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4.3 Innspill til trafikksikkerhetsplanarbeidet 

 

4.3.1 Innspill som gjelder hele kommunen 

 

Innspill om for høy fart 

 Det er mange innspill i forhold til at det kjøres for fort i forhold til skiltet fartsgrense. 

 Foreslåtte tiltak er feks, fartshumper, særskilt fartsgrense, barn-leker-skilt, trafikkontroller  

 Det tiltaket som synes virker best i områder med nedsatt fart er fartshumper, og dette vil 

bli prioritert på skoleveger i tråd med planens hovedmål. 

 

 

Innspill vedrørende kollektivtransport 

 Ungdomsrådet har kommet med innspill i forhold til kollektivtrafikk der de ønsker et 

innlandskort, evt et bonuskort for ungdom og studenter som gjelder for både buss og tog.   

 Det eksisterer et innlandskort. Det er gitt innspillet til Oppland fylkes 

trafikksikkerhetsutvalg (FTU) om at dette burde markedsføres bedre ovenfor ungdommen. 

 

 

Ønske om trafikkfrie soner i områdene rundt skolene/bilfri skolegård 

 Kjøring av elever til og fra skole og skolefritidsordningen skaper mange trafikkfarlige 

situasjoner. 

 De tiltakene som prosjektgruppa vurderer å virke best her er fysisk tilrettelegging og 

holdningskapende arbeid. 

 

 

Ønske om merkede fotgjengeroverganger  

 Fotgjengerfelt er skiltet, men oppmaling av gangfelt mangler ofte. 

 Prosjektgruppa peker på at vegmerking er en driftsoppgave som har hatt liten prioritet, 

fotgjengeroverganger er heller ikke å oppfatte som et trafikksikrende tiltak. 

Fotgjengeroverganger har til hensikt å sluse fotgjengere over på bestemt sted. Et opphøyd 

gangfelt er imidlertid et trafikksikrende tiltak, da fartshumpen er fartsbegrensende.  

 

 



4.4 Innspill og vurderinger vedrørende Raufoss 

4.4.1 Risikofylt kryssing av jernbanelinja og Storgata ved REMA 1000 

Tidligere var det en jernovergang her, men overgangen ble stengt av jernbaneverket etter 

dødsulykke. Planovergangen ble stengt og jernbaneverket har satt opp gjerde langs begge 

sider av toglinja mot FV 110 i vest og mot Fremstadbakken som strekker seg helt ned til 

gjerdet i øst. Jernbaneverket har gjentatte ganger reparert og satt opp nytt gjerde her, men etter 

kort tid klippes det hull i gjerdet. Stien gjennom gjerdet er godt etablert, og brukes av mange 

skoleelever som krysser FV110 uten oppmerket fotgjengerovergang, videre over brua, opp 

Svinestien og videre til ungdomskole, videregående skole eller Raufosshallen. Stien benyttes 

også i stor grad av andre.  

 

Det er etablert fortau langs Løvåsbakken med bom og lysregulering over jernbanelinja i nord 

med fotgjengerovergang over Storgata. Det er meningen at gående og syklende skal krysse 

jernbanen og Storgata her. Dette oppleves som en omvei for de som bor i Grimåsfeltet og 

snarvegen gjennom gjerdet blir mer naturlig å bruke.  

 

Dette er den sørligste fotgjengerovergangen i Raufoss sentrum også for fotgjengere og 

syklister som kommer sørfra på gang og sykkelsti langs Reinsvollvegen eller fra 

Bakkerudvegen under jernbanebrua og ut på gang og sykkelstien.  

Erfaringsvis krysser gående og syklende også her over Storgata ved REMA 1000 dersom de 

skal videre mot ungdomsskolen, videregående, Prøvenfeltet, eller idrettsanleggene ved 

Raufoss stadion, da det er en snarveg langs Hunnselva til Sagvollvegen eller via Elvesvingen 

og Prøvenvegen. 

 

Det er skiltet opphøyd gangfelt, men det er etablert en fartshump uten fotgjengerskilt, det er 

mulig det kommer noe mer her? 

 

 Prosjektgruppa vurderer det slik at det bør etableres trafikksikker kryssing av FV110 

(Storgata/Reinsvollvegen) på minst ett sted sør for Løvåsbakken som er naturlig i forhold 

til den øvrige infrastruktur for gående og syklende. 

 Prosjektgruppa ønsker at kommunen med rådmann eller ordfører tar initiativ til et møte 

med Jernbaneverket og Statens vegvesen gjerne i samarbeid med FTU, politiet eller Trygg 

trafikk der snarvegen gjennom gjerdet til jernbaneverket belyses og man søker å finne en 

god trafikksikker løsning for kryssing av både veg og bane. 

 Dersom det ikke etableres trafikksikker kryssing av jernbanen må det opp kraftigere 

fysiske skiller mot jernbanen, og det bør gjøres tiltak i nedre del av Fremstadbakken slik 

at det ikke blir naturlig å gå og sykle her. 

 Det bør gjenopptas planarbeid for gangsti med bru over elva fra området Bakkerud mot 

ungdomsskolen, og sikker kryssing av FV 110 i samme område. 



 
Bildet viser sti gjennom gjerdet fra Framstadbkken, over jernbanelinja og gjennom nytt 

gjerde før kryssing av FV 110 

 

 

4.4.2 Gang og sykkelveg langs Frydenlundvegen. 

Tilsagn om tilskudd fra FTU i 2013 for tiltaket, under forutsetning av godkjent 

trafikksikkerhetsplan. Tiltaket er gjennomført, mangler bare godkjent trafikksikkerhetsplan. 

