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FORORD 

Ringsaker kommune vedtok sin første trafikksikkerhetsplan i kommunestyresak 75/1999. 

Deretter ble den revidert av kommunestyret 24.5.2006. Trafikksikkerhetsplanen har et 

handlingsprogram som er revidert flere ganger, sist 6.10.2010.  

 

Til tross for at mange gode tiltak med hovedfokus på trygge skoleveger er gjennomført, er det 

fortsatt mange trafikkulykker i kommunen. Arbeidet med trafikksikkerhet er et kontinuerlig 

arbeid. Kommunestyret vedtok derfor at trafikksikkerhetsplanen skulle revideres, jf. sak om 

kommunens planstrategi 14.11.2012. Hensikten med planen ble omtalt slik: 

«Redusere antall ulykker i trafikken. Sikre trygge skoleveger. Sikre opphold og trygg ferdsel 

mellom boligområder, sentrumsområder og aktivitetsarenaer. Forebygge ulykker gjennom 

holdningsskapende arbeid.» 

 

Planen skal synliggjøre det totale trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres, deriblant 

behovet for trafikksikkerhetstiltak og prioriteringen av dem.  

 

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018, er en temaplan om trafikksikkerhet, som vedtas av 

kommunestyret. Planen omfatter et handlingsprogram med tiltak som synliggjør kommunens 

egen bruk av midler til trafikksikkerhet i perioden, og synliggjør tiltak på riks- og 

fylkesvegnettet. 

  

Ut over større tiltak på riks- og fylkesvegnettet er fokus i trafikksikkerhetsarbeidet i stor grad 

rettet mot mindre tiltak som vurderes å gi god effekt på bestemte vegstrekninger eller kryss 

slik at myke trafikanter kan ferdes trygt. 

 

I utarbeidelsen av trafikksikkerhetsplanen er det ført en god dialog med bl.a. FAU-ene ved 

skolene i Ringsaker, Statens vegvesen og Trygg trafikk. 

 

Det rettes en stor takk til alle som har bidratt til planen. 

 

 

 

 

Rådmannen i Ringsaker 15.4.2015 

 

 

Jørn Strand 

 

 Alf Thomassen 

Strategisjef 
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Side 3 

1. INNLEDNING    
Ringsaker kommune ligger i Hedmark fylke ved Mjøsa mellom byene Hamar, Gjøvik og 

Lillehammer. Kommunen er i utstrekning på 1284 km2 og har i 2014 ca. 33.500 innbyggere. 

Landskapet er variert med en topografi beliggende mellom 123 – 1100 m.o.h. Kommunen har 

to mindre byer, Brumunddal på ca. 9500 innbyggere og Moelv på ca. 4300 innbyggere.  

Øvrige innbyggerne bor utenom Moelv og Brumunddal lokalisert til mindre tettsteder og 

spredt landbruks- og boligbebyggelse. 
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Kommunen har til sammen ca. 732 km offentlig veg. E6 utgjør ca. 37 km, det er ca. 489 km 

med fylkesveger og det er ca. 206 km med kommunale veger. Det er opparbeidet ca. 47 km 

med gang- og sykkelveger. I tillegg til E6 som overordnede transportåre går jernbanen 

gjennom kommunen. Det omfattende veisystemet med til dels stor trafikk har ført til mange 

ulykker. Dette gjorde at kommunen allerede på 90-tallet hadde et sterkt fokus på 

trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Pr. 1.5.2014 er det i Ringsaker 16 barneskoler, 4 ungdomsskoler, 1 kombinert barne- og 

ungdomsskole, 3 øvrige enheter (PPT, Voksenpedagogisk senter og Hagen) og 1 privat skole 

(Ring Montesoriskole).  

 

Ringsakerprosjektet “Ja til trafikkLYKKE” ble etablert i 2007 for å bidra til å redusere 

antallet drepte og alvorlig skadde i kommunen. Prosjektet ble et samarbeidsprosjekt mellom 

politiet (Hedmark politidistrikt og Utrykningspolitiet), Statens vegvesen, Trygg Trafikk, 

Ringsaker kommune og Hedmark trafikksikkerhetsutvalg.  

 

Ringsakerprosjektet ble et banebrytende, unikt prosjekt som involverte både innbyggere og 

myndigheter i trafikksikkerhetsarbeidet.  Ikke minst er god dialog med unge bilinteresserte og 

involvering om lokale trafikksikkerhetsutfordringer to viktige effekter. «Prøv deg på Glatta» 

er ett av tiltakene som videreføres i kommunens egen regi etter at prosjektet ble avsluttet i 

2011. Ca. 1000 ungdommer får hvert år et glattkjøringskurs.   

 

Både arbeidsmetodene og resultatene har fått nasjonal oppmerksomhet gjennom blant annet 

Nasjonal transportplan (NTP) og Ungdomsstrategien fra Politiet, Trygg Trafikk og Statens 

vegvesen. Prosjektet er nå omdøpt til TrafikkLYKKE og videreføres i kommunene Stange, 

Løten, Våler og Åsnes med lokale tilpasninger. 

 

På vegnettet i Ringsaker er det også utført vesentlige forbedringer de senere årene. Det største 

statlige bidraget er midtrekkverk på store deler av E6, men kommunen og fylkeskommunen 

har også gjennomført store investeringer på sine veger. Ofte har kommunen både tatt initiativ 

til og forskuttert investeringene. Ikke minst har sentrum i begge byene i kommunen, blitt gitt 

en estetisk opprusting med vekt på universell utforming. I tillegg arbeides det begge steder 

med målrettet tilrettelegging for økt bruk av kollektivtilbudet med bl.a. opprusting av 

knutepunkt for buss og tog. 

 

 

2. ULYKKESSTATISTIKK  

2.1 Hedmark fylke 

Statens vegvesen har register for trafikkulykker med personskade (STRAKS-registeret) og et 

skaderegister som oppsummerer den totale ulykkesutviklingen på alle vegene i fylket.  
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Utvikling i antall vegtrafikkulykker med personskader i Hedmark 1990-2013 
 

 
 

Det er en positiv utvikling med nedgang i antall ulykker med personskade både for Hedmark 

fylke og for hele landet. Det har vært stort fokus på unge og eldre i trafikken, men det er “den 

alminnelige trafikant” som står for de fleste ulykkene. Det gjenspeiler selvfølgelig at dette er 

den desidert største trafikantgruppa.  

2.2 Ringsaker kommune 

 
Ulykkesutvikling i Ringsaker kommune i perioden 2005 – 2013 

 

 
 

Det er en klar nedgang i antall ulykker i Ringsaker fra 2005 fram til 2013, hvor 2013 er året 

med færrest ulykker i perioden. Det er en markant nedgang fra 2010 til 2011, som trolig kan 

tilskrives etablering av midtdeler på E6. I tillegg har Trafikklykkeprosjektet og  

trafikksikkerhetstiltak, som redusert hastighet, vegbelysning og utbedring av trafikkfarlige 

punkter også hatt positiv virkning.  
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Fordeling av ulykker på vegnettet i Ringsaker 2005-2013 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegen som har størst trafikk og flest ulykker i Ringsaker de siste åtte år er E6. Men også 

tidligere E6 - fv. 213 Turistvegen/Storgata og fv. 84 Furnesvegen/Ringsakervegen har stor 

trafikk og mange ulykker. 

 

Fv. 212 Nesvegen var tidligere en ulykkesbelastet vegstrekning med mange 

utforkjøringsulykker. Vegvesenet har gjort betydelige tiltak der i 2012 og 2013, noe som ser 

ut til å virke. Men Neskrysset der fv. 212 tar av fra fv.84 Ringsakervegen er fortsatt et  

ulykkespunkt, med 4 ulykker med lettere personskader siste 5 år.  

