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FORORD
Trafikksikkerhetsplanen 2016 - 2030 er en revisjon av trafikksikkerhetsplanen for 2013 2025 som ble vedtatt med merknader av Kommunestyret 04.02.2013.
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes blad, Eidsvoll Ullensaker blad og på
kommunens internettside samtidig som relevante offentlige instanser og organisasjoner ble
varslet med brev 08.09.2015, 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 2016-2019.
Ansvaret for prosessen med å revidere trafikksikkerhetsplanen er tillagt Enhet for vann,
avløp, renovasjon og veg (VARV). Simon Öhlin har vært kommunens kontaktperson i
arbeidet. I tillegg har en arbeidsgruppe bestående av Maria Langnes, Rikhard Nilsson, May
Kristin Andersen og Eva Fevang-Johnsen bidratt i arbeidet.
Ullensaker kommune takker for mange flotte bidrag med illustrasjoner til
trafikksikkerhetsplanen fra elever ved Skogmo skole, Jessheim skole og ressurssenter,
Åreppen skole, Bakke skole og Gystadmarka skole. Seks vinnere ble plukket ut.
Illustrasjonene er å finne i trafikksikkerhetsplanen. Forsideillustrasjonen er tegnet av Leonora
Grønli, klasse 7B, Skogmo skole.
Rapporten er utarbeidet av Anne Merete Andersen, Asplan Viak AS, med Kristin Strand
Amundsen som kvalitetssikrer. Birgit Hagen har stått for utarbeidelsen av kartpresentasjoner.
Trafikksikkerhetsplanen 2016-2030 vil danne grunnlaget for videreføring av
trafikksikkerhetsarbeidet i Ullensaker kommune. Det er viktig at trafikksikkerhetsplanen blir
fulgt opp og tiltakene gjennomført.
Høringsutkast til Trafikksikkerhetsplan for Ullensaker kommune lå ute til offentlig ettersyn i
perioden 19.01.2016 – 05.02.2016.
Trafikksikkerhetsplan for Ullensaker kommune 2016 – 2030 med handlingsplan for perioden
2016 – 2019 ble vedtatt i Kommunestyret 10. mai 2016, sak 45/16. Dette dokumentet er
justert i henhold til vedtaket i saken.

Jessheim, mai 2017
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1 INNLEDNING
1.1 Om Ullensaker kommune
Ullensaker kommune er 250,6 km2 stor og hadde 33 310 innbyggere pr. 01.01.15. De siste
10 årene har kommunen hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på i underkant av 1000
innbyggere pr. år.
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 E16 som er en
hovedveg med høy trafikk. Kommunen har også flere fylkesveger med høy trafikkbelastning
med ÅDT opp mot 10-15 000.
Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll og Gardermobanen går gjennom Ullensaker.
Lokaltoget til Dal benytter Hovedbanen fra Kløfta over Jessheim mot Eidsvoll, mens togene
som benytter Gardermobanen kun har stopp på Gardermoen i Ullensaker.
I Ullensaker er det 11 barneskoler, 5 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. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus (FTU)
ivaretar fylkeskommunens ansvar for dette.
Akershus fylkeskommune bevilger penger til trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet.
Statens vegvesen er byggherre for disse tiltakene. I tillegg bevilger Akershus fylkeskommune
«Aksjon skoleveg»-midler og tilskuddsmidler gjennom «Gå til skolen – tryggere skolevei».
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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 som jobber for at færrest mulig skal bli
alvorlig skadet eller drept i trafikken. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver i
trafikksikkerhetsarbeidet overfor myndigheter og bedrifter. Trygg Trafikk gjennomfører
kampanjer og prosjekter, og gir opplæring og informasjon om trafikksikkerhet til barnehager,
skoler, bedrifter, kommuner og myndigheter. Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig
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
1.3.1 Kommunale midler
Det er ikke avsatt egne midler til trafikksikkerhetsarbeid i kommunens budsjett.
Trafikksikkerhetstiltak som gjennomføres av Ullensaker kommune dekkes over drifts-,
investerings- eller vegbudsjettet, og tas inn i økonomiplanen. Midler brukes bl.a. til å dekke
kommunens egenandel ved Aksjon skoleveg-tiltak. En forutsetning for at tiltakene i kapittel 7
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 5.3.1
har en samlet kostnad på i størrelsesorden 85-120 mill. kr.
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1.3.2 Annen finansiering av trafikksikkerhetstiltak
Investeringer i tiltak på riksvegnettet og Statens vegvesens arbeid knyttet til trafikksikkerhet
styres av Nasjonal transportplan og 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.
Akershus fylkeskommune bevilger også årlig andre midler øremerket trafikksikkerhet. I 2015
ble det bevilget 32 millioner 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.
Akershus fylkeskommune har også en tilskuddsordning med navn «Gå til skolen – tryggere
skolevei». Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus fordeler disse midlene.
«Gå til skolen – tryggere skolevei»-ordningen er rettet mot skoleelever i 1. - 4. trinn, med
hovedfokus på 1. trinn. Målet med tiltakene er økt trafikksikkerhet for elevene på skolevegen,
og flere aktive barn til og fra skolen/SFO. Skolene kan bruke midlene til organisering av gågrupper, tiltak som stimulerer til økt aktivitet og til materiell og premiering. 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 kan også søkes om midler til reasfaltering av fortau og gang- /
sykkelveg. Tiltak i forbindelse med fylkesveger kan fullfinansieres gjennom ordningen. Det er
kommunene som tar initiativ til og gjennomfører «Aksjon skoleveg» – tiltak på kommunale
veger, fylkesveger og private veger etter årlig søknad.
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Figur 1: Tegnet av Håkon Seipæjærvi, klasse 6A, Skogmo skole.
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2 ULYKKES- OG TRAFIKKSITUASJONEN I ULLENSAKER
2.1 Ulykkessituasjonen
2.1.1 Ulykkesutvikling
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 2005 - 2014, dvs. de siste 10 årene.
Figuren under viser årlig utvikling i antall trafikkulykker i Ullensaker i perioden 2005 - 2014.
Figuren viser at det er en viss årlig variasjon, men at hovedtrenden er en nedgang i antall
ulykker. Befolkningsvekst og trafikkvekst i perioden tatt i betraktning, er dette en meget
positiv utvikling.
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Figur 2: Utvikling i antall ulykker i perioden 2005 – 2014.

Det opereres med følgende tre skadegrader1 i trafikkulykker: drept, hardt skadd og lettere
skadd.
Drept: Kategorien brukes for involverte som dør umiddelbart eller innen 30 dager, som følge
av skaden de pådro seg i ulykken (FN-standard).

1

Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017
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Hardt skadd: De medisinske kriteriene for denne skadegraden er at skader på for eksempel
hode, ansikt og bryst må være av en viss karakter og alvorlighetsgrad. Kriteriene fastslås
etter medisinsk undersøkelse. For politibetjenter som skal registrere ulykkesdata på åstedet,
kan det være vanskelig å vite om en person oppfyller de medisinske kriteriene som hardt
skadd. Det er derfor ikke uvanlig at politiet kategoriserer en person som hardt skadd dersom
vedkommende må overnatte på et sykehus.
Lettere skadd: Denne restkategorien brukes for alle involverte som har «ikke ubetydelige»
skader, og som ikke kategoriseres som hardt skadd.
Figuren nedenfor viser utviklingen i antall forulykkede delt inn i skadegrad for perioden 2005
- 2014. Gjennom perioden har det vært en reduksjon i ulykker, særlig etter 2007.
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Figur 3: Årlig utvikling i antall drepte/skadde og fordeling på skadegrad.

Noe av forklaringen på reduksjonen i skadde/drepte er at rv. 2 (senere E16) mellom Kløfta
og Nybakk åpnet i 2006/2007. Strekningen var tidligere ulykkesbelastet. E16 er en firefelts
veg med midtdeler av stålrekkverk. Tiltaket reduserte ulykkesrisikoen både på ny trase og på
eksisterende trase som har blitt lokalveg med vesentlig lavere trafikk. Gamle rv. 2 ble gjort
smalere (uten midtstripe) med markert bredere vegskuldre for myke trafikanter.
E6 fra Gardermoen og nordover har vært 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.
Neste figur viser fordeling av ulykkene og utvikling i ulykker på vegnettet innenfor de ulike
vegkategoriene europaveg, fylkesveg, kommunal veg og privat veg. Det er ikke lenger noen
riksveger i Ullensaker da rv. 2 er blitt E16. 1. januar 2010 medførte forvaltningsreformen at
cirka 60 prosent av riksvegene 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.
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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 den mykeste trafikanten med
den alvorligste skadegraden i ulykken.
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Figur 5: Årlig utvikling i fordeling av ulykker på trafikantkategori.

