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Sammendrag  
 
Trafikkulykker er et meget alvorlig samfunnsproblem og trafikksikkerhet er en utfordring også for 
Spydeberg kommune som har satt seg som et mål å bli et sikkert og trygt lokalsamfunn. 
 
Ulykkesregistreringen langs veiene i Spydeberg viser totalt sett et positiv nedgang i antall 
trafikkulykker med personskader de siste 5 år, men vi har dessverre hatt store og alvorlige ulykker i 
samme periode. Flere av de store ulykkene har skjedd på E 18 ved Myra-krysset. 
 
I denne planperioden er det i vår blitt drept 3 mennesker i trafikken og 15 mennesker er alvorlig skadd. 
Disse ulykkene har kostet kommunen og samfunnet i helhet store summer i tillegg til de tap, sorg og 
lidelse som dette har skapt for familier, berørte og for bygda. 
 
Trafikkmengden har de siste 10 årene økt, men totalt sett har ikke ulykkesmengden økt tilsvarende. 
Statistikken viser at ulykkestallene er små statistisk sett og derfor er vanskelig å fastslå med sikkerhet 
hvordan kommunens langsiktige og helhetlige forebyggende arbeid har virket. Transport økonomisk 
institutt regner dessuten med en viss underrapportering av personskader i de fleste kommuner. En lokal 
skadestatistikk med relativt sett små tall kan bare en eventuell ny stor trafikkulykke gjøre 
uforholdsmessig store utslag. Dette til tross så mener vi at det er nyttig og nødvendig å ha oversikt og 
fortsatt tro at forebygging gir effekt. 
 
Spydeberg har noen få meldte trafikkskader for gående, syklende, moped og motorsykkel. På tross av 
stor trafikk, spesielt på E18, er vi skånet for noen sterk økning av trafikkulykker med gående/syklende. 
Det antas at de to undergangene og oppgradering med gang-/sykkelveier har spart oss for mange 
ulykker. De alvorligste ulykkene våre er bil innblandet. 
Bilkollisjoner som har funnet sted har mange årsaker. Vi har en blanding av gjennomgangstrafikk og 
lokaltrafikk, av og til for høy hastighet, uoversiktlige kryssløsninger m.m. 
 
Forebyggende arbeid innen trafikksikkerhet har en langsiktig horisont. Det som barn lærer av god 
trafikksikkerhetskultur i hjem, i samtale på helsestasjon, i barnehager og på skolen osv. er svært viktig. 
Slik er skolepatruljen ved Hovin skole også en trygghetsfaktor og en læringsarena hvor 
trafikksikkerhet er i fokus.  
 
Trafikksikkerhetsteamet i Spydeberg (Spydeberg Trygt Lokalsamfunn-Safe Community), med 
tverrfaglig lokal kompetanse, er en pådriver for å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak. Det retter fokus 
på risikosteder og har kommunedelplanen for trafikksikkerhet som utgangspunkt i sitt arbeid. Årlige 
aktiviteter med refleksvester, skoleveisuke, oppfølging av trafikkulykker har i tillegg vært viktige i 
teamets arbeid. Et sterkt og uttrykt behov fra trafikksikkerhetsteamet er nå at avsettes ressurser til å 
gjennomføre trafikksikkerhetstiltak og en økonomisk ramme hvert år for å forebygge, forbedre 
trafikksikkerheten og for å forhindre: Trafikkulykker, trafikkskader og trafikkdrepte i kommunen. 
 



 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2012 

4 

1. Forord og bakgrunn 
 
 
Forord: 
Trafikkulykker er et av våre store folkehelseproblem, som hvert år koster samfunnet store beløp. I Spydeberg 
ble det årlig 11-12 personer gjennomsnittlig skadet i siste 5 års periode.  3 personer ble drept i samme periode. 
Ulykkene har forårsaket store samfunnsøkonomiske kostnader, sorg og lidelse hvor mange pårørende blir berørt.  
 
Den nye kommunedelplanen for trafikksikkerhet 2009 – 2012 bygger på hovedelementer fra kommunens første 
trafikksikkerhetsplan av 25. april 2000 (Ts pl.2000-2012.), sentrale føringer, Samordningsplan for 
trafikksikkerhet for Østfold 2006 – 2009 og ny kommuneplan for Spydeberg.(2007-2020). I planen legger vi 
fram forslag for organisatoriske tiltak, adferdsmessige tiltak og fysiske tiltak på kommunale veier hvor 
kommunen har myndighet. På fylke- og riksveinettet gir vi kun anbefalinger. Det administrative ansvaret for 
utarbeidelse av planen ligger hos rådmannen og styringsgruppa for Kommuneplan 2007-2020 har vært 
styringsgruppe for arbeidet. En tverrfaglig arbeidsgruppe ble nedsatt for å følge planarbeidet med representanter 
fra politi, skole, teknisk, helse og personal/utviklingsavdelingen. Kommunens tverrfaglige trafikkteam har vært 
brukt som referanseorgan. Planen er blitt til gjennom en omfattende medvirkningsprosess med innbyggere, 
frivillige organisasjoner, politiske og administrative miljøer.  
 
Målet for Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2007 - 2014 er å gi en helhetlig oversikt over trafikkforholdene 
som grunnlag for prioritering av kommunale og statlige trafikksikringsmidler. Planen skal være kommunens 
hjelpemiddel for å minske antallet trafikkulykker i samsvar med de mål og forventede resultater som 
kommunestyret har ønsket for en trygt og sikkert Spydebergsamfunn.  
Det er bedre og mer lønnsomt med forebyggende tiltak enn å reparere skader og bearbeide sorg. 
 
Bakgrunn 
Gjeldende kommuneplan har visjon og mål og fakta opplysninger for å danne grunnlag for kommende års arbeid 
med sikkerhet på veinettet i kommunen. Trafikksikkerhet blir årlig behandlet i kommunens årsmeldinger som 
fast følger utviklingen av skader og ulykker i trafikken i kommunen.  
WHO, Verdens Helseorganisasjon har lenge arbeidet med ulykkesforebygging på internasjonalt nivå. ”Safe 
Community”, trygge lokalsamfunn er benevningen på organisasjonens skadeforebyggende program. Gjennom 
dette internasjonale nettverket og andre nettverk som Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner og 
fylkessamarbeidet i Østfoldhelsa har Spydeberg fått utvekslet erfaring og blitt oppmuntret til forebyggende 
arbeid.  Spydeberg ble utnevnt til en ”Safe Community” av Verdens Helseorganisasjon i 2002. Denne planen er 
en del av arbeidet med å gjøre Spydeberg til et mest mulig ”Trygt lokalsamfunn”. Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet er ikke en plan som kommunene er pålagt å ha, men en plan som Spydeberg kommune har valgt 
å prioritere i sitt forebyggende arbeid.  Planen er en forutsetning for å få statlig støtte til planlegging og 
gjennomføring av tiltak for sikring av skoleveier. 
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2  Lokal trafikksikkerhet  
2.1 Trafikksituasjonen 
 
Spydeberg kommune har en langstrakt geografi og er smalt på midten hvor E 18 og jernbanen krysser 
Spydeberg sentrum. E18 krysser kommunegrensa mot Askim ved Fossumbrua over Glomma og krysser Hobøls 
grense ved Knapstad. De fleste av kommunens 5000 innbyggere bor innen en radius av 2-3 km.  
Langs E 18 er det gjennomgående stor trafikk med: busser, trailere, lastebiler og personbiler. 
 
Riksvei 122 krysser Skiptvet sin grense i sør nord for Langli og ender ut i E 18 i Spydeberg sentrum. 
 
Fylkesveier sør for E 18: 
Fv 243 fra Våler – Mørk – Skiptvet,  
Fv 244 fra Mørk og Fossen til Svindal,  
Fv 242 fra Mørk – Rv122 like før Bjabergkrysset 
Fv 240 fra Nygård/Sundby – Skarnes 
Fv 208 fra Bjaberg- Knapstad 
 
Fylkesveier nord for E18: 
Fv 233 fra Hovin skole- Godheim-Stegen – Enebakk 
Fv 202 E18- Lysernveien – Mjær 
Fv 203 fra Hovivn(233) – Bergenhus- Olavsrud- Myra-Tomter 
Fv 201 fra Hallerud-Nesset 
 
Kommunale veier: 
Se vedlegg med navnliste og kart. 
 
Trafikk tellinger viser antall kjøretøypasseringer: 
Statens Vegvesen sine gjeldende tall og beregnede gjennomsnittlige kjøretøypasseringer per døgn gjennom hele 
året (Forkortet: ÅDT) er følgende: 
 
Sted Antall kjøretøy 
E 18 ved bomstasjonen (1998) 12657 

 
E 18 ved bomstasjonen (2008) 13770 

 
E18 vest for Løvestad (2006) 13316 

 
Gamle E18 Løvestad (2006) 1431 

 
Rv 122: sør for Myrakrysset (2006) 3270 

 
St.gata nord for Myrakrysset (2006) 4497 

 
E18 Elvestad Vest (1998) 8965 

 
E18 Elvestad Vest (2008): 11169 

 
Kartopplysninger på vegvesenets webside 8.8.07 
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2.2 Ulykkesutviklingen i Spydeberg: 
 

Trafikkulykker og personskader 
 
Statens vegvesen utarbeider lokal statistikk for trafikk – og personskadeulykker på Østfoldveiene. Det 
er kun de politirapporterte som kommer med i denne statistikken. 
 
138 rapporterte trafikkulykker med skade eller død hadde Spydebergtrafikken i perioden 1995 til 2008. 
201 personer var involvert i ulykkene hvorav 5 personer ble drept innen kommunegrensen  
 
Statens vegvesen melder videre om at Østfoldtrafikken har økt med 67 % de siste 20 år samtidig har 
antall trafikkskadene gått litt ned. Antall skadde har variert noe fra år til år.  
 
I Spydeberg mener vi å se som hovedtrend at antall ulykker er svakt nedadgående den siste 10 års. 
Personskadetallet i Spydeberg har parallelt vist den samme positive utvikling. Siste 5 år var det i 
Spydeberg 13.2 personskader/død i snitt per år. Mot 14,4 i de siste 10 år. Skadebildet viser at de lettere 
skadene dominerer. 
 
3 personer ble drept i Spydebergtrafikken i løpet av de siste 5 år. For denne gruppa er det for små tall 
til at vi kan vise til noen utvikling. Det er aldersgruppa 25-44 år som er mest utsatt for trafikkskader i 
Spydeberg. 
 
 
 

 
E 18, Myrakrysset har ofte tett trafikk. 
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• Personskadeulykker i Østfold fordelt på kommunene 

Personskadeulykker i Østfold 2000 - 2008 
Fordelt på kommuner
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• Antall trafikkulykker og skadde/drepte 
(Ved et lite utvalg blir det forholdsvis store svingninger når tall endres) 

Trafikkulykker og skadde/drepte 1995 - 2008
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Kilde: Statens vegvesen  
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• Skadegrad 

Skadde personer i trafikkulykker i Spydeberg 1997 -  2008
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Kilde: Statens vegvesen: 
 
 
 

• Skade/alder 
 

Aldersgruppa 25 -34 år og 35-44 år dominerer i ulykkesbilde. 
 

Alder på personer skadd i ulykker i Spydeberg 1997 - 2008
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Kilde: Statens vegvesen  
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• Skader/veg hvor E18 har flest skader 
 

Personskadeulykker fordelt på veg 1995 - 2008 
Spydeberg
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Kilde: Statens vegvesen  
 
 

• Flest eneulykker/utforkjøringer og møteulykker  

Personskadeulykker i Spydeberg kommune fordelt på u hellstype 
2002 - 2008
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Kilde: Statens vegvesen  

Det har i perioden 2002-2008 vært flest eneulykker /utforkjøringer deretter møteulykker. Hovedtyngden av alle 
ulykker skjedde i forbindelse med bilkjøring hvor det er flest skader på bilførere og passasjerer. Moped og Mc 
har til sammen 6 skadde, Fotgjengere utsatt for trafikkulykke har vært 5 og ulykker med involverte syklister har 
vært 4 skadde. 
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• Rapporterte personskader - fotgjengere, sykkel, MC (eller lignende), bil 

Personskadeulykker i Spydeberg kommune fordelt på k jøretøysgruppe 
2002 - 2008
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Kilde: Statens vegvesen  

 

 
Skader skjer også i forhold til syklister og fotgjengere, sikkerhetsutstyr kan hjelpe. 
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• Juli måned er mest ulykkesbelastet 
 

Personskadeulykker fordelt på måneder 2002 - 2008 
Spydeberg
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Kilde: Statens vegvesen  
 
 

• Mandag og tirsdag skjer det mest ulykker 
 

Personskadeulykker fordelt på dager 2002 - 2008 
Spydeberg
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Kilde: Statens vegvesen  
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• Skadetidspunktet er størst 1400 - 1730 

Personskadeulykker fordelt på klokkeslett 2002 - 20 08 
Spydeberg
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Kilde: Statens vegvesen  
 

 
Ved skoleslutt kl 1400 -1800 skjer de fleste ulykkene 
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2.3 De farlige punkter – ulykkessteder 2002-2008 
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2.4 Ulykkenes samfunns økonomiske omfang 
 
Fra samordningsplanen fra fylket kan vi lese om de samfunnsøkonomiske beregningene som kan 
gjøres i forbindelse med trafikkulykkerulykker: De ulykkeskostnadene som i dag brukes i blant annet 
nytte-/kostnadsanalyser er beregnet av Transportøkonomisk institutt (TØI) og omfatter medisinske 
kostnader, produksjonsbortfall, materielle kostnader, administrative kostnader og verdsetting av 
velferdstap ved trafikkulykker. Kostnadene ved vegtrafikkskader i 2005-priser, regnet pr. skadet 
person og pr. materiellskade, er vist nedenfor. Kostnadstallene for personskader gjelder pr. 
politirapportert skadet person. Ved beregning av kostnadene er det tatt utgangspunkt i de 
politirapporterte ulykkene. Kostnadene er imidlertid justert opp på bakgrunn av underrapportering slik 
at enhetskostnadene gjelder for alle skader, både de som politirapporteres og de urapporterte. 
 
Vegdirektoratat 2008: 

Skadegrad Kostnader i 2005- 

kr pr. tilfelle 

Kostnader i 2008- 

kr pr. tilfelle 

Drepte 26 344 313 30 565 842 

Meget alvorlig skadde (MAS) 18 044 268 20 877 047 

Alvorlig skadde 5 998 886 6 920 568 

Lettere skadde (LS) 793 503 922 742 

Gj.snitt personskade/drept 2,4 mill  

Gj.snitt politirapp.pers.skadeulykker 3, 5 mill  

Materiellskader 49 374 56 518 
Vegtrafikkulykkene koster det norske samfunnet ca. 28 milliarder kroner årlig etter dagens prisnivå. 
For Østfolds vedkommende koster trafikkulykkene årlig 1,7 milliarder kroner, hvorav om lag 70 % på 
europaveg og riksveg, 15 % på fylkesveg veg og på 15 kommunal %. 
 

 
E18 Heliveien-Stasjonsgt bør få en ny helhetlig løsning 
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2.5 Trafikksikkerhetsarbeidet i dag 
 
Det er mange aktører innen trafikksikkerhetsarbeidet som Spydeberg nytter godt av. Først og fremst er det 
Statens vegvesen, Østfold fylke, politiet, kommunens virksomheter, litt næringsliv og lag og foreninger. 
 
Statens vegvesen drifter og fornyer E 18 og riks/fylkesveier. De som Spydeberg kommune samarbeider mest 
med holder til lokalt på vegstasjonen på Mona i Eidsberg og på hovedkontoret ved Statens Vegvesen, Østfold 
distrikt i Moss. Virksomheten driver eget trafikksikkerhetsarbeid på vegnettet og med ulike informasjonstiltak 
med en egen ulykkesanalysegruppe (UAG) 
 
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)  hvor vegvesenet har sekretariatet i nært samarbeid med Trygg Trafikk 
i Østfold er Østfold fylkeskommunes politiske utvalg for trafikksikkerhet.. FTU har i 2007 gitt ut en 
samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold 2006 – 2009 hvor også kommunene har bidratt noe til 
utformingen av planen. 
 
Politiet har ved de siste omorganiseringer fått en overordnet ledelse ved politimester i Follo. Herfra kommer 
vaktordninger og bilpatruljer som tilkalles ved ulykker og spesielle anledninger. Det lokale politi ved Spydeberg 
lensmannskontor er synlig i samarbeid med barnehager, skoler, og er tydelig representert i flere tverrfaglige 
kommunale arbeidsgrupper. Kontoret stiller også opp med lokale trafikkontroller og trafikkinformasjonstiltak 
og arrangementer. 

 
Virksomhet, Kommunal Teknikk  har hovedansvaret for kommunale veier og trafikkforebyggende aktivitet. 
Her koordineres: ulike søknader om støttetiltak til trafikksikkerhet fra FTU,  samarbeid med Statens Vegvesen 
om veier, prosjekter og sidevegstiltak (kompensasjon for bomstasjonen på E.18). Trafikksikkerhetsarbeid som 
snøbrøyting, strøing, vedlikehold og merking av Blomsterveien (blomster på sikre fortau/gangveier til 
barnehager og skoler), kantklipp/siktforbedringer, veivedlikehold og  publikumkontakt/henvendelser om 
trafikksikkerhet. Mange av oppgavene er lagt inn i planer som har priorieringsrekkefølge hvor trafikksikkerhet 
er et viktig moment. 
 
Kommunen har samarbeid med andre parter og myndigheter i utbyggingssaker og større mindre 
utbyggingsprosjekter. Kommunal Teknikk er her sentral når det gjelder uttalelser og å gi innspill til overordnede 
myndigheter for veinett som berører kommunen. 
 
Helsestasjonen har valgt å samarbeid med Trygg Trafikk med tilbud til alle småbarnsforeldre om baras 
trafikklubb. Dette tas opp jevnlig og systematisk med alle småbarnforeldre i oppfølgingssamtaler på 
helsestasjonen. 
 
Barnehagene: Har en tradisjon for å være opptatt av trafikk og trening i å bli kjent. Refleksbruk og opplæring 
på trafikksituasjoner er en fast rytme. 
 
Barneskolene: Trafikksikkerhet er et tema som skal være en integrert del i kunnskapsløftet i læreplanen. Det er 
her satt opp egne kompetansemål for klassetrinnene 1-4, 5-7 og 8-10. Dette gjør trafikksikkerhetsarbeid noe 
avhengig av den enkelte lærer/skoleledelse. Barneskolene har hatt sine egne trafikkdager med sykkelprøver og 
politi, 6-åringer og Aksjon skolestart, refleksvester og tester i samarbeid med politi Statens vegvesen og andre 
aktører. Aksjons Skolevei. Gå til skoleuke osv.  
 
Ungdomskolen/vidregående skole har hatt en relativ lav profil når det gjelder tilbud om trafikksikkerhet. 
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Lokalt politi og Statens vegvesen er viktige aktører i det forebyggende arbeide 

 
t 

Safe Community og Trafikkteam: Spydeberg er godkjent som et trygt lokalsamfunn etter kriterier og 
godkjenning fra WHO i 2002. Trafikksikkerhetsteamet ble opprettet i den forbindelse og har siden arbeidet med 
spørsmål og oppfølging av kommunens trafikksikkerhetsplan. Dette er et tverrfaglig team med NAF, politi, 
FTU, Trygg Trafikk, representant for funksjonshemmede, teknisk virksomhet, skole, barnerepresentant og 
kommunens utviklingsavdeling. 