 

Fv. 216 Åsmarkvegen, fv. 47 Narudvegen, fv. 60 Mørkved/Bjørgedalsvegen, fv. 92 Berger 

Langmoens-/Byflatvegen og fv. 2 Sjusjøvegen er fylkesveger med mye trafikk og mange 

ulykker. De er og bør prioriteres i forhold til tiltak, som sikring av kryssingspunkt og gang- og 

sykkelvegutbygging.  

 

Det er også to kommunale veger som skiller seg ut med mange ulykker. Det er Kongsvegen 

og Nerkvernvegen i Brumunddal. Her synes de fleste ulykker å skje i kryss og med lettere 

personskade, siden hastigheten oftest er lav. Det betyr at en bør sette inn tiltak for å sikre de 

mest utsatte kryssene. 

 

På kart side 3 er hver trafikkulykke vist med symbol på kart. Det framgår her hvilke 

vegstrekninger som er mest belastet.  

 

Trafikken på fylkesvegnettet i Ringsaker har forårsaket 68 % av ulykkene, og de mest 

trafikkerte vegene står for de fleste ulykkene. 
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Antall ulykker fordelt på ulykkestype i Ringsaker 2005 - 2013  
 

 
 

 

Som figuren over viser er de fleste ulykker utforkjøringer. I tillegg er det en stor andel av 

ulykker i kryss, møteulykker og påkjørsel bakfra.  

 

Det er et høyt antall fotgjengerulykker i Ringsaker. Drepte eller hardt skadde fotgjengere er 

25 i perioden. De fleste fotgjengerulykker skjer ved kryssing av veg eller gate.  

 

3. STATUS I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET  
I dette kapittelet gis en oversikt over hvordan trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen blir 

gjennomført. Flere instanser, så vel offentlige som private, deltar i trafikksikkerhetsarbeidet 

på lokalt og på regionalt nivå. I oversikten nedenfor vises noen av de viktigste aktørene i dette 

arbeidet og hva de bl.a. har ansvar for, jf. vedlegg pkt. 6.2 for mer info: 

 Statens vegvesen: Planlegging, bygging og drift av fylkesveger og bygging av gang- 

og sykkelveger langs riks- og fylkesveger, samt sekretærfunksjon for Hedmark 

Trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 

 NSB/Jernbaneverket: Planlegging, utbygging, herunder sikring av spor og 

jernbaneoverganger 

 Politiet: Forebyggende arbeid/trafikkopplæring, bl.a. besøk ved barneskoler og 

videregående skoler 

 Fylkeskommunen: Samferdselsmyndighet med ansvar for fylkesveger og organisering 

av buss inkl. skoletransporten 

 Kommunene: Planlegging, bygging og drift av kommunale veger og gang- og 

sykkelveger  

 Trygg Trafikk: Koordinere det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet i fylket 

 Kjøreskolene: Føreropplæring 

 Frivillige lag og foreninger: Bidragsytere i trafikksikkerhetsarbeidet på lokal- og 

fylkesplan  

3.1 Trafikkforhold  

Trafikkfarlige punkter 

Kommunen mottar jevnlig innspill om trafikkfarlige punkter som blir gitt en løpende 

vurdering i administrasjonen. Mindre kostnadskrevende tiltak blir gjennomført over 
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vedlikeholdsbudsjettet. Større tiltak vurderes ved revidering av trafikksikkerhetsplanen eller i 

investeringsbudsjettet. Henvendelser om tiltak på riks- og fylkesvegnettet blir i stor grad 

henvist videre til Statens vegvesen som rette instans. 

 

Trafikkmiljøet ved skolen 

Skolereformen fra 1997 medførte økt elevantall og yngre elever. Dette resulterte i økt privat 

og offentlig kjøring av skoleelever til og fra skolen, og dermed mindre trygg skoleveg for 

gående og syklende. Trafikkmiljøet ved skolen ble mer uryddig og uoversiktlig og dermed 

mer trafikkfarlig, spesielt i forbindelse med av- og påstigningsplassen. 

 

For å forbedre trafikkforholdene ved skolen, er det de seneste årene utført større og mindre 

tiltak ved flere av skolene i Ringsaker. Det er blant annet innført redusert hastighet forbi 

enkelte skoler. Større tiltak er blant annet gjort på skolene Kilde, Skarpsno, Stavsjø, Kirkenær 

Gaupen og ved Furnes ungdomsskole. Enkelte skoler har selv tatt tak i 

trafikksikkerhetsutfordringene ved skolen ved blant annet tilrettelegging av alternative 

skoleveger utenom bilvegene. 

 

Det videre arbeidet vil være å utbedre trafikkforholdene ved de skolene som får økt elevtall 

som følge av bl.a. sammenslåing av skoler. 

 

Boligområder 
Trafikksikkerhet i boligområder ivaretas best gjennom god planlegging med fokus på trygge 

oppvekstsvilkår for barna. Kommuneplanen har bestemmelser som krever opparbeiding av 

gang- og sykkelveger før utbygging av nye boligområder.  

 

Byutvikling 

Byene Moelv og særlig Brumunddal har befolkningsvekst. Dette fører til økt biltrafikk og 

større utfordringer for trafikksikkerheten, og da særlig for gående og syklende. Estetisk 

opprusting med bl.a. utbedring av veger og fortau i byene har derfor vært et prioritert 

satsningsområde de seinere årene. Dette er et kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid som krever 

økte bevilgninger også framover. 

 

For ytterligere å bedre trafikksikkerheten arbeides det for at flere kan bruke buss og/eller tog. 

 

Fartsgrenser 

Spørsmål om fartsgrenser og fartsdempende tiltak på riks- og fylkesvegnettet håndteres av 

Statens vegvesen. Kommunen har myndigheten for kommunale veger. Fartsgrenser 

bestemmes hovedsakelig ut fra grad av bebyggelse og aktivitet langs vegen. Fartsdempende 

tiltak som humper, innsnevringer el, kan benyttes der skiltet hastighet i stor grad ikke 

overholdes. Strekninger forbi skoler prioriteres.  

 

Vedlikehold 

Kommunen utfører hvert år grøfting av ca. 20 km med kommunale veger. Reasfaltering 

gjøres årlig på ca. 3 km veg og gang- og sykkelveg. Nyasfaltering skjer på ca. 3 km veg. 

Grusveger blir hvert år skrapet og gruset etter gitte økonomiske rammer. Snøbrøyting skjer 

etter bestemte retningslinjer for alle kategorier veger. 

 

På den ene siden fører godt vedlikeholdte veger til bedre framkommelighet og i mange 

tilfeller bedret trafikksikkerhet. Samtidig er det også slik at uten fartsreduserende tiltak med 

skilt, humper, dumper etc. øker farten til bilisten, som fører til redusert trafikksikkerhet. 
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Vegbelysning 

For riks- og fylkesveger skal ulykkesrisiko i mørket legges til grunn for en beslutning om 

vegbelysning skal settes opp. Fartsgrense og trafikkmengde er viktige parametere. Veger som 

benyttes mye av myke trafikanter og hvor det ikke er gang- og sykkelveg prioriteres for 

belysning.  

 

Alle kommunale boligfelt utbygd etter 1985 har vegbelysning. For private boligfelt stilles det 

krav om gatelys dersom kommunen skal overta drift og vedlikehold i ettertid. 

 

Skoleskyss 
Etter opplæringslovens § 7-1 har elever i 1. klasse med mer enn 2 km skoleveg og elever i 2. 

– 10. klasse med mer enn 4 km skoleveg rett til gratis skoleskyss. Elever som har særlig farlig 

eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten hensyn til veglengden. Hva som er særlig 

farlig eller vanskelig, avgjøres gjennom en skjønnsmessig vurdering.  Kommunens 

servicesenter behandler slike søknader etter en slik skjønnsmessig vurdering av; vegens 

fysiske tilstand, klima, trafikkforhold og elevens forutsetninger (f.eks. alder, 

funksjonshemming og lignende). 

 

Et EU- direktiv om at barn skal sikres også i busser ble innført i Norge i 2004. Hedmark 

trafikk som operatør for skoleskyssen i kommunen ivaretar disse kravene gjennom forhold 

regulert i anbudsdokumentene for sine transportører.   

 

Ved kjøring av elever i skolens regi med buss er det viktig at disse har trepunkts sele. Ved 

bruk av sykkel må hjelm benyttes. 

3.2 Jernbane 

Kommunen har ansvaret for vedlikeholdet av gjerder på begge sider av jernbanen på en ca. 42 

km strekning mellom Brumunddal og Lillehammer.  

 

NSB har utarbeidet ”Hovedplan for sanering av planoverganger”. Innenfor Ringsaker 

kommune er det i dag 62 kryssinger i plan mellom veg og jernbane. Av disse er seks sikret 

med bom, åtte med lysregulering, fem med båsgrind og 43 er helt usikret. Det har skjedd flere 

alvorlige ulykker på disse planovergangene. Kommunen har i samarbeid med jernbaneverket 

arbeidet med sikring av flere jernbaneoverganger i h.t. hovedplanen. I perioden fra 1999 er det 

imidlertid bare utbedret to plankryssinger i Ringsaker, en ved Stor Ihle i Brumunddal og en på 

Jessnes. Høsten 2014 ble det bygd tre underganger – ved Dokken i Moelv, på Jessnes og ved 

Verven i Brumunddal. Den siste i kommunal regi. 

3.3 Trafikksikkerhetstiltak 2010-2014  

I perioden ble det gjennomført følgende tiltak: 

 Fortau langs fv. 89 Kongsvegen, Sollerudvegen-Mjøsvegen, i Brumunddal  

 Gang- og sykkelveg langs fv. 92, Byflatvegen, Lille Børke – Bjørgevegen, i 

Brumunddal 

 Jernbanekulvert og gang- og sykkelveg, Strandvegen – Parkvegen, i Brumunddal 

 Fortau langs fv. 72, Frøbergvegen, Hamar grense - Kårtorpvegen, i Furnes  

 Fortau langs fv. 66, Kårtorpvegen forbi Simenstua barnehage, i Furnes 

 Rundkjøring fv. 213 Storgata x fv. 216 Møllergata, i Moelv 

 Opprusting av fv. 216, Møllergata, i Moelv 

 Opprusting av Bettavegen og Parkvegen, samt kryss med fv. 216 Åsmarkvegen x fv. 

216 Møllergata, i Moelv 

 Opprusting av fv. 84 Ringsakervegen, nordre rundkjøring - Stabburet i Brumunddal  

 Gang- og sykkelveg, Bryggevegen mellom kulturhuset og Selandsgutua på Tingnes 
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 Snuplass for busser i Byflaten, i Veldre 

 Bussholdeplass ved Kylstad skole, i Furnes 

 Kryssutbedring med fysisk trafikkøy, Bekkevegen x Børkesvevegen, i Brumunddal 

 Kryssutbedring med gangfelt, belysning og fysisk trafikkøy, fv. 84 Furnesvegen x 

Nerkvernvegen, i Brumunddal 

 Kryssutbedring med gangfelt, belysning, fysisk trafikkøy og utbedringer av 

busslommer, fv. 84 Furnesvegen x fv. 60 Mørkvedvegen, i Brumunddal 

 Utbedring av kryss med gangfelt og fysiske trafikkøyer, fv. 92 Byflatvegen x 

Veldromsvegen, i Veldre 

 Opparbeidelse av gatelys i Parkvegen, Thore Bjerkesveg – Vogngutua, Brumunddal 

 Kryssutbedring på Stavsjø, fv. 85 Mengsholvegen x fv. 212 Nesvegen x fv. 213 

 Ulike sentrumstiltak i Moelv og Brumunddal 

 Oppsetting og opparbeidelse av skilt og humper  

 Fortau langs Bergsmeierivegen, kryss fv. 213 Tingnesvegen-nytt boligområde B41, på 

Stavsjø 

 

4. MÅL OG STRATEGIER 

4.1 Nasjonale mål 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 har en visjon om et 

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

trafikksikkerhetsarbeid i Norge. I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det et etappemål at det 

i 2024 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i trafikken.   

4.2 Regionale mål 

I trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 heter det at for å bidra til at nasjonale 

mål nås må ambisjonsnivået i Hedmark fylke heves for å nå målet om en halvering av ulykker 

med drepte og hardt skadde i 2028. 

4.3 Kommunens mål og strategier 

Trafikksikkerhetsarbeidet må sees i sammenheng med kommunens visjon om vekst og 

utvikling. En helhetlig tankegang må derfor ligge bak de prioriteringene som gjøres av 

trafikksikkerhetstiltak.  For eksempel må det være en god sammenheng mellom utviklingen 

av byene med økt aktivitet og ivaretakelsen av trafikksikkerhet. 

 

Mål:  

Kommunen ønsker å ivareta trafikksikkerhet gjennom følgende hovedmål: 

 

 

 Redusere antall ulykker i trafikken 

 Sikre trygge skoleveger 

 Sikre funksjonell trafikkavvikling og trygg ferdsel mellom boligområder, 

sentrumsområder og aktivitetsarenaer 

 Forebygge ulykker gjennom holdningsskapende arbeid 

 Bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk 

 Bedre tilrettelegging for sykkel 
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Strategier: 

Ovennevnte mål kan nås ved gjennomføring av følgende strategier: 

 Utarbeide planer, herunder overordnede planer som ivaretar en helhetlig 

samfunnsutvikling, deriblant ivaretakelsen av god folkehelse og et godt 

transportsystem nasjonalt, regionalt og lokalt. Detaljplaner som sikrer gode løsninger 

for utbygging av gang- og sykkelveger, andre trafikksikkerhetstiltak og temaplaner 

som denne trafikksikkerhetsplanen. 

 Opprettholde og helst øke budsjetter til gjennomføring av tiltak, herunder 

           forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. 

 Fortsette opprustingen av byene med vekt på bedret trafikksikkerhet. 

 Avsette tilstrekkelig med ressurser til å arbeide med trafikksikkerhetsarbeid   

           i kommunen.  

 Ha et nært samarbeid med Statens vegvesen, Fylkeskommunen, Jernbaneverket, skoler 

og øvrige aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. 

 Gjennomføre «Sykkelby Brumunddal» 

 

5. HANDLINGSPROGRAM 

5.1 Handlingsprogram for nasjonal transportplan (NTP) 

5.1.1 Stortingets vedtak for NTP 2014-2017 

 

I handlingsprogrammet for NTP ligger i perioden inne gang- og sykkelveg langs fv. 84 

Ringsakervegen fra TINE til Neskrysset. Videre ble det fattet følgende vedtak som omhandler 

neste planperiode: 

 

E6: 

«I perioden 2018-2023 legges det opp til å starte utbygging av E6 til firefelts veg på 

strekningen Kolomoen – Brumunddal i Hedmark. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E6 

Kolomoen – Lillehammer som ble behandlet av regjeringen i 2009. Prioriteringen er betinget 

av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det 

pågår planleggingsarbeid for strekningen videre nordover mot Biri. For strekningen Moelv – 

Biri, der Mjøsbrua inngår, arbeides det med kommunedelplan.» 

 

Jernbane: 

«Når strekningen Eidsvoll – Hamar er ferdig bygget ut, er neste trinn å øke kapasiteten nord 

for Hamar. Innen utgangen av 2026 skal det derfor bygges dobbeltsporparsell/kryssingsbelter 

mellom Hamar og Lillehammer. 

Regjeringen legger i utgangspunktet opp til at videre planlegging av InterCity-strekningene 

til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030. Endelig framdriftsplan 

for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av utredningene som regjeringen vil sette i gang 

om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdet, bl.a. kapasiteten i 

jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo.» 

5.1.2 NTP 2018-2021 

Rullering av NTP gjøres av Stortinget i 2017. Før den tid vil forslag til plan bli lagt ut til 

høring. I høringsperioden vil det bli fremmet egen sak for politisk behandling. I kommunens 

uttalelse vil det være naturlig at en legger vekt på følgende etter kommunens innspill til NTP 

2014-2017: 
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E6: 

Framdrift og rekkefølge for firefelts E6 og rv. 4 foreslås slik: 

 Firefelts E6 bygges sammenhengende fra Kolomoen til Moelv i perioden 2018-2021 

 Ny Mjøsbru bygges 2021-2023 

 Firefelts E6 fra Mjøsbrua til Lillehammer bygges 2023-2025 

 Firefelts rv. 4 bygges i perioden 2023-2025 

 

Helhetlig planlegging som skaper forutsigbarhet og med nødvendige midler og kapasitet må 

tilpasses slik framdrift. 

 

Jernbane: 

To-spors jernbane bygges sammenhengende fram til Lillehammer med senest ferdigstillelse 

2030. Dette innebærer bl.a. at utbyggingen fram til og med Hamar stasjon skjer innen 2024.  

 

Det må foretas nødvendige utbedringer av Solør- og Rørosbanen som en avlastning. 

 

Helhetlig planlegging som skaper forutsigbarhet og med nødvendige midler og kapasitet må 

tilpasses slik framdrift. 

5.2 Handlingsprogram for fylkesveger 

5.2.1 Handlingsprogram 2014-2017  

 

Fylkestingets vedtak for perioden 2014-2017 omhandlet følgende tiltak i Ringsaker: 

Programområder Ringsaker kommune Kostnad (mill. kr.) 

Store prosjekter ------------------------ --------- 

Utbedringer  Fv. 35 Helgøyvegen Nessundet - 

utbedring av fylling 

 Fv. 52 Nordåsvegen, Sørumvn. - 

Hovderampa 

1,5 

 

22 hvorav 13 i 

perioden 

Gang- og sykkelveger  

 

 Fv. 47 Narudvegen,  Byflatvegen - 

Børkesvevegen 

 

19,1 

Trafikksikkerhetstiltak  

 
 Fv. 213 Storgata, Ringsaker kirke – 

Stein (veglys) 

 Fv. 212 Nesvegen, Hovelstuen-

Rosenberg (veglys) 

 

0,2 

 

2,6 

Miljøtiltak ------------------------ ---------- 

Kollektivtiltak 

 
 Moelv – oppgradering skysstasjon 

 Fv. 84 Furnesvegen, holdeplass 

v/Nydal næringsomr. 

 Brumunddal sentrum – knutepkt. 

 Fv. 84 Furnesvegen, Kongelhol – 

holdeplass 

 Fv. 92 Berger Langmoensveg – 

holdeplass 

 Fv. 84 Furnesvegen, Buttekvern – 

holdeplass 

 Fv. 92 Berger Langmoensveg, Sveum 

- holdeplass 

1,0 

 

1,0 

5,0 

 

1,0 

 

0,8 

 

1,0 

 

1,0 
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5.2.2 Handlingsprogram 2018-2021 

Revidert  handlingsprogram for fylkesveger legges fram for Fylkestinget i 2017. Før den tid 

vil forslag til plan bli lagt ut til høring. I høringsperioden vil det bli fremmet egen sak for 

politisk behandling. I kommunens uttalelse vil det være naturlig at en tar utgangspunkt i 

tiltakslisten kommunen hadde som innspill til handlingsprogram for 2014-2017, jf. vedlegg 

pkt. 6.4.  

 

I tillegg vurderes spilt inn bl.a.: 

 Ny ringveg i Brumunddal (oppgradert til fylkesveg) med bl.a. forlengelse av 

Kirkevegen og utbedring av Thore Bjerkes 

 Fv. 212 Nesvegen, utretting av vegen ved Dal Mølle  

 Fv. 84 Furnesvegen, fortau på vestsida, Mørkvedvegen – Kongelholgutua, i 

Brumunddal 

 Ny trase for buss gjennom Nydal med utkjøring på fv. 84 

 Fv. 58, g/s Gjerluvegen – Furnes ungdomsskole, i Furnes 

 Fv. 47, g/s Narudvegen, Børkesvevegen – Minkholen, i Brumunddal 

 Fv. 213/fv.41, g/s Nes kirke – legesenteret, i Tingnes 

 Fv. 51 Mausetvegen, g/s Sveumvegen – Mausetvegen 129, i Brumunddal 

 Fv. 216/fv. 2 Åsmarkvegen/Sjusjøvegen, enkeltparseller med gang- og sykkelveg  

Moelv-Sjusjøen 

 Fv. 2 Sjusjøvegen, g/s gjennom Mesnali sentrum og sikrere kryssing for gående over 

fylkesvegen fra Nordmessenvegen mot skolen 

5.3 Tiltaksplan for Hedmark trafikk  

5.3.1 Fylkestingets vedtak for perioden 2014-2017  

Fylkestinget behandlet i sak 90/2013 Tiltaksplan for Hedmark trafikk. Overordnet målsetting i 

planen er:  

 Sikre trygge og gode skoleskyssordninger  

 Sørge for effektive og gode kollektivløsninger  

 Øke kollektiv transportandel 

 

Planen ble vedtatt nesten i sin helhet som høringsforslaget. Det vil si at Ringsaker ikke ble 

prioritert i forhold til økt bussfrekvens mellom Brumunddal og Hamar eller på tvers av Mjøsa 

til Gjøvik og Lillehammer. Heller ikke ble det økt driftsdøgn for FLEX ut over kl. 09.00-

13.00 (hverdager) eller FLEX i helgene. 

5.3.2 Tiltaksplan for 2018-2021 

Revidert tiltaksplan for Hedmark trafikk legges fram for Fylkestinget i 2017. Før den tid vil 

forslag til plan bli lagt ut til høring. I høringsperioden vil det bli fremmet egen sak for politisk 

behandling. I kommunens uttalelse vil det være naturlig at en legger vekt på følgende: 

 15 min frekvens for «bybusstilbudet Brumunddal-Hamar-Ottestad 

 30 min. frekvens for 170 ruta mellom Gjøvik og Elverum 

 Bedre busstilbudet for innbyggerne utenfor Brumunddal og Moelv 

5.4 Kommunens handlingsprogram 

5.4.1 Forebyggende tiltak 

Forebyggende arbeid er like viktig som fysiske tiltak. Opplæring i barnehage/grunnskole er 

kanskje det mest sentrale virkemiddelet som forebyggende trafikksikkerhetstiltak. Trygg 
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trafikk har utarbeidet et godt veiledningsmateriell for denne målgruppen. Vedlagt følger 

sjekkliste for trafikksikre skoler og barnehager, jf. vedlegg pkt. 6.3.  

 

Kommunen har de senere år vært med i Ja til TrafikkLykke som har omfattet flere 

forebyggende tiltak. Prosjektet er nå avsluttet og har hatt positive effekter. Derfor er deler av 

prosjektet, Glatta – prosjektet, videreført for de nærmeste årene. 

 

Kommunen fikk i 2008 utarbeidet en “Plan for det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet i 

Ringsaker kommune 2008 – 2010”. Tiltakene er like aktuelle i dag da det forebyggende 

arbeidet er en løpende prosess. Planen nevner en rekke tiltak mot gruppen 0 – 5 år, 6 – 14 år, 

ungdomsskoletrinnet og voksne, som bl.a.: 

 Informasjon om sikring av barn i bil 

 Trafikkurs for barnehageansatte og lærere 

 Trafikksikkerhet som tema på foreldremøter 

 Trafikksikkerhet og trafikkundervisning skal inn i de lokale lære- og årsplaner 

 Sykkelprøven på skolene 

 Refleksjakten, fokus på refleks 

 Opplæring i trygg atferd på bussholdeplass, inne i bussen og ved avstigning 

 Gratis refleksvest til 1. trinn 

 «Si i fra», skolebesøk til VG 2 

 Russeopplegg: Trafikk som valgfag på ungdomstrinnet 

 Underveis trafikkmagasin deles ut til alle på 10. trinn 

 «Glatta»-prosjektet 

 «Real Life Auto» for lærlinger 

5.4.2 Trafikksikkerhetstiltak (prosjektnummer 70003) 2015-2018  

I kommunens handlingsprogram med økonomiplan er det på denne budsjettposten avsatt 1,2 

mill. kr. årlig til trafikksikkerhetstiltak. Hvilke tiltak som prioriteres er en løpende vurdering, 

men nedenfor er synliggjort eksempler på aktuelle tiltak i perioden. Viktige føringer for bruk 

av midler er knyttet til bl.a. trafikkmengde, ulykkesfrekvens og nærhet til skole. 

 

Mindre kostnadskrevende tiltak: 

 

Skilting, humper, belysning etc. (enkle tiltak):  

 Tiltak i h.t. søknader på kommunale veger  

 Tiltak på fv. 213, Storgata ved Spar butikken, i Moelv  

 Tiltak i kryss, Nerkvernvegen x Kongsvegen, i Brumunddal 

 Tiltak i kryss, Kongsvegen x Vesselbakkvegen, i Brumunddal 

 Tiltak i Skolevegen, i Brumunddal 

 Tiltak i Børkesvevegen ved Hempa skole og barnehage i Brumunddal 

 Stenge gangveg fra Parkvegen til Kongsvegen for utpåkjøring ved Mørkved skole, i 

Brumunddal 

 Gatelys langs fv. 3 Mælumsvegen fra fv.2 Sjusjøvegen til Holtevegen, på Brøttum  

 Trafikksikkerhetstiltak ved Furnes ungdomsskole  

 

Gangfelt: 

 Kryssing av fv. 213 Storgata ved Jenstuvegen, i Moelv 

 Kryssing av fv. 51 Mausetvegen ved kryss med Sveumvegen og Ankervegen, i 

Brumunddal 

 Fv. 58 Gjerluvegen, sikre gangfelt på strekningen E6 - ungdomsskolen, i Furnes 
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Større kostnadskrevende tiltak i prioritert rekkefølge: 

 

Kryssutbedringer, veger etc.: 

1. Omlegging av kryss, Sløttvegen x fv. 216 Åsmarkvegen, i Moelv 

2. Vegutbedring ved kirka, fv. 41 Bryggevegen, på Tingnes 

3. Fagerlund skole, trafikkforholdene ved skolen 

4. Omlegging av kryss, Kvalslykkja x fv. 56 Høsbjørvegen, i Furnes 

5. Avkjørselssanering langs fv. 51 Mausetvegen, Svestadkrysset – Ankervegen i 

Brumunddal  

 

Gang- og sykkelveger (fortau): 

1. Bekkedalsvegen, Storgata – Pinnerudvegen, i Moelv 

2. Ringslia, Storgata – Elgtråkket, i Moelv 

3. Kirkevegen, Svestadkrysset – Tørudvegen, i Brumunddal 

4. Strandvegen, Storgata - Moelv idrettsplass, i Moelv 

5. Fv. 213 Storgata, Fina nord - Ringslia, i Moelv 

5.4.3 Trafikksikkerhetstiltak 2015-2018, jf. handlingsprogram med 
økonomiplan 2015-2018 

Nedenfor er listet opp trafikksikkerhetstiltak som er innarbeidet i budsjett og økonomiplan 

2015-2018: 

 Rundkjøring i kryss fv. 213 Storgata – Industrivegen, i Moelv  

 Infrastruktur Moelv skole, i Moelv  

 Elvepromenaden del 3, i Brumunddal  

 Estetisk opprusting i Moelv og Brumunddal  

 Gang- og sykkelveg langs fv. 90 Skansvegen, Fagerlundvegen 51 – Fremstadvegen, i 

Brumunddal  

 Jernbaneundergang, i Brumunddal  

 Gangveg fra jernbanen til ny skole, i Moelv  

 Jernbanestasjon, i Moelv  
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6. VEDLEGG 
 

6.1 Innspill til trafikksikkerhetstiltak fra FAU ved skolene i Ringsaker 

 

INNSPILL FRA FAU TIL TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2014 
Område: FAU: Strekning: ÅDT Tiltak: 
FURNES Stavsberg skole 

og Simenstua 
barnehage 
 

Fv. 66 Kårtorpvegen 
 
Fv. 73 Aluvegen 

1950 
 

2325 

- Fysisk skille mellom veg og gangveg 
- 30 km sone 
- Fartshump før fotgjengerfelt 
- 30 km sone 

 Kylstad Fv. 60 Bjørgedalsvegen 
 
Fv. 58 Gjerluvegen 

900 
 

1000 

- Gangveg – finansiering av regulert veg 
- Forlengelse av gangveg (Tvedt-Gålås) 
- Gang veg  Gjerlu- Furnes ungdomsskole 

 Kirkenær Fv. 69 Deglumsvegen/ 
Fv. 73 Jessnesvegen 
Fv. 72 Gamle Kongeveg 
Fv. 72 Frøbergsvegen 
Fv. 69 Langbakken 
Fv. 58 Gerluvegen 
 
Nydal(vegen) 

425 
625 
275 
825 
750 

4700 

- Gangveg fra Jessnes (Borghild Rudsveg) 
     “                      “ 

- Gangveg fra Bergshøgda 
- Gangveg til skolen 
- Gatelys 
- 3 opphøyede gangfelt fra bru over E6 til 

ungdomssk. 
- Busstrafikk  Nydal – Fv. 84 

BRUMUND
-DAL 

Hempa Børkesvevegen  - Flere fartshumper  
- Trafikkspeil på veg fra skolen for å se barn 

ovenfra Minka 
- Gatelys bl.a. ved skolen og busslomme 
- Parkering forbudt langs fotballbanen 
- Utvidet veg ved fotballbane 
- Fortau langs fotballbanen 
- Gjesteparkeringsplasser ved skolen  
- Minibuss fra Brumund 

 Fagerlund Bekkevegen  - Bedre avstigningsforhold fra privatbil 

VELDRE Kirkekretsen  Fv. 93 Flesakervegen 
Fv. 93 Løkendalsvegen 
Fv. 92 Ellefsætervegen 
Fv. 92 Byflatvegen 
Fv. 92 Byflatvegen 

900 
290 
550 

1850 
1850 

- Utbedre busstopp i Vinjusvekrysset 
-           “                     Harstadkrysset  
-           “                     ved Kosshagan 
- Opphøyet gangfelt i Byflaten 
- Gangveg Børkesvevegen - Bekkeli  

NES  Nes barneskole Fv. 213 Tingnesvegen 
Fv. 39 Retterstadvegen 
Fv. 212 Nesvegen 
Fv. 213, fv.39, 
Bergsm.v. 
Fv. 213 Stavsjøvegen 

2050 
220 

1325 
2050 

 
1275 

- Gangfelt Bergsmeierivegen - Torsberget 
- Gangveg langs Fv. 39 fra Fv. 213 til skolen 
- Gangveg fra Stavsjøen til Stavsjø sentrum 
- Lavere fartsgrense nær skole og barnehage 

 
- Busslommer på strekningen til  Jølstad 

GAUPEN Gaupen skole Fv. 213 Stavsjøvegen 
Fv. 213 Ringsakervegen 
Fv. 84 Ringsakervegen 

1950 
1425 
1125 

 

- Gangveg til Revlinghagan og videre til 
Jølstad 

- Gangveg mot Br.dal og Moelv 
- Vedlikehold av eks. gangveg i Revlinghagan 

og gatelys 

MOELV Skarpsno    - Gatelys i trekant ved skolen og på gangveg 
over jordet til Stein gård 

 Moelvskolene 
 

Øgardsvegen/ 
Fossvegen 

 - Fartshump/opphøyet fotgjengerfelt ovenfor 
krysset 
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Ny skole 

Fossvegen 
 
Fossvegen, Sløttvegen 
Kaldbekkv./Pinnerudv. 
Fv. 216 Åsmarkvegen 
 
Fv. 216 Åsmarkvegen 
 
Jenstuvegen/Parkvegen 
Industrivegen 
 
Åsmarkv./Parkvegen 
 
 
Fv. 213 Storgata 
       “ 
       “ 
       “ 
       “ 
       “ 
 
 
 
Skarpsnovegen 
Fv. 213 Ringsakervegen 
Fv. 213 Storgata 
 
Fv. 216 Åsmarkvegen 
          “ 
Storgata og 
Åsmarkvegen 
Pinnerudvegen 
Fv. 213 Storgata 

- Bedre siktlinje/speil i avkjøring til Fossen 
skole 

- Skiltet skoleveg nederst 
- Merke fotgjengerovergang 
- Merke fotgjengerfelt v. avstikkere til 

gangvegen 
- Dårlig sikt kryss Fossvegen (busser står i 

vegen) 
- Trangt kryss med dårlig sikt 
- Over/undergang (nord for innkjøring 

parkering spor 2) 
- Rundkjøring (sikker kryssing) 
- Trafikksikring begge sider av jernbanen sør 

for Mo gård 
- Biler på gangveg ved gamle vegstasjon 
- Slåttmyrvegen krysser gangveg – kryssing 

må sikres 
- Treningssenteret- mange biler krysser 

gangveg 
- SPAR- mye biltrafikk, uoversiktlig innkjøring 
- Kryssing av Industrivegen 
- Steinsvingen, dårlig grusveg over jordet 

ønsker asfalt 
- Smal veg, svinger blandet trafikk 
- Gangveg stopper ved Ringsaker kirke 
- Bredere fortau fra Kilde til sentrum 
- Gangveg Fossvegen-Aspelienga 
- Belysning kryss Åsmarkv./Aspelienga til 

Jensstuvegen 
- God belysning av all kryssing og opphøyete 

gangfelt 
- Økt sikt kryss Pinnerudvegen/Storgata 
- Forleng 40-sone til før Pinnerudvegen 
- Kan skolebussene stoppe på busstasjonen, 

slik at barna får gått litt 
- Husk sikkerhet i anleggsfasen også for 

ungdomsskolen 

LISMARKA Lismarka  
 
Fv. 2 Sjusjøvegen 
Fv. 216 Åsmarkvegen 
Fv. 320 Lismarkvegen 

 
 

350 
675 
700 

- Belysning av busslomme og parkeringsplass 
ved skolen 

- Flere busslommer langs de tre fylkesvegene 
og fotgjengerfelt i sentrum 

- Lavere fartsgrense utenfor sentrum 
- Gangveg fra boligfeltene til skolen 
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6.2 Roller og ansvar for ulike aktører i trafikksikkerhetsarbeidet   

 

6.2.1 Eksterne aktører 

 

Flere instanser, så vel offentlige som private, deltar i trafikksikkerhetsarbeidet på lokalt og på 

regionalt nivå. Oversikten viser de viktigste aktørene og hvilke oppgaver og tiltak disse 

utfører: 

 

Statens vegvesen 

 Ansvar for planlegging, grunnerverv, finansiering, bygging og drift av riks- og 

fylkesveger. Ansvar for arbeid med trafikksikkerheten og gjennomføring av fysiske 

tiltak og kampanjer samt ansvar for kollektivtrafikk og uttalelser til planer.  

 Ansvar for utbygging av gang- og sykkelveger langs riks- og fylkesveger 

 Gir bistand til fylkeskommunen og kommunene 

 Kontroll, registrering av kjøretøyer 

 Føreropplæring og førerprøver 

 Tilsyn med kjøreskoler 

 Tilsyn med verksteder 

 Tiltak rettet mot trafikanten 

 Informasjonsvirksomhet 

 Sekretærfunksjon for Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg (HTU).  

 

NSB/Jernbaneverket 

 Ansvar for planlegging, utbygging, herunder sikring av spor og jernbaneoverganger. 

 Ansvar for transport av personer og last 

 

Politiet 

 Kontroll og overvåkning 

 Etterforskning/påtale 

 Forebyggende arbeid/trafikkopplæring, bl.a. besøk ved barneskoler og videregående 

skoler 

 Samarbeider og deltar ved befaringer og kampanjer bl.a. i regi av Trygg Trafikk 

 Samle inn opplysninger ved ulykker osv. 

 

Fylkeskommunen 

 Samferdselsmyndighet 

 Eier av fylkesveger 

 Vegforvaltningen skjer i samarbeid med Statens vegvesen 

 Arealplanlegging på fylkesnivå 

 Ansvar for videregående skoler 

 HTU er et utvalg under Hedmark fylkesting bestående av politisk valgte 

representanter og rådgivende representanter fra etater og organisasjoner som arbeider 

med trafikksikkerhet. HTU utøver fylkeskommunens ansvar for å tilrå og samordne 

tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket etter vegtrafikklovens § 40 a. 

 

Hedmark trafikk 

 Ansvar for organiseringen av skoleskyss/skoleruter 

 Ansvar for all kollektivtrafikk på vei 
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Fylkeslegen 

 Forebyggende arbeid i fylket 

 

Fylkesmannens utdanningsavdeling 

 Klageinstans ved klager på skoleskyss 
 

Trygg Trafikk 

 Koordinere det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet i fylket 

 Informasjon og holdningsskapende arbeid 

 Bistand til lokalt trafikksikkerhetsarbeid 

 Stimulere og legge til rette for trafikkopplæring i skole og barnehage 

 Utgir tidsskriftet ”Trafikken og Vi” 

 Organiserer kampanjer for trafikksikkerhet 

 Arrangerer kurs  
 

Kjøreskolene 

 Føreropplæring 

 

Norsk Trafikksenter 

 Glattkjøringsbane for ”tunge kjøretøyer”  

 Kursaktivitet rettet mot bedrifter etc. som er relatert til transportbransjen, 

bussnæringen og til ansatte på utrykningskjøretøyer (politi, brann og ambulanser) 
 

Bilinteresseorganisasjoner (KNA, MA, NAF) 

 Utgir blader om bl.a. trafikksikkerhet 

 Teststasjoner for biler 

 Glattkjøringsbaner 

 Kampanjer, kontroller 

 

Busselskapene/drosjene 

 Kjører skolebarn og andre passasjerer 

 

Forsikring 

 Registrerer skadeulykker 

 Kampanjer, kontroller 
 

Bilforretninger 

 Salg av nye og brukte EU- godkjente biler 

 Salg og utleie av barnestoler 

 

Frivillige lag og foreninger 

 Bidragsytere i trafikksikkerhetsarbeidet på lokalt og fylkesplan  

 

6.2.1 Interne aktører 

 

I kommunen er arbeidet med trafikksikkerhet organisert på følgende måte: 

 

Strategi- og utviklingsseksjonen 

Leder arbeidet med revisjonen av trafikksikkerhetsplanen og har en koordinerende rolle 

knyttet til trafikksikkerhetsarbeidet. 
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Planseksjonen har ansvaret for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Det skal i 

utgangspunktet utarbeides regulerings- og bebyggelsesplaner for utbygging av gang- og 

sykkelveger. Planer ikke eldre enn 10 år gir ekspropriasjonsrett i h.t. plan- og bygningsloven. 

Dersom plan ikke foreligger, må tillatelse til tiltak og innløsing av grunn søkes løst ved avtale 

i minnelighet.  

 

Teknisk drift har ansvaret for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold, herunder strøing 

og brøyting av veg og gang- og sykkelveger. Enheten har utpekt ansvarlig for fysiske 

trafikksikkerhetstiltak, og behandler og gjennomfører store og små trafikksikkerhetstiltak.  

 

Organisasjonsseksjonen har ansvaret for arbeidet med grunnerverv ved utbygging av gang- 

og sykkelveger.   

 

Servicesenteret behandler søknader om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig 

skoleveg ”etter kriterier for fri skoleskyss”. Senteret mottar og videreformidler til rett instans 

(teknisk drift, Statens vegvesen) henvendelser fra publikum som klager på veger. 

  

Skoler skal drive forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i den ordinære opplæringa. 

Trafikkemnet er godt egnet til en tverrfaglig arbeidsmåte. Elever som starter i 1. klasse har i 

samarbeid med vegvesen og HTU fått utlevert skolesekk i farge og med refleks som gjør 

elevene godt synlig i trafikken. I 2014 mottok elevene på barnetrinnet refleksvester. Enkelte 

skoler har lagt særlig vekt på eget trafikksikkerhetsarbeid ved bringing/henting og alternative 

skoleveger for gående/syklende. Det er fortsatt slik at mange barn kjøres til/fra skolen som 

ikke har krav til skoleskyss – også der det er tilrettelagt med gang- og sykkelveg. Tiltakene 

har i tillegg til skolen og elever/foreldre også engasjert vegvesen, kommunen og politi. 

 

Forskrift til opplæringsloven § 12-1 omtaler trafikksikkerhet i følgende punkter: 

Pkt. c: Av pedagogiske og trafikktryggleiksmessige omsyn, og når trafikkforholda gjer det 

forsvarleg, kan det i samarbeid mellom skolen og politiet opprettast skolepatruljar. 

Skolepatruljar skal ikkje regulere trafikken, og skal ikkje stå ute i vegbana, men berre 

markere at nokon skal krysse vegen. Foreldra må samtykkje før ein elev blir sett til 

skolepatruljeteneste. 

Pkt. d: I ordensreglementet for skolen kan det også takast inn føresegner som nærmare 

regulerer førebyggjande tiltak, t.d. i høve til å bruke sykkel eller rulleskøyter. 

Pkt. e: Reglane for grunnskolen gjeld også tilsvarande for skolefritidsordninga. 

 

Helsestasjoner driver informasjonsarbeid for å forebygge ulykker, herunder trafikksikkerhet. 

Det deles ut brosjyrer og informeres bl.a. om bruk av sykkelhjelm og sikring av barn i bil og 

hvor sikringsutstyr kan leies eller skaffes.   

 

Bibliotekene har bøker og annet materiell om trafikksikkerhet og trafikkopplæring både for 

barn og voksne. Dette er til fri disposisjon for alle, og det aller meste er til utlån. Bibliotekene 

skaffer bøker de ikke har selv inn fra andre bibliotek.   

 

Barnerepresentanten i kommunen ivaretar i plansaker barn og unges interesser i planlegging 

og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, og har møterett i planutvalget som 

behandler plansaker. Trafikksystemer og trafikksikkerhet er en viktig del av representantens 

oppgaver. 

 

Funksjonshemmedes råd skal påse at det legges til rette for god framkommelighet i ulike 

planer. I Brumunddal sentrum er det registrert forhold med tanke på tilgjengelighet og 

trafikksikkerhet. Sekretærhjelp er lagt til kart- og byggesak. 
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Eldrerådet skal påse at de eldres interesser blir ivaretatt i arealplanleggingen. 

Sekretærfunksjonen er lagt til Organisasjonsseksjonen. 

 

6.3 Sjekkliste for trafikksikre barnehager og skoler 

Trykk trafikk har utarbeidet en sjekkliste i arbeidet med trafikksikkerhet for bl.a. skoler og 

barnehager. Sjekklistene følger nedenfor:  

 

 

Barnehage 

 
 
S

J

E

K

K

P
U

N
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T 

 
TEMA/SPØRSMÅL 

 
JA 

 
NEI 

 
AVIK 

      Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen    

  

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for: 

- turer til fots, med bil, og buss 

- ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen 

- kartlagt uteområdet utenfor barnehagen med tanke på risikomomenter 

   

 
 

Retningslinjene er nedfelt i barnehagens internkontrollsystem    

 
 

Retningslinjene er gjort kjent for alle ansatte og foreldre    

 
 

Retningslinjene følges opp årlig    

  

Det er utarbeidet regler for antall barn pr voksen ved turer utenfor barnehagens 

område. 

   

 
 

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering.    

  

Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøte.    

 
 

Det stilles krav til forsvarlig sikkerhetsutstyr ved bestilling av buss /minibuss.    

 
 

Ved turer med buss eller bil skal gjeldende lovverk og barnehagens retningslinjer 

følges. 

   

 
 

Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer utenfor barnehagen.    

  

Porten i barnehagen skal alltid være lukket.    

 
 

Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte 
 

.   

  

Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging 

reduseres. 

   

 
 

Barnehagen har vurdert risiko i barnehagens nærmeste område og gitt innspill til 

ansvarlig myndighet mht mulige utbedringer. 

   

  

Barna får opplæring i regler for fotgjengere.    

 
 

Barna lærer om ulike skilt.    

  

Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.    
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Barna lærer å krysse vegen / ikke trygt i gangfelt/ blikk-kontakt, ikke krysse før 

bilen har stanset. 

   

  

Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte.    

 

Skole 

 
 
S
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JA 

 
NEI 
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      Skolen har integrert trafikkopplæring i årsplanen på de ulike trinn i samsvar med 

Kunnskapsløftets kompetansemål. 

   

  Skolen har utarbeidet retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og 

buss. Retningslinjene følges opp og evalueres årlig. 

   

 
 

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering.    

  Retningslinjene er nedfelt i skolens internkontrollforskrift.    

 
 

Skolen har kartlagt skolens nærområde med tanke på risikofaktorer, herunder 

parkering, krysningspunkter, parkering, belysning,  vegetasjon mm. Retningslinjene er 

gjort kjent for elever, ansatte 

og foresatte. 

   

 
 

Kartleggingen og eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens 

ledergruppe. 

   

 
 

Skolen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøte.    

  Skolen har en trafikkansvarlig lærer.    

 
 

Skolen har hjelmpåbud for elevene ved sykkelturer i skolens regi.    

 
 

Skolens sykkelopplæring inneholder teori, ferdighetstrening og sykkeltrening i 

trafikalt miljø. 

   

 
 

Sykkelopplæringen gjennomføres over tid på mellomtrinn.    

 
 

Personlig verneutstyr som sykkelhjelm, refleks og bilbelte inngår i undervisningen på 

småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. 

   

 
 

Sykkelregler for gående og syklister er en integrert del av undervisningen på små 

og mellomtrinn. 

   

 

6.4 Kommunens innspill til handlingsprogram fylkesveger 2014-2017 

 

Programområder Tiltak i Ringsaker i prioritert rekkefølge 

Store prosjekter Firefelts E6 Arnkvern - Moelv (NTP) 

Utbedringer  Opprusting av Fv. 213 med g/s, belysning, 

beplantning m.m. fra E6 til sentrum, Moelv 

 Fv. 52 Sørumvn. – Hovderampa – 

ferdigstilling  

 Fv. 22 Flisaker-Kvernstua  

 Fv. 3   Brøttum-Hardby  

 Fv. 58 Putten-Nybygda  
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 Fv. 15 Fløtlia-Lundehagen  

 Fv. 25/Fv.94 Fangberget-Veldre stasjon-

Vinju  

 Fv. 7 Mesnali-kryss Fuglseng/Sør-

Messensaga  

 Fv. 92 Brennlia-Arneberg  

Gang- og sykkelveger  

 
 Fv. 47 Byflatvegen – Børkesvegen 

(Narudvegen) 

 Fv. 60 Gjerlu-Røset i Furnes inkl. 

Gjerlukrysset  

 Fv. 216 Fossen-Brandbutajet, Moelv Fv. 47 N 

 Fv. 216 Fossen-Brandbutajet, Moelv  

 Fv. 90 Fagerlundvegen, Bakkehaugvegen-

Bekkevegen, Br.dal  

 Fv. 213 Sentrum – Revlinghagan, Gaupen  

 Fv. 52 Nordåsvegen 75-Spikdalsvegen, Br.dal  

 Fv. 92 Bjørgevegen - Byflatvegen 181, Br.dal 

 Fv. 90 Skansevegen, Fagerlundvegen 51 -

Fremstadvegen, Br.dal  

 Fv. 58 Fortau fra busslommer (Fv. 84) til 

næringspark i Nydal 

Trafikksikkerhetstiltak  

 
 Rundkjøring vest for jernbaneundergang, Fv. 

213 – Industrivegen, Moelv Rundkjøring 

Storgata – Industrivegen, Moelv 

 Gangveg til ny Moelv skole 

 Infrastruktur v/ ny Moelv skole 

 Ringsakerprosjektet 

Miljøtiltak  Utsmykning av rundkjøring i Moelv 

Kollektivtiltak  Universell utforming på Brumunddal stasjon 

 Sanntidsinfotavler på Brumunddal og Moelv 

skysstasjoner 

6.5 Trafikksikkerhetstiltak som følge av firefelts E6  

 

Under er det listet opp trafikksikkerhetstiltak som er foreslått gjennomført som del av 

utbygging av firefelts E6. I tillegg til tiltakene nevnt nedenfor kommer omkjøringsveg på bl.a. 

fv. 213 forbi Ringsaker kirke og Stein gård i Moelv.  

 

Nr Tiltak Vurdering 

1 Utbedring av kryss 

mellom fv. 84 og fv. 56. 

Kanalisering og sikring 

av fotgjengerkryssing til 

busslomme. ”Tilrettelagt 

kryssing”. 

 

Krysset ligger på en strekning som vil få mindre trafikk. På 

den annen side ligger det relativt nært opp til bomsnittet på 

fv 84 ved Bergshøgda, og det bør vurderes om 

nytteprinsippet kan legges til grunn. Lokaltrafikken mellom 

Brumunddal og målpunkt i Furnes og Nydalen vil trolig 

fortsatt i stor grad holde seg på fv 84.  

 

2 Tiltak for myke 

trafikanter langs fv. 67 fra 

kryss med fv. 84 til 

Nyhus.  

 

Her vil det bli mer trafikk som følge av nytt kryss på 

Bergshøgda. En del myke trafikanter ferdes langs denne 

vegen og det er skoleveg.  Aktuelle tiltak kan være fysisk 

fartsdemping i form av humper eller innsnevringer. 

Fartsgrensen kan settes ned til 40 i tilknytning til tiltakene. 
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Tiltakene må plasseres på det flateste partiet av vegen 

omtrent midt på strekningen.  

3 Fv. 84. Passeringslomme 

ved kryss med kommunal 

boligveg.  

 

Adkomst til et betydelig antall boliger.  Å lage 

passeringslomme her er imidlertid krevende og trolig 

kostbart. Det er sidebratt og vegen ligger tett opp til 

boligbebyggelse.  

4 Fv. 84 Rundkjøring i 

kryss med fv. 60.  

 

Dette tiltaket er også omtalt i forprosjektrapporten, og det er 

vist i forslag til reguleringsplan for Brumunddal sentrum. 

Med økt trafikk bør det gjennomføres kapasitetsforbedrende 

tiltak. Rundkjøring i stedet for dagens kryss vil også ha 

positiv effekt for trafikksikkerheten.  

5 Omlegging av fv. 90 mot 

ny rundkjøring mellom 

fv. 84 og fv. 212. Også 

nevnt som avbøtende 

tiltak i forprosjekt  

( Neskrysset- Fv. 84-

jernbaneundergang) 

 

Hovedsakelig et fremkommelighetstiltak for næringslivet.  

Tiltaket er ment å virke slik at tungtrafikk skal velge å ikke 

kjøre via sentrum til og fra Jemtland.  Kan forsvares som ts-

tiltak da det vil begrense andel tungtrafikk i Brumunddal 

sentrum.  

6 Opprusting av Nils Amlis 

veg fra Bakkens veg til 

Brumunda. Amlund bru.  

 

Også nevnt som et avbøtende tiltak i forprosjektrapporten. 

Her blir det vesentlig mindre trafikk enn i dag, men skal brua 

kunne brukes av gående og syklende, må det tilrettelegges 

for det.  

 

 

 

6.6 Innspill etter offentlig ettersyn som ikke er innarbeidet i planen  

 

Samarbeidsutvalget for Messenlia skole og Mesnali bygdeutvalg: 

 Nedsatt fartsgrense gjennom sentrum 

 

Ringsaker pensjonistparti: 

 Etablere komplett gang- og sykkelveg langs fv. 60, Tvedt-Gålåskrysset 

 

FAU og trafikksikkerhetsutvalget på Kylstad skole: 

 Etablere gang- og sykkelveg langs fv. 60, Gjerlu-Tvedt 

 Vurdere etablering av gang- og sykkelfelt og vann- og avløpsledninger sammen med 

videre tomteutbygging av Kylstadfeltet og Røsethagan 

 

Foreldrerådet ved Kirkekretsen skole:  

 Lage busslomme for av- og påstigning i Vinjusvekrysset 

 Lage busslomme for av- og påstigning i krysset Løkedalsvegen-Kommerstadvegen og 

utbedret busslomme langs Ellefsætervegen ved Kosshagen 

 Opphøyd gangfelt på fv. 92 Byflatvegen mellom barnehagen og skolen 

 

 

 

 

 