Ulykkene med bil er dominerende og disse ulykkene har en tydeligst samlet nedgang i
perioden. Ulykker med syklister og fotgjengere rapporteres i liten grad til politiet, så det er
stor usikkerhet knyttet til tallmaterialet for disse gruppene.
Ser man ulykkestypene i sammenheng med vegkategoriene ser man at fotgjenger- og
sykkelulykkene utgjør en større andel av ulykkene på kommunale veger enn øvrige veger.
Det er på de kommunale vegene kommunen har størst mulighet til å gjøre
trafikksikkerhetstiltak.
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Figur 6: Fordeling av uhellstyper innenfor hver vegkategori (ulykker i perioden 2005-2014).

Figuren nedenfor viser ulykkene fordelt på type ulykke. En ser tydelig at utforkjøringsulykker
og møteulykker har gått klart ned etter 2007/2008.
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Figur 7: Årlig utvikling i uhellstype.

Aldersfordeling for de drepte og hardt skadde i perioden viser at ulykkene rammer alle
aldersgrupper i befolkningen, men at unge voksne er en særlig ulykkesutsatt gruppe, noe
som dels kan forklares med manglende erfaring som førere av bil/MC/moped. Sammenliknet
med tilsvarende tall for hele Akershus ser en det samme mønsteret, men i Ullensaker er en
noe større andel av ulykkene i aldersgruppen 35-44 år og det er en lavere andel av ulykkene
i aldersgruppen 15-17 år.
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Figur 8: Skadegrad drept eller hardt skadd etter aldersgruppe for perioden 2005 – 2014 (Statens vegvesen).

2.1.2 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
når det gjelder viltulykker. 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

2.1.3 Hovedkonklusjon ulykkesutvikling
Etter gjennomgangen av ulykkestallene kan man trekke følgende konklusjon vedr.
ulykkesutviklingen i Ullensaker de siste 10 årene:




Antall ulykker har gått ned, særlig etter 2007.
Det er primært ulykkene med lettere skader som har gått ned.
Nedgangen i ulykker er størst for ulykker der bilisten rammes.
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Etter at E6 og rv. 2/E16 har blitt utbygd med 4 felt og midtdeler har det blitt færre
alvorlige ulykker.
Ulykkesutviklingen følger dels trafikkutviklingen med en topp i 2007, men deretter har
antall ulykker gått ned selv om trafikken har økt.
Flest ulykker skjer på fylkesvegnettet.

2.2 Trafikksituasjonen
2.2.1 Reisemiddelfordeling
Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2013/20142 viser transportmiddelvalg for
Ullensakers befolkning (n = 626). Ullensaker kommune har en høy bilandel sammenliknet
med nasjonale tall og lavere andel fotgjengere og syklende.
Tabell 2-1: Reisemiddelfordeling fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014.

Bil (fører eller passasjer)
Til fots
Sykkel
Kollektivtransport
Annet

Ullensaker
74 %
14 %
3%
8%
1%

Akershus
66 %
18 %
3%
12 %
1%

Norge
63 %
21 %
5%
10 %
1%

2.2.2 Trafikkutvikling
Tall fra Statens vegvesen viser at trafikkveksten i Akershus i 2013 og 2014 var litt lavere enn
veksten i Norge totalt. Trafikkveksten i Akershus har gjennom den siste 10-årsperioden vært
omtrent på samme nivå som for landet som helhet. Fra 2005-2014 varierte den årlige
trafikkveksten nasjonalt mellom 0,5 % og 3,1 %, mens den for Akershus varierte mellom –
1,3 % og 3,7 %. Året med størst trafikkvekst i perioden var 2007, mens lavest vekst var det i
2009. 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. Etter 2009 har det vært en svak vekst i trafikken både nasjonalt og i
Oslo og Akershus. Trafikkveksten i Akershus var i 2014 på 1,4 %.
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.

De data som er benyttet her er hentet fra «Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014».
Undersøkelsen er finansiert av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbaneverket,
Kystverket og Avinor. Data er samlet inn av TNS Gallup og data i anonymisert form er stilt til
disposisjon av Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
(NSD). Verken Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor.
TNS Gallup, Transportøkonomisk institutt (TØI) eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller
de tolkninger som er gjort her.

2
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Figur 9: Trafikkutvikling på hovedvegnettet 2005-2014.

Tellingene viser en liten topp i 2007/2008 og deretter en reduksjon i trafikken i 2009, med en
svak vekst igjen de fleste steder fra 2010 og en ny topp i 2012.
Det gjennomføres også tellinger på fylkesveger i Ullensaker. Dette er nivå 2-tellepunkter som
vanligvis telles hvert 4. år (siste telling 2011). Utvikling i trafikkmengde viser en vekst i de
fleste tellepunkter. Størst vekst har det vært ved på Trondheimsvegen (fv. 454) ved
Liekrysset og på Ekornrudveien (fv. 458). Førstnevnte skyldes bom på E6 som gjør at flere
benytter lokalvegene for å unngå denne. Syd for Gamle Algarheimsveg har det skjedd en
stor boligutbygging etter 2008 som forklarer trafikkveksten i Ekornrudvegen.
2.2.3 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 halvtimesfrekvens (timesfrekvens i
lavtrafikkperiodene i helgen). Gardermobanen betjenes av lokaltoget mellom Kongsberg og
Eidsvoll og har kun stopp på Gardermoen i Ullensaker. Toget har timesfrekvens alle dager. I
tillegg kommer Flytoget, regiontog og fjerntog som stopper på Gardermoen.
Ullensaker betjenes av følgende busslinjer:






811 Eidsvoll – Eidsvoll verk – Dal - Jessheim
815 Hurdal – Gardermoen - Jessheim
818 Eidsvoll – Fenstad – Nordkisa – Jessheim - Gardermoen
838 Årnes – Rød – Jessheim - Gardermoen
851 (Frogner -) Ask – Kløfta – Oslo Lufthavn
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855 Maura – Gardermoen - Jessheim
313 Dysterud – Vormsund – Rød – Oslo
331/332 Oslo Lufthavn – Ask - Oslo
344 Flybussen Oslo - Gardermoen
352 Kløfta – Frogner – Motorveien – Helsfyr

Det kjøres også noen bestillingstransportlinjer.
En del av linjene har kun få avganger/lav frekvens, mens flere linjer har halvtimesfrekvens
eller timesfrekvens.
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.
2.2.4 Særlig trafikkfarlige skoleveger og skoleskyss
Ca. 650 elever eller 13,9 % av elevene har i skoleåret 2015/2016 skoleskyss i Ullensaker.
189 av disse elevene har skoleskyss pga. særlig trafikkfarlig veg, hvorav 43 av disse igjen
har skyss med taxi. 18 av disse igjen har kun vinterskyss, det vil si fra 01.november til
30.april. Kostnadene til skoleskyss utgjorde totalt ca. 6,7 mill. kr. i 2014. Kommunens
kostnader grunnet trafikkfarlig skoleveg utgjorde ca. 1,3 mill.kr.
Kommunen er ansvarlig for skyss for grunnskoleelever på grunnlag av særlig trafikkfarlig
skoleveg. Søknader om skyss behandles administrativt utfra vedtatte strekninger som gir rett
til fri skoleskyss. Det er skolekontoret (SB-stab) som har ansvar for at det i mai hvert år
fremmes en sak til politisk behandling vedrørende hvilke strekninger som er særlige
trafikkfarlige strekninger. 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 skoleveg 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. Kart over strekningene som er vurdert som
trafikkfarlige skoleveger pr. 2015 er vist i vedlegg.
Et separat tilbud for gående og syklende som gang- og sykkelveger langs noen av de
trafikkfarlige strekningene, ville ført til at antall elever som i dag har krav på skyss pga. særlig
farlig skoleveg ville blitt redusert.
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3 VISJONER OG MÅL
3.1 Overordnede føringer og mål
3.1.1 Nasjonale mål for trafikksikkerhet
Nasjonal transportplan for 2014 – 2023 og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
2014 – 2017 er to viktige overordnede planer som er grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet
i Norge i årene framover.
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017, har følgende målhierarki:




Nullvisjonen - En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge.
Etappemål: Det skal maksimalt være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i
2024. Etappemålet er hentet fra Nasjonal transportplan for 2014-2023, og viser
Stortingets ambisjonsnivå for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen.
Tilstandsmål – I tiltaksplanen er det satt ulike mål for tilstander med hensyn til
(1) trafikantatferd, (2) kjøretøyparken og (3) vegnettet. De fleste av målene gjelder for
2018, og ambisjonsnivået er satt slik at dersom målene nås, kan vi forvente å være i
rute i forhold til etappemålet for 2024.

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 innebærer en ambisjon om en markant og vedvarende reduksjon i antallet
drepte og varig skadde i vegtrafikken.
Den røde grafen i figuren under viser utviklingen i antall hardt skadde og drepte i Norge
siden år 2000 og fram til 2013. Den blå kurven viser målkurven som ligger til grunn for
Nasjonal transportplan 2014 – 2023, og altså etappemålet om maksimalt 500 drepte og hardt
skadde i vegtrafikken i 2024. Faktisk tall i 2014 er 890 drepte og hardt skadde, altså noe
høyere enn figuren viser.
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Figur 10: Figur fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Illustrerer den positive utviklingen i
trafikkulykker i Norge siden 2000 og mål for utviklingen fram mot 2024.

3.1.2 Mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Akershus
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 15.desember 2014.
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Trygg Trafikk, Statens vegvesen og
Akershus fylkeskommune og er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
2014-2017. Planen legger vekt på de trafikantrettede tiltakene. Akershus legger nullvisjonen
til grunn for arbeidet, og i NTP er det nasjonale etappemålet brutt ned til et mål for Akershus
fylke. Dette innebærer en målsetting om maksimalt 42 drepte og hardt skadde i trafikken i
Akershus innen 2024.
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus har følgende mål:





Som et gjennomsnitt i perioden 2015-2018 skal det reduseres til maksimalt 65 drepte
og hardt skadde i Akershus, ref. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 20142017.
Ulykker med hardt skadde eller drepte ungdom skal reduseres med 20 % i perioden
2015 - 2019 i forhold til årene 2011 – 2014.
Ingen barn skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Akershus.
Ingen syklist skal bli drept i perioden 2015 – 2018. Antall hardt skadde syklister skal
reduseres med 20 % i forhold til perioden 2011-2014.

3.1.3 Kommuneplan for Ullensaker
Kommuneplan for Ullensaker 2015-2030 ble vedtatt 07.09.2015 (sak 49/15).
Følgende mål fra kommuneplanen er relevante i trafikksikkerhetssammenheng:
Visjon: Vekstkommunen – tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig!
Kommuneplanmålet innen samfunn og areal er:
 Vi skal utvikle bærekraftige bysamfunn og tettsteder
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En av strategiene for å nå dette målet er:
 Sterkt kollektivtilbud og trygg ferdsel på gang- og sykkelveger
Et av kommunens satsingsområder er å utvikle attraktive og trygge gang- og sykkelveger for
myke trafikanter, herunder trygge skoleveger.
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 skoleveg

3.2 Visjon og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Ullensaker
3.2.1 Visjon for trafikksikkerhetsarbeidet
Ullensaker kommune har følgende visjon for trafikksikkerhetsarbeidet:
I trafikken i Ullensaker skal ingen bli hardt skadet eller drept og alle skal føle seg trygge.

3.2.2 Mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Ullensaker i perioden 2016-2030
Ullensakers mål bygger på de nasjonale målene og målene for Akershus fylke.





Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Ullensaker skal reduseres med 25 % i
gjennomsnitt for perioden 2016-2019, i forhold til gjennomsnittet for perioden 20122015.
Ingen barn skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Ullensaker.
Ulykker med hardt skadde eller drepte ungdom skal reduseres med 20 % i perioden
2016 - 2019 i forhold til årene 2012 – 2015.
Ingen syklist skal bli drept i perioden 2016 – 2019. Antall hardt skadde syklister skal
reduseres med 20 % i forhold til perioden 2012-2015.

På kort sikt skal planen gi grunnlag for å gjennomføre tiltak som kan redusere antallet
ulykker, følgene av ulykker og utrygghet i trafikken. Det 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.
Ved rullering av trafikksikkerhetsplanen skal målene evalueres, og det skal dokumenteres
hvorvidt man har oppnådd målene.

3.3 Måloppnåelse i forhold til forrige trafikksikkerhetsplan
I trafikksikkerhetsplanen for 2013 - 2025 ble det satt følgende mål for ulykkesutviklingen
framover, sammenlignet med perioden 2004 – 2010:
1. Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Ullensaker skal reduseres med en
tredjedel pr. 1000 innbyggere i perioden innen 2016.
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Gjennomsnittlig antall ulykker pr. år med drepte og hardt skadde i perioden 2004 – 2010 var
8,6, mens gjennomsnittet for perioden 2013 – 2014 var 6 ulykker per år. Målet ble satt for
perioden 2013 – 2016. Det foreligger ikke data for vurdering av de siste årene i perioden ved
vurderingen, så situasjonen i 2015/16 kan være en annen da antall ulykker varierer noe fra
år til år. Regnet pr. 1000 innbyggere er ulykkene redusert med 42 % og dersom trenden fra
de siste årene fortsetter ser det ut til at målet (33 % reduksjon) nås med god margin.
Det ble også satt mål om økt sykkelandel:
2. Sykkelandelen skal utgjøre 12 % av reisene under 5 km, jf. hovedplan for sykkelbyen
Jessheim (2004).
Sykkelandelen i Ullensaker ved den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 var bare
5 % for reiser under 5 km. Målet var satt for hele planperioden, og vil kreve en stor endring i
reisevaner.
Det ble også satt et mål knyttet til reiser på skoleveg:
3. Antallet elever som går eller sykler til skolen skal økes med 25 % i forhold til målinger
som ble gjort i 2012.
Dette målet har vist seg vanskelig å evaluere, da resultater fra målingene som ble gjort i
2012 ikke foreligger samlet og det ikke er fulgt opp med videre årlige målinger.

Figur 11: Tegnet av Nikola Petrovic, klasse 7B, Skogmo skole.
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4 LØPENDE TRAFIKKSIKKERHETSARBEID OG PLANER I
KOMMUNEN MED BETYDNING FOR TRAFIKKSIKKERHET
4.1 Større planer med betydning for trafikksikkerhet
4.1.1 Byutviklingsstrategi for Jessheim
I byutviklingsstrategien for Jessheim (2012) ble følgende delmål for trafikk og gater vedtatt:


Utviklingen av Jessheim skal i størst mulig grad bygge opp under eksisterende
kollektivtilbud. Det forventes høyere frekvens som gjenytelse. I tillegg må også
flatedekningen i regionsenteret bedres.



Det legges vekt på gode forbindelser fra Jessheim sentrum til bydelene/omlandet rundt
med kollektivbetjening, gående/syklende og bil på Jessheim.



Gang- og sykkelvegnettet skal være sammenhengende. Det skal legges vekt på
forbindelser i form av snarveger, som gjør gange og bruk av sykkel mer attraktivt enn bil.



Vegnettet, inkludert kollektivknutepunktet, bussholdeplasser, byrom, gang- og
sykkelveger skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle. Transportsystemet skal
ha løsninger som er utformet slik at personer med nedsatt funksjonsevne på en enkel
måte kan orientere seg og ta seg fram dit de skal.



Sentrumsområdene skal avlastes for gjennomgangstrafikk. Det etableres en struktur for
parkeringsplasser og nye veglenker for å sikre dette.



Framkommelighet for buss sikres gjennom kollektivtraseer.

4.1.2 Byplan Jessheim
I Byplanen (vedtatt 16.6.14) ble det vedtatt følgende mål som kan være relevante for
trafikksikkerhetsarbeidet:








Sentrumsområdene skal være tilgjengelige for alle og sentrum skal tilrettelegges på de
myke trafikantenes premisser.
Stasjonsområdet med bussholdeplass skal oppgraderes med krysningsmuligheter for
myke trafikanter over jernbanesporene på stasjonen.
En størst mulig andel av trafikkveksten tas kollektivt eller av gående og syklende, det må
legges til rette for dette. Oppgradering av stasjonsområdet, framkommelighet for buss,
høy arealutnyttelse langs kollektivknutepunkt/ kollektivtraseer er viktige grep i den
sammenheng.
Jessheim må få et styrket og attraktivt kollektivtilbud (frekvens/flatedekning) som kan
konkurrere med privatbilen slik at andelen som benytter tog og buss fordobles. Det bør
også etableres bybuss (pendel) som mater inn mot sentrum/stasjonen.
Det skal arbeides for å etablere et helhetlig sykkelvegnett i Jessheim sentrum i tråd med
hovedplan for Sykkelbyen Jessheim. Utbygging av hovedsykkelvegnettet skal primært
dekke behovene for transportsyklistene som skal til skole, arbeid og fritidsaktiviteter.
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4.1.3 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
legge bedre til rette for syklister. Videre utvikling av Jessheim som sykkelby er et viktig tema i
blant annet arbeidet med Stasjonsområdet og Rådhusplassen, og i planleggingen av
Gystadmarka. 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 Jessheimområdet 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.
4.1.4

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
kommunedelplan for Kløfta. Her er det knyttet rekkefølgebestemmelser til flere av de aktuelle
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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.

4.2 Trafikksikkerhet i planleggings- og utbyggingssaker
Areal- og transportplanleggingen har stor innvirkning på trafikkmengder, reiselengder og valg
av transportmiddel. Antall personskadeulykker øker omtrent proporsjonalt med økende
trafikkmengde, dersom det ikke gjennomføres tiltak som motvirker dette. Areal- og
transportplanleggingen har derfor stor betydning for trafikksikkerheten, særlig ved
lokalisering av skoler og boligområder.
I henhold til de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging bør utbyggingsmønster og transportsystem fremme utvikling av
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer.
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
planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging underbygges
trafikksikkerhetsmålet.
Fysiske trafikksikkerhetstiltak på vegnettet 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 tilstrebes 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. VARV gir uttalelser til prosjekter i tidlig fase der blant annet trafikksikkerhet vurderes.
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.

4.3 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 gangveger, vegbelysning og siktutbedring
både når det gjelder vegetasjon og snøopplag.
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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- og
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.

4.4 Universell utforming
Ullensaker kommune har vært en av 16 pilotkommuner for universell utforming i Norge.
Pilotkommuneprosjektet pågikk fra 2005 - 2008. Ullensaker kommune var fra 2009 - 2013
utnevnt til en av 11 ressurskommuner for universell utforming i Norge.
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.

4.5 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.
Grunnleggende holdninger til trafikk og trafikksikkerhet dannes tidlig og opplæring i
barnehage/skole er et av de viktigste virkemidlene kommunen rår over i
trafikksikkerhetsarbeidet.
4.5.1 Barnehage
Ullensaker kommune har 50 barnehager. 7 av disse er kommunale heldagsbarnehager og
resten er private.
I alle de kommunale barnehagene er trafikk en naturlig del av det allsidige miljøet i
barnehagen. Trygg Trafikk utviklet i 2005 eget materielle rettet mot barnehager. De fleste
barnehagene bruker dette. Særlig framheves beltedyret Tarkus og materiellet som følger
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med. Trygg Trafikks nettsider benyttes også. Trygg Trafikk har også egne kurs for
barnehageansatte, og flere av barnehagene har hatt ansatte på disse kursene.
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 skolevegen.
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.
Barnehagene har også trafikk som ett eget punkt i temaplanen for skolestarterne.
4.5.2 Skole
Grunnskolen i Ullensaker består av 11 barneskoler og 5 ungdomsskoler med totalt 4655
elever pr. høsten 2015.
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.
Det er laget en trafikkopplæringsplan for Ullensakerskolen som ble politisk vedtatt våren
2013. 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. Planen revideres våren 2016.
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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
trafikkopplæringen, og de benytter seg i større grad av materiell og læringsressurser.
Kunnskapsdepartementet innførte høsten 2012 valgfaget Trafikk på ungdomstrinnet som kan
tilbys som et ordinært valgfag eller som trafikalt grunnkurs. Dette er en viktig arena for å nå
både elever og foresatte på en bedre måte enn før. For at valgfaget kan godkjennes som
trafikalt grunnkurs, må skolene følge Statens vegvesen sine bestemmelser for opplæringen.
1 av 4 ungdomsskoler i Ullensaker kommune tilbyr trafikk som valgfag for skoleelevene.

Figur 12: Tegnet av Maria H. Pedersen, Gystadmarka skole.
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5 FOKUSOMRÅDER OG PRIORITERTE TILTAK
Ansvaret for trafikksikkerheten ligger både hos trafikanter og myndigheter. Kommunenes
ansvar for trafikksikkerheten er i stor grad knyttet til utformingen av et trygt lokalmiljø og til
beskyttelse av myke trafikanter, fotgjengere og syklister, slik at befolkningen kan bevege seg
trygt i sine nabolag. I tillegg til kommunens rolle som vegholder, er trafikksikkerhet også
knyttet til kommunens ansvar som skole- og barnehageeier, transportør, kjøper av
transporttjenester og som arbeidsgiver.
Med utgangspunkt i kommunens satsing i kommuneplanen, ulykkessituasjonen og
virkemidlene kommunen rår over videreføres satsingen på gående og syklende og spesielt
unge trafikanter.
I kommuneplanen er trygg ferdsel på gang- og sykkelveger blant strategiene for å oppnå
overordnede mål og et av kommunens satsingsområder er å utvikle attraktive og trygge
gang- og sykkelveger for myke trafikanter, herunder trygge skoleveger. 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 skolevegene mer
trafikksikre.
En satsing på god tilrettelegging for trygg ferdsel for gående og syklende vil også bygge opp
under ønsket utvikling i reisemiddelfordeling med redusert biltrafikk, som igjen vil bidra til å
bedre trafikksikkerheten.
Tiltakene er videre delt inn i:




Organisatoriske tiltak
Trafikantrettede tiltak (forebyggende og holdningsskapende)
Fysiske tiltak

5.1 Organisatoriske tiltak
Ordfører og rådmann har en viktig rolle i forhold til trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å sørge
for forpliktende planer og at rapporteringsrutiner og ansvarsfordeling sektorene imellom blir
tydeliggjort.
Tabell 5-1: Organisatoriske tiltak i perioden 2016-2019.

Aktivitet

Ansvarlig

Videreføre det administrative trafikksikkerhetsforumet (TS-forum)

VARV

Videreføre systematisk gjennomgang av trafikksikkerhet i alle
arealplaner

VARV

5.2 Trafikantrettede tiltak
Kommunen har stor påvirkning på det holdningsskapende arbeidet gjennom både helseskole- og barnehagesektoren.
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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 samt
helsestasjonene. Videre er eksterne aktører som politi, Trygg Trafikk og Statens vegvesen
viktige samarbeidspartnere.
5.2.1 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.
Tabell 5-2: Tiltak i barnehager i perioden 2016-2019.

Aktivitet

Ansvarlig

Kommentar

Integrere trafikkopplæring i barnehagenes
planverk

Den enkelte
barnehage

Benytte Barnas Trafikklubb og
annet læremateriell fra Trygg
Trafikk

Følge vedtatte prosedyre i
kvalitetssystemet for å ivareta sikkerhet
på turer til fots, med bil eller
kollektivtransport

Den enkelte
barnehage

Inkl. krav til transportør om
forsvarlig sikkerhetsutstyr ved
bestilling av buss/drosje.

Benytte nærmiljøet på tur for
trafikkoppdragelse

Den enkelte
barnehage

På tur skal alle bruke
refleksvester.

Informasjonsarbeid rettet mot foreldrene
ved at trafikksikkerhet og trafikkopplæring
tas opp årlig.

Den enkelte
barnehage

Inkl. sikring av barn i bil,
refleksbruk, regler for parkering og
rutiner ved levering/henting, samt
informasjon om viktigheten av å gå
og sykle (viktig både i
folkehelseperspektiv og for
redusert biltrafikk).

5.2.2 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 skoleveg 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.
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
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skolen. 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
skolevegen. Foreldre har en viktig rolle når det gjelder å gjøre barna selvstendige og
rasjonelle i trafikken.
Tabell 5-3: Tiltak i skolen i perioden 2016-2019.

Aktivitet

Ansvarlig

Følge opp/implementere
Ullensakerskolens plan for
trafikkopplæring og påse at
trafikkopplæring er integrert i årsplanene i
samsvar med Kunnskapsløftets
kompetansemål.

Den enkelte skole

Ha rutiner for å ivareta sikkerhet på turer
til fots, sykkel, med bil eller
kollektivtransport.

Den enkelte skole

Utnevne en trafikkansvarlig lærer på hver
skole.

Den enkelte skole

Ha trafikksikkerhet som årlig tema på
foreldremøter.

Den enkelte skole

Vurdere tiltak ved de enkelte skoler med
hensyn til parkering og av/påstigningsarealer for buss/taxi/bil for å
unngå trafikkfarlige situasjoner.

VARV

Årlig vurdering av trafikkfarlige
skoleveger.

Den enkelte skole
inkl. FAU

Som grunnlag for politisk vedtak
om strekninger der det gis skyss
pga. trafikkfarlig skoleveg.
Aktuelle tiltak rapporteres videre til
VARV for vurdering av utbedring.
Mindre tiltak kan gjennomføres
løpende eller kan inngå som
Aksjon skoleveg-tiltak.

Opprettholde krav om bruk av hjelm på
sykkelturer i skoletiden.

Den enkelte skole

Det er kartlagt at alle skolene gjør
dette i dag, men det er viktig at
dette opprettholdes.

Gjennomføre følgegrupper / «gåbuss» og
konkurranser mellom klassene om høyest
andel som går til skolen. Ivaretas bl.a. av
ordningen «Gå til skolen – tryggere
skoleveg».

Skolene v/ledelsen
har ansvar for
informasjon om
ordningen.

Valgfaget Trafikk ønskes i løpet av
perioden tilbudt på alle ungdomsskolene

Ullensaker kommune

Kommentar

Rutinene må gjøres kjent for
elever, ansatte og foresatte.
Det utnevnes en kontaktperson
med ansvar for trafikksikkerhet på
skolene som bl.a. har ansvar for
bestilling av refleksvester,
formidling av informasjon og har
hovedansvar for trafikkprosjekter.

KOMEI

Skolene v/elevråd
og FAU - ansvar for
gjennomføring.
Kommunen skal sørge for at alle
ungdomsskolene har nødvendig
kompetanse.
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5.3 Fysiske tiltak
5.3.1 Fysiske tiltak på kommunale veger
Prioriterte streknings- og punkttiltak
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.
De foreslåtte tiltak er vurdert med grunnlag i faglige vurderinger, bl.a. med hensyn til
trafikksituasjonen, evt. ulykker, skoleveg, samt innspill fra bl.a. publikum, beboerforeninger,
velforeninger, skoler/FAU og barnehager. Tiltakene er også sett i sammenheng med
strekninger hvor det gis skoleskyss pga. trafikkfarlig veg. Tabellen er basert på tiltak fra
forrige handlingsplan som ikke er gjennomført og justert etter prosjekters fremdrift og tildeling
av midler.
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.
Grove kostnadsoverslag basert på løpemeterpriser er angitt (inkl. rigg og drift, mva. og
byggherrekostnader).
Tabell 5-4: Prioriterte fysiske tiltak med kommunalt ansvar.

Prioritet

1

Tiltak/beskrivelse

Lengde

Anslått
kostnad

Kommentar

Nr.
på
kart

Sørbakkvegen; fortau

700 m

13,7 mill

Inntaksområde/område:
Mogreina

2

Skoleveg til Mogreina skole.
På strekningen som er totalt
1 km er det bygget ca. 300 m
fortau. Vedtatt
reguleringsplan foreligger.
Byggeplan starter opp
vinteren 2016.
2

Gamle Trondheimsveg,
Jessheim; fortau

1,2 km

23,5 mill

Inntaksområde/område:
Døli/Jessheim sør

1

Boligveg med 40 km/t og
fartshumper. Planteskole og
hagesenter genererer mye
fremmedtrafikk. Skoleveg til
Døli skole. Bredt vegareal.
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Det er utarbeidet forprosjekt.
Må reguleres.
3

Nordbyvegen planovergang;
snuhammer og tilpasninger
av Nordbyvegen

-

3,5 mill

Inntaksområde/område:
Gystadmarka/Jessheim

3

Planovergangen skal bygges
om slik at det ikke lenger blir
gjennomkjøring.
4

Vardevegen; gang- og
sykkelveg

300 m

7,3 mill

Inntaksområde/område:
Mogreina

4

Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (13
elever 2015)
Arbeid med ny
reguleringsplan starter
vinteren 2016.
5

Myrhusvegen; gang- og
sykkelveg

1,5 km

36,7 mill

Inntaksområde/område:
Borgen

5

Gjennomkjøringstrafikk
mellom Jessheim og
Sørumsand/Lørenfallet.
Viktig skoleveg til Borgen
skole.
Det aller meste av
Myrhusvegen er regulert eller
er under regulering i ulike
private boligplaner hvor det
er satt rekkefølgekrav for
opparbeidelse.
6

7

Gang- og sykkelveger langs
Bakkedalen og
Gamlevegen, Kløfta

Aurvegen; utredning av tiltak
for at ikke vegen lenger skal
anses som særlig
trafikkfarlig som skoleveg.

Ullensaker kommune

Strekningene
er ikke
avklart

-

1,7 km

-

Inntaksområde/område:
Bakke/Kløfta

6

Kan bli etablert i forbindelse
med etablering av
idrettsanlegg i Bakkedalen.
Reguleringsplanarbeidet er
ikke startet opp.
Inntaksområde/område:
Mogreina

7

Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (6
elever 2015).
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Veglys
Pr. høsten 2015 pågår det et prosjekt for å kartlegge og skifte ut veglys med armaturer
inneholdende kvikksølv eller bly til LED-lys. Dette er en lovpålagt utskiftning for å oppfylle
nye miljøkrav som gjennomføres i samtlige kommuner på Øvre Romerike. Prosjektet skal
være ferdig i 2017. Det er i 2015 bevilget 10 millioner til prosjektet.
Nye gang- og sykkelveger skal bygges med tilstrekkelig vegbelysning og skal inngå i
prosjektene.
5.3.2 Prioriteringsliste for fysiske tiltak på fylkesvegnettet
Kapittelet gir en oversikt over aktuelle tiltak langs fylkesveger i Ullensaker kommune. Statens
vegvesen Region Øst har ansvar for gjennomføring av tiltak på fylkesveger.
Gjennomføring av tiltakene er avhengig av størrelsen på Statens vegvesens budsjetter til
tiltak på fylkesveger, samt hvordan Statens vegvesen/Akershus fylkeskommune prioriterer
slike tiltak i Ullensaker i forhold til tilsvarende prosjekter i andre kommuner.
Prioriterte streknings- og punkttiltak
Tabellene nedenfor viser Ullensaker kommunes prioriteringsliste for strekningstiltak og
krysstiltak langs fylkesveger. Tabellen er basert på forslag som er videreført fra forrige
trafikksikkerhetsplan og nye tiltak basert på innspill fra publikum, beboerforeninger,
velforeninger, skoler, barnehager og FAU. Tiltakene er også basert på rapporten «Trygging
av skoleveger i Akershus - grunnlag for prioritering» utarbeidet av Statens vegvesen august
2014. Tiltakene er også sett i sammenheng med strekninger hvor det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig veg. Tiltakene er også basert på Handlingsprogram for samferdsel i Akershus
2016-2019 og er i stor grad i samsvar med denne for å muliggjøre at prosjektene realiseres.
Grove kostnadsoverslag basert på løpemeterpriser er angitt (inkl. rigg og drift, mva. og
byggherrekostnader samt uforutsett). Kostnader for enkelte tiltak er basert på
kostnadsoverslag i forprosjekter fra Statens vegvesen.
Tiltakene er oppført i prioritert rekkefølge. Nummereringen i tabellen henviser til kart i
vedlegg som viser tiltakenes geografiske plassering.
Tabell 5-5: Prioriterte strekningstiltak langs fylkesveger.

Prioritet

1

Tiltak/beskrivelse

Lengde

Anslått
kostnad

Kommentar

Nr.
på
kart

Fv. 178 Algarheimsvegen,
M Jul Halvorsens veg Røde Kors-garasjen; fortau
langs sørsiden

270 m

6,2 mill

Inntaksområde:
Skogmo/Jessheim vest

8

ÅDT: 8000
Reguleringsplan vedtatt
03.09.2007. Tiltaket er
prioritert i Handlingsprogram
for samferdsel i Akershus
2016 - 2019. Prosjektet er i
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byggeplanfase høsten 2015
hos Statens vegvesen.
2

Fv. 455 Gjerdrumsvegen,
Gamlevegen Tveiterhellinga; gang- og
sykkelveg begge sider

280 m
+190 m

25 mill.
kr

Inntaksområde:
Åreppen/Bakke

14

ÅDT: 4700
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (1 elev
2015).
Prioritet 1 i rapporten
Trygging av skoleveger i
Akershus (2014).
Skisseprosjekt er utarbeidet
av Statens vegvesen i august
2015.
Med i handlingsprogrammet
for Akershus som tiltak som
kan vurderes prioritert 20172020. Arbeid med
reguleringsplan igangsettes i
2015 og forslag til
reguleringsplan sendes til
kommunen i 2017.

3

Fv. 179 Hauersetervegen,
Nordkisa - Hauerseter;
gang- og sykkelveg

4 km

48,9 mill

Inntaksområde:
Nordkisa/Hauerseter

10

ÅDT: 2400
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (10
elever 2015).
Prioritet 8 i rapporten
Trygging av skoleveger i
Akershus (2014).
Reguleringsplanarbeid
pågår.
4

Fv. 462 Mogreinavegen,
Østli – Risebru; gang- og
sykkelveg (evt. med bro)

1,1 km

25 mill
(40 mill)

Inntaksområde: Mogreina

9

ÅDT: 700
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (43
elever 2015 (Snippen Risebru)).
Prioritet 3 i rapporten
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Trygging av skoleveger i
Akershus (2014). Må
reguleres på nytt.
Skisseprosjekt er utarbeidet
av Statens vegvesen i mai
2015. Aktuelt
reguleringsplanprosjekt i
handlingsplanen for
Akershus.
5

Fv. 178 Krokfossvegen,
Sandhagan – fv. 470; gangog sykkelveg

630 m

11,6 mill

Inntaksområde: Hovin/Sand

23

ÅDT: 1600
Trafikkfarlig skoleveg.
Prioritet 2 i rapporten
Trygging av skoleveger i
Akershus (2014).
Skisseprosjekt er utarbeidet
av Statens vegvesen i
november 2014. Med i
handlingsprogrammet for
Akershus som tiltak som kan
vurderes prioritert 20172020.

6

Fv. 454 Trondheimsvegen,
Bakkevegen - Gamle Kløfta;
gang- og sykkelveg

950 m

23,3 mill

Inntaksområde: Bakke/Kløfta

13

ÅDT: 4400
Reguleringsplan vedtatt
24.01.1994. Det er søkt
planmidler for oppstart av ny
reguleringsplan i 2016.

7

Fv. 454 Trondheimsvegen,
Bondal bru – Risa; gang- og
sykkelveg

750 m

9,2 mill

Inntaksområde: Mogreina

11

ÅDT: 5600
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (2
elever 2015).

8

Fv. 458 Kisavegen, fv.179 Sannerud; gang- og
sykkelveg

1,8 km

35 mill

Inntaksområde: Nordkisa

15

ÅDT: 1600
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (5
elever 2015).
Prioritet 4 i rapporten
Trygging av skoleveger i
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Akershus (2014).
Aktuelt skisseprosjekt 20172020 i handlingsplan for
Akershus.
9

Fv. 460 Holtegutua, fv. 470 Olaløkka; gang- og
sykkelveg

1 km

18,5 mill

Område: Sand

18

ÅDT: 1800
Trafikkfarlig skoleveg.
Prioritet 5 i rapporten
Trygging av skoleveger i
Akershus (2014).
Aktuelt skisseprosjekt 20172020 i handlingsplan for
Akershus.

10

Fv. 451 Isingrudvegen, fv.
452 - Lindebergvegen;
gang- og sykkelveg

750 m

9,2 mill

Inntaksområde: Bakke/Kløfta

21

ÅDT: 300-800
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (2
elever 2015).
Prioritet 6 i rapporten
Trygging av skoleveger i
Akershus (2014).

11

Fv. 458 Gamle
Kongsvingerveg, Borgen Borgen skole; gang- og
sykkelveg

750 m

18,4 mill

Inntaksområde: Borgen

16

ÅDT: 500
Prioritet 7 i rapporten
Trygging av skoleveger i
Akershus (2014).

12

Fv. 462 Mogreinavegen, fv.
454 til Risebru; gang- og
sykkelveg

1,2 km

29,4 mill

Inntaksområde: Mogreina

19

ÅDT: 700
Delstrekningen fv. 454 –
Baskopvegen (330 m) har
prioritet 9 i rapporten
Trygging av skoleveger i
Akershus (2014).

13

Fv. 460 Vilbergvegen,
Olaløkka – fv. 469; gang- og
sykkelveg

Ullensaker kommune

920 m

11,3 mill

Inntaksområde/område:
Hovin

24
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ÅDT: 1800
Prioritet 10 i rapporten
Trygging av skoleveger i
Akershus (2014).
14

Fv. 461/460
Lievegen/Vilbergvegen, fv.
454 - Vilberg; gang- og
sykkelveg

750 m

18,4 mill

Inntaksområde/område:
Nordkisa

22

ÅDT: 1700
Trafikkfarlig skoleveg.
Prioritet 11 i rapporten
Trygging av skoleveger i
Akershus (2014).

15

Fv. 458 Kisavegen, fv. 174 Gml. Algarheimsveg; gangog sykkelveg

500 m

12,2 mill

Inntaksområde: Algarheim

17

ÅDT: 1600
Reguleringsplan foreligger
27.06.1994.

16

Fv. 458 Kisavegen; Gml.
Algarheimsveg - Sannerud;
gang- og sykkelveg

2,8 km

34,3 mill

Inntaksområde: Algarheim

20

ÅDT: 1600
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (8
elever 2015).

17

Fv. 457 Rambydalsvegen,
gangveg slutt - Solliavegen;
gang- og sykkelveg

600 m

7,3 mill

Inntaksområde/område:
Skogmo

25

ÅDT: 1200
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (4
elever 2015).
18

Fv. 174 Algarheimsvegen,
fv. 458 (Fonnbekkrysset) –
Onsrud; gang- og sykkelveg

2,5 km

30,6 mill

Inntaksområde: Algarheim

29

ÅDT: 5600
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (13
elever 2015).
Reguleringsplan for
strekningen vedtatt
30.08.2004.
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Fv. 179 Grøndalsvegen,
Nore - Grøndalen; gang og
sykkelveg

39

2,8 km

34,3 mill

Inntaksområde/område:
Nordkisa

27

ÅDT: 1500
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (7
elever 2015).
20

Fv. 458 Åsvegen,
Ekornrudvegen - fv. 174;
gang- og sykkelveg

1,7 km

20,8 mill

Inntaksområde/område:
Algarheim

28

ÅDT: 500
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (6
elever 2015).
21

Fv. 458 Kopperudvegen,
Stensby stadion - Kopperud;
gang- og sykkelveg

2,2 km

26,9 mill

Inntaksområde/område:
Nordkisa

26

ÅDT: 800
Trafikkfarlig skoleveg.
22

Fv. 458 Sætrevegen,
Sætresvingen hpl –
Jelkerud; utredning av
eventuelle tiltak for at ikke
vegen lenger skal anses
som særlig trafikkfarlig som
skoleveg.

2,9 km

Inntaksområde/område:
Mogreina

34

ÅDT: 800
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (41
elever 2015).
Aktuelle tiltak og
tiltaksstrekning må vurderes
nærmere.

23

Fv. 452 Ilevegen,
Myrvangvegen - Sørum
grense; utredning av
eventuelle tiltak for at ikke
vegen lenger skal anses
som særlig trafikkfarlig som
skoleveg.

2,3 km

-

Inntaksområde/område:
Åreppen

33

ÅDT: 1000
Det gis skoleskyss pga.
trafikkfarlig skoleveg (5
elever 2015).
Aktuelle tiltak og
tiltaksstrekning må vurderes
nærmere.
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Tabell 5-6: Prioriterte krysstiltak på fylkesveger.

Prioritet

1

Tiltak/beskrivelse

Anslått
kostnad

Kommentar

Krysset fv. 459 x fv. 454
(Trondheimsvegen x
Ringvegen); rundkjøring

13,2 mill

Inntaksområde/område:
Jessheim

Nr.
på
kart
30

ÅDT: 7000
Prioritert i Handlingsprogram for
samferdsel i Akershus 20162019.
2

Krysset fv. 454 x fv. 462 x fv.
458 (Bondal); ny kryssløsning

20-30 mill

Område: Mogreina

31

ÅDT: 5600
Reguleringsplan må utarbeides.
Tiltaket vil trolig omfatte ny
rundkjøring og nye g/s-veger.
3

Krysset fv. 178 x fv. 460
(Gravhaugkrysset);
oppstramming og kanalisering
av krysset

Inntaksområde: Hovin/Sand

35

ÅDT: 5.200
Må sees i sammenheng med
tiltak fra Sandshagan til fv. 178.

4

Fv. 174 Algarheimsvegen ved
Skogmo skole; signalregulert
fotgjengerkryssing

1 mill

Inntaksområde: Skogmo

32

ÅDT: 13.000
Oversendes Statens vegvesen til
behandling.

5.3.3 Andre tiltak
I tabellen nedenfor er det angitt andre fysiske tiltak som kommunen vil følge opp som
omfatter større områder eller involverer flere aktører.
Tabell 5-7: Andre fysiske trafikksikkerhetstiltak.

Nummer

Tiltak/beskrivelse

Kommentar

1

Tiltak for å hindre vilt å krysse E6 og
jernbanen på strekningen mellom Kløfta
og Jessheim.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har
ansvar for gjennomføring av tiltak.

2

Gjennomgang og utbedring av belysning

Forsterket belysning ved
fotgjengeroverganger på både
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3

Opparbeide gangfelt over
Trondheimsvegen (Kløfta) ved kryss med
Handelsvegen.

4

Opparbeide gangfelt over
Trondheimsvegen (Jessheim) til
skattekontoret ved Veiberggata.

5

Etablere fotgjengerundergang under
Trondheimsvegen (Kløfta) ved sørenden
av Bakkedalen mot Gislestubben og
renseanlegget.

Ullensaker kommune
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kommunale veger og fylkesveger er
aktuelle tiltak. Aktuelle punkter vil bli
gjennomgått om spilt inn for prioritering
for gjennomføring.

Innarbeides ved neste rullering av
trafikksikkerhetsplanen iht. vedtak i
kommunestyret (sak 45/16).
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Figur 13: Tegnet av Maja Grønbekk Stamnes, klasse 2C, Jessheim skole og ressurssenter.
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6 OPPFØLGING
6.1 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.

6.2 Forankring
Trafikksikkerhetsplanen er forankret under enhet for vann, avløp, renovasjon og veg (VARV),
og tiltak og oppfølging av saker skal behandles i Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur
(HTIK).
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 ble ut til offentlig ettersyn etter behandling i HTIK, HSB og
HOP. Etter høringsperioden er planen sendt til politisk behandling i Eldrerådet, Kommunalt
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRMNF), Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
og samtlige hovedutvalg før endelig vedtak i Kommunestyret.
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VEDLEGG 1: OVERSIKT GJENNOMFØRTE TILTAK
Gjennomførte tiltak fra forrige revisjon av trafikksikkerhetsplanen
Tabellene nedenfor viser de fysiske tiltakene fra handlingsplandelen av
trafikksikkerhetsplanen 2013-2025 samt tiltak prioritert i trafikksikkerhetsplanen på
fylkesveger som er gjennomført. Tiltakenes nummerering er hentet fra planen.
Fysiske tiltak som er utført på kommunale veger
Prioritet
1

Tiltak/beskrivelse

Kommentar

Mogreina skole: Opparbeidelse av busssnuplass / parkeringsplass ved skolen.

Ferdigstilt.

Fysiske tiltak som er utført på fylkesveger
Prioritet

Tiltak/beskrivelse

Kommentar

1

Fv. 454 Trondheimsvegen, Kløfta nord Jessheim syd; gang- og sykkelveg

Ferdigstilt høsten 2015.

6

Fv. 178, Sand - Krokfoss

Belysning er satt opp.

Andre trafikksikkerhetstiltak som er
gjennomført i perioden
Sone 30 km/t Jessheim
Det er innført fartsgrense 30 km/t i Jessheim
sentrum, slik at det nå er en 30-sone som omfatter
Nordbymoen og Jessheim sentrum. Avgrensing er
vist på kartet.
Tiltak ved skolene
Det er gjennomført utbedringer og omstrukturering
av parkeringsområder og områder for av/påstigning
ved flere skoler. Det er gjort slike tiltak ved
følgende skoler:
 Bakke
 Gystadmarka
 Hovin
 Jessheim
 Åreppen
 Vesong
I tillegg er det bygget ny skole på Nordkisa.
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VEDLEGG 2: TRAFIKK PÅ VEGNETTET I ULLENSAKER
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VEDLEGG 3: PERSONSKADEULYKKER I ULLENSAKER 2005-2014
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VEDLEGG 4: SÆRLIG TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEGER 2015/16
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VEDLEGG 5: OVERSIKT TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK I
ULLENSAKER
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VEDLEGG 6: EFFEKT AV DE VANLIGSTE FYSISKE
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK
Nedenfor følger en kort beskrivelse av effekten av en del fysiske tiltak som er mye brukt eller
etterspørres i stor grad. Sentrale håndbøker er: Trafikksikkerhetshåndboka, TØI, Håndbok
V128 Fartsdempende tiltak og Håndbok V127 Gangfeltkriterier, utarbeidet at Statens
vegvesen. Trafikksikkerhetshåndboka beskriver også effekten av andre tiltak som opplæring,
informasjon, kontroll mm.
Reduksjon av trafikkmengder
Den viktigste enkeltfaktor som påvirker antallet trafikkulykker er trafikkens omfang. Jo større
trafikk det er, desto flere trafikkulykker vil inntreffe. Den estimerte økningen av det totale
antall ulykker når trafikkmengden øker med 1 %, er 0,88 %. Med andre ord vil en økning i
trafikkmengden medføre en økning av antall ulykker dersom ikke tiltak settes inn. Effektive
tiltak må settes inn dersom man i tillegg skal få til en reduksjon av ulykkene i forhold til
dagens trafikkmengde.
Reduksjon av fartsnivå
Høy fart og stor fartsvariasjon øker sannsynligheten for ulykker og alvorlige personskader
fordi kravene til trafikantenes observasjons- og reaksjonsevne øker, og fordi bremselengden
øker proporsjonalt med kvadratet av hastigheten. Undersøkelser viser at en nedsettelse av
farten fra 50 til 40 km/t eller fra 50 til 30 km/t gir en reduksjon i antall ulykker på hhv. 20 % og
30 %.
Fastsetting av fartsgrenser blir et kompromiss mellom hensynet til framkommelighet for de
kjørende og hensynet til sikkerhet og miljø både for de kjørende og andre som ferdes langs
vegen. For å oppnå respekt for lave fartsgrenser er det viktig at kjørelengden ikke blir for
lang før man kommer ut på et hovedvegnett med høyere fartsgrense og høyt sikkerhetsnivå.
30-soner og humper
Ulykkesrisikoen er omtrent halvparten så stor på veger med fartsgrense 30 km/t og humper i
forhold til veger med fartsgrense 50 km/t. Undersøkelser viser at skilting alene som regel
ikke har effekt, men at humper er nødvendig for å få ned det reelle fartsnivået. 30–soner og
humper er et effektivt og forholdsvis rimelig tiltak som bør innføres i eksisterende
boligområder. I nye boligområder bør vegene planlegges og utformes slik at de innbyr til lav
fart, for eksempel med korte blindveger, opphøyde felt, smal kjørebane, annet belegg og
tilpasset belysning.
Helhetlig veg- og arealplanlegging med bygging av samleveger med høyere standard og
egne anlegg for myke trafikanter og fornuftig plassering av aktiviteter som genererer trafikk
er også viktig.
Gangfelt
Gangfelt er primært et framkommelighetstiltak og ikke trafikksikkerhetstiltak. Oppmerket
gangfelt er et tiltak som mange tror gir trafikksikkerhetsgevinst, men som må brukes med
varsomhet. Trafikksikkerhetshåndboka til TØI oppgir at antall personskadeulykker kan øke
ved bruk at oppmerket gangfelt. Forklaringen på dette kan være at bare litt over 50 % av de
kjørende overholder vikeplikten for fotgjengere ved gangfelt. Dette kan igjen skyldes at det
totale antallet gangfelt er høyt og aktiviteten ofte lav slik at bilistene ikke forventer at noen
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skal krysse. Fotgjengerne på sin side føler en trygghet ved at gangfelt er oppmerket og er
kanskje ikke tilstrekkelig oppmerksomme. Gangfeltet gir falsk trygghet.
I en del tilfeller vil det derfor være riktig å fjerne malte gangfelt for å bedre sikkerheten for
gående og syklende.
Gangfelt forsterket med andre sikringstiltak kan imidlertid være et godt tiltak dersom antall
kryssende fotgjengere er tilstrekkelig høyt, jamfør Statens vegvesens Håndbok V127,
Gangfeltkriterier.