 
Frivillige organisasjoner, Trygg Trafikk, næringslivet er involvert i forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. 
Frivillighetssentralen har sammen med kommunens eldreteam fått i stand trafikkurs for eldre 65+. Med god 
oppslutning. Trygg Trafikk er en paraplyorganisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet, deltar aktivt i 
trafikkteam og har samarbeid med helsestasjon med materiell fra Barnas Trafikk klubb. Viking redningstjeneste 
og lokal bank har vært sponsorer for refleksvester osv 
 
 
 

2.6 Lovgrunnlag trafikksikkerhetsarbeid  
Lov om helsetjeneste i kommunen (§1-2 og § 1-4) 
Forskrift om miljørettet helsevern (§1, §4, §5a) 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler M.V. § 14 
Kommunen benytter i tillegg flere lover i trafikksikkerhetsarbeidet: 
Vegtrafikkloven med forskrifter. Ferdsel, skilting, parkering, kontroller, trafikkopplæring osv. 
Opplæringsloven hjemler skolens arbeid med undervisning i trafikk, sykkelbruk m.m. 
Vegloven. Hjemler trygg planlegging, bygging og vedlikehold av kommunale veier og veinett. 
Plan-og bygningsloven er viktig. Planlegging av fremtidsrettet arealbruk, gangavstand til skoler og butikker har 
stor betydning for trafikksikkerhet. Hjemmel for barnetalsmann i planlegging. 
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3. Evaluering av tidligere planarbeid 
 

3.1 Kommunedelplan for trafikksikkerhet  
2000 -2012:  

 
TS-planens Mål og tiltak og hvordan har det gått?  
 
Visjon 

Miljøkommunen Spydeberg 
Visjonen om miljøkommunen Spydeberg favner miljøbegrepet i vid forstand, og omfatter også 
forholdet til trafikksikkerhet og bedre helse for alle. Dette innebærer bl a arbeid for et sikkert 
oppvekstmiljø, sikker skolevei og sikre lekeplasser.  
 
Dagens livsstil med travelhet og for dårlig tid er ofte årsaken til at ulykker skjer. I miljøvisjonen ligger 
en generell oppfordring til alle om å senke farten og ta ansvar for at egen adferd ikke skader andre i 
trafikken. 
 
Hovedmål: 
All ferdsel i Spydeberg skal skje på en trafikksikker og miljøvennlig måte 
 
Resultat: Hovedmålet er ikke nådd.  
Vi har hatt store ulykker med alvorlig skadde og drepte, og all ferdsel skjer ikke på en miljøvennlig 
måte. Samtidighar det skjedd mye bra traqfikksikkerhetsarbeid i kommunen som har vært med på å 
senke antall trafikkulykker totalt sett. 
 
Delmål I: Ingen skadde myke trafikanter i kommunen  
 
Resultat: Målet er ikke nådd.  
Vi har hatt skadde fotgjengere i forrige planperiode. Jfr. Kap 2.2, men vi har ved forebyggende innsats, 

tiltak på fortau og fartsdempende tiltak vært med på å forhindre dødsulykker blant forgjengere. 
 
Handling: 
1. Mer fortau, ……. i kommunen 
2. Innføring av fartsdempende tiltak i alle boligfelt i sentrum 
3. Gjennomføring av miljøgateprosjektet i sentrum 
4. Holdningskampanjer om adferd i trafikken, samarbeid mellom barnehage, skolene, fritidsklubben 

Marwin, politiet, lag og foreninger 
5. Arbeide for å skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk gjennom kommunen 
 
Fullførte tiltak : 

• Fortau 6 steder: Nordmyrveien, Wilsesvei, Stasjonsgata, Grååsen, Høgda, Rollsvei. 
• Undergang - E18 Høgda m /nytt bussleskur, Bussramper (enkle av- og påstigningsramper) 
• Gangsti Hovin barnehage/Hovin skole 
• Parkeringsplass Hovin barnehage/Hovin skole 
• Fartsdempende tiltak: Løvestad/Hylli, Grååsen 
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• Miljøgateprosj. Stasjonsgata 
• Holdningskampanjer: Skolestart, Skolevegsuka, helsestasjon Barnas Trafikk-klubb, Lag og 

foreninger via Folkehelsekomiteen, Frivillighetssentralen,  
• Refleksvestkampanjer  
• Skolepatrulje – Hovin skole 
• 65+lokalt bilførerkurs 
• Helhetlig ferdselsplan Spydeberg sentrum med avklaring av hovedferdselsårer med 40 km og 

fortau, boligområder med soner 30 km.  
• Skille gjennomgangstrafikk/lokaltrafikk Stasjonsgata - Innspill til k.planen arealdel avgitt. 
• Bedre sikt for utkjøring på E 18, fra Heliveien  

 
Ikke fullførte tiltak: 

• Fortau Glendeveien 
• Holdningskampanje Marwin 
• Bedre sikt for utkjøring på E 18, fra Stasjonsgt.  
 

 
Bedre sikt , Stasjonsgata – E18 er en utfordring 

 
 
Delmål II: Mindre motorisert ferdsel i kommunen 
 
Resultat: Målet er ikke nådd.  
Vi har hatt en økning i motorisert ferdsel i forrige planperiode. 
Jfr. Trafikktelling ved bomstasjonen E18 kap 2.1 
 
Handling: 
6. Legge til rette for ferdsel til fots og med sykkel  
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7. Stimulere foresatte, lag og foreninger til samkjøring, kollektivbruk og mindre bruk av bil i 
forbindelse med fritidsaktiviteter for barn og unge. 

8. Innføre forbud mot tomgangskjøring i sentrum 
 

Fullførte tiltak : 
• Gang-sykkelveier: Stasjonsgata, Grååsen, Spydeberg skole, Lund-Lund vest, Hylli-Hovin, 

skole, Hylli – Hovin lys, Sentrum-Nordmyrveien videre…,. 
• Skilting Tomgangskjøring i sentrum ”forbudt” 
• Stimulere til samkjøring, (Kommuneadministrasjonen) 
 

 
Stasjonsgata har fått et løft 

 
Ikke fullførte tiltak: 

• Glendeveien – gang-/sykkelvei, opphøyd gangfelt, skilt. 
• Lundsåsen – gang.-/sykkelvei, anlegge fartsdemper  
• Fagerliveien – opphøyd gangfelt, skilt, lys   
• Griniskogen – opprusting av gang.-/sykkelvei   
• Gang- og sykkelvei til Lyseren      
• Fv233 – gang-/sykkelvei og tur Skaug plass / Åkeberg, grus standard.   
• Hyllistien-NSB sør for jernb.linja     
• Tunveien – gang.-/sykkelvei, merking, lys (Ikke fullført privat) 
 

Delmål III: Lavere hastighet på veiene i kommunen 

 
Resultat: Målet er ikke nådd,  
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ifølge lensmannens skjønn, men vi har for få systematiske målinger til å begrunne dette med statistikk. 
Hastigheten i Stasjonsgata og i boligfelt med fartsdempende tiltak vurderes å ha gitt en positiv effekt 
og lavere hastighet. 
 
Handling: 
9. Innføre 30 km fartsgrense kombinert med fartsdempende tiltak i alle boligfelt.. 
10. Innføre reduserte fartsgrenser og fartsregulerende tiltak flere steder i kommunen 
11. Oppfordre politiet til å gjennomføre flere fartskontroller 
12. Holdningskampanjer om adferd i trafikken, samarbeid mellom barnehage, skolene, fritidsklubben 

Marwin, politiet, lag og foreninger 
 
Fullførte tiltak : 

• Hastighetsreduksjon skilting: Grååsen, Hylli/Løvestad,Lundsåsen, Stasjonsgata, Bomstasjonen-
Fossumbru, Galtebo-Holli, Skårudtoppen- Frøhaugen, Hovin Kirke – Skårudtoppen, 
Glendeveien – humper, skilt, 30 km. 

• Fv208 Bjaberg – Knapstad, – bussramper  
• Mobil Fartstavle anskaffet og radarustyr 
• Familiens sykkeldag avholdt i flere år  
 

 
Sikre gang-sykkelveier er viktig i Miljøkommunen Spydeberg 

Ikke fullførte tiltak: 
• Hastighetsreduksjon skilting: Grinijordet 
• Bygdetunet – soneskilting (men skiltes ved arrangementer) 
• Fv208 Bjaberg – Knapstad, skilting 60 km hele veien 
• E18 – forlenge 50 km sone fra Høgda til bomstasjonen.(Det ble 60 km) 
• Fv202 – Lyseren,– 60 km 
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Kommunale veier  
Fullførte tiltak : 

• Bedret sikt: Fem steder i Wilses vei og Griniveien. 
• Enveiskjøring: kryss nord (Stasjonsgt/Hyllibakken 
• Kanalisere kryss sør (Stasjonsgata/Nordmyrveien) Opphøyet gangfelt 
• Spydeberg skole – snuplass skolebuss og biler. 
• Hovin skole – utvidelse av skolens utearealer, parkering og snuplass 
• Forlenge g.-/s.vei og tur. Lys fra Hylli til Hovin skole 
• Spydeberg skole – parkeringsplass  
• Griniskogen – bedre sikt i krysset Glendeveien/Dragonveien 
• Glendevn – Furustien, bedre sikt 
• Grinistubben –Wilsesvei bedre sikt 
• Griniveien – Arnoldsvei bedre sikt 
• Kantslått av kratt og gras langs kommunale veier- bedre sikt 
• Enkelte trær utenfor kommunens sentrum felt for bedre sikt. 

 
Ikke fullførte tiltak: 

• Griniveien – opprusting av gang.-/sykkelvei, fortau ved  
• ungdomsskolens nærområde 
• Ungdomsskolen – bedre snuplass buss/bil – avstigning, merking 
• Ungdomskolen – opparbeide snarveier som er i bruk   (Privat grunn. Videreføres ikke)  
• Griniskogen – Grenaderveien leikeplass, gang.-/sykkelve /lys.Kartlegges.(Utført kartlegging i 

leikeplassplanen) 
• Spydeberg skole – parkeringsplass kirke utvides, -skråning steinlegges.(Park.plass fullført) 
• Rideklubben – stenge kryss, ny parkering, g.-/s.vei. 
• Blomsterveien merkes med skilt. 
• Heli kirke – skille parkering, vei og inngang/ fotgjengerområdet foran kirken. 

 

 
Forholdene rundt Ungdomsskolen bør utbedres
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Fylkesveier - hvor kommunen kun kan anbefale tiltak. 
 
Fullførte tiltak : 
Fv202 – miljøgateprosjektet Stasjonsgata forlenges til og med Hovin skolen og svingen etter. 
Fv231 – skihytta, parkering, skilt. 
 
Ikke fullførte tiltak: 
Bussramper m/lys flere steder (enkelt lys ikke tilrådelig i følge flere undersøkelser) 
Bussramper/avkjøringer; (Vegvesenet har lovet å hjelpe til med avstignings plasser ved behov.) 
Fv202 – bygdetunet, fotgjengerfelt, skilt (ikke nok trafikkgrunnlag) 
Fv202 – utbedre vei to steder (Hovsplassen). 
Fv233 – utbedre kryss, Godheim 
Fv202 – utbedre kryssene Frøhaugen og Holli 
Fv202 – Granodden, mer parkering 
Fv202 – Lyseren, utbedre sideparkering i svingen langs veien  
Fv202 – bygdetunet, stengsel,/kanalisering av en kryssing.(Ikke nok trafikkgrunnlag) 
Fv202 – gang-/sykkelvei, tur/ski, grusstandard 
Fv231 – undergang ved skihytta. 
Fv233 – gang-/sykkelvei og tur Skaug plass / Åkeberg, grus standard. 
Fv202 – Skulberg, bedre sikt 
 

 
Fylkesvei202-Skulbergsletta 
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Riksveier - hvor kommunen kun kan anbefale tiltak. 
Fullførte tiltak : 
 
Rv122 – Stasjonsgata, oppruste fotgjengerfelt og lys  
Rv122 – Kirkeveien – gang.-/sykkelvei fysisk skille/stengsel, merking, 
Rv122 – lys langs gang.-/sykkelvei 
Rv122 – Stasjonsgata, opphøye gangfelt, merking 
Rv122 – Hushagaveien, tiltak for myke trafikkanter 
R122 – planovergangen sikres for gående/syklende. Områdelys 
Rv122 – frisikt i krysset med Sørmyrveien. Flytt parkering 
R122 – gang-/sykkelvei – Spydeberg skole  
R122 – gang-/sykkelvei Solbakken (kommer) 
Rv122 – bedring av sikt og sanering av adkomstveier ve utbygging Grååsen. 
Rv122 – Stasjonsgata, gang.-/sykkelvei fysisk skille mot Stasjonsgata fram til jernbanekryssing. 
 
Ikke fullførte tiltak: 
Krysset Nordmyrveien/Stasjonsgata, utbedre sikt - flytte parkering 
Rv122 – frisikt i krysset med Fagerliveien. Lagerområdet flyttes. NB! Frisiktnormer i kryss 
Rv122 – bedre vintervedlikehold. 
Rv122 – Grååsen, opphøyet fotgjengerfelt, markering, 50 km(ikke å anbefale svarer Vegvesenet) 
R122 – utbedring av kryss ved Skarnes. 
Rv122 – bussterminal, varmt venterom, toalett 
Rv122 – lys til Skarnes 
Rv122 – planfri kryssing gjennomføres - Grååsen. 
 

 
Stasjonsgata fornyes med gammel brostein ved Stasjonsparken 
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Europavei 18 - hvor kommunen kun kan anbefale tiltak. 
 
 
 
Fullførte tiltak : 
 
 
E18 – alle fem kryss langs E18 skal ha kanalisering for av- og påkjøring. Lund, Myrakrysset, 
Løvestad, Helivn, Rollsvei, Glendevei) Alternativt vurderes rundkjøring for krysset i sentrum. 
 
E18 – undergang for g.-/s.vei Myrakrysset  
 
E18 – undergang for g.-/s.vei Høgda 
 
 
Ikke fullførte tiltak: 
 
E18 – undergang ved Folkehelseparken/Løvstad/Hylli for g.-/s.vei og tur - utvide friområdet 
Hyllibekken sydover. 
 
 

 
Undergang og bussleskur ved Høgda 
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3.2 Kommuneplan 2002 – 2020  
Kommuneplanens kap. 4.7 Samferdsel: 
 
Delmål I: Ingen skadde myke trafikanter i kommunen  
Resultat: Målet er ikke nådd.(Se 3.1) 
 
Fullførte tiltak: 

• Veistandard forbedring: Frøhaugen – Ligot 
• Trygg skolevei:gang- og sykkelveier: Hovin skole, Spydeberg skole, Nordmyrveien-Hylli/Løvestad 

 
Delmål II: Mindre motorisert ferdsel i kommunen 
Resultat: Målet er ikke nådd. (Se 3.1) 
 
Fullførte tiltak : 

• Skoleskyss interkommunalt samarbeid 
• Plasserer boligområder i nærheten av kollektivtilbud: Hylli/Løvstad, Lund Vest 
• Hindre nyetablering av industri/varesentra langs E18 og sørge for at arealene forblir LNF-områder 
•  

Ikke fullførte tiltak: 
• Arbeide aktivt overfor NSB for å utvide jernbanetilbudet, spesielt med tanke på en rundbane i Østfold 

og å knytte våre pendlere til Stor-Oslo Lokaltrafikk 
 
Delmål III: Lavere hastighet på veiene i kommunen 
Resultat: Målet er ikke nådd. (Se 3.1) 
 
Fullførte tiltak : 

• Påse at arealene langs framtidig ny E18 blir beplantet og tilsådd. 
• Avgitt uttalelser til neste nye E18.  
• Eksisterende Ny E 18 er beplantet 
• Utvikle Stasjonsgata til å bli en særpreget og miljøskapende del av Spydeberg 
• Stasjonsgata og sentrumsområdene skal gjøres tilgjengelig med gang- og sykkelveier 

 
Evalueringskommentar: 
Planutvalget har hatt en nyttig gjennomgang av mål og tiltak, men det er vanskelig og nesten umulig å evaluere 
de gamle målformuleringene som er mer visjonære enn konkrete. Nøkternt sett har vi ikke nådd de mål som 
kommunestyret har vedtatt for kommunens trafikksikkerhetsarbeid, men en god del av de vedtatte tiltak er 
gjennomført. Trafikksikkerhetsplanens prioriterte hastetiltak er i hovedsak gjennomført med mange nye fortau, 
gangsykkelveier til skolene og undergang under E18 ved Stasjonsgata og  ved Arnoldsvei. Nye fartsgrenser med 
30 km hastighet i sentrum er delvis fullført og drøftet i kommunestyret i en ny helhetlig sentrums veiplan som 
skal oppfølges med skilting og tiltak. Stasjonsgata er nyrenovert og har fått ny hastighet på 40 km. Fartsgrenser 
sammen med fartsdempende tiltak vurderes av planutvalget til å ha gitt en roligere kjørestil i sentrumsområdet 
og vi har vært spart for store ulykker.  
De alvorligste ulykkene har i sentrum skjedd tilknyttet E 18 og ellers utenfor sentrum hvor det er 
hastighetsgrense på 80 km. Når det gjelder langsiktige tiltak så er det mange av planens ønsker som ikke er 
realisert. 
Mange av de omtalte tiltak gjelder fylkesvei, riksvei og europavei. Kommunen kan her komme med 
henstillinger og anmodninger, men det er begrenset hvilken positiv respons lokale initiativ har medført 



 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2012 

26 

4. Planprosess, virkemidler, viktige aktører - 
medvirkning 
Lokal planprosess 
Planen er blitt til gjennom en omfattende medvirkningsprosess med frivillige organisasjoner, politiske 
og administrative miljøer. Statens vegvesen har innkalt til inspirasjonsmøter i forkant av planarbeidet. 
Den lokale plangruppa har gjennomgått evalueringer av den forrige plan som er utført av: kommunens 
trafikkteam, folkehelsekomite og ei arbeidsgruppe tilknyttet kommuneplanen. Informasjon er gitt i 
lokalpressen, NRK, på stand innen miljøuka, i menighetsblad og kommunens internettsider. Respons 
og tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen har vært stor med 89 forslag. Gjennom intervjuer av alle 
kommunens 6. klassinger (Barnetråkkregistrering) og gjennom bidrag fra lokalbefolkningen har 
plangruppa fått et godt innspill til å fremme forslag til en ny trafikksikkerhetsplan for kommunen med 
en konkret handlingsdel for de nærmeste årene. FTU har gitt økonomisk støtte til utarbeidelse av 
planen.  Kommunedelplangruppe har bestått av: 
 

Borghild Bjerke Ruud (lærer på Spydeberg skole) 
Bjarte Hjorthaug (kommunefysioterapeut og barnefaglig talsmann)/ siden erstattet av Atle 
Lofstad-Haug(kommunefysioterapeut) 
Nils Ekkje (avdelingsingeniør)/siden erstattet av Tove Tørholen (byggesak saksbehandler) og 
av Ole-Håkon Heier (avdelingsingeniør) 
Steinar Svendsen (lensmann)  
Gunnar Hjorthaug (rådgiver prosjektleder og sekretær). 

 

 
Baretråkkregistreringer var nyttig for TS-planarbeidet 



 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2012 

27 

Trafikkteamet ble opprettet da Spydeberg ble utnevnt til en trygg kommune i 2002 av verdens 
helseorganisasjon WHO (A Safe Community). Dette tverrfaglige teamet har vært en aktiv 
referansegruppe for trafikksikkerhetsplanarbeidet. WHO har vurdert Spydeberg etter 6 hovedkriterier 
for å forebygge skader og ulykker. Disse stiller krav til kommunen angående organisering, program, 
dokumentasjon og arbeidsmetoder for alle aldersgrupper. WHO stiller ikke spesifikke krav til 
trafikksikkerhetsarbeidet, men sier generelt at en skal overvåke ulykkesutviklingen og ha planer og 
langsiktige program for utsatte grupper. 

 

 
WHO Internasjonale kriterier Safe Community:  

 
 

1. En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverrsektoriell gruppe som er 
ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn;  
2. Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldre, miljøer og 
situasjoner;  
3. Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og -miljøer og programmer som 
fremmer tryggheten til utsatte grupper;  
4. Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader;  
5. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer;  
6. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn.  
 

 
 

 
Eldreteamet under Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider med ulykkesforebygging 

 
 



 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2012 

28 

Trafikksikkerhetsplanlegging - generelt 
 
Kommunene har en sentral posisjon med hensyn til å samordne trafikksikkerhetsarbeidet innenfor 
kommunens grenser. Kommunen har ansvar for finansiering og tiltak på det kommunale veinettet. Når 
det gjelder fylkes- og riksveinettet kan kommunene spille en aktiv rolle ved å fremme forslag til tiltak 
og påvirke de prioriteringer som gjøres på fylkes- og nasjonalt nivå, som høringsinstans eller på annen 
måte.  
 
Antall skadde og drepte på riksveier og europaveier utgjør den største andelen av trafikkulykker i 
Norge. Det er derfor viktig at kommunene arbeider aktivt for å få gjennomført trafikksikkerhetstiltak 
på denne delen av veinettet. Fra undersøkelser i andre kommuner, f.eks Harstad har det vist seg at det 
er stor underrapportering på personskader i trafikken da ikke alle personskadeulykkene blir meldt til 
politiet. Om dette gjelder vårt distrikt har vi ingen faktaopplysninger om, men kun denne reservasjon 
at tallene kan være noe underrapportert. Tidligere hadde kommunen også oversikt over 
forsikringsskadeulykkene. Her kunne en se hvor det var ulykker - uhell hvor det ikke var meldte 
personskader.  
 
Sikring av barns lekemiljø og skolevei i betydelig grad også er knyttet til det kommunale veinettet. 
Dette gjør at trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier er viktig. Bruken av bil i dagliglivet og 
nærmiljøet har økt betydelig de siste årene. Veksten i biltrafikken har ikke bare skjedd på hovedveiene, 
men også i stor grad på lokalt veinett. Denne trafikkøkningen innebærer en risiko for flere ulykker. 
Særlig eldre, barn og foreldre kan oppleve den økte trafikken som en trussel. Sammen med nye 
reisevaner fører denne utryggheten til at små barn i økende grad blir skysset i bil både til barnehage, 
skole, fritidsaktiviteter m.v. Trafikksikkerhet avhenger av hvordan hvert enkelt menneske innretter seg 
i trafikken, som fotgjenger, bilfører osv. 
 

Kommunenes rolle og ansvar 
 
Kommunale veier er ofte skoleveier og veier til fritidsaktiviteter, familie og venner. Kommunenes 
ansvar for trafikksikkerheten er derfor i stor grad knyttet til utformingen av et sikkert lokalmiljø og 
nabolag, til beskyttelse av myke trafikanter, fotgjengere og syklister. I tillegg til kommunenes rolle på 
kommunale veier, er trafikksikkerhet også knyttet til deres ansvar som skole- og barnehageeier, som 
transportør og transportkjøper og som arbeidsgiver. I motsetning til fylkets ansvar for 
trafikksikkerheten finnes det ingen hjemmel innen vegtrafikkloven som sier noe om kommunenes 
ansvar på dette området.  
 
Kommunenes ansvar for trafikksikkerhet går hovedsakelig via:  

• Lov om helsetjenesten i kommunene 
• Forskrift for miljørettet helsevern 
• Opplæringsloven 

 
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er også, i økende grad, en innfallsport til å arbeide med 
trafikksikkerhet både innen skoler, barnehager og ulik kommunal tjenesteyting. Spydeberg har som en 
av tre kommuner i Østfold status som trygt lokalsamfunn (Safe Community). 
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Snarveier trenger også sikkerhet når de leder ut i trafikken 

Virkemidler  

Virkningen av ulike trafikksikkerhetstiltak 
Forskningen dokumenterer virkningen av mange trafikksikkerhetstiltak. Noen tiltak er likevel lite 
undersøkt og må baseres på generelle erfaringer. Nedenfor følger en presentasjon av kunnskapen om 
ulike trafikksikkerhetstiltak som kan være av interesse.  

Fartsgrenser, fartshumper, innsnevringer med mer  

Dersom den reelle kjørefarten reduseres går som regel alltid antall personskade ulykker ned. Forskning 
viser at reduksjon av fartsnivået kan være vanskelig dersom veistandarden er tilpasset høy fart. I slike 
tilfeller har gjerne skilting alene begrenset effekt. Skilting kombinert med fysiske tiltak som for 
eksempel humper, rumlefelt eller innsnevring av kjørebane kan da vurderes. En forgjenger har 90 % 
sjanse for å overleve en påkjørsel i 30 km/t. Øker farten til 50 km/t er det 50 % sjanse for å overleve. 

Miljøgater (Miljøprioritert gjennomkjøring MPG) 
Formålet med en miljøgate er å gi hovedveger gjennom tettsted en utforming som bidrar til lavere 
hastighet i biltrafikken og bedre forhold for lokalefunksjoner som gang- og sykkeltrafikk, lokal 
biltrafikk, handel og opphold. Elementer som inngår i en miljøgate kan være; gang- og sykkelveier, 
planskilte kryssingssteder, humper og/eller opphøyde gangfelt, innsnevring av 
kjørefelt/fortausutvidelser, refuger i gangfelt, beplantning og møblering av fortau og trafikkøyer m.v. 
Tiltaket gir betydelig ulykkesreduksjon, og skaper som regel mer trivsel i det aktuelle område. Det 
kreves en betydeling planinnsats.  
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Rundkjøringer 
Rundkjøringer fører til at fartsnivået dempes. Uformingen gjør at trafikantene opplever at all trafikk 
kommer fra en retning, slik at de slipper å observere trafikk fra flere retninger samtidig. Rundkjøringer 
reduserer antall personskadeulykker betydelig – både for fotgjengere og for øvrige ulykker. Tallet på 
materiell skade øker noe.  
 

Planskilte kryssinger (overganger/underganger) 
Planskilte kryssingssteder gir sterk nedgang i antall ulykker med fotgjengere som skal krysse veien – 
dersom de bruker anlegget. God belysning og renhold, ikke for lange omveier samt slake stigninger er 
viktig. Utforming og plassering av underganger bør vurderes nøye for å sikre at også de minste tør å 
benytte denne.  
 

Sikre kryssingssteder (gangfelt, refuger) 
Etablering av gangfelt og andre kryssingstiltak fører til at flere gående krysser på disse stedene. 
Vanlige gangfelt synes å føre til en økning i antallet ulykker, både for fotgjengere og biler (påkjøring 
bakfra). Opphøyd gangfelt fører til noe lavere fart og større bevissthet om vikeplikten. Refuge i 
gangfelt har gunstig trafikksikkerhetsmessig effekt.  
 

Gang- og sykkelveier, gangstier og snarveier 
Bygging av gang- og sykkelveier øker antall gående og syklende, særlig dersom anlegget inngår i en 
større sammenheng og vedlikeholdes året rundt. Gang- og sykkelveier synes å gi en svak ulykkes 
reduksjon, men dette varierer sterkt med beliggenheten. Gang- og sykkelveier kan føre til at 
hastigheten hos både syklister og bilister øker. Gang- og sykkelveier bedrer fremkommeligheten for 
gående og syklende og skaper også ofte bedre forhold for trafikken.  

Fortau  
Etablering av fortau og skille biler og myketrafikkanter øker sikkerheten til gående og syklende til 
tross for at det bare kan synes å gi en svak nedgang i antall ulykker. Det er viktig at det legges til rette 
for gode krysningssteder som har vist seg å være utfordringer. 

Busslommer 
Dersom busstoppesteder bygges og tilknyttes gangveisystemet etter visse retningslinjer om plassering i 
forhold til å sikre krysningspunkter osv., vil dette kunne forbedre forholdene for både kjørende i bil og 
busspassasjerene. Busslommer gir en betydelig reduksjon i personskadeulykker, men fører på den 
annen side til en tilsvarende økning i materiell skader.  
 

Belysning 
Mange avstår fra å bevege seg til fots i mørket dersom det ikke er opplyst der de ønsker å ferdes. Også 
kjørende trafikk har nytte av belysning for å få bedre oversikt, oppdage trafikanter, dyr osv. 
Vegbelysning gir kraftig reduksjon i antall dødsulykker og materiellskadeulykker reduseres. Tiltaket 
reduserer særlig tallet på fotgjengerulykker. 
Forutsetningen er imidlertid at belysningen har riktig styrke og tetthet mellom hvert lyspunkt. 
Punktbelysning kan derimot øke risikoen for ulykker fordi hastigheten på trafikken øker som følge av 
belysningen, samtidig som trafikkanter som befinner seg i utkanten av lyskjeglen er vanskelige å 
oppdage. 
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Siktforbedringer 
Ved å redusere gjerdekonstruksjoner, hekker, inngrep i sikthindrende terreng, samt hindre parkering 
der barn ofte blir ”usynliggjort” bedres transportnettet for myke trafikanter i deres nærområder. 
Effekten av siktforbedrende tiltak i boligområder er imidlertid lite undersøkt.  

Pedagogiske tiltak som informasjon og trafikkopplæring 
Erfaring viser at informasjon og kampanjer virker, selv om dette i liten grad er dokumentert.  

Sikkerhetsutstyr (refleks, sykkelhjelm, sikring av barn i bil ) 
Refleks reduserer fotgjengers risiko for å bli påkjørt av bil i mørke med ca. 85 %. Et påbud om bruk av 
sykkelhjelm antas å kunne redusere alvorligheten av hodeskader hos syklist med ca. 25 %. Et barn som 
bruker barnestol/bilbelte eller annet sikringsutstyr vil under en ulykke bli holdt på plass i setet og 
sakne farten med bilen og ikke slynges mot interiøret eller ut av bilen. Effekten varierer med ulike 
typer sikringsutstyr.  

Parkeringsordning 
Ryddige parkeringsforhold gjør det enklere for både kjørende og gående å forholde seg til biltrafikken. 
Ordnet parkering kan også redusere biltrafikken i områder med myke trafikanter eller områder med 
stor ulykkesrisiko.  

Planlegging (areal-, regulerings- og utbyggingsplaner) 
Arealplaner gir først og fremst mulighet til å påvirke den langsiktige bruken av arealer. Det gjelder for 
eksempel ved å avsette areal til gang- og sykkelvei i tettbebyggelse, sikring av frisikt ved byggegrenser 
mot vei, frisiktsoner i kryss, utforming av avkjørsler, snuplasser og parkeringsplasser m.v.  
 

 
Belysning ved fotgjengeroverganger i Spydebergs sentrum er en viktig utfordring 
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Tilskuddsordninger 

Støtte til Lokale TS-tiltak (Holdningsskapende tiltak) 
Barnehager, skoler, velforeninger, borettslag, idrettslag, foreldrelag, foreninger/aksjonsgrupper og 
andre som ønsker å gjøre noe for økt trafikksikkerhet på det lokale plan kan søke. Tilskuddet gis ikke 
til fysiske tiltak på vei. Tilskuddet kan dekke hele tiltaket, men søkes gitt til deler av omkostningene. 
Eksempler på tiltak som gis støtte er:  
 

• lokale kampanjer 
• demonstrasjoner av bilbeltebruk m.v 
• prosjektoppgaver i skole 
• registrering av trafikkfeller med mer 

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget(FTU) lyser ut årlig støtte til Lokale TS-tiltak som kan anvendes til 
ikke fysiske tiltak i kommunene. 

Støtte til Spesielle TS-tiltak 
FTU vil stimulere til økt engasjement gjennom prosjektrelatert arbeid. Årlig vil kommunale 
virksomheter og lag og foreninger kunne søke om slike midler innenfor fylkets definerte 
satsningsområder. F.eks kan det være prosjekter som: 

• Integrert trafikkopplæring – småskoletrinnet og ny læreplan 
• Sykkelopplæring- mellomtrinnet og ny læreplan 
• Integrert trafikkopplæring – ungdomskoletrinnet og ny læreplan 
• Trafikksikkerhet integrert i internkontrollforskriften i barnehagen 
• Trafikksikkerhet integrert i internkontrollforskriften i barnehagen 
• Utarbeidelse av en reisepolicy i kommunene 
• Utarbeidelse av en transportpolicy i kommunene 
• Aktive skolebarn, kartlegging av barns skolevei samt tiltak for å stimulere til økt fysisk 

aktivitet 
• Tverretatlig involvering i trafikksikkerhetsarbeidet 
• Trygge lokalsamfunn som arbeidsmetode 
• Andre trafikksikkerhetsprosjekt 

 
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget(FTU) lyser ut årlig støtte til Spesielle TS-tiltak 
 
Midler til Skolevegstiltak 
Midlene kan brukes til tiltak på skoleveg eller annen veg der barn ferdes i kommunene. Tiltakene må 
være forankret i kommunale trafikksikkerhetsplaner, og at kommunen har vist god evne til å 
gjennomføre tiltakene i TS-planene. Det kan gis inntil 60 % tilskudd til kostnadsoverslag. Ved søknad 
må kommunen legge ved bekreftelse på at en egenandel på 40 % er innvilget. Eksempler på tiltak: 

• Busslommer 
• Fortau eller gang/sykkelvei 
• Tilrettelegging ved skoler 
• Klipp hekker og busker 

 
Kommunene kan foreslå prosjekter på fylkesveinettet, men da må prosjektet avklares med Statens 
vegvesen i Østfold. Fylkeskommunen dekker 40 % egenandel for slike prosjekter.  
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget(FTU) lyser ut årlig støtte til Skolevegsmidler. 
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5. Statlige og fylkeskommunale mål for 
trafikksikkerhet 
 
Statlige mål 
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens 
transportpolitikk. NTP har en planperiode på 10 år, men revideres hvert fjerde år. Regjeringen la fram 
NTP for perioden 2010-2019 mars 2009 på bakgrunn av en omfattende høringsrunde. 
 
NTP 2010-2019 legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og 
styrking av samspillet mellom transportformene. Det overordnede målet er å tilby et effektivt, 
tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og 
fremmer regional utvikling. Hovedmålene er 

• bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 

næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret  

• bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte 

eller livsvarig skadde i transportsektoren  

• bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale 

mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet  
• transportsystemet skal være universelt utformet 

Nasjonal transportplan 2010-2019 har følgende hovedmål for transportsikkerhet: 
 
Transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller 
livsvarige skadde i transportsektoren. 
 
Om veitrafikken har en satt følgende etappemål: 
 
Antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst en tredel 
innen 2020. 
 
For å kunne følge opp trafikksikkerhetsarbeidet måles antall drepte og hardt skadde. I perioden 2004-
2007 ble i gjennomsnitt 1200 mennesker drept eller hardt skadd i trafikken hvert år. Målet er at i 2020 
skal dette snittet senkes til 800. 
 
Strategiene for at vi skal nå dette målet er: 

• Minstekrav til sikkerhetsmessig standard (på veger) for å redusere antall drepte eller hardt 
skadde i møteulykker og utforkjøringer. 

• Drepte eller hardt skadde blant gående og syklende må reduseres ytterligere. 
• Trafikantene skal påvirkes til mer trafikksikker atferd. 
• Økt sikkerhet kan oppnås gjennom bruk av ny teknologi 
• Et målrettet trafikksikkerhetsarbeid forutsetter bedre kunnskapsgrunnlag. 
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Statlige mål i Ny læreplan for grunnskolen –Kunnskapsløftet 
 
Utdanningsmyndighetene sentralt og lokalt samarbeider med Samferdselsdepartementet, politiet, 
Statens vegvesen og Trygg Trafikk for å trygge trafikken for skolebarn. 

Foreldrene har hovedansvaret for å lære barna trafikkregler, men trafikkopplæring er viktig både i 
barnehage og grunnopplæringen. I Kunnskapsløftet er det konkrete kompetansemål knyttet til trafikk.  

Etter 4. trinn  skal elevene kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.  
Etter 7. trinn  skal elevene kunne praktisere trygg bruk av sykkel. 
Etter 10.trinn  skal elevene  
Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker 
Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi 
eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon  
Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene (naturfag, fenomener og 
stoffer) 
Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og 
samfunnet kan forebygge helseskadene (naturfag, kropp og helse) 

 

 
Trafikkopplæring er sentralt i Ny læreplan for grunnskolen - Kunnskapsløftet 

 



 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2012 

35 

Fylkeskommunale mål og 
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) 
 
Etter Vegtrafikkloven § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme 
trafikksikkerheten(TS) i fylket. I Østfold ivaretar Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) disse 
oppgavene for fylkeskommunen. 
 
FTU utfører sine oppgaver etter instruks vedtatt av Fylkestinget 25. juni 1980. FTU skal arbeide for å 
gjøre trafikkforholdene sikrest mulig ved bl.a.: 

• Aktivt arbeide for for TS-arbeidet, samt søke å koordinere offentlig og privat virksomhet. 
• Stimulere og støtte det kommunale TS-arbeidet. 
• Stimulere og støtte det frivillige TS-arbeidet. 

Trafikksikkerhetsutvalget (FTU) består av tre politisk valgte medlemmer og 14 oppnevnte konsultative 
medlemmer. De politiske medlemmene fatter sine vedtak etter råd og støtte fra de konsultative 
medlemmene.  
FTU-Østfold avholder møter med politikere og administrasjon i kommunene for å gi innspill til 
trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene. Utvalget tar også opp enkeltsaker til behandling når sakene 
har en viss prinsipiell betydning. 
 
Mål 
I tråd med 0-visjonen er hovedmålet for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold at tallet på drepte og varig 
skadde fortsatt skal reduseres uten hensyn til veksten i trafikken. Samtidig skal vi fortsette arbeidet 
med å redusere antall trafikkulykker generelt. 
 
Ved 6-årsreformen i 1997 satte Statens vegvesen og FTU som mål at ingen førsteklassinger skulle ble 
drept eller alvorlig skadd på skoleveg. Denne spesielle målsettingen for førsteklassinger skal 
videreføres i planperioden. 
 
Målet er at ulykkesreduksjonen i 2005 skal videreføres og forsterkes. Det konkrete måltallet for 
planperioden er at gjennomsnittstallet for Østfold skal være minst 15 % lavere enn siste 5-årsperiode. 
Sikkerhetstenkning i tråd med 0-visjonen må være et bærende prinsipp i all planlegging. Likeledes må 
barn og unges interesser ivaretas ved å følge opp Plan- og bygningslovens formålsparagraf om å sikre 
barns gode oppvekstvilkår. Ved lokalisering av barneskoler bør det være et krav at barns skal kunne ha 
muligheter til å gå eller sykle på hele- eller deler av skolevegen 
(Fra FTU ts plan 2007) 

Store utfordringer i TS-arbeidet

For samfunnet er 

trafikkulykker et stort
problem

For folk flest er 

trafikkulykker et lite
problem

Fagfolk er opptatt av 
sikkerhet og risiko

Folk flest er opptatt av 
trygghet og utrygghet
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6. Visjon og mål for økt trafikksikkerhet  
2009 – 2020 

Visjon:  
Miljøkommunen Spydeberg 
 
Visjonen om miljøkommunen Spydeberg favner miljøbegrepet i vid forstand, og omfatter også 
forholdet til trafikksikkerhet og bedre helse for alle. Dette innebærer bl. a. arbeid for et sikkert 
oppvekstmiljø, sikker skolevei og sikre lekeplasser. Dagens livsstil med travelhet og for dårlig tid er 
ofte årsaken til at ulykker skjer. I miljøvisjonen ligger en generell oppfordring til alle om å senke 
farten og ta ansvar for at egen adferd ikke skader andre i trafikken.  
O-visjonen er innført som overordnet grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge fra og med 2002. 
Dette innebærer en visjon om at ingen mennesker skal bli drept eller få varige skader på grunn av 
vegtrafikken. I Østfold ble O-visjonstenkningen lansert allerede i 1997 i forbindelse med 6-
årsreformen i skolen. 
 
Hovedmål: 
Spydeberg kommune skal arbeide for en mest mulig trafikksikker og miljøvennlig ferdsel. Antall 
personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst en tredel innen 
2020. 
 
Spydeberg skal være en miljøkommune og kommuneplanen gir en sterk føring også når det gjelder 
arbeidet med trafikksikkerhetsplanen. Rikspolitiske retningslinjer, vektlegger barns trafikksikkerhet i 
planarbeidet for å styrke barn og unges interesser (RPR). Ved å gjennomføre fysiske tiltak for å trygge 
barns trafikksikkerhet ivaretar man langt på veg sikkerheten og tryggheten også for andre myke 
trafikanter. 
 
Delmål 1: 
Antall personskader knyttet til trafikkulykker på kommunestatistikken skal vise nedgang med 15 % i 
handlingsplanperioden 2009-2012. 
 
Delmål 2:  
Antall alvorlige ulykker skal ligge under gjennomsnittsnivået for Østfold 
 
Delmål 3 
Flest mulig elever skal ha en trafikksikker skolevei og oppmuntres til å gå og sykle.  
 
Delmål 4 
Kommunens innbyggere skal oppmuntres til miljøvennlig transport og til god atferd i trafikken 
gjennom trafikkopplæring, holdningsskapende arbeid og informasjon. Prioritet gis til ett tiltak hver for 
gruppene førskolebarn, skolebarn og eldre over 60 år. 
 
Delmål 5: 
Alle boligfelt skal ha en trafikkplanmessig god og sikker løsning med riktige fysiske tiltak. Hastighet 
på veiene i kommunen skal holdes på et sikkert nivå slik at vi ivaretar myke trafikkanters tåleevne. 
 
Delmål 6. Veistandard og veivedlikehold styrkes for å øke trafikksikkerhet. 
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Menneskets tåleevne 
 

 
 
 
 

 
Planlegges det tilstrekkelig med tanke på snøvintre og brøytekanter? 
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7. Lokalt samfunnsøkonomiske resultat? 
 
Dette kapitlet er satt opp som et lite tankeeksperiment og regnestykke på at vi ved godt forebyggende arbeid og 
investeringer over de neste 5 år får til en nedgang av alvorlige ulykker med 40 %. 
 
Handlingsplanen inneholder en rekke virkemidler for å forbedre trafikksikkerheten i Spydeberg kommune.  I 
tillegg inneholder planen anbefalinger til Statens vegvesen for tiltak på det øvrige veinett. 
 
For hvert av de kommunale virkemidlene kan en tenke seg gevinst av den forventede effekt på redusert antall 
drepte og hardt skadde og de utgiftene som følger med dette. 
 
De færre drepte og skadde betyr sparte store menneskelige lidelser og tragedier, men også færre offentlige 
utgifter. Transportøkonomisk institutt har satt opp kostnader for ulykker og død: medisinsk hjelp, 
produksjonsbortfall, materiell, administrasjon, velferdstap. En drept i trafikken kan ha et samfunnstap på kr 
26.344.313 (per død), kr 18.044.268 (per Meget alvorlig skadd) Gjennomsnittlige  politirapporterte 
personskadeulykker har et samfunnstap på kr 3.500.000 og materiellskader i snitt kr 49.374 (år 2005 Statens 
vegvesen). Vegtrafikkulykker koster det norske samfunnet ca 28 milliarder årlig etter dagens prisnivå. I Østfold 
er dette beregnet til 1.7 milliarder årlig. 
 
Om Spydeberg samfunnet gjorde en solid politisk prioritering og forebyggende innsats så vil vi kanskje kunne 
lykkes med å redusere ulykkene over en 5 årsperiode med 40 %. (Dette etter en beregningsmodell fra Horsens 
kommune i Danmark. Sett ut fra Spydeberg sine 5 forrige år vil gi et resultat med: 1 færre drept og 15 færre 
skadde over en 5 års periode. Her må også tas i betraktning at Spydeberg har lave tall på drepte og tilfeldigheter 
kan få store utslag i det faktiske liv. 
 
Nedenfor er satt opp en tabell som viser hva en slik reduksjon av ulykker og skader vil gi av økonomisk gevinst 
i et samfunnsregnskap for Spydeberg på forskjellige innsatsområder. De markerte tallene overfor er benyttet. 
 
Virkemidler Effekt antall drepte 

ned med 40 % dvs. (1 
liv spart) 

Effekt antall 
skadde 40 % 
Dvs. 15 skadde 
spart 

Utgift spart 

Ulykkespunkt utbedringer 0,3 5,4 7.9 mill+18.9 mill 
Trafikksikeerhetsrevisjon, årlig rullering av ts-
plan 

0,2 2,0 5.3 mill +7.0 mill 

Trafikksikre, trygge, sammenhengende gang- 
sykkelveier 

0,05 1,1 1.3 mill +3.8 mill 

Fartsdempende tiltak 0,1  2.6 mill 
Innsats mot eneulykker 0,1 1,5 2.6 mill + 5.3 
Oppmerking og skilt 0,1 1,5 2.6 mill + 5.3 
Innsats mot ervervstrafikkanter 0,03  0,8 mill  
Vedlikehold av veier, gang sykkelveier 0,07 2,0 1.8 mill + 7.0 mill 
Holdningsskapende arbeid. Samarbeid med 
kjørelærere, kampanjer, info og politikontroll/ 
Opplæringstiltak m.m 

0,05 1.5 1.3 mill + 5.3 

Total 1,00 15,00 70.9 mill 
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8. Handlingsprogram for trafikksikkerhet 
Spydeberg kommune 2009 – 2012 
 

8.A Organisatoriske tiltak 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet rulleres hvert 4. år, en gang per kommunestyreperiode. 
 
Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram, kapittel 8 og kapittel 9 rulleres hvert år og skal vise 
hvilke tiltak Spydeberg kommune vil prioritere i den kommende 4 års perioden. Når 
handlingsprogrammet skal lages kan det bli nødvendig å foreta prioriteringer mellom flere aktuelle 
tiltak. Nedenfor er satt opp forslag til kriterier for dette arbeidet 
 
Prioritering av tiltak. Når forslag til ulike tiltak skal vurderes vil det være naturlig å legge vekt på:  

• Sammenheng med planens målsettinger  
• Positive virkninger for trafikksikkerheten sett i forhold til kostnad ved tiltaket 
• Andre positive virkninger for samfunnet utover trafikksikkerhet 
• Mulighet for tilskudd fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalg (FTU) 
• Andre hensyn 
•  

Handlingsprogrammet gir innspill til økonomiplan og budsjett etter en drøfting i kommunens 
trafikkteam hvor en får fram prioritet på tiltak hvor en søker Fylkestrafikksikkerhetsutvalg (FTU) om 
tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. I handlingsdelen legges inn en kommunal ramme økonomisk ramme 
som danner grunnlag til å søke om statlige trafikksikringsmidler. 
 
 
Det bør gjennomføres en årlig drøftingsrunde med registrering av barnetråkk, eventuell befaring på 
trafikksikkerhet i sentrum, rundt skoler og barnehager og evaluering av skoleveienes sikkerhet, i fokus 
buss-barna. 
 
Bruk av sidevegsmidler og anbefalinger om trafikksikkerhettiltak på veinettet under Statens vegvesens 
ansvar drøftes i det årlige samarbeidsmøte med ordfører, rådmann m.fl som møter statens vegvesen for 
prioritering og samråd. Saken drøftes politisk ved årlig rullering av traffikksikkerhetsplanens 
handlingsdel, kapitel 8 og kapitel 9. 
 
 

 

8.B Adferdsrettede og holdningsrettede tiltak 
Årlige tilskuddsmidler 
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget utlyser hver høst (ca 15.oktober) mulighet for å søke støtte til 
trafikksikkerhet og holdningsskapende tiltak og aktiviteter. Barnehager, skoler, borettslag, idrettslag, 
foreldrelag, foreninger, aksjonsgrupper og andre kan søke. 
 
Spesielle prosjekter og trafikksikkerhetstiltak som er definert som fylkets satsningsområder kan i 
tillegg kommuner og foreninger søke på. 
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8.B1. Trafikkopplæring  
 
 

Barn fram til skolealder (0-6 år): 
 
Sikring i bil 
Riktig sikring av barn i bil er viktig. Det gjelder både å ha alderstilpasset utstyr og å kunne bruke det 
riktig. Helsestasjonen er et viktig treffpunkt for å nå ut med informasjon til de aller fleste familier. 
Informasjon om barneseter gis i dag og vil få økt fokus for alle alderstrinn 0 – 6 år.  
 

Gåtrening i trafikken 
Framfor å holde barna borte fra trafikken, bør de få god opplæring i å forstå trafikken både i 
barnehage, skole og hjemmefra. Ikke minst gjelder dette skoleveien. Mange foreldre velger å kjøre 
barna til skolen, blant annet fordi de mener skoleveien er utrygg. Dette er med og øker trafikkmengden 
på skoleveien. Barna i barnehagen bør gå på turer og læres opp i såkalte ”der-og-da”- situasjoner i 
trafikken. Formålet må være å lære riktig adferd. 1. klasse på skolen og avgangskullet i barnehagen 
kan gjerne øve på skoleveien. På helsestasjonens 6-årskontroll bør skolevei være et tema. 
 
Årlig TS-kurs 
Alle barnehagene bør være representert på Trygg Trafikk sin årlige Østfold barnehagesamling. 
 
Refleks og refleksdemonstrasjon 
Statistikk viser at risikoen for fotgjengere for å bli påkjørt i mørket reduseres med 85 % ved bruk av 
refleks. Å påvirke til økt refleksbruk kan gjøres blant annet gjennom reflekskampanjer i barnehagene 
og ved helsestasjonen der foreldrene deltar. 
 

Skolebarn (6-13 år): 
 
Aksjon skolestart 
De siste 4-5 årene har kampanjen Aksjon skolestart blitt gjennomført ved begge barneskolene. 
Hensikten med kampanjen er å gjøre bilførerne oppmerksomme på at 6-åringene kommer som en fersk 
gruppe fotgjengere ut på veiene. Aksjon skolestart markeres ved at det settes opp ulike skilt, bannere 
med mer og at politi og foreldre med gule vester er synlige i trafikkbildet. Førsteklassingene får utdelt 
en oransje skolesekk. 
 
Skoleveisuka/arbeide for å få flere til å gå og sykle 
Deltakelse fra barneskolene på kampanjen Aktive skolebarn. 
Skoleveien bør mest mulig tilrettelegges slik at barna kan gå eller sykle til skolen. Det bør vurderes om 
å sette opp en konkurranse med premiering mellom klasser på hver skole om å bli best til å gå og sykle 
til skolen. 
 
Refleksvest og refleksdemonstrasjon 
Utdeling av refleksvester /Refleksdemonstrasjon - alle 1. klassinger. 
(Samarbeid med Viking redningstjeneste, Spydeberg sparebank og lokalt politi.) 
 
Sykkeldager 
Barneskolene har arrangert sykkeldager ved skolene. Her har det vært mulighet til gjennomgang av 
sykkel og besøke av politi. Slike dager stimulerer til økt sykkelbruk og mindre bilkjøring, til å bedre 
sykkelferdighetene og til å påse at sykkelen er i god sikkerhetsmessig stand.  
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Informasjon om trafikksikkerhet og sikkerhetsutstyr  
Skolen er en god arena for å påvirke til gode holdninger i trafikken og bruk av sikkerhetsutstyr. Dette 
kan være i form av små drypp når elevene skal ut på tur, som konkurranser eller som eget tema i 
undervisningen. Trafikksikkerhet og trafikkultur bør også tas opp som tema på foreldremøter med det 
formål å bevisstgjøre foreldrene som rollemodeller og stimulere til at barna blir lært opp i trafikken og 
ikke alltid kjøres.  
  

 
 
Sikkerhetsdag 
En måte å spre kunnskap om trafikksikkerhet kan være å utvide brannstasjondagen til å bli en dag med 
tema brann, trafikksikkerhet og redning. Her kan vise riktig bruk av sikkerhetsutstyr, ha sykkelkontroll 
og – konkurranse, vise bilkollisjon (slippe bil fra kran) osv. 
 
Skoleskyssopplæring 
Skoleskyss-opplæring for kommende 1.klassinger med undervisning og busstur. (Samarbeid med 
bussselskap med skoleskyss) 
 

Generelt 
Generelt for alle klasser er at trafikkopplæring blir en integrert del av den daglige undervisningen, og 
temaet tas opp i samtaler og klassemøter der det er naturlig. 
 
Ungdom (15-19:  
 
Ungdom er den aldersgruppen som har høyest ulykkesrisiko i trafikken. I Norge blir hvert år om lag 
195 ungdommer i denne aldersgruppen drept eller hardt skadd, hovedsakelig som passasjerer eller 
førere av bil eller på moped og motorsykkel. 
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Ungdom er en sammensatt gruppe. Det er viktig å differensiere kommunikasjonen i forhold til 
målgruppen og bruke ulike arenaer og metoder. Det bør arbeides målrettet mot de gruppene som søker 
betydelig risiko og har en farlig atferd i trafikken. 
 
Integrering av trafikkopplæring 
Ungdomsskolen vil vurdere mulighetene et samarbeid f.eks med FTU(fylkes trafikk utvalg) om 
integrering av trafikkopplæring sett i relasjon til ny læreplan, eventuelt med et tillegg som trafikkalt 
forkurs til førerprøven. Se kap. 5 Statlige mål og Kunnskapsløftet.  Det finnes spesielle prosjektmidler 
til slike s TS-tiltak. Aktuelle tema å fokusere på kan være: ungdom og trafikk-sikkerhet og 
mopedkjøing. 
 
Undervisningsmateriell 
Skolene er de arenaene der vi treffer de fleste ungdommene. Trygg Trafikk tilbyr undervisningsmateriell. Andre 
arenaer er skolehelsetjenesten, fritidsklubben og lag og foreninger.  
 
Ikke tøft å være dø! 
For elever i videregående skole har Trygg trafikk og Statens vegvesen flere tiltak: russestyreseminar, temadag 
og russebiltreff. Kommunen bør fokusere på å nå aldersgruppen på ungdomsskolenivå. De har i flere år brukt 
kampanjen; ”Ikke tøft å være dø!” som er en forestilling i regi av Trygg trafikk 
 
Trygt hjem for en 50-lapp 
Kommunen deltar i den fylkeskommunale ordningen der personer under 25 år kan ta drosje hjem fra sentrum av 
Mysen/Askim under gitte kriterier for en 50-lapp. 

 
Voksne: 
 
Informasjon 
Det er vanskeligere å finne arenaer og metoder for å nå ut med trafikksikkerhetsinformasjon til de 
voksne i kommunens årsmeldinger, på websider, i komiteer som: Folkehelsekomiteen og Trafikkteam. 
Informasjonskampanje bør ha mer fokus på at det er viktig å bry seg. Det må være aksept på at man 
forsøker å hindre farlig atferd.  
En metode kan være å informere lokalbefolkningen om ulykkessteder. Kanskje hadde det vært nyttig å 
informere om miljøbevissthet og anbefale å gå eller sykle til fritidsaktiviteter?  
 
Informasjon bør gis om: hvor skjer det flest ulykker, hvilken type ulykker er vanligst, forbruk av antall 
bilkilometer eller mengde av CO2 utslipp ved gitte strekninger fra Spydeberg sentrum og til 
fritidstilbud (Vollene, Grååsen, Spydeberg skole, Åkeberg ridesenter, Lyseren.)osv. Med denne 
kunnskapen håper en å redusere noe risikoatferden og stimulere til fysisk aktivitet på sikre strekninger.  
 
Samkjøring 
Stimulere foresatte, lag og foreninger til samkjøring, kollektivbruk og mindre bruk av bil i forbindelse 
med fritidsaktiviteter for barn og unge. 
 
Senke farten 
Farten dreper. En liten økning i farten, kan gi store utslag ved en kollisjon. At tillatt fartsgrense 
overholdes er derfor et effektivt tiltak. Kommunen har anskaffet ei mobil fartstavle. Denne måler det 
enkelte kjøretøys hastighet og viser dette på ei stor fartstavle for førerenen. Videre har kommunen 
anskaffet seg en radar 447. På denne kan kommunen innhente trafikkinformasjon om veiene. En får 
fram hastighet og trafikkmengde fordelt på time,døgn og uker Overraskende hastighetskontroller på 
ulykkesstrekninger vil også være et godt fartsdempende tiltak. 
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Trafikksikkerhet i HMS-arbeidet 
Kommunen er en stor arbeidsplass i kommunen. Mange av de ansatte har ofte eller i blant behov for 
bil i arbeidstida. Det kan være verdt å vurdere trafikksikkerhet som tema i kommunens arbeid med ny 
helse-, miljø- og sikkerhetsplan (HMS-plan). Dette er svært aktueltiforbindelse med miljøfyrtårn 
sertifisering og kommunens tilknytning til forebygging av ulykker og skade via nettverket Trygge 
lokalsamfunn ( Safe Community.) 
 
Trafikkurs for innvandrere 
Lokale trafikkurs for innvandrere har vært drøftet som et utviklingstiltak i Østfold. Ski kommune i 
Akershus har hatt lignende tilbud med stor oppslutning. Spydeberg kommune undersøker mulighetene 
om å få til et trafikkurs/trafikkalt forkurs rettet mot innvandrere bosatt i kommunen. 
 
65+……. 
Statens vegvesen har hatt lokalt kurs for oppfriskning av trafikkregler og kjøresikkerhet i Spydeberg. 
Dette var et populært tiltak som en bør vurdere å gjenta. 
 

 
Lokalt  65+ kurs populært i Spydeberg 

Hvor lenge bør en kjøre? 
Aktiv informasjon gis ut om eldre og helsekvalifikasjoner for fornyelse av førerkort. Informasjon om 
andre muligheter for transport og regler for transportstøtte til funksjonshemmede bør gis ut.  

8.B2. Holdningsskapende arbeid og informasjon 
 
Lokalt tilpassede kampanjer, opplæring og informasjonstiltak regnes å ha større effekt enn de som 
styres fra sentralt hold. Tilskudd til gjennomføring av lokale holdningsskapende tiltak kan det søkes 
om via fylkeskommunale midler. 
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Spydeberg kommune forsøker å oppmuntre til trafikksikkerhetsfremmende og holdningsskapende 
aktiviteter i lokale lag og foreninger, barnehager og skoler gjennom informasjon om 
tilskuddsordningen og annen veiledning.  
 
Folkehelsekomiteen drøfter trafikksikkerhet og gjennom dette blir lag og foreninger invitert til å ta 
med sine medlemmer med i trafikksikkerhetstiltak. 
 
Kommunens trafikkteam arbeider aktivt med kommunens trafikksikkerhet og oppfølging av 
kommunedelplanen for trafikksikkerhet på et bredt tverrfaglig basis og i samarbeid med frivillige 
organisasjoner. Trafikkteamets leder har i mange vært og er aktiv medlem i NAF (Norges 
Automobilforbund). Teamets anbefales å vurdere et samarbeide med bilbransjen i det videre arbeid 
med trafikksikkerhet.  
 
 
 
 
 

 
Bjabergveien har behov for opprustning etter mye hard anleggstrafikk med ny E18 
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8.C Fysiske tiltak 
 

Tilskuddsmuligheter 
Fylkestrafikksikkerhetsutvalg(FTU) utlyser årlig Skolevegsmidler som kan brukes på fysiske tiltak for 
å sikre skolevei eller veier der barn ferdes. Tiltakene skal være forankret i kommunens 
trafikksikkerhetsplan og kommunen må vise til budsjett med en egenandel på  
40 %. Søknadsfrist er vanligvis i første kvartal av året.  
 
8.C1 Drøfting av behov for nye løsninger 
 
Hele kommunen 
De naturgitte forhold med en lang, smal kommune med et tett og konsentrert sentrum som deles av  
E 18 og Rv 122, skole/kirke/ny boligutbygging Grååsen og pendlertrafikk Akershus/Oslo gjør 
trafikkforholdene sammensatte. 
Gjennomgangstrafikk / pendlertrafikk og lokaltrafikk på E 18, Rv 122 og Fv 202 skaper ulykker, 
trafikkork, dårlig miljø. 
 

 
På snøvintre er brøyting en utfordring for mannskap og budsjett 

E 18 
Omlegging til ny E18 i år 2010 vil løse en del problemer for kjøretrafikken. 
Beboere ved Solbergfoss mener å registrere at biltrafikken der har økt etter at  
bomstasjon på E 18 kom. Forholdene langs eksisterende E 18 gjennom Spydeberg kan bare bedres for 
biltrafikken med større omlegginger av kryssene og fartsreduksjon.  
Ny utkjøring til E18 fra vest for Hyllibekken er en utfordring som bør løses. Nordmyrveien har for stor 
trafikkbelastning og dette krever en ny løsning. 
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De myke trafikantene har det relativt bra, men ved svingen ved Lundsåsen og ved Hyllibekken er det 
mange som med livet som innsats krysser E18. Her ville det bli sikrere med en planfri kryssing. 
Undergangen ved Lund vest kunne ha vært en god løsning for de som kom gående /syklende fra det 
nye boligområdet, men da må en få fram en gang/sykkelvei fra Løvestad Vest. 
 
 
 

 
RV 122 fra Solbakken og sørover har vanskelige partier og utfordringer 

 
På riksvei og fylkesvei utenom sentrum. 
Økt trafikksikkerhet er mulig med redusert fart, gang/sykkelvei, busslommer, bedre veistandard. 
Redusert fart enkelte strekninger er ønskelig. Utfordringer er spesielle ved Lyseren, Bygdetunet, 
Grååsen - Spydeberg kirke/skole, Ved Grååsen er det ønsket en gang/sykkel undergang. 
 
Øvrige fylkesveier er det i planen listet opp noen veiutbedringer, fartsreduksjoner og behov for 
av/påstigings plasser for skolebuss.  
 
Rv 122 og Fv 202 deler kommunen og sentrum på langs. Stasjonsgata løst de fleste av de tidligere 
trafikkale problemene, men ikke alle. Området ved jernbanekrysningen er fortsatt problemfylt for 
myke trafikanter med dårlig merking / sikring. Utkjørselen fra Hyllibakken og fra Nordmyrveien er 
noe problematiske. 
 
Rv 122 har varierende standard, bredde, kurvatur, vedlikehold - sydover i kommunen. Boligfeltet 
Grååsen og randbebyggelsen langs Rv122 har dårlige siktforhold, Sammenhengende gang- og 
sykkelvei fra sentrum til Solbakken blir ferdig i 2009.  Videre utover ved Skarnes er det vanskelige 
kjøreforhold ved utsatt vær/føreforhold med svingete vei og mange utkjøringer. 
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Fv 242. Trafikken til golfbanen er fortsatt relativt stor. Veien er smal, svingete og varierende 
asfaltdekke. 
Fv 202 fra sentrum til Lyseren er i samme situasjon som Rv 122. I tillegg er det pendlertrafikk, 
turtrafikk til Lyseren og besøkstrafikk til Bygdetunet. Turtrafikk til lysløypa / Skimtefjell tar av på Fv 
233. 
 
Skoleskyss / busstransport er et sikkerhetsproblem på alle veiene utenom sentrum der det mangler 
busslommer / er dårlig plass for av og påstigning av buss. 
Sentrum 
Stasjonsgata med miljøgateprosjektet har bedret forholdene for alle, men særlig gående/syklende. 
Bedre markering/sikring ved jernbanekryssingen hadde vært ønskelig. Bussterminalområdet er bra, 
men vente / opphold er dårlig. Bør kunne vurdere ytterligere miljøforbedringer i ny Sentrumsplan. 
 
Boligfeltene 
Griniskogen, Grååsen, Lundsåsen, Lund vest og Hylli / Løvestad har god standard på lekeplasser og 
gang-/sykkelveier. Bilveiene er i prinsipp korte og svingete - noe som gir lav kjørehastighet. Noen 
steder er kjørehastigheten for høy og parkering uheldig. Fotgjengerfeltene er av svært variabel standard 
og få er opphevet / spesielt markert. Det er lite fartshumper og skilting. Dette vil bedre seg om tiltak 
knyttet til ny sentrumsplan for trafikk og utvikling settes ut i praktisk handling. Tungtransport som 
parkerer i boligfelt innebærer en trafikkrisiko, har vært nevnt under høringsrunden på 
trafikksikkerhetsplanen. Her har det da vært foreslått at kommunen burde etablere et spesielt 
parkeringstilbud for slik transport. 
 
 

 
Gode siktlinjer er viktige i trafikken 
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Stasjonsgata med stor trafikk er fortsatt en utfordring når en skal ut på E 18. Myrakrysset er 
komplisert og uoversiktlig og utredning av alternativ kryssløsning er nødvendig.  
Området er bra utbygget med gang-/sykkelveier, fortau.   
Jernbanekrysset i Stasjonsgata er ikke noen fullgod løsning, her burde det utredes en undergang for 
syklister og gående.  
 
Boligområdene på Løvestad vest og på Løvestad/Tuen har en gangsti som mange bruker til 
jernbanestasjonen. Denne har ikke lyspunkter eller snøbrøyting/strøing.  Ved helhetlige løsninger for 
kryssing av E 18 vil flere kunne slippe å ta bilen opp til stasjonen. 
 
Gang/sykkelveiarealene inn til lekeplassene meldes om at enkelte steder er preget av dårlig 
vedlikehold og manglende omtanke for universell utforming og tilgang for alle. Dette gjelder 
overganger / krysninger, skille gang-/sykkel/fortau og bilvei /parkering og belysning lys.  
 
 
Skoleveiene - områdene 
Ved skolene at bør en vurdere sykkelparkeringen har fått en riktig plassering og tilretteleggelse. 
 
 
Hovin skole. 
Stasjonsgata brukes mye selv om det finnes bedre alternativ langs Idrettsplassen. Kryssing av 
jernbanen er komplisert, farlig og har tidvis en vanskelig trafikal situasjon. Skolepatruljeordningen har 
vært til stor og nødvendig forebyggende hjelp. Forbindelsen fra Hylli / Løvestad ble kraftig forbedret 
med utbedring og belysning av veien ved den gamle melkestasjonen. Transport av skoleelever med 
buss og foreldrekjøring samtidig er uheldig, farlig og problematisk. Her bør avstigningsplass og 
avleveringsparkeringsplassen utvides. 
 
 
 
Spydeberg ungdomsskole. 
Gangveier og fortau sammen med mindre boligveier gir grei tilgjengelighet. Vedlikehold, merking, 
krysninger og tilpasninger mangler flere steder. Snuplassen, merking og avgrensning er ikke egnet for 
buss- og bilskyss på samme tid. I tillegg kommer all gang-/sykkel inn på samme sted. Her bør 
avstigningsplass og avleveringsparkeringsplassen utvides 
 
 
 
Spydeberg barneskole og kirke. 
Skolens parkeringsplass er asfaltert. Mangler planfri kryssing av riksveien for Grååsen boligfelt. 
Plassen foran kirken er utflytende og mangler skille bilkjøring / gangtrafikk. 
 
 
 
Bygdetunet 
Området deles av Fv 202 med 80 km-sone. Det er ingen skilting, fotgjengerkryssing eller annen 
markering / sikring. Parkeringen er liten. Det er delvis gjerdet på begge sider av veien, men forholdene 
er uklare og usikre. Det bør praktiseres å skilte ekstra ved spesielle arrangementer. 
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Lyseren - Hallerud - Granodden. 
Langs veien ved Lysta er det noen uheldige plasser for kantparkering. Atkomst til Granodden er svært 
skrå. 
 
 
Heli kirke 
Utflytende plass med vei, parkering og gangområde foran kirken.  
 

 
Hvor går grensa melllom vei og parkeringsplass? 

 
Skarneskrysset 
Dårlig sikt og veiprofil. 
 
Annen trafikk 
Det foregår annen type motorisert trafikk i tilknytning til næring, fritid og idrett. Det omfatter 
traktorkjøring, motorferdsel i utmark o l. Kommunen har informert om lovverk og gjeldende 
bestemmelser i forhold til dette på websiden. Det er kun noen få enkelte tilfelle som politiet har fått 
rapportert knyttet til disse forholdene i Spydberg. 
 
8.C2 Prioriteringer i prinsipp og estetiske forhold: 
Prioriteringer må gjøres ut fra trafikkplanens visjoner og mål, på bakgrunn av spørreundersøkelser og 
registreringer, Spydeberg kommunes høye miljøprofil, hvilke grupper av trafikkanter man anser som 
mest risikoutsatt og som man samtidig anser det er mest naturlig at en kommune bør rette sin 
oppmerksomhet mot: 
• bedre / mer veier for myke trafikanter med bedre fysisk skille mot bil 
• bedre forhold til og på skolene for myke trafikanter 
• bedre forhold for skolebuss; snuplasser ved skoler, innføring av bussramper(enklere venteplasser 

langs veiene hvor busslommer ikke er mulig eller er langt fram) 
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• redusert fart for bil ved skilting og/eller fysiske hinder 
• forbedret veivedlikehold 
• Gang / sykkelveier skal planlegges som korteste vei mellom 2 punkter(Folketråkk-der hvor folk 

helst går). Myke trafikk-traseer skal gis høyeste prioritet og planlegges først ved videre utvikling 
av sentrum. 

• Nye tiltak krever beregning av ressurser, kommunale eller innkjøpte. Dette bør beregnes med i 
finansieringsplan og gjennomføringsplan.  

• Ved bygging av gang og sykkelstier skal skade på dyrka mark minimeres. 
 
Betydningen av estetiske forhold i trafikksikkerhet er vanskelig å dokumentere. Veianleggense 
plassering og tilpassing i terreng og landskap påvirker sikkerhet, opplevelsen og kostnadene. Det 
gjelder alle type anlegg fra de store veier og kryss til enkle stier og  merkinger. Andre type anlegg og 
bygg har tilsvarende innvirkning. 
I tillegg til selve anlegget, er omgivelsenes estetiske utforming av stor betydning for opplevelse, 
påvirkning (godt eller dårlig), miljøkvalitet (støyskjerm, vindskjerm, støvskjerm, innsyn), sikkerhet 
(sikt, distrahering).  
Det er mange vakre veianlegg i kommunen - bilveier, boliggater - gang-/sykkelveier og stier. 
Stasjonsgata har fått en flott ansiktsløftning.  
De nyere bygg/anlegg ved E 18 har fått gode utforminger og utanlegg. Området er førsteinntrykk fra 
E18 for mange gjennomreisende at dette hensynet må ivaretas ved utbygging og ved vedlikehold av 
grøntanlegg i sentrum. 
 
Prioritet på kommunale veier og sikkerhet på skolevei: 
 
1. Utarbeide og iverksette en sentrumsveiplan for gjennomferdsårer og stikkveier 
2. Mer sammenheng mellom fortau, gang og sykkelveier i kommunens sentrum 
3. Arbeide for å skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk gjennom kommunen 
4. Nye boligfelt planlegges helhetlig med hensyn til fortau, gang-sykkelveier og fartsbegrensende 

tiltak.  
5. Eksisterende kommunesentrum og boligområder legges til rette for ferdsel til fots og med sykkel 

med mulighet for sikkert å kunne gå eller sykle til skole, butikk og fritidsaktiviterer. 
6. Fullføre fartsgrensefastsetting, skilting og nødvendige fartsdempende tiltak i alle boligfelt i 

sentrum. Ved skiltplan bør en nøye vurdere mengden av antall skilt samtidig med at en skilter 
forskriftsmessig etter ny vegplan for ferdselsårer i Spydeberg sentrum(vedlegg1.) 

7. Oppfordre politiet til å gjennomføre flere fartskontroller og tekniske kontroller 
8. Årlig gjennomgang av kommunens parkeringsplasser for bevegelseshemmede. 
9. Innbyggerne informeres om ansvar for gode siktlinjer i kryss og om sitt ansvar for å klippe hekker 

og ikke anlegge høye snøkanter i veikryss. 
 
 
8.C3 Sidevegsmidler 
Som kompensasjon for plassering av bom på E18 har Spydeberg kommune fått forhåndsløfte om 
midler til forbedring av vegnett og trafikksikkerhet innen for en gitt økonomisk ramme på kr 71.1 mill. 
kr i 1999 verdi, indeksregulert til 104.02 mill kr i 2008 verdi. 
Prioritering av sidevegsmidler tas opp ved årlige møter mellom Spydeberg kommune og Statens 
vegvesen. Kommunen tar videre eventuelt prosjektene og prioriteringen opp til politisk behandling. 
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Bomstasjonen på Høgda har gitt kommunen sideveismidler i kompensasjon 

 
 
 
Forbruk per april 2008: 
Tiltak Mill kr i 2008 verdi  
E18 Undergang Høgda 5,73 
Rv.122 Gs Spydeberg krk – Grååsen 3,44 
Rv.122 Stasjonsgata 24,03 
Rv. 122 Spydeberg krk - Solbakken 0,58 
Kompensasjonsmidler 6,81 
Sum 40,50 
 
 
Samarbeidsmøtet mellom Spydeberg kommune 18.04.2008 medførte til:  
Forslag til videre prioritering 
Prioritet Tiltak Lengde meter Pris per meter Pris mill kr 

(2008)  
1 Rv. 122 Spydeberg 

krk. – Solbakken. 
Gs- vei 

1300  Se prosj. Omtale 
pkt. 5 

9,5 

2 Fv.202 Hovin skole- 
Frøhaugen. Gs- vei 

2400 Ca 4160 10,0 
 

3 TS/ estetikk i 
sentrum – Tebo 
området 

Komp. midler  1 

4 Tilpassing av eksist.   12  
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E18 etter at ny E18 
er bygget 

Sum    32,5 
Upriorit
ert liste 

Tiltak Lengde meter Pris per meter Pris mill kr 
(2008) 

 Fv.233 Hovin skole 
– Hovin krk. Gs- vei 

2700 4160 11.2 

 Fv.202 Frøhaugen -
Lysern ( Hallerud) 
Gs- veg 

5500 Ca 4160 22.9 

 Rv. 122. Gs-
kryssing ved 
Grååsen 
Undergang/bro/anne
t 
 

   

 Estetikk, utbedring, 
supl. veg Løvstad 
Næringsområde 

Komp. midler  2 

 Andre prosjekter. 
GS-Undergang NSB  
TS-plan - 
Sentrumsplan 

  5-7 

 
Omtale av prosjekter 
Prioritet 1. Rv.122 Gs-vei  Spydeberg krk. – Solbakken. 
Ferdigstillelsesplan er skolestart 20 august 2009. 
Tilpass under anlegget kryssingspunkt for kulturminnet, ”hulveien” sør for Spydeberg kirke. 

 
Prioritet 2. Fv.202 Gs-vei Hovin skole – Frøhaugen.  
Kommunen har startet regulering.Geotekniske undersøkelser er gjort. Arkeologiske undersøkelser 
utføres høsten 2008.  
 
Prioritet 3. TS / Estetikk i sentrum – Tebo området. 
Kompensasjonsmidler. Kommunen utfører tiltakene (innen kostnadsrammen) og får deretter 
overført midlene mot søknad / dokumentasjon. 
 
Prioritet 4. Tilpassing av eksisterende E18 
I første omgang er det satt av 12 mill. kr. Dette er til området Spydeberg sentrum, med rundkjøring 
i Myrakrysset og estetisk tilpassing av gjenværende veg. Statens vegvesen lager en plan over tiltak 
i samarbeid med Spydeberg kommune.  
Foreløpige innspill fra kommunen: 

• Estetikk Myrakrysset 
• Gs-veg i området ved Myrakrysset 
• Ny kulvert under E18 for Hyllibekken (flomproblemer) 
• Utrede undergang E18 fra Lundsåsen vest for Hyllibekken. 
• Utvide 50 sonen med visse tiltak på vegen. Utvide sentrumstrekningen. 
• Avkjørsler utbedres fra Fossum til sentrum. Rekkverk og siktsoner er et problem. 

Øvrige aktuelle prosjekter: 
Prosjekter fra listen som skal dekket av kompensasjonsmidler kan utføres tidlig om ønskelig / 
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prioritert av kommunen. 
 
Fv.233 Gs-vei Hovin skole – Hovin kirke. 
Strekningen er foreslått forlenget fra Hovin skole til Hovin kirke. Antatt lengde ekstra ca 400 
meter.(Hovin bru - Hovin kirke) Regulering pågår. Grunnundersøkelser utført uten påvist spesielle 
problemer. Arkeologiske registreringer utføres sommer/høst 08. 
 
Fv.202 Gs-vei Frøhaugen – Lysern (Hallerud) 
Regulering pågår. Geotekniske undersøkelser utført uten påvist spesielle problemer. Arkeologiske 
registreringer utføres sommer/høst 08. 
 
Rv.122 Kryssing av riksvegen ved Grååsen. 
Bru, undergang, eller kanalisering / fotgjengerfelt (-er). 
Statens vegvesen har gitt en foreløpig vurdering av et eventuelt kryssingstiltak, på plassering, bruk, 
kost/nytte og sikkerhet hvor de sier at det er vanskelig å foreslå en planfri kryssing av riksveien på 
det nåværende tidspunkt.  

 
 
 
 
 

 
Gamle E 18 –strekningen  Løvestad, Myrerindustriområde og Knapstad trenger ny gang-sykkelvei  
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8.C4 Opplisting av behov for fysiske tiltak: Kommunale veier 
 

Tiltak Beskrivelse av tiltaket Estimerte 
kostnader 

Ansvarlig 
Finansiering 

Sentrum Griniskogen    
Arnoldsvei, gangfelt v. E18 er 
opphøyd gangfelt 

 30.000 Kommunal 
teknikk 

Arnoldsvei-Helge Ingstads vei - 
Rydding og merking av G/S-vei 
som har en svært bratt nedkjørsel. 

 4 Skilt 10.000 
Utbedring 10.000 

Kommunal 
teknikk 

Fjellheim, Snarveien, 
kommunehuset - 
skiltplan.(opprydding av skilt) 

 8 skilt 20.000 Kommunal 
teknikk 

Glendeveien:. Fortau/gang-
sykkelvei forlengelse til Furustien- 
Dragonveien- 

Må sees sammen med ny 
vannledning. 

G./sykkelv.400.000 
 

Kommunal 
teknikk 

Glendeveien - Redusert fartsgrense 
i henhold til helhetlig trafikkplan 
for sentrum. 

Klassefiseringsplanen 6skilt 15.000 Kommunal 
teknikk 

Glendeveien - Skilt ned til 
hastighetsgrense v/Dragonveien sett 
fra nord  2 nye nord for 
Dragonveien 

Klassefiseringsplanen 2 skilt 5.000 Kommunal 
teknikk 

Spydeberg ungdomsskole. 
Bedre snuplass for buss/bil v. 
ungdomsskolen. Bedre merking og 
separering. (Ta litt av plenarealet.) 

Bør tas med i forbindelse 
med utbyggingen av 

skolen 

80.000 Kommunal 
teknikk 

Rolls vei (X Wilses vei) - Sette opp 
2 x skilt nr 516 "Gangfelt" merkes 

 8 skilt 20.000 Kommunal 
teknikk 

Skoleveien – bør skiltes: 
Gjennomkjøring forbudt 

 2skilt 5.000 Kommunal 
teknikk 

Ungdomskolen – kartlegging og 
opparbeide snarveier som er i bruk. 

Langtidsplan  Kommunal 
teknikk 

Wilses vei - Sette opp 2 x 109 med 
underskilt: 0-200 meter. 

 2skilt 10.000 
 

Kommunal 
teknikk 

Wilses vei, Rolls vei - 
Vikepliktskilt ved utkjøringene fra 
TEBO-senteret.Skiltplan lages 

Klassefiseringsplanen 60skilt 30.000 Kommunal 
teknikk 

Sentrum Grååsen - Løken - 
Fossum 

   

Ingen    

Sentrum Lund - Vollene    

Fagerliveien X gangsykkelveien 
ved Knatterudfjellet 

Barn i stor hastighet på g-s 
og kryssende biler som har 
problem med å stanse i 
tide. Fartshinder settes 
opp. 

Fartshinder 20.000 
Lyspunkt 25.000 

Kommunal 
teknikk 

Sentrum Løvestad - Hylli    

Hovin skole, bilforbud i snuplass. -.  80.000 Kommunal 
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Utred og etabler hente-bringe sløyfe 
for buss og bil-forlengelse av 
nåværende parkeringslomme 

teknikk 

Hyllistien (til NSB sør for 
jernbanelinja) - Oppgraderes. 

 Kulvert, vei, lys 
300.000 

Kommunal 
teknikk 

Spydeberg Nord    

Solbergfossveien, Nedsatt 
fartsgrense til 40 km/t.(Fra Holm og 
til brua) 

Prioriteres 4skilt 16.000 Kommunal 
teknikk 

Granodden – utvidelse av 
parkeringplass 

10 parkeringsplasser 
Utkjørsel/nedgang 

100.000 Kommunal 
teknikk 

Spydeberg Sør   Kommunal 
teknikk 

Heliveien v. Heli kirke – markere 
og skille gangarealer, parkering og 
vei. 

 2skilt 8.000 Kommunal 
teknikk 

Generelt    

Veiplan for Spydeberg sentrum med 
samleveier og adkomstveier, 
fartsgrenser, følges opp med 
skilting 

Nye fartsgrenser 
Spydeberg sentrum 

70 skilt 300.000 
 

Kommunal 
teknikk 

Kartlegging av busstopp i hele 
kommunen  

Grunnlag for å vurdere 
utbedringer 

40 skilt 100.000 
Konsulentarb. 
100.000 
Bussholdeplasser 
400.000 

Kommunal 
teknikk 

Fartsbegrensende tiltak Spydeberg 
sentrum 

Iverksettes etter at nye 
fartsgrenser er innført med 
påfølgende fartsmålinger 

40 fartshumper 
600.000 

Kommunal 
teknikk 

 

 
Gitteret over fotgjengerundergangen skjuler her på bildet 3 biler 
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8.C5 Fylkes- , riks- og europavei 18 – tiltak. Spydeberg kommunes forslag.  
 
Statens vegvesen har ansvar for tiltak på fylkesveier, riksveier og Europavei. Kommunen er derfor 
avhengig av vegvesenets godkjennelse og prioritering av sitt budsjett for å få gjennomført tiltakene. 
Kommunen kan spille en aktiv rolle ved å fremme forslag til tiltak eller påvirke de prioriteringer som 
gjøres på regionalt eller nasjonalt nivå.  
 
8.C5.1 Fylkesveier. - Opplisting av behov for fysiske tiltak.  
Spydeberg kommunes anmodning: 
Tiltak Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig 

Finansiering 
Sentrum Griniskogen   
Ingen fylkesveier   
Sentrum Grååsen - Løken - 
Fossum 

  

Ingen fylkesveier   
Sentrum Lund - Vollene   
Ingen fylkesveier   
Sentrum Løvestad - Hylli   
Spydeberg Nord   
Fv202 Galtebo – Bygdetunet  Nedsatt fartsgrense til 60 km/t Statens vegvesen 
Fv. 202, Bygdetunet  Søk om stående skiltvedtak fra 

vegvesenet om skilting ved 
arrangementer med 
hastighetsredusksjon etter 
instruks. 

Statens vegvesen 
 

Fv. 202, Generelt -  
Frøhaugen- Hallerud 
 

Gang- og sykkelvei til Lyseren. 
Hovin skole-Frøhaugen 
Frøhaugen - Hallerud 

Statens vegvesen 

Fv202 –Frøhaugen og Holli Vurdere å utbedre kryss Statens vegvesen 
Fv202 - Skulberg Vurdere siktutbedringer Statens vegvesen 
Fv. 202, Lyseren, Holli-Hallerud Nedsatt fartsgrense til 60 km/t. Statens vegvesen 
Fv. 202, Lyseren, Vurdere sideparkeringer  Statens vegvesen 
Fv. 208 Bjaberg-Knapstad Må rustes opp med tanke på økt 

trafikk vurdere 60 km grense 
Statens vegvesen 

Fv. 231, Skihytta -  Skibru? Fysisk sperre for 
skiutkjøring. Skiltes på vinteren 

Idrettslaget 

Fv. 233, Hovin skole til Hovin 
kirke -  

Gang- og sykkelvei Statens vegvesen 

Fv. 233, Godheim –  Utbedre kryss.Vikepliktskilt 
settes opp på Haugenveien 

Statens vegvesen 

Fv. 233, X Åkebergveien -  Oppgradering av krysset. 
Vikepliktskilt settes opp på 
Åkerbergveien 

Statens vegvesen 

Fv. 233, X Åkeberg-Skaugsplass Utbedring grus Statens vegvesen 
Spydeberg Sør   
Fv. 242 - generelt utbedres. Utbedring Statens vegvesen 
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8.C5.2 Riksveier - Opplisting av behov for fysiske tiltak.  
Spydeberg kommunes anmodning: 

 
Tiltak Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig 

Finansiering 
Sentrum Griniskogen   
Ingen riksveier   
Sentrum Grååsen - Løken - Fossum   
*Rv. 122, v. Grååsen  
  

*Planfri kryssing kartlegg 
overganger. Noe utredning 
ble laget ved planlegging 
av Grååsen, saken ble i sin 
tid avvist av vegvesenet ( i 
følge teknisk sjef) 
 

Statens vegvesen 
 

Skolepatruljer 
  

Elever og foreldres 
tilstedeværelse 

 

Rv. 122, X Fagerliveien. Frisikt i krysset. Flytte 
lagerområde i henhold til 
krav om siktlinjer 

Statens vegvesen 
 

Rv122 Bussterminal Ny Bussterminal –
venterom med egnede 
fasiliteter og aktuelle 
bussruteopplysninger 

Statens vegvesen 
 

Stasjonsgata Vurdere ytterligere 
miljøforbedringer  ved ny 
Sentrumsplan 

Statens vegvesen 
 

Stasjonsgata Bør ses i sammenheng – 
tilstøtende fylkesveier mot nord.  

Fartsdempere i Rv122 
Stasjonsgata – 
miljøvennlig ombygging 

Statens vegvesen 
 

Stasjonsgata, Jernbaneovergangen – 
Sikre denne bedre. 

Undergang på sikt Statens vegvesen/ 
NSB 

Stasjonsgata, foreslås skal stenges for 
tungtransport  

Ny riksvei nordover vest 
for Knapstad bør utredes 

Statens vegvesen 

Stasjonsgata x Hyllibakken,. Åpne Hyllibakken for to-
veis trafikk 

Statens vegvesen 

Sentrum Løvestad – Hylli   
Ingen riksveier   
Spydeberg Nord   
Ingen riksveier   
Spydeberg Sør   
RV 122,  Det skal arbeides for å få 

en sikrere Rv 122 
Spydeberg kommune 

Rv. 122, Solbakken til Heli kirke  Gang- og sykkelvei. Statens vegvesen 
Rv. 122, v. avkjøring Heli kirke  Utbedring av 

Tettumkrysset og 
busslommer 

Statens vegvesen 
 

Rv. 122, X Hushagenveien  Oppgradering av farlig 
kryss. Høvle av 

Statens vegvesen 
 



 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2012 

58 

sikthindrende skråning 
Rv. 122, X Mørkveien  Oppgradering av farlig 

kryss. T-kryss – 2009 
Statens vegvesen 

Rv. 122, X v. Skarnes  Utbedring av kryss Statens vegvesen 
 G/s-forhold og avkjørsler 

langs Rv122 vurderes 
Statens vegvesen 

Rv122 Generelt  Bedre vintervedlikehold 
bør vurderes 

Statens vegvesen 

Rv122 E 18 til 200 m syd for Grååsen 
krysset. 

50 km/t sone Statens vegvesen 

Rv122: 200 m syd for Grååsen krysset-
forbi Spydeberg skole. 

60 km/t sone Statens vegvesen 

Rv122 Lys til Skarnes Statens vegvesen 
Rv122 Buertoppen Opphøyd gangfelt Statens vegvesen 
Rv122 Spydeberg skole Oppgradere krysset  Statens vegvesen 
Rv122 Spydeberg skole Skilte: Forbikjøring 

forbudt ved krysset. 
Statens vegvesen 

* Spydeberg k.st. ønsker at dette tiltaket 
skulle prioriteres  

k.sak 012/09 vedtak pkt 5 
17.03.09 

Statens vegvesen 

 

 
Ny E18 og Vollene bru 
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8.C5.3 Europavei 18 - Opplisting av behov for fysiske tiltak. 
Spydeberg kommunes anmodning: 

 
Tiltak Beskrivelse av 

tiltaket 
Ansvarlig 
Finansiering 

Gamle E18   
Gamle E18 – Vurdere farlige kryss ved: 
Myrerveien og Bjabergveien 

Skilting Statens vegvesen 

G/s-vei fra Løvestad næringsområde til 
Knapstad (eller forbi Myrer skog)  
 

Planlegging og 
bygging 

Statens vegvesen 

E18   
E18, Fossumbrua, uoversiktlig utkjøring fra 
Hamborg. 

Nytt rekkverk  
må ikke forhindre sikt 

Statens vegvesen 

E18, Fossumbrua, uoversiktlig utkjøring fra 
Shell. 

Nytt rekkverk mot 
Askim 
må ikke forhindre sikt 
 

Statens vegvesen 

E18, G/S-vei vest for Spydeberg sentrum - 
Dårlig stand 

 Statens vegvesen 

Forlenge rekkverk fra Myrakrysset og forbi 
Lundssvingen. Gjerde inn E-18 ved 
Hyllibekken  

Forhindre farlig 
fotgj.kryssing 

Statens vegvesen 

E18, X Stasjonsgata - Bedre sikt for 
utkjøring fra Stasjonsgata mot Askim. 
Gitteret 

 Statens vegvesen 

E18, X Stasjonsgata - Krysset må få en ny 
planløsning. Alternativt vurderes 
rundkjøring for krysset i sentrum eller 
lysregulering. 

 Statens vegvesen 

E18 - Undergang Lundsåsen - Hylliområdet  Statens vegvesen 
Ny rundkjøring på Løvestad/Lund  Statens vegvesen 
Vurdering av ny forbindelse med 
Hylli/Løvestad vest for Hyllibekken 

Avlaste Nordmyrveien 
og Stasjonsgata 

Statens vegvesen 

Vurdering av om gangbru kan bygges i 
tilknytning til ny bru E-18  

Ved Vollene Statens vegvesen 
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9. Budsjett og prioriterte tiltak for Spydeberg kommune  
9.a)2009 – 2012  (1kr=1000) 
Nr Tiltak Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 Sideveis 

midler: X  
Svm 

 A Organisatoriske 
tiltak 

       

1 Trafikksikkerhetsrevisjon, 
hovedrevisjon av planen hver 
4 år og justering hvert år.  

Revisjon av Ts-planen  0 0 0 0  

 B Atferd og 
holdningsskapende 
tiltak 

       

2 Barnas trafikklubb Pedagogisk materiell utdeling 
tilknyttet ts-klubb 

Helsest. 15 15 15 15  

3 Deltakelse i Skoleveisuka;  Aktive skolebarn Konkurranse 
mellom skoleklasser gå/sykle til 
skolen 

Skolene og 
FTU 

10 10 10 10  

4 Skoleskyssopplæring for 
1.klasse 

Opplæring, trafikksikkerhet og 
busstur  

Bussselskap 
og skolene 

5 5 5 5  

5 65+ Lokalt 
trafikkoppfriskende kurs 

Sjåfører som har passert 65 år –
trafikkregler og kjøresikkerhet 

Folkehelseråd
g. I samarb. 
Med 
vegvesenet 

5 5    

6 TS pedagogiske tiltak for 
grunnskolen 

    30   
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Nr Tiltak Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 Sideveis 

midler: X 
Svm 

7 C Fysiske tiltak Fjellheim-Snarveien 8skilt 
Opprydding av skilting 

Teknisk  20    

8 Oppmerking og skilting Skoleveien 2 skilt gj.kj.fb Teknisk 5     
9  Wilsesvei 4 skilt med underskilt Teknisk 20     
10  Tebo utkj vikeplikt 6 skilt Teknisk   30   
11  Oppfølging av veiplan for sentrum 

med nye 70 skilt 
(64 skilt innkjøpes 2008 FTU 
midler) Fartsgrense 40km og 30 
km 

Teknisk 20     

12  Solbergfossveien 4skiltFartsgrense 
40 km(ikke FTU) 

Teknisk 16 
 

    

13  Heliveien-kirke parkskilt Teknisk   8   
14 Nye fartsgrenser 

fartsdempende tiltak 
 

Tiltak Veiplan- etter målt behov  
(kommunal radar 447) 

Teknisk  100  100  

15 Utbedring av ulykkespunkt  Arnoldsvei/E18 Teknisk 30     
16  Fagerliveien-gangsykkelvei 

v/Knatterud-fartshinder/lys 
Teknisk  

 
45    

17 Trafikksikre sammenhengende 
gang- sykkelveier, fortau  

Spydeberg skole – Solbakken Statens vegvesen x    9.5mill 
Svm 

18  Hovin skole- Frøhaugen 
 

Statens vegvesen  x   10mill 
Svm 

19A  Hovin skole- Hovin kirke 
 

Statens vegvesen   x  11.2millSvm 

19B Rv.122. Vurdering av planfri 
kryssing  

Grååsen – Vollene, bru eller 
undergang, sted? 

Statens vegvesen   x   

20  Frøhaugen- Hallerud Statens vegvesen    x 22.9mill.Svm 



 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2012 

62 

 
Nr Tiltak Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 Sideveis 

midler: X 
Svm 

21 Anlegge fortau  Arnoldsvei: 
 E18 – Griniveien Regulering 
Bygging 

Teknisk   200 200  

22 Anlegge fortau  Glendeveien: 
(Furustien – Dragonveien) 
Regulering + anlegg. 
(over vann/kloakk ledning) 

Teknisk   200 200  

23 Utbedringer  Arnoldsvei-Helge Ingstad  
Gangsykkelvei, skilting 

Teknisk 20     

26 Belysning (ikke 
skolevegstiltak) 

Solbergfossveien 4 pkt Teknisk  100    

27 Utbedring / estetikk i sentrum 
–  

Tebo området Teknisk   x  1mill 
Svm 

28 Utbedring av Myrakrysset/ Tilpassing av eksist. E18 etter at 
ny E18 er bygget 

Statens vegvesen    x 12mill Svm 

29 Utvidelse av 
busslomme/hentebringe-
lomme 

Spydeberg ungdomsskole Teknisk 100     

30 Utvidelse av 
busslomme/hentebringe-
lomme 

Hovin skole Teknisk  100    

 Total Sum   246 400 498 530  
 Fylkesstøtte (FTU)- søke om   146 180 298 300  
 Sidevegsmidler disponert av 

rammen 
      66.6mill 

Svm.planlagte 
 Kommuneramme nettoutgift 

 
  100 220 200 230  

*Totalt foreslått prioritert av sideveismidler: tidligere forbruk 40,5 mill + forslått prioritert (2009-2012) 66.6mill.=107.1 (Ramme =104.02mill) 
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9.b)Langsiktige tiltak 2013 -  2017 
 Tiltak Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig Anslått kostnad Sideveismidler: X 

Svm 
 A Organisatoriske tiltak      

 Ny stilling på teknisk virksomhet for ts-
arbeid 

Trafikksikkerhets  
rådgiver i 50 % stilling 

Kommunal 
Teknikk 

250  

 C Fysiske tiltak     
 Glendeveien - Gatelys fra Glende til 

Skaus plass. 
25.000 per 40m Kommunal 

Teknikk 
500  

 Solbergfossveien, Gatelys. 8 lyspunkt Kommunal 
Teknikk 

200  

 Ungdomskolen – kartlegge 
opparbeidede snarveier 

 Kommunal 
Teknikk 

80  

 Busstopp- kartlegg Hele kommunen Kommunal 
Teknikk 

100  

 Hyllistien-Jernbanest. (kulvert, vei,lys) Kommunal 
Teknikk 

300  

      
 Estetikk, utbedring, supl. vegitasjon  Løvstad Næringsområde Kommunal 

Teknikk / Statens 
vegvesen 

 2millSmv 

 GS-Undergang NSB   Statens vegvesen  5-7millSmv 
 Utbedring av fortau Utbedring av Griniveien: 

(St.gata-Arnoldsv)fortau 
Kommunal 
Teknikk 

300  

 Parkeringsplasser – Utvidelser 
(ikke skolevegstiltak)? 

Granodden 10pl-utkjøring Kommunal 
Teknikk 

100  

 Ny gang-sykkelsti Grååsen syd til 
Spydeberg skole. 

(Utredning, planlegging, 
regulering) 

Kommunal 
Teknikk 

300?  

 Fortau langs Wilsesvei fra Skoleveien 
til Glendeveien bør bygges. 

(Utredning, planlegging, 
regulering) 

Kommunal 
Teknikk 

300?  

 Utrede muligheter for parkeringsplasser     
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for tungtransport utenfor boligfelt 
 Sørmyrveien og siktlinjer /bilparkering 

ved utkjøring til Skiptvetveien  
Sikkerhetsvurderes Kommunal 

Teknikk 
  

 Veimarkeringer og kjøreforhold rundt 
det gamle apoteket  

Sikkerhetsvurderes Kommunal 
Teknikk 

  

 Griniskogen Gjennomgang og evt. 
opprusting av gang 
sykkelveier 

Kommunal 
Teknikk 

  

 Lundsåsen Gjennomgang og evt. 
opprusting av gang 
sykkelveier med tiltak 

Kommunal 
Teknikk 

  

 Rideklubben: vurdere forslag til 
gjennomgang av trafikkale forhold 

Parkeringsplass, kryss, 
gangsykelveimulighet? 

Kommunal 
Teknikk 

  

 Blomsterveien Lage skiltplan  Kommunal 
Teknikk 

  

 Nordmyrveien/Stasjonsgata – kryss 
utkjøring 

Vurdere løsning og 
siktforhold 

Kommunal 
Teknikk 

  

 Grååsen:Vurdering av rumlefelt  Fartsmålinger og vurdering Kommunal 
Teknikk 

  

 Grååsen :Vurdering av fysiske hinder på 
strategiske steder i 30 km sonen 

Fartsmålinger og vurdering Kommunal 
Teknikk 

  

 Frisikt veikryss i boligfelt  En grundig gjennomgang i 
henhold til kommunens 
egne krav knyttet til planer 
for boligfelt. 

Kommunal 
Teknikk 

  

 Stasjonsgata  Foreslå alternativ stamvei 
og forbud -gjennomkjøring 
av tungtransport 

Statens Vegvesen   
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Vedlegg 1 Vegplan, ferdselsveier Spydeberg sentrum 
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Vedlegg 2 Adressekart Spydeberg sentrum 
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Vedlegg 3  Innbyggernnspill om trafikksikkerhet til Kommuneplan 
2006.05.16 fra barnetråkkregistreringer og fra publikum. 
 0 Mørkveien fra Giltvet til Mørk er kraftig kritisert for sin dårlige standard både av samtlige beboere og av alle golfspillere på Mørkbanen. Vedlikehold og reparasjoner 

av kjøretøyene er betydelig! 
 1 Adkomsten til idrettsområdene/Fjellheim bør skiltes tydeligere i krysset ved jernbaneovergangen. 
 2 Gang/sykkelvei ned ved Fjellheim nord bør skiltes med ”Bilkjøring Forbudt” 
 3 Det bør være et gangfelt ved Glendeveien der Wises vei kommer opp, da dette stedet oppleves som trafikkfarlig. 
 4 Hekker og småskog er trafikkfeller mange steder i boligområdene. 
 5 Gang/sykkelvei fra sentrum til Lyseren og fra sentrum til Knapstad. 
 6 Avkjøringen til Lundsåsen må bli sikrere. Fartsgrensen på 50 km på E-18 bør være 50 helt til avkjøringen til Løvestadfeltet. Likeså utkjøringen  Tv-reparatøren – Lars 

Harestadbygget. 
 7 Trafikkopplæring i grunnskolen. Grunnkurs i U – skolen. 
 8 Plassering og størrelse av skilt i selve Myrakrysset må endres slik at også de i små biler kan orientere seg når de skal ut på E-18. Er lysregulering et alternativ? Likeså 

retningsskilt når man kommer fra Askim og skal mot Skiptvet, det blå påbudsskiltet er så stort at det dekker sikten for motgående biler. 
 9 Gang / sykkelvei fra Lageråenbygget til Lundsåsen må utbedres. 
10 Flere 65+-kurs for senior bilførere. 
11 Bør være nedsatt hastighet mellom Hallerud og Granodden. Smal og svingete vei. 
12 Steng Stasjonsgata for tungtransport! Ny stamvei 120. 
13 Gang / sykkelvei langs avlastinsvei må …..? 
14 Fossumbrua, utkjøring begge sider området ved Shellstasjonen. Dårlig sikt mot brua når en kommer fra Hamborg og skal ut på E-18. Dårlig sikt ellers også i dette 

området. 
15 Grååsen. I kryssene harmonerer ikke gang/sykkelvei med veien for biler. Farlige steder for barn! Gående og syklende presses unødig ut i selve veibanen. Gangfelt? 

Barn tar farlige og uheldige snarveier. 
16 Trafikken til/fra Viking Dekklager krysser fortauet. Farlig punkt for elever til Hovin skole. 
17 Parkeringsforholdene og parkeringsmulighetene rundt stadion og Fjellheim må løses. 
18 Skilt blomsterveien rundt Fjellheim 
19 Sand blir liggende i store mengder på fortauene til langt ut på sommeren 
20 Vollenefeltet og Grååsen er et risikokryss, med overganger på Kirkeskauen. Stor bekymring for elever som skal krysse RV 122 til skolen. Tiltak: Skolepatruljer – 

Foreldres tilstdeværelse – ”fartsmålervogn. 
21 Buss-stoppen på Høgda hindrer sikt for de som kommer fra Arnoldt´s vei 
22 Generelt mange steder med dårlige siktlinjer. Lauv og gras om sommeren, og høye brøytekanter og snøhauger om vinteren. Likeledes er det med veivesenets autovern, 

rekkverk, skjold og gitter mange steder 
23 Avkjøringen til Skiptvet: Et rundt skilt tar bort sikten 
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24 Bilister som kommer ned Stasjonsgata og skal ut på E18 har minimal sikt mot Askim pga et gjerde og gitter over fotgjengerundergangen. 
25 En rekke sjåfører som kommer ned Stasjonsgata og skal til venstre, kjører heller mot Oslo (litt bedre sikt) og snur ute ved Osloveien 10(ved Bogerud). Ellers er 

Osloveien 10 et trafikkfarlig sted. 
26 Myrakrysset unngås også ved å kjøre om Essostasjonen når en skal mot Skiptvet. 
27 Generell dårlig veistandard i hele Spydeberg. 
28 Vinterstid oppstår det mange trafikkfarlige steder og skader når det brøytes med snøskjær på traktor. Skal dette unngås bør kommunen forlange brøytinga utført med 

snøfreser når selve anbudet settes ut på anbud. Da oppnår man større trafikksikkerhet(lavere brøytekanter) samtidig som det blir mindre bråk og krangel med gjenboere 
pga skader. 

29 40-km i hele Spydeberg sentrum, ikke bare i Stasjonsgata og 50 km ellers (frustrerende og forvirrende) 
 30 Gangfeltet i Arnoldts vei ved E-18 er borte-likeså sperrehinderne ( pr aug.-06) 
 31 Gamle E-18 (FV-407) fra Løvestad til Knapstad bør ha 60 km sone! Ikke 80 km som nå. Det kommer flere stikkveier inn på denne som man har vikeplikt for. (flere 

hendendelser) 
32 Utkjøringene fra Tebo-senteret har vikeplikt for Rolls og Wilses vei. Tips: Sett opp vikepliktskilt med sort ramme slik mange kommuner har gjort.. 
33 Fotgjengerfelt markeres i Glendeveien ved innkjørselen til Stubben. Skolebarn skal krysse over til gangstien på andre siden (fra østre side av Glendeveien og fra 

Mailund) Vil ha melding om tidspunkt for fartsdumper i Glendeveien(Nils Nygård 46 46 40 56) 
34 Midtrabatten på E-18 har for høye planter som hindrer sikten. 
35 Fartsdump i Hyllikroken mellom nr. 4 og 6 som merkes godt. 
36 Fartsdump i Hyllibakken mellom nr. 28 og 36. 
37 Gang/sykkelvei fra Spydeberg kirke/Bjabergveien til Heli kirke-gamle RV 122. (Jens Giltvet)  
38 Rydding og merking av gang/sykkelvei mellom Arnoldts vei og Helge Ingstads vei. (karstein Nilsen) 
39 60 km sone forbi innkjøringen til Thonerud (på en topp) og ved Godheim(4 leiligheter) 
40 Kartlegging og etablering av bussholdeplasser i hele bygda med sideveismidler- Planarbeid! 
41 Ragnhild Holm etterlyser NÅR lovet skilting blir utført – Snarveien, skilt til idrettshallen, bom v/Snarveien 
42 Sikringstiltak i Løvestadveien i forbindelse med opparbeidelse av Tue-feltet 
43 Hyllibakken bør åpnes for trafikk ut i Stasjonsgata. Med ny Stasjonsgate har krysset blitt mye mer oversiktelig og gammel begrunnelse for stenging gjelder ikke lenger. 

Vil avlaste Nordmyrveien. 
44 Inn/utkjøringen fra/til Grinitun er meget uoversiktelig 
45 Årlige vegetasjonskontroller av kommunale veier 
46 Folkehelsekomiteen: Gang/sykkelveiene må gjennomgås og utgjøre en helhet, ikke bråstoppe og villlede myke trafikkanter  ut i trafikkfarlige situasjoner. 
47 Folkehelsekomiteen: Ikke gode nok forhold i Glende / Wilsesvei 
48  Folkehelsekomiteen: Gjeldende plan bør evalueres og sammenholdes med tidligere etterlysninger om forbedringer bl.a. fra lensmannskontoret. 
49 Folkehelsekomiteen: Informasjon om reglement for 4-hjulinger og kjøring på offentlig vei 
50:  Folkehelsekomiteen: Veivedlikehold, snøbrøyting (brøytekanter), hekker, strøing og vårkosting må på dagsorden. 
51 Sette opp gatelys fra Glendeveien forbi Kallerud, over jernbanen og opp til Hovin skole. Dette vil gi tryggere kjørevei, turvei og joggevei. 
52 6 kl.: Ønsker gang / sykkelvei i Heli 
53 6.kl.:Anleggsvirksomheten langs Gang/sykkelvei på Kirkeskogen, hvordan sikres den under anleggstida? 
54 6.kl.: Høy hastighet og uoversiktlig for de som kommer ut ved Hushagen – vurdere 50 km helt hit. 
55 6.kl.:Alle veier uten gangsti er trafikkfarlige – derfor flere gangstier. Sier en som bor ved Friva. 
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56 6.kl.:Elever som skal sykle sørover fra Spydeberg skole mener krysset ved RV 122 er farlig for de som skal sykle sørover. 
57 6.kl.: Det klages over alt for høy hastighet på strekningen Heli kirke – Melkeberg 
58 6.kl.: Flere elever tar en snarvei fra Grååsenveien ved Kirkestien over eiendommen til B. Kraggerud til adkomstveien til A. Torhaug, videre ned bakkene til 

Grååsenveien der det er bratt, glatt og problematisk. De opplever dette stedet som problematisk for alle trafikkanter. Kanskje en gagsti nederst på sødsiden av 
Grååsenveien og et fysisk hinder øverst kan bedre dette.  

59 6.kl.:Bakken ved ungdomsskolen (stor fart i Griniveien) 
60 6.kl.: Sykkelsti fra mølla til Hovin kirke F-233.Særlig svingene i bakken der er farlig. 
61 6.kl.: Bedre overgangsmuligheter fra Lundsåsen til Hylliområdet ved undergang eller bru 
62 6.kl.: Krysset Griniveien – Arnoldts vei. Farstdump for biler og bom for syklister. 
63 6.kl.: Uoversiktlig når man kommer fra Haugenveien iut i Hollikrysset (F202). Stor fart på biler. Bør bli gang/sykkelvei fra sentum til Lyseren. 
64 Gangveien som krysser Helge Ingstadsvei er bratt og glatt som gjør den trafikkfarlig. 
65 6.kl.:Wilsesvei/ Glendevei vanskelig for gående og syklister. Fartsdumper, fjerne farlige hekker. 
66 6.kl.: Flere opplever jernbaneovergangen som et farlig sted. 
67 6.kl.: Noen tar snarveien over E-18 fra Lageråen til Rema 1000 siden. Bør E-18 gjerdes helt inn. 
68 6.kl.: Farlig sving ved Bygdetunet – Hovs plass. Også dette punktet elimineres med Gang/sykkelvei. 
69  Hovin skole: Skilt med "parkering" forbudt, - fra skolens side ønskes det følgende skilt " STOPP FORBUDT", - underskilt:  " unntatt for buss". 
70 Krysset Gamle E-18 / Lundsveien: En hekk på hjørnet hindrer sikt for den som kommer fra gamle E-18 og skal ut i lundsveien. 
71 En lastebil står parkert på gamle E-18 slik at de som kommer fra Holteveien ikke kan se de som kommer fra Per Gynts vei før det er for sent. 
72 På gang/sykkelvei langs E-18 mot Oslo: Store setninger , sprekker og utglidninger som er farlige for handikappede og for syklister. 

 
 
 
Innspill om trafikksikkerhet til Kommuneplan 2006.05.16 På Miljøuka stand 
73 Skilte tydelig adkomsten til idrettsanlegget i krysset ved Jernbaneovergangen 
74 Skilte gang/sykkelvei ned ved Fjellheim nord med ”bilkjøring forbudt”  
75 Gangfelt ved Glendeveien 
76 ”Hekker”- trafikkfeller mange steder- grunnskog 
77 Gang-/sykkelveier ”Hovin kirke – Lyseren – Knapstad stasj 
78 E-18: Bedre avkjøring til Lundsåsen 
79 Trafikkopplæring i barneskolen, Grunnkurs i U-skolen 
80 Skiltplassering Myrakrysset, vi i små biler ser ingenting 
81 Gang sykkelvei fra Lageråen til Lundsåsen må fornyes utbedres  
82 Flere 65+ kurs for senior bilførere  
83 Gang/sykkelvei langs avlastningsvei må asfalteres 
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84 Myrakrysset er et vanskelig kryss å komme ut i. Lysregulert kryss 
85 Lavere hastighet mellom Hallerud og Granodden. Det er smalt og vanskelig. For dårlig asfalt 
86 Steng Stasjonsgata for tungtransport! Ny stamvei 120 
87 Jernbaneovergangen + gangvei + dekklageret et farlig område som trengs bedre sikring 
88 Gangvei ved Øvre Damvei må etableres og vedlikeholdes. vel.  
89 Furustien/Øvre Damvei. Gang sykkelveiene må bli helhetlig og ikke stoppe opp rett ut i bilveien. Lyspunkt og sperrepunkt for biler er 

nødvendig./Griniskogen 
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Vedlegg 4 Kommunale veier 
 

Veinr. Veinavn Bygg.  Vei Fast Grus Vanlig Vinter- Aksel- 
    år lengde dekke   tillatt aksel- last i 
            aksel- last teleløs- 
            last   ningen 

            (Bk) (Bk) (Tonn) 

Maks. 
totalvekt 
(tonn) 

Farts-
grense 

  A                   
1000 Anitras vei 1972 155 155   T8 10   50   
1002 Arnoldts vei 1966 870 870   T8 10   50 50 
1003 Aslaks vei   90 90   T8 10   50   

                      
  B                   

1004 Bergsnaret   160 160   T8 10   50   
1050 Brigadeveien   240 240   T8 10   50   
1072 Bråtanlia 1999 135 135         50   
1074 Buerveien 2001 215 215         50   
1074 Buerveien 2003 295 295         50   
1005 Bøygen   220 220   T8 10   50   

                      
  C                   
                      
  D                   

1006 Dragonveien   425 425   T8 10   50   
1048 Dæhliveien   2770   2770 T8 10   50   

                      
  E                    

1088 Elgtråkka 2006 110 110   10     50 50 
                      
  F                   

1007 Fagerliveien   605 605   T8 10   50   
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1008 Fjellveien 1971 505 505   T8 10   50   
1009 Furustien   395 395   T8 10   50   

                      
  G                   

1010 Gangstien                   
1081 Giltvedtveien   900   900 T8 10   50   
1011 Glendeveien   2 740 1200 1540 T8 10   50   
1011 Kallerud overg. bru         6     28   
1098 Glimmerveien 2007 70 70           30 
1099 Granittveien 2007 210 210           30 
1052 Granvinveien   100 100   T8 10   50   
1014 Grenaderveien   180 180   T8 10   50   
1012 Grinibakken   145 145   T8 10   50   
1045 Grinistubben   105 105   T8 10   50   
1013 Griniveien 1969 655 655   T8 10   50   
1068 Grååsveien 1999 550 550         50 30 
1068 Grååsveien 2001 310 310         50 30 
1068 Grååsveien 2003 240 240         50 30 

                      
  H                   

1015 Helge Ingstads vei   590 590   T8 10   50   
  Heliveien   -  Heli kirke   520   520           
  Heliveien   -  Åstoppen   780   780           

1069 Hushagasvingen 1999 195 195         50   
1065 Hyllibakken   310 310             
1061 Hyllikroken 1994 205 205             
1060 Hylliveien 1992 220 220   T8 10   50   
1047 Håndverkveien 1968 220 220   10     50   

                      
  I                    

1046 Industriveien 1968 255 255   10     50   
                      
  J                    

1048 Jernbaneveien/Næringsveien (sjå 1970 520 520   10     50   
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01073) 

                      
  K                   

1089 Karistuveien 2006 140 140   10     50 50 
1082 Karjolkroken   2580   2580 T8 10   50   
1049 Kavaleriveien   340 340   T8 10   50   
1071 Kirkestien 1999 130 130         50   
1016 Kirkeveien                 50 
1017 Kjedeveien   150 150   T8 10   50   
1076 Kolleveien 2001 115 115         50   
1018 Korsveien 1969 270 270   T8 10   50   
1019 Krokveien   210 210   T8 10   50   
1100 Kvartsveien 2007 360 360           30 

                      
  L                   

1083 Ligotveien   2700   2700 T8 10   50   
1094 Lundebyveien 2007 580 580           30 
1021 Lundsveien   210 210   T8 10   50   
1070 Løkenstubben 1999 130 130         50   
1075 Løkkerudveien 2001 140 140         50   
1064 Løvestadveien   285 140 145           

                      
  M                   

1022 Mailund 1969 150 150   T8 10   50   
1023 Mellomveien   130 130   T8 10   50   
1084 Moenveien   1600   1600 T8 10   50   
1024 Mor Åses vei 1971 155 155   T8 10   50   
1090 Myrerveien 2005 255 255   10     50   
1090 Myrerveien 2006 95 95   10     50 50 
1091 Myrvollstubben 2006 60 60   10     50 50 

                      
  N                   

1025 Nedre Damvei   515 515   T8 10   50   
1063 Nordmyrkroken   285 285             
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1079 Nordmyrstubben 2002 210 210         50   
1056 Nordmyrveien   175 175   T8 10   50   
1026 Nyveien   195 195   T8 10   50   
1073 Næringsveien (se Jernbanevn. 01048)   235 235   10     50   

                      
  O                    
                      
  P                   

1028 Peer Gynts vei 1970 225 225   10     50   
1051 Pionerveien   350 350   T8 10   50   

                      
  Q                   
                      
  R                   

1101 Ravineveien 2007 210 210           30 
1029 Regimentsveien   215 215   T8 10   50   
1030 Rolls vei   400 400   T8 10   50   

                      
  S                   

1080 Skaltorpveien 2003 130 130         50   
1031 Skogveien 1971 200 200   T8 10   50   
1032 Skoleveien   190 190   T8 10   50   
1033 Smedveien   70 70   T8 10   50   
1034 Snarveien   310 310   T8 10   50   
1085 Solbergfossveien   1400 1400             
1035 Solveien 1968 220 220   T8 10   50   
1037 Stubben   100 100   T8 10   50   

  Spydeberg Torg   160 160             
1102 Steinhuggerveien 2007 430 430           30 
1038 Sølvbergveien 1969 310 310   T8 10   50   
1057 Sørmyrveien   180 180   T8 10   50   

                      
  T                   

1039 Trollveien 1972 85 85   T8 10   50   
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1066 Tronstadveien   445 370 75       50   
                      
  U                   
                      
  V                   

1096 Vestlundveien 2007 100 100             
1062 Vollebekk 1996 35 35             
1041 Villaveien   345 345   T8 10   50   
1053 Vinjaveien   135 135   T8 10   50   
1077 Viddaveien 2001 105 105         50   
1078 Vidaråsveien 2001 170 170         50   
1103 Volleneveien 2007 590 590           40 

                      
  W                   

1042 Wilses vei   690 690   T8 10   50 50 
                      
  X                   
                      
  Y                   
                      
  Z                   
                      
  Æ                   
                      
  Ø                   

1092 Østbuen 2005 120 120   10     50 50 
1092 Østbuen 2006 260 260   10     50 50 
1043 Østveien 1969 150 150   T8 10   50   
1044 Øvre Damvei   360 360   T8 10   50   

                      
  Å                   

1086 Aasheimkroken   2190   2190           
                      
      40490 24690 15800           
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      Kontroll:   40490           
                      
GANG/SYKKELVEIER                      
1002/1036 Arnoldts vei/Stasjonsgata   600 600             

1004 Bergsnaret   40 40             
1007/1031 Fagerliveien/Skogveien   40 40             

1010 Gangstien   200 200             
1011/1025 Glendeveien/Nedre Damvei100   100 100             

1011 Glendeveien (B-236)   470 470             
1013 Griniveien   640 640             

1013/1034 Griniveien/Snarveien   460 460             
1068 Grååsveien 1999 550 550             

  Grååsveien 2001 285 285             
1068/1075 Grååsveien/Buerveien 2003 150 150             
1015/1044 H. Ingstads vei/Øvre Damvei   190 190             
1015/1051 H. Ingstads vei/Pionerveien   35 35             

1069 Hushagasvingen 1999 10 10             
1065 Hyllibakken   340 340             
1017 Kjedeveien   75 75             
1018 Korsveien   80 80             

1019/1045 Krokveien/Grinistubben   30 30             
1054/1060 Lyserenveien/Hylliveien 2002 530   530           

1064 Løvestadveien   130 130             
  Myrerveien 2005 255 255             
  Myrerveien 2006                 
1025/1050 Nedre Damvei/Brigadeveien   70 70             
1063/1064 Nordmyrkroken/Løvestadvn.   25   25           

1029 Regimentsveien   40 40             
1031/1057 Skogveien/Sørmyrveien   290 290             

1033 Smedveien   50 50             
1034 Snarveien   160 160             

1038/1043 Sølvbergveien/Østveien   40 40             
1042 Wilses vei   310 310             
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      6195 5640 555           
          6195           
                      
FORTAU                     

1002 Arnoldts vei   90 90             
1074 Buerveien 2001 225 225             

  Bøygen - Mor Åses vei   100 100             
1012 Griniveien 1969 370 370             
1068 Grååsveien 2001 25 25             

  Grååsveien 2003 240 240             
1079 Nordmyrstubben 2003 225 225             

  Nordmyrveien   510 510             
1030 Rolls vei   220 220             
1042 Wilses vei 2004 165 165             

                      
      2170 2170 0           
          2170           
                      
  OPPDATERINGSLISTE                   
 Mai 2003, Nils Ekkje          
 Februar 2008, Ole-Håkon Heier         
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Vedlegg 5   
Kommunedelplanutvalgets forslag til: 
9. Budsjett og prioriterte tiltak for Spydeberg kommune  
9.a)2009 – 2012  
 (1kr=1000) 
Nr Tiltak Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 Sideveis 

midler: X  
Svm 

         
 A Organisatoriske tiltak        

1 Trafikksikkerhetsrevisjon, 
hovedrevisjon av planen hver 4 år 
og justering hvert år. Ny stilling på 
teknisk virksomhet for ts-arbeid  

Trafikksikkerhets  
rådgiver i 50% stilling 
Revisjon av Ts-planen 

Teknisk 250 250 250 250  

         
 B Atferd og 

holdningsskapende tiltak 
       

2 Skoleskyssopplæring for 1.klasse Opplæring, trafikksikkerhet 
og busstur  

Bussselskap 
og skolene 

5 5 5 5  

3 TS pedagogiske tiltak for 
grunnskolen 

    30   

4 Barnas trafikklubb Pedagogisk materiell 
utdeling tilknyttet ts-klubb 

Helsest. 15 15 15 15  

5 Deltakelse i Skoleveisuka;  Aktive skolebarn 
Konkurranse mellom 
skoleklasser gå/sykle til 
skolen 

Skolene og 
FTU 

10 10 10 10  
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6 65+ Lokalt trafikkoppfriskende kurs Sjåfører som har passert 65 
år –trafikkregler og 
kjøresikkerhet 

Folkehelseråd
g. I samarb. 
Med 
vegvesenet 

5 5    

7 C Fysiske tiltak Fjellheim-Snarveien 8skilt 
Opprydding av skilting 

Teknisk  20    

8 Oppmerking og skilting Skoleveien 2 skilt gj.kj.fb Teknisk 5 
 

    

9  Wilsesvei 4 skilt med 
underskilt 

Teknisk 20 
 

    

10  Tebo utkj vikeplikt 6 skilt 
 

Teknisk   30 
 

  

11  Oppfølging av veiplan for 
sentrum med nye 70 skilt 
(64 skilt innkjøpes 2008 
FTU midler) Fartsgrense 
40km og 30 km 

Teknisk 20     

12  Solbergfossveien 
4skiltFartsgrense 40 km(ikke 
FTU) 

Teknisk 16 
 

    

13  Heliveien-kirke parkskilt Teknisk   8   
14 Nye fartsgrenser fartsdempende 

tiltak 
 

Tiltak Veiplan- etter målt 
behov  
(kommunal radar 447) 

Teknisk  100  100  

15 Utbedring av ulykkespunkt  Arnoldsvei/E18 Teknisk 30     
16  Fagerliveien-gangsykkelvei 

v/Knatterud-fartshinder/lys 
Teknisk  

 
45    

17 Trafikksikre sammenhengende 
gang- sykkelveier, fortau  

Spydeberg skole – 
Solbakken 

Statens 
vegvesen 

x    9.5mill 
Svm 

18  Hovin skole- Frøhaugen 
 

Statens 
vegvesen 

 x   10mill 
Svm 

19  Hovin skole- Hovin kirke Statens   x  11.2millS
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 vegvesen vm 
20  Frøhaugen- Hallerud 

 
Statens 
vegvesen 

   x 22.9mill 
Svm 

21 Anlegge fortau  Arnoldsvei: 
 E18 – Griniveien 
Regulering Bygging 

Teknisk   200 200  

22 Anlegge fortau  Glendeveien: 
(Furustien – Dragonveien) 
Regulering + anlegg. 
(over vann/kloakk ledning) 

Teknisk   200 200  

23 Utbedringer  Arnoldsvei-Helge Ingstad  
Gangsykkelvei, skilting 

Teknisk 20     

24 Utbedring av fortau Griniveien: 
(St.gata-Arnoldsv) 

Teknisk 300     

25 Parkeringsplasser – Utvidelser 
(ikke skolevegstiltak)? 

Granodden 10pl-utkjøring Teknisk  100    

26 Belysning (ikke skolevegstiltak) Solbergfossveien 4 pkt Teknisk  100    
27 Utbedring / estetikk i sentrum –  Tebo området Teknisk   x  1mill 

Svm 
28 Utbedring av Myrakrysset/ Tilpassing av eksist. E18 

etter at ny E18 er bygget 
Statens 
vegvesen 

   x 12mill 
Svm 

29 Utvidelse av 
busslomme/hentebringe-lomme 

Spydeberg ungdomsskole Teknisk 100     

30 Utvidelse av 
busslomme/hentebringe-lomme 

Hovin skole Teknisk  100    

 Total Sum   796 750 748 780  
 Fylkesstøtte (FTU)- søke om   300 180 300 300  
 Sidevegsmidler disponert av 

rammen 
      66.6mill 

Svm.plan
lagte 

 Kommuneramme nettoutgift   496 570 448 480  
*Totalt foreslått prioritert av sideveismidler: tidligere forbruk 40,5 mill + forslått prioritert (2009-2012) 66.6mill.=107.1 (Ramme =104.02mill) 
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9.b)Langsiktige tiltak 2013 -  2017 
 Tiltak Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig Anslått kostnad Sideveis 

midler: X 
Svm 

 C Fysiske tiltak     
31 Glendeveien - Gatelys fra Glende til 

Skaus plass. 
25.000 per 40m Teknisk 500  

32 Solbergfossveien, Gatelys. 8 lyspunkt Teknisk 200  
33 Ungdomskolen – kartlegge 

opparbeidede snarveier 
 Teknisk 80  

34 Busstopp- kartlegg Hele kommunen Teknisk 100  
35 Hyllistien-Jernbanest. 

 
(kulvert, vei,lys) Teknisk 300 

 
 

36 Rv.122.Vurdering av planfri kryssing  Grååsen –Vollene, bru 
eller undergang, sted? 

Statens vegvesen   

37 Estetikk, utbedring, supl. vegitasjon  Løvstad Næringsområde Teknisk/ Statens 
vegvesen 

 2millSmv 

38 GS-Undergang NSB  
 

 Statens vegvesen  5-7millSmv 
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Spydeberg kommune 
 
Saksframlegg 

  

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
Komite for miljø og teknikk 05.03.2009 002/09 GHJ 
kommunestyret 17.03.2009 012/09 GHJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avgj av:   Saksansvarlig: Arkiv:  Arkivsak ID.: 
K Øivind Olafsrud 143 09/83 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009 - 2020 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Morten Strande 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2020. Formannskapets forslag av 14. 
oktober 2008 – høringsutkast – 1.gangs behandling av planforslaget.(separat vedlegg). 

2. Høringsuttalelser 
3. Forslag til konkretiseringer av målformuleringer i planens kapitel 6 
4. Innspill - sammendrag og vurdering. 

 
Saken gjelder: Utkast til kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 – 2020 har vært ute på 
høring, også benevnt som offentlig ettersyn, og skal nå til politisk behandling i KMT og til 
sluttbehandling i kommunestyret (2.gangsbehandling). 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 20 - 5 vedtas Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 2009-2020 for Spydeberg kommune, med forslag til prioritering av 
sidevegstiltak slik den foreligger i vedlegg 1. med de justeringer slik det fremkommer 
av rådmannens foreslåtte vurderinger og konsekvenser av høringsinnspillene i vedlegg 
3. og vedlegg 4. 

2. Handlingsplanen med budsjett og prioriteringer, kap. 8 og kap.9, rulleres årlig og den 
økonomiske siden av tiltakene innarbeides i økonomi og strategiplan for Spydeberg 
kommune. Første gang i 2010-2013 

 
KMT-002/09 Komite for miljø og teknikk 05.03.2009 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Morten Strande 
 
Forslag fra Ole Nikolai Skulberg, SP til nytt punkt 3 og 4: 

3. Undersøke om gangbru kan bygges i tilknytning til ny bru E-18 ved Vollene 
 

4. Bygging av gang og sykkelstier skal minimere tap av dyrka mark. Grøft mellom vei 
og sykkelsti skal være maksimalt 2 m. 

 
Votering: 
Pkt. 1 og 2: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
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Pkt. 3 og 4: Enstemmig som foreslått av Ole Nikolai Skulberg. 
  
Innstilling til kommunestyret; 
 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 20 - 5 vedtas Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 2009-2020 for Spydeberg kommune, med forslag til prioritering av 
sidevegstiltak slik den foreligger i vedlegg 1. med de justeringer slik det fremkommer 
av rådmannens foreslåtte vurderinger og konsekvenser av høringsinnspillene i vedlegg 
3. og vedlegg 4. 

2. Handlingsplanen med budsjett og prioriteringer, kap. 8 og kap.9, rulleres årlig og den 
økonomiske siden av tiltakene innarbeides i økonomi og strategiplan for Spydeberg 
kommune. Første gang i 2010-2013 

3. Undersøke om gangbru kan bygges i tilknytning til ny bru E-18 ved Vollene 
 

4. Bygging av gang og sykkelstier skal minimere tap av dyrka mark. Grøft mellom vei 
og sykkelsti skal være maksimalt 2 m. 

 
 
K-012/09 kommunestyret 17.03.2009 
 
Høringsinnspill nr 13 og 14 hadde ikke kommet frem innen høringsfristenfristen og ble lagt 
frem direkte i kommunestyremøtet, deretter behandlet av rådmannen før kommunestyrets 
behandling av saken. 
 
Bente Hedum og Gunnar Hjorthaug orienterte i forkant om disse. 
 
Høringsinnspill 13: 
Spydeberg Krf.:  
 
Sammendrag av innspill: 
Planen er oversiktlig og informativ. 
1 a). Litt mer fokus på ungdom og trafikk-sikkerhet og opplæring, mopedkjøring. 
1 b) Innbyggerne informeres om co2 forbruk og km avstand for visse strekninger. Fra 
Spydeberg sentrum til:Vollene, Grååsen, Spydeberg skole, Åkerberg, Lyseren.   
2. Ved skiltplan bør en nøye vurdere mengden av antall skilt.  
 
Rådmannens vurdering og forslag til høringsinnspillene 
13.1.a Tas til følge og justeres i kap8 
13.1.b Tas til følge og justeres i kap8 
13.2. Tas til følge og justeres i kap8 hvor en skilter forskriftsmessig etter ny vegplan for 
ferdselsårer i Spydeberg sentrum (vedlegg 1 i k. del planen) 
Konklusjon: 
13.1a Tas til følge. 
13.1b Tas til følge. 
13.2 Tas til følge 
  
Høringsinnspill nr 14: 
Spydeberg Eldreråd: 
 
Sammendrag av innspill: 
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Leskuret på busstorget har store mangler, er trangt, urent og forsøplet. Mangler 
ruteopplysninger. 
Nytt leskur/venterom bør bygges.  
 
Rådmannens vurdering og forslag til høringsinnspillene 
14. Tas til følge og justeres i kap8 under Kommunens anmodning til Statens Vegvesen-riksvei 
122:”Nytt forbedret bussventerom-bussterminal” og innspill til kommende 
Sentrumsplanarbeid om det samme. 
Konklusjon: 
14. Tas til følge. 
 
Følgende hadde ordet: Morten Strande, Marta D. Lindås, Jarl Meland, John Dokken, Randi 
Liverud, Britt E. Gulbrandsen, Frank Beitmann, Stein Håland. 
  
Forslag fra Marta D. Lindås, V; Innstillingens punkt 1 med tillegg (uthevet skrift) 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 20 - 5 vedtas Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 2009-2020 for Spydeberg kommune, med forslag til prioritering av 
sidevegstiltak slik den foreligger i vedlegg 1. med de justeringer slik det fremkommer 
av rådmannens foreslåtte vurderinger og konsekvenser av høringsinnspillene i vedlegg 
3. og vedlegg 4. Gang/sykkelvei-kryssing ved Grååsen settes på 4. prioritet ved 
bruk av sideveismidler. 

Forslag fra Marta D. Lindås, V; Tilleggsforslag punkt 5;  
Ved neste kommunale høringsuttalelse om veiprosjekter via Statens veivesen, prioriteres 
gang/sykkelvei-kryssing ved Grååsen. 
 
Forslag fra Randi Liverud, Sp. til endret punkt 4; 
Ved bygging av gang og sykkelstier skal skade på dyrka mark minimeres.  
 
Votering: 
 
Innstillingens punkt 1 mot forslag fra Marta D. Lindås. Forslag fra Marta D. Lindås ble 
enstemmig vedtatt (20 stemmer).  
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt, som foreslått av Komite for miljø og teknikk. 
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt, som foreslått av Komite for miljø og teknikk. 
Forslag fra Randi Liverud ble vedtatt med 18 stemmer mot 2.  
Forslag fra Marta D. Lindås om tilleggspunkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket blir da: 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 20 - 5 vedtas Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 2009-2020 for Spydeberg kommune, med forslag til prioritering av 
sidevegstiltak slik den foreligger i vedlegg 1. med de justeringer slik det fremkommer 
av rådmannens foreslåtte vurderinger og konsekvenser av høringsinnspillene i vedlegg 
3. og vedlegg 4. Gang/sykkelvei-kryssing ved Grååsen settes på 4. prioritet ved bruk 
av sideveismidler. 

2. Handlingsplanen med budsjett og prioriteringer, kap. 8 og kap.9, rulleres årlig og den 
økonomiske siden av tiltakene innarbeides i økonomi og strategiplan for Spydeberg 
kommune. Første gang i 2010-2013. 
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3. Undersøke om gangbru kan bygges i tilknytning til ny bru E-18 ved 

Vollene. 
 

4. Ved bygging av gang og sykkelstier skal skade på dyrka mark minimeres. 
 

5. Ved neste kommunale høringsuttalelse om veiprosjekter via Statens veivesen, 
prioriteres gang/sykkelvei-kryssing ved Grååsen. 

 
Saksopplysninger: 
 
Faglige og generelle forhold: 
Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009-2020 ble lagt ut til offentlig ettersyn 
17.10.2008 med høringsfrist 01.12.2008. Jfr. Plan og bygningslovens § 20-5. Totalt kom det 
12 høringsuttalelser til kommunedelplanen med mange forslag og synspunkt i et planarbeid 
som har skapt engasjement(vedlegg 2). I vedlegg 4 er det gitt et sammendrag, en vurdering og 
en anbefaling i forhold til enkeltforslag i høringsinnspillene. 
Det er ikke kommet innsigelser til kommunedelplanforslaget og Spydeberg kommune har fått 
positiv tilbakemelding på planforslaget fra sentrale høringsinstanser. Blant annet fra Østfold 
fylkeskommune ved planseksjonen som mener at planen er etter deres vurdering et meget 
solid og grundig bearbeidet dokument. Den er konkret, detaljert og illustrativ, og fremstår 
som et eksempel på hvordan slike kommunedelplaner bør utarbeides /framstilles.  
Statens vegvesen har merket seg de mange innspill til vegforbedringer under deres ansvar og 
har kommet med flere gode forbedringsinnspill som for eksempel at planens 
målformuleringer bør konkretiseres ytterligere slik at de blir lettere å etterprøve og siden 
vurdere grad av måloppnåelse. I saken er det foreslått at dette tas til følge (vedlegg 4) og har 
foreslått en slik konkretisering i planens målkapittel 6 som er vedlagt saken.(vedlegg 3). 
Planens handlingsdel har også et prioriteringsforslag til disponering av Sidevegs midler, 
økonomisk kompensasjon som kommunen har fått i forbindelse med plassering av 
bomstasjonen på E18 i Spydeberg. 
 
Vurderinger: 
 
Endringer i kommunedelplanen etter 2.gangs behandling:  
Vedlagte planforslag er identisk med høringsutkastet. Etter at den politiske behandlingen er 
ferdig vil dokumentet bli justert med de politiske endringene og vedtak før endelig 
kunngjøring og publisering av planen. Det er kommet noen innspill og veiledning fra Statens 
Vegvesen og Trygg Trafikk på fakta delen hvor det er ønskelig i etterkant å forbedre 
dokumentet. Vi er oversendt noe tydeligere kart over ulykkersteder og vi er lovet 
oppdateringer av enkelte tabeller med 2008 statistikk og samfunnsregnskapstall. Kommunen 
er utfordret om å forbedre ytterligere planens målformuleringer i kapitel 6 slik at målene blir 
mer konkrete og målbare. Det er i saken fremmet forslag til en slik forbedring av kapitel 6 
med konkretiseringer uten at dette vurderes til å være vesentlige endringer. Det er her foreslått 
slike måltall som står i Nasjonal transportplan 2010-2019 og i FTU sin Samordningsplan for 
trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold 2006-2009. 
 
Informasjon: 
Kommunedelplanen for trafikksikkerhet 2009 – 2020 ble lagt ut til offentlig ettersyn 
17.10.2008 med høringsfrist 01.12.2008. Kunngjøring om offentlig ettersyn ble annonsert på 
kommunens nettsider og i Smaalenene avis. Høringsutkastet har vært lagt ut for gjennomsyn 
på kommunens webside, på bibliotek og på servicetorget. 
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Kommunedelplanarbeidet med informasjon har vært gitt i lokalpressen, menighetsbladet 
og på stand i miljøuka. Vedtatt plan vil bli annonsert, kunngjort og informert til kommunale 
virksomheter, til samarbeidsinstanser og høringsparter. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
De økonomiske konsekvensene som fremkommer av kommunedelplanen vil bli innarbeidet i 
det enkelte års budsjett og justert ved politisk behandling av planens handlingsdel, kap. 8 og  
kap.9 som foreslås ha en årlig rullering. 
 
Miljøkonsekvenser/helsefremmende tiltak/lokal agenda 21: 
Innbyggerne i Spydeberg skal ha et sikkert trafikkmiljø og muligheter til å praktisere fysisk 
aktivitet ved hverdagstransport ved å gå eller å sykle. Dette gjelder transport til skole, 
arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og friluftsområder. Ved å legge forholdene godt til rette med 
fokus på trafikksikkerhet vil vi kunne oppnå nedgang i ulykker og skader og ved egentrening 
bedre helse for innbyggerne. 
 
Andre fagområders vurdering: 
Planarbeidet har vært drevet som en tverrfaglig prosess hvor relevante fagområder har vært 
med på å utforme planen. Ved kunngjøring og oppfordring til å komme med innspill har de 
forskjellige fagområder med ulik tyngde tidlig kommet med innspill til planarbeidet. 
 
Forhold til øvrige vedtak og planer: 
Kommunedelplanen er utarbeidet i tråd med gjeldende lover og forskrifter, Nasjonal 
transportplan og Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets samordningsplan for Østfold og 
Kommuneplan 2007 – 2020. 

 
 
 

Spydeberg kommune, 19.02.09 
 

Bente Hedum 
Rådmann 

 
Rett utskrift 20.3.2009 
    Liv Kjeserud 
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Nyttige lenker for trafikksikkerhet 
og forebyggende arbeid 
 
http://www.spydeberg.kommune.no/ Spydeberg kommune7 Folkehelse og Safe 

community 
http://www.vegvesen.no Statens vegvesen, Vegdirektoratet 

http://www.vegvesen.no/Fag/Fokuso
mrader/Trafikksikkerhet 

Statens vegvesen - trafikksikkerhet 

http://www.tryggtrafikk.no/ Trygg Trafikk 
 

http://www.tryggtrafikk.no/w/Fylker/Os
tfold/ 

Trygg Trafikk Østfold 

http://www.politi.no Politiet: UP i Østfold/ Follo politidistrikt, 
lensmannskontoret 

http://www.fylkesmannen.no Fylkesmannen/fylkeslegen 
http://www.ostfold-f.kommune.no/ Østfold fylkeskommune 

http://www.ostfoldhelsa.no/ Østfoldhelsa 
http://www.norge.no Din veiviser i det offentlige 

http://www.naf.no Norges Automobilforbund (NAF) 
http://www.kna.no Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) 

http://www.ma-norge.no Motorførernes avholdsforbund 
http://www.atl.no Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund 

(ATL) 
http://www.lastebil.no Norges LastebileierForbund (NLF) 
http://www.nmcu.org Norsk Motorcykkel Union (NMCU) 

http://www.slf.no Syklistenes landsforening 
http://www.ltn.no Landsforeningen for trafikkskadde 

http://www.transport.no/tryggtransport
  

Transportbedriftenes Landsforening 

http://www.hmnett.no/ Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner 
http://www.euro.who.int/ Verdens helseorganisasjon 
http://www.phs.ki.se/csp/ WHO Collaborating Centre on Community 

Safety Promotion 
http://www.skafor.org/default.aspx?m

=103 
Trygge lokalsamfunn I Norge 
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Vi trår til for et trafikksikkert og grønt miljø i Spydeberg 