Frydenlundvegen gang og sykkelsti opparbeidet i 2013 
 

 

  

Gang og sykkelsti i Frydenlundvegen - nord.  



 

  

 

Gang og sykkelsti i Frydenlundvegen – sør.  

 

 

4.4.3 Badelandsvegen og trafikksikkerhet rundt Trollskogen barnehage og fremtidig 

barneskole og idrettsanlegg. 

Langs Badelandvegen ligger avkjøring til Trollskogen barnehage, Toten Badeland, Toten 

Gjestegård, Skistadion, fotballhallen. I dag kjører det mange biler her på kveldstid, og det 

antas at det i forbindelse med ny barneskole i 2016 sannsynligvis blir noe mer trafikk her både 

på dag og kveldstid når barneskolen. Det er også planlagt utbygging i området ovenfor 

Badeland. 

 

Badelandsvegen er ikke godt vedlikehold, og kjører man etter forholdene bør ikke farten være 

høy her. Det holdes likevel høy fart av bilister som kjører til og fra anleggene, og det er til 

tider et yndet sted for fartslek med biler, gjerne med utgangspunkt i parkeringsplassen ovenfor 

Badeland og nedover Badelandsvegen. Det er registrert at bilførere også benytter gang og 

sykkelsti som snarveg over i Lønnbergfeltet fra Badelandvegen. Det er ikke mer enn en 

måned siden det var front mot front kollisjon på stedet. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t, men 

det er ikke skiltet. 

 

Det er opparbeidet gang og sykkelsti fra Badeland til innkjøring for skistadion og 

fotballhallen, men mangler helt ned til boligfeltet ved Stadionløkka.  

 

Det savnes fotgjengeroverganger ved begge gangstiene fra Lønnberget og over på gangstien i 

Badelandvegen, samt ved innkjøringen til parkeringsplassen på Badeland og over til 

Trollskogen barnehage. 

 



Badelandsvegen er en bakke med sving, og det klages også over vegen ikke er høyt nok 

prioritert i forhold til brøyting og strøing vinterstid. 

 

Prosjektgruppa ønsker å prioritere følgende tiltak: 

 Å etablere gang og sykkelsti fra avkjøring til skistadion/fotballhallen og ned til gang og 

sykkelsti ved Stadionløkka, ca 300 meter. 

 Å utbedre Badelandvegen, og opparbeide opphøyde gangfelt som fysiske fartshindre fra 2 

gangstier i Lønnberget. 

 Sette opp bom på nederste gangsti fra Lønnberget, for å unngå at bilister velger gang og 

sykkelsti som kjøreveg. 

 Særskilt fartsgrense langs Badelandsvegen. 

 

 

4.4.4 Ulovlig gjennomgjøring i Granittvegen 

Beboere i Granittvegen opplever at forbudsskilt for gjennomkjøring ikke respekteres. Ønsker 

at gata stenges fysisk i en ende. Det er etablert et kjøremønster i boligfeltet av 

trafikksikkerhetshensyn, for å styre ferdsel via Valhallvegen som har få innkjøringer til 

eiendommene. 

 Prosjektgruppa ønsker at saken tas opp som egen sak til politisk behandling. 

 

 

4.4.5 Uoversiktlig trafikkavvikling ved parkeringsplassen på Korta skole 

FAU ved Korta skole har mottatt mange bekymringsmeldinger fra foreldre vedrørende 

trafikkavviklingen på Korta skoles parkeringsplass. Fortau langs Korta Skoleveg opphører 

ved parkeringen og elevene må da ferdes gjennom parkeringsplassen eller krysse både inn- og 

utkjøring til parkeringsplassen. Det er ikke etablert entydig kjøremønster inn og ut av 

parkeringsplassen.  

 

Foreslåtte tiltak: 

 Fortau langs søndre del av P-arealet 

 En kjøreretning gjennom P-arealet fra vest mot øst 

 Oppbygging av fortausareal mot elva for «kiss and go»-funksjon 

 Utvidelse av fortausareal over brua og frem til friarealet på andre siden av Korta. Dette gir 

innsnevring av kjørebanen til 3,5 m – som vil føre til større respekt for skilting 

 Fortau bort til Skogheimvegen med fotgjengerovergang over Korta Skoleveg. 

 Anlegge ny parkeringsplass for ansatte ved Korta skole slik at det blir mer plass 

tilgjengelig for levering av elever som blir kjørt til skole/SFO i privatbiler 

 Ønsker god brøyting og godt lys der ungene krysser Østvollvegen- det er av og til høye 

brøytekanter, slik at det ikke alltid er slik at bilførere ser elevene når de krysser vegen 

 Noen foreldre kjører inn vegene Korterudlia, Korterudbakken, Østvegen, Fremstadbakken 

og opp til rundkjøringa ved skolen. Alle disse vegen har innkjøring forbudt. Det har 

oppstått farlige situasjoner mellom elever og biler der disse veiene ender oppe ved skolen.  

 

Parkeringsarealet er lite, da det skal fungere både som parkeringsplass for ansatte og for 

foreldre som ønsker å følge barnet sitt opp til SFO eller skole. Skolen har ca 50 ansatte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parkeringssituasjonen ved arrangement på Korta skole, sidegater, fortau og gangveger tas i bruk. 

 

Befaring på stedet ved skolestart vanlig skoledag viste følgende: 

Ca 1/3 av bilene som ankom skolen kjørte forbