455.01 

Gjerdrumsvegen, fra 

Gamlevegen og 

vestover 

150 m 2,5 mill Område: Kløfta. 

ÅDT: 2800 

Forlenge eksisterende gang- / 

sykkelveg vestover til bebyggelsen 

slutter. Reguleringsplan skal 

utarbeides. 

12 

7 Fv.454.01 

Trondheimsveien fra 

Bakkevegen til Gamle 

Kløfta 

 

950 m 9,5 mill Inntaksområde: Bakke / Kløfta. 

ÅDT: 4400 

Reguleringsplan vedtatt 

24.01.1994. 

Anslått kostnad 10000 kr/lm. 

13 

8 Fv.458.01 Fra krysset 

med fv.179 til 

Sannerud 

1,8 km 14,4 mill Inntaksområde: Nordkisa. 

ÅDT: 1600 

Anslått kostnad 8000 kr/lm. 

14 

9 Fv.458.01 Borgen - 

Borgen skole 

500 m 4 mill Inntaksområde: Borgen. 15 
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ÅDT: 1900 

Anslått kostnad 8000 kr/lm. 

10 Fv.458.01 

Fonnbekkrysset – Gml. 

Algarheimsveg 

 

500 m 5 mill Inntaksområde: Algarheim. 

ÅDT: 1600 

Reguleringsplan foreligger 

27.06.1994. 

Anslått kostnad 10000 kr/lm. 

16 

11 Fv.460.01 Fra krysset 

med Gardermovegen til 

Olaløkka. 

1 km 8 mill Område: Sand 

ÅDT: 1800 

Anslått kostnad 8000 kr/lm. 

17 

12 Fv.454 Bondal bru - 

Risa 

750 m 6 mill Inntaksområde: Mogreina. 

ÅDT: 5600 

Anslått kostnad 8000 kr/lm. 

18 

13 Fv.462.01 Fra Bondal 

bru til Risebru. 

1,2 km 9,6 mill Inntaksområde: Mogreina. 

ÅDT: 1000 

Anslått kostnad 8000 kr/lm. 

19 

14 Fv.458.01 Fra Gml. 

Algarheimsveg til 

Sannerud, Nordkisa. 

2,8 km 22,4 mill Inntaksområde: Algarheim. 

ÅDT: 1600 

Anslått kostnad 8000 kr/lm. 

20 

15 Fv.451.01 

Isingrudvegen, Kløfta. 

1,6 km 12,8 mill Inntaksområde: Bakke / Kløfta. 

ÅDT: 300 

Anslått kostnad 8000 kr/lm. 

21 

16 Fv.460.01 Fra 

Liekrysset til Vilberg 

v/jernbanesporet 

320 m 3 mill ÅDT: 1700 22 
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7.2 Prioriterte punkttiltak 

Tabellen nedenfor viser Ullensaker kommunes prioriteringsliste for utbedring av trafikkfarlige 

punkter langs fylkesveger. Nummereringen i tabellen henviser til kart i vedlegg som viser 

tiltakenes geografiske plassering. 

Tabell 10: Prioriterte punkttiltak på fylkesveger. 

Prioritet Tiltak/beskrivelse Anslått 

Kostnad 

Kommentar Nr. 

på 

kart 

1 Fv.454.01 Kryssløsning ved 

Bondal bru 

20 mill Område: Mogreina. 

ÅDT: 5000 

Reguleringsplan må utarbeides. 

Tiltaket vil trolig omfatte ny 

rundkjøring og nye g/s-veger. 

23 

2 Fv.178 x Fv.460.03, 

Gravhaugkrysset, Sand  

 

2 mill Inntaksområde: Hovin / Sand. 

ÅDT: 5.200 

Oppstramming og kanalisering av 

krysset. 

Må sees i sammenheng med prioritet 

5 på fylkesvegstrekninger. 

24 

3 Fv 174 ved Skogmo skole.  

Signalregulert 

fotgjengerkryssing over 

Algarheimsvegen. 

0,5 mill Inntaksområde: Skogmo. 

ÅDT: 11.000 

Oversendes Statens vegvesen til 

behandling. 

 

25 

 

7.3 Andre tiltak på fylkesveger 

Tabellen viser tiltak som ikke er satt opp på prioriteringslisten av ulike årsaker, men som er viktige 

tiltak og prosjekter i trafikksikkerhetsarbeidet. Tiltakene er kommentert enkeltvis. 

Tabell 11: Andre trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger. 

Tiltak/beskrivelse Lengde Anslått 

Kostnad 

Kommentar Nr. 

på 

kart 

Rv 174, fra Fonnbekk 

til Onsrud 

2,5 km 25 mill Inntaksområde: Algarheim. 26 
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ÅDT: 4100 

Reguleringsplan for strekningen vedtatt 

30.08.2004.  

Reguleringplan ble utarbeidet i forbindelse 

med asylmottak på Onsrud. Arbeid med 

gang- og sykkelveg avventes inntil fremtidig 

bruk av Onsrud er avklart.  

Miljøprioritert 

gjennomkjøring (MPG) 

Kløfta 

1,5 km  Inntaksområde: Bakke / Åreppen. 

ÅDT: 4100 - 4400 

Miljøprioritert gjennomkjøring er omtalt i 

kommunedelplan for Kløfta, og må 

behandles videre som et eget prosjekt.   
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Figur 11: Tegnet av Sara Gresaker, klasse 6C, Skogmo skole. 
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8 OPPFØLGING 

8.1 Organisering 

Det foreslås at det administrative trafikksikkerhetsforumet (TS-forum) videreføres. Det 

foreslås at trafikksikkerhetsforumet i den kommende fireårsperioden bør ha følgende 

sammensetning:  

 Representant fra enhet for vann, avløp, renovasjon og veg (VARV) – leder 

 Representant fra enhet areal og landbruk 

 Representant fra SBK-stab (skole, barnehage og kultur) 

 Lensmannen i Ullensaker 

 Representant fra Statens vegvesen, avd. Akershus 

Trafikksikkerhetsforumet ved oppnevnt leder har ansvar for oppfølging av 

trafikksikkerhetsplanen. Dette innebærer å være en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet, og å 

sørge for at planlagte prosjekter blir igangsatt og gjennomført.  

Trafikksikkerhetsforumet skal foreta tverrfaglige vurderinger av kommunens bruk av 

trafikksikkerhetsmidler, både til fysiske og ikke-fysiske tiltak. Trafikksikkerhetsforumet har 

ansvar for koordinering mot andre trafikksikkerhetsaktører internt og eksternt.  

Det avholdes møter ved behov. Representanter i trafikksikkerhetsforumet er ansvarlig for å 

melde inn saker, og leder kaller inn. 

8.2 Forankring 

Trafikksikkerhetsplanen er forankret under enhet for vann, avløp, renovasjon og veg (VARV), 

og tiltak og oppfølging av saker skal behandles i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 

(HET). 

Trafikksikkerhetsplanen skal rulleres en gang i fireårsperioden for handlingsplanen. Arbeidet 

bør starte opp med en evaluering av gjennomføring av planen. Rullering av planen skal 

inneholde forslag til hvilke områder som skal prioriteres i det videre arbeidet med 

trafikksikkerhet i Ullensaker.  

Utkast til trafikksikkerhetsplanen skal legges ut til offentlig ettersyn etter behandling i HET. 

Etter høringsperioden skal planen sendes til politisk behandling i Eldrerådet, Kommunalt råd 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRMNF), Kommunalt foreldreutvalg (KFU) og 

samtlige hovedutvalg før endelig vedtak i Kommunestyret. 

8.3 Økonomi 

Det er ikke avsatt egne midler til trafikksikkerhetsarbeid i kommunens budsjett. Prosjekter 

inngår i driften, og tas inn i økonomiplanen. En forutsetning for at tiltakene i kapittel 6 skal bli 

gjennomført, er at midler til de ulike prosjektene prioriteres ved den årlige rulleringen av 

økonomiplanen. Behovet for tiltak på kommunale veger som er listet opp i kapittel 6.3.1 har 

en samlet kostnad på i størrelsesorden 40 mill. kr. 
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VEDLEGG 1: OVERSIKT GJENNOMFØRTE TILTAK 

Gjennomførte tiltak fra trafikksikkerhetsplanens handlingsplan for perioden 2005-2008 

Tabellene nedenfor viser de fysiske tiltakene fra handlingsplandelen av 

trafikksikkerhetsplanen 2005-2020 som er gjennomført. Beskrivelsen under «tiltak/aktivitet» 

samt nummerering er hentet fra planen. Gamle betegnelser på riksveier og fylkesveier er 

beholdt i denne tabellen. 

Nr. Tiltak/aktivitet Kommentar 
 Fysiske tiltak på kommunale veier  

1 Fortau langs del av Nordbyveien  Ferdigstilt 

2 Hovin skole. Utvidelse av parkeringsplass og 
busslomme. 

Ferdigstilt 

4 Gangvei ved Østbysvingen, Kløfta Ferdigstilt 

7 Døli skole – Romsås Gang/sykkelvei – sykkelsti  Ferdigstilt 

9 Ved Hovin skole.  Kryssutbedring med gangvei og 
gangfelt 

Ferdigstilt 

12 Kisavegen, Algarheim. 
Belysning av to bussholdeplasser 

Ferdigstilt 

 Prioriterte gang- sykkelveger langs riksveger  

20 Rv.174, Gml. Algarheimsveg – Fonbekkrysset. Ferdigstilt 

24 Rv.178, fra Hovin skole til Krogfoss Delvis bygget, men mangler 
toppdekke og belysning. Tiltaket står 
fortsatt på prioriteringslisten. 

 Prioriterte trafikkfarlige punkter langs riksveger  

26 Rv.174 Fonbekkrysset  Ferdigstilt 

27 Rv.2 v/Ullinshof.  
 

Ferdigstilt 

28 Rv.2 v/Borgen, breddeutvidelse av krysset (ventefelt). 
 

Ferdigstilt 

29 Rv.174, fotgjengerundergang i krysset med Gml. 
Algarheimsveg  HST-sak 93/05. 

Ferdigstilt 

 Veglys langs riksveger  

 Veglys Rv.2, fra E6 til Ullensaker kirke  Ferdigstilt 

25 Veglys Rv.174, fra Fonbekkrysset til Gml. 
Algarheimsveg  

Ferdigstilt 

 TS-tiltak ifbm. Rv 2  

31 Rv.174, Nybakk – Onsrud. Utbedring av frisikt / 
utvidelse av vegskulder. 

Ferdigstilt 

33 Rv 174 x rv 178. Diverse ts- tiltak. Justering av 
eksisterende rundkjøring. Opphøyde gangfelt. Nedsatt 
fartsgrense 

Ferdigstilt 

34 Fv.454.01, Trondheimsveien. Tiltak på krysningspunkt 
ved C. Gulbergsveg. (Gangbro) opphøyd gangfelt og 
lyssignal 

Ferdigstilt 

50 Fv.454.01, Trondheimsveien fra C. Gulbergsveg til Gml. 
Trondheimsveg 

Ferdigstilt 

 Behovsliste for gang-/sykkelveger langs fylkesveger  

 Fv.454.01 Fra Svenskestusletta til Mogreina.  Ferdigstilt 

 Fv.454.01 Fra Bondal bru til E6-rampa, Mogreina. 
 

Ferdigstilt 

 

Andre gjennomførte tiltak 

Fortau langs Renalstuvegen, Jessheim, fra Trondheimsvegen til Brinkvegen (skoleveg til Døli 

skole). 
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VEDLEGG 2: TRAFIKK PÅ VEGNETTET I ULLENSAKER 
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VEDLEGG 3: PERSONSKADEULYKKER I ULLENSAKER 2008-2010 
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VEDLEGG 4: OVERSIKT TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK I 

ULLENSAKER
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VEDLEGG 5: UNDERSØKELSE I SKOLEN 

Resultat av undersøkelse av trafikkopplæring i Ullensakerskolen 

12 av 14 skoler besvarte undersøkelsen som ble gjort i februar 2012. 

1 Arbeid i forhold til læreplan 
1.1 På hvilken måte ivaretar dere kunnskapsmålene? Trinn – aktivitet 

Ti av skolene svarer positivt på dette. Det gjennomføres turer og gåprøve på 1. og 2. 

trinn og sykkelprøve på 4. trinn. Flere skoler tar de eldste elevene med på sykkeltur, og 

andre sykler til fellesarrangementer og turneringer. Det er også fokus på bruk av hjelm. 

På ungdomstrinnet er området knyttet til emnet ”energi og krefter”.  

1.2 Brukes veilederen i trafikk fra Udir?  

Fire skoler bruker den sporadisk. 

Skolene følger læreplanenes kunnskapsmål. Det tolkes som at de har trafikkopplæring i sine 

lokale planer. Nasjonalt mål er 80 %. For de fleste skoler er det tradisjonelle aktiviteter som 

gjennomføres særlig knyttet til gåopplæring på 1. trinn og sykkelprøven på 4.trinn. 

Ungdomsskolene har fokus på sykling på turer og sikkerhetsutstyr i naturfag. Skolene har 

tradisjon, en plan og kjent materiell til dette arbeidet. Få skoler benytter derfor veilederen fra 

Utdanningsdirektoratet. 

2 Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring  
2.1 Er planen retningsgivende for arbeidet? 
 

Ja Delvis Praksis er 

innarbeidet 

Nei, bruker 

læreplanen 

6 2 2 2 

 

2.2  Følger skolen planene for de enkelte trinn? 

Skolene som benytter planen har fokus på 1. og 4. trinn 

2.3  Har skolen en person som har spesialansvar for trafikkopplæring? 

Ingen skoler har utpekt ansatte som har spesielt ansvar for trafikkopplæring.  

2.4 Involveres foreldrene i trafikkopplæringen?  
 

Ja 7 

Delvis/ i noen grad 2 

Nei 1 

Eksempler på tiltak Reflekskurs på kvelden 

Øve hjemme som lekse 

Sykkelopplæring  

Fokus på sikkerhetsutstyr 

Foreldremøter 
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2.5 Har FAU trafikk som tema?  
 

Ja 8 

Delvis/ i noen grad 1 

Nei - 

Eksempler på tema Trafikkgruppe arrangerer Gå til skolen aksjon 

Frokostmøte for politikere med trafikk som tema 

Ga ut refleksvester i samarbeid med idrettslag 

Sykkeltrening – sykkelprøve – utstyr 

Utformet sykkelregler 

Skoleskyss 

Farlige skoleveier 

 

2.6 Benyttes Trygg Trafikk sine nettsider i arbeid med trafikk? 
 

Ja I noen grad Bruker Salaby Bruker ”Ikke tøft å være dø” 

5 4 1 3 ungdomsskoler 

 

Læreplanens mål og Ullensakerskolens trafikkopplæringsplan er nesten sammenfallende på 

barnetrinnet. Den kommunale planen har en handlingsplan med tiltak på alle trinn der 

progresjonen er ivaretatt. Ingen bruker den fullt ut. Planen skal revideres høsten 2012. Den 

må knyttes sterkere opp til målene i Kunnskapsløftet og strategien for implementering må 

vurderes nøye. 

Direktoratets undersøkelse viste at skoler som hadde en person med spesifikt ansvar for 

trafikk, gjennomførte mest trafikkopplæring. Ullensakerskolen ønsker likevel ikke å ha 

ansvarspersoner på spesielle områder. Læreplanen er grunnlaget for arbeidet og ansvaret 

ligger hos den enkelte lærer. Skoleledelsen ser til at elevene når læreplanens mål.  