Trafikkøy/refuge i gangfelt: Trafikkøy i gangfelt synes å redusere ulykker både for
fotgjengere og kjørende. Trafikkøyer gjør det mulig for fotgjengere å dele kryssingen
av vegen inn i flere etapper, der kun en trafikkretning krever oppmerksomhet på hver
etappe. TØI oppgir en reduksjon i antall fotgjengerulykker på 43 % i forhold til et
vanlig oppmerket gangfelt.
Opphøyd gangfelt: Opphøyd gangfelt gir en nedgang i antall ulykker både for
fotgjengere og kjøretøy. Nedgangen i ulykker for fotgjengere ved opphøyde gangfelt
kan skyldes at flere kjørende overholder vikeplikten. Opphøyde gangfelt gir også en
fartsreduksjon som har en positiv innvirkning. Fartsreduksjonen er avhengig av
utformingen på opphøyningen. Opphøyde gangfelt bidrar også til en nedgang i
personskadeulykker der kun kjøretøy er innblandet. TØI oppgir en reduksjon i antall
fotgjengerulykker på 42 % i forhold til et vanlig oppmerket gangfelt.
Belysning av gangfelt: Riktig belysning er viktig for fotgjengerulykker i mørke, og
spesielt ved kryssingssteder. Dårlig eller feil belysning av gangfelt kan virke mot sin
hensikt og ”viske ut” synskontrastene mellom fotgjenger og bakgrunn. TØI oppgir en
reduksjon i antall fotgjengerulykker på 63 % i forhold til et ubelyst gangfelt.
Signalregulert gangfelt: Signalregulering av gangfelt reduserer antall ulykker totalt
med 5-10 % og fotgjengerulykkene med 10-15 %. Signalregulering av gangfelt er
aktuelt ved fartsgrenser 30, 40 eller 50 km/t når ÅDT > 5000. Ved fartsgrense 60
km/t, kan signalregulering etableres hvis ÅDT > 2000. Det stilles også krav til antall
kryssende myke trafikanter i makstimen avhengig av fartsnivå og trafikkmengde.

Veglys
Vegbelysning reduserer antall personskadeulykker i mørke med 25 - 30 %. Dette til tross for
at farten øker i mørket, særlig på rett veg, når belysning innføres. Reduksjonen gjelder både
ved oppsetting av veglys på tidligere ubelyst veg og ved utbedring av dårlig veglys (5 ganger
tidligere belysningsnivå eller mer).
Gang- og sykkelveger og fortau
I følge undersøkelser kan man ikke hevde at bygging av gang- og sykkelveger reduserer
antall personskadeulykker. En viss tendens til nedgang av ulykker med fotgjengere langs veg
er å spore. Bygging av fortau har nesten samme effekt, her er det i tillegg en liten tendens til
nedgang i sykkelulykkene.
Bygging av g/s-veger og fortau har imidlertid virkninger på andre forhold enn ulykkene. Ved
bygging av g/s-veger økes gang- og sykkeltrafikkmengden, fotgjengere og syklister får bedre
framkommelighet, trygghet, trivsel og helse og rammebetingelsene for en miljømessig bedre
transportfordeling styrkes. Utbygging av gode tosidige anlegg for gående og syklende vil
også kunne bidra til å redusere behovet for kryssing av veg.
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Planskilte kryssingssteder medfører sterk nedgang i antall ulykker med fotgjengere som
krysser vegen. Ofte må man ha et godt og sammenhengende utbygd gang- og sykkelvegnett
for å få til en høy bruk av de planskilte kryssingene. Sånn sett vil et sammenhengende nett
for gående og syklende separert fra biltrafikken ha en gunstig virkning.
Tilrettelagt kryssingspunkt
Dersom antall kryssende fotgjengere i makstimen er så lite at det ikke anbefales å anlegge
gangfelt, kan man anlegge et tilrettelagt kryssingspunkt. Det betyr at man legger til rette for
kryssing og sikrer kryssingspunktet på beste måte, men man gir ingen rettigheter til de myke
trafikantene i form av vegmerking eller skilting. Gode sikringstiltak kan være fjerning av
vegetasjon og snø slik at sikten blir god, samt sørge for god belysning. Trafikkøy/refuge
mellom kjørebanene kan også være aktuelt.
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VEDLEGG 7: PRINSIPPER FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I
ULLENSAKER
I dette vedlegget beskrives en del kriterier og prinsipper som Ullensaker kommune legger til
grunn ved fastsettelse av fartsgrenser, fartsdempende tiltak, anleggelse av gangfelt, skilting
av vegnettet og ved vurdering av forslag til nye tiltak/endringer.

Fartsgrenser
Ullensaker kommune legger anbefalinger i NA-rundskriv3 05/17 ”Kriterier for fartsgrenser i
byer og tettsteder” til grunn for fastsettelse av fartsgrenser på vegnettet. Til grunn for
kriteriene ligger følgende:
Fartsgrenser Bruksområde
30 km/t

Brukes i første rekke på adkomstveger i boligområder og sentrumsområder,
men kan også unntaksvis brukes på hoved- og samleveger 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 rekke på samleveger i bolig- og sentrumsområder

50 km/t

Generell fartsgrense innenfor tettbygd strøk dersom særskilt fartsgrense
ikke er skiltet.

60 km/t

Brukes på enkelte hovedveger 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.

Kriterier for bruk av fysiske fartsdempende tiltak
Der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere 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 (vegledning) om fartsdempende tiltak (Håndbok V128). 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.

NA-rundskriv er rundskriv fra Statens vegvesen som har status som retningslinjer og benyttes for å
kunngjøre mindre oppdateringer/ajourhold mellom offisielle håndbokrevisjoner.
3
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Fysiske fartsdempende tiltak er mest aktuelle på veger med fartsgrense 30 eller 40 km/t,
men kan også vurderes på veger med 50 km/t. Fartsnivået er sentralt med hensyn til å
avklare behov for tiltak. Fartsdempende tiltak er lite ønskelige på hovedveger og samleveger,
spesielt med hensyn til utrykningskjøretøy, busstrafikk og annen trafikk med tunge kjøretøy.
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 vegens hastighetsnivå tas følgende med i vurdering av forslag om anleggelse av
fartsdempende tiltak:





Vegens trafikk: Vurdering av trafikktetthet (ÅDT), andel fremmedtrafikk og
gjennomkjøringstrafikk.
Om vegen brukes av mange barn for adkomst til skole eller fritidsaktiviteter.
Vegens geometriske utforming: Humper legges primært på lange rette strekninger,
ved farlige vegkryss og ved viktige krysningspunkter med f.eks. gang/sykkeltrafikk.
Vegens 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
veglysstolper er ønskelig, slik at fartshumpene blir godt synlige også når det ikke er dagslys.

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 V127,
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 vegmyndigheter opplever stadig en motsetning mellom det å
anlegge nye gangfelt og det å sikre de gangfeltene som finnes. Om en skal beholde farlige
gangfelt eller om de skal 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.
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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 V127,
Gangfeltkriterier til grunn ved vurdering av innspill om nye gangfelt. Hovedpunktene i disse
kriteriene er vist i tabellen under. 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 veger 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 veger/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 V127.

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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