Kun halvparten av skolene involverer foreldrene. Flere skoler har en utfordring med å få 

foreldrene engasjert. Ettersom skoleveien er foreldrenes ansvar, er det naturlig at flere skoler 

involverer foreldrene i trafikkopplæringen. FAU kan også ta ansvar for spesielle både gå til 

skolen aksjoner og sykkeltiltak for å gjøre elevene tryggere og sikrere i trafikken. Våren 2011 

ble det tatt initiativ til en Gå til skolen aksjon for 4 skoler. Tiltaket forutsatte 

foreldreengasjement, og alle FAUene ble invitert til et felles informasjonsmøte. Det møtte kun 

foreldre fra 2 skoler. De har delvis fulgt opp aksjonen.  

Trygg Trafikks nettsider er mye brukt. Med elektroniske tavler og elevPCer det et godt 

materiell. En skole nevner også Salaby som har oppgaver for 1.-4. trinn om trafikkregler og 

sykle til skolen. Flere skoler har lisens på Salaby og kan benytte disse sidene.  

3 Sykling.  
3.1 Hva slags regler har skolen for bruk av sykkel?  
 

Foresattes 

ansvar.  

Alle kan sykle.  

Foresattes ansvar. Skolen 

oppfordrer til å vente etter at 

sykkelsertifikatet er tatt på 

våren i 4. trinn 

Elevene får sykle til 

skolen etter gjennomført 

sykkelprøve vår 4.trinn. 

2 2 6 

 

På ungdomstrinnet kan alle sykle til skolen. 
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3.2 Hjelmbruk på skoletur?  

Alle skolene har regel om obligatorisk bruk av hjelm på skoletur, både barne- og 

ungdomstrinnet. Det nasjonale målet om 80 % hjelmbruk på ungdomstrinnet ar altså 

nådd.  

Ettersom Jessheim er en sykkelby og kommunen har fokus på sykling, bør skolene ha 

funksjonelle sykkelparkeringer der alle sykler får plass. Ullensaker kommune la i HSBK sak 

45/08 - Prinsipper for utvikling av uteområder ved skoler, nivået på antall sykkelstativer på 

skolene til 30 % av elevtallet. Det er ikke skilt mellom barnetrinn og ungdomstrinn. I selve 

rapporten står det under kapittel 3.7 Trafikk: Det skal også settes av plass til sykkelparkering. 

Det er gjennomført en enkel kartlegging av status for sykkelparkering på skolene.  

Status barnetrinnet:  

  

Antall 

elever 

5.-7. 

trinn 

Stipulert 

antall 

sykkel-

stativ = 

30 %  Rapportert kapasitet og funksjonalitet 

Algarheim skole 241 91       72  

Ikke nok kapasitet eller funksjonelt nok. For få 

stativer og stativene er ikke festet, slik at de havner 

hulter til bulter. Stor andel av skolens elever som 

sykler i sesongen. 

Bakke skole* 326 153       98  

Sykkelparkeringen er funksjonell på sommeren, men 

det bør brøytes bedre ved deler av sykkelparkeringen 

på vinteren. 150 sykkelstativer (90 nye + 60 

remontering) 

Borgen skole** 142 116       43  Har 50 sykkelparkeringsplasser, ønsker 30 ekstra. 

Døli skole** 165 124       50  

Veldig funksjonell sykkelparkering, med kapasitet til 

alle som bruker sykkel.  

Gystadmarka 

skole 358 117     107  

Behov for utvidelse av sykkelparkeringen på området 

nord/øst for skolen. Elevtallet øker sterkt. 

Hovin skole 271 109       81  Nok kapasitet hvis gamle sykkelstativ flyttes. 

Jessheim skole  437 190     131  Nok kapasitet 

Mogreina skole 150 66       45  

Gamle sykkelstativ - GIV vurderte utskifting. Få 

elever sykler. 

Nordkisa skole  178 79       53  Funksjonell sykkelparkering 

Skogmo skole  467 199     140  

Stort behov for en mer funksjonell sykkelparkering. 

For liten kapasitet. Sykkelparkering er dimensjonert til 

300 elever.  

Åreppen skole** 382 159     115  

Nylig fått oppgardert sykkelparkeringsmuligheter. 

Funksjonell sykkelparkering og tilfredsstillende 

kapasitet.  

 * inkl. elever som er på Døli, Borgen og Åreppen i 2011/12 i forbindelse med bygging. 

** ekskl. elever fra Bakke  

 

 



Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2025 64 

 

Ullensaker kommune Asplan Viak AS 

 

Status ungdomstrinnet:  

  

Antall 

elever 

Antall 

sykke-

stativ 

= 30%  Kapasitet 

Allergot 

ungdomsskole 419     126  

Sykkelstativ ved hovedinngangen til ca 100 sykler. Her parkerer 

elever som kommer østfra. Elever sørfra parkerer syklene sine 

langs gjerdet bak fotballbanen. Disse elevene ønsker sykkelstativ. 

Nordby 

ungdomsskole 428     128  

Skolen har sykkelparkering til 200.  Med sterk vekst i elev de 

neste 2 årene bør vi ha sykkelparkering til 350. For liten kapasitet. 

Sykkelparkeringen er funksjonell på sommeren, men det bør 

brøytes bedre ved i hvert fall deler av sykkelparkeringen på 

vinteren. 

Vesong 

ungdomsskole 357     107  

Vesong har pr i dag plass til ca 150 sykler. Sykkelparkeringen er 

funksjonell og har stor nok kapasitet. 

 

4 Gå til skolen 

 Benytter dere Gå til skolen tiltak? Registrering – konkurranser mv 

 Følgevennordning?  

 Gåbuss eller annen organisert følgeordning?  

 Er folkehelseperspektivet relevant?  
 

Gå til skolen tiltak Følgevennordning Folkehelseperspektivet 

Ja Nei Ja Nei Ja 

 

Tja Nei 

2 7 1 10 7 2 2 

 

Kommunens felles styringskort (BMS) er grunnlaget for skolenes virksomhetsplaner (VP). 

For 2012 har styringskortet to relevante resultatmål under området samfunn: Resultatmål 2: 

Folkehelse har en konkret betydning for alle i Ullensaker og resultatmål 3: Bærekraftig areal- 

og ressursforvaltning.  

To av skolene har knyttet gå-/ sykletiltak for elevene som tiltak under disse resultatmålene i 

sin VP, mens fire av skolene har tiltak om å gå/ sykle for ansatte. 

Det er kun en skole som benytter fylkeskommunens følgevennmidler. Målet i planen fra 2006 

var at alle barneskolene benyttet ordningen. Det er et stort utviklingspotensial for å etablere 

faste følgevennordninger blant foreldre eller andre for de yngste elevene slik at færre blir 

kjørt til skolen. Det vil ha både en trafikksikkerhetsgevinst og en positiv helseeffekt for det 

enkelte barn.  

5 Refleks 
5.1 Har dere aksjoner for bruk av refleks?  
 

Ja 8 

Delvis/ i noen grad 2 

Nei 1 ungdomsskole – de to andre har ikke svart 

Eksempler på tiltak 1. trinn får besøk fra politiet som underviser og deler 

ut refleksvester – 5 skoler 

Jevnlig reflekstellinger for alle elevene.  
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FAU har delt ut refleksvester.  

Deltakelse på Refleksjakten. 

 

Åtte av barneskolene benytter Statens vegvesens tilbud om refleksvest til skolestartere. 

Som regel kommer politiet med vestene, noe som er spennende og motiverer elevene til 

bruk av vestene.  

6 Skoleskyss 
6.1 Er skoleskyss tema når det arbeides med trafikksikkerhet?  

Fire av skolene sier dette er et tema som stadig er oppe fordi det berører mange elever. To 

av skolene sier det er et tema som FAU er opptatt av. Tre skoler sier det er lite aktuelt da kun 

et fåtall elever har skoleskyss.  

 

 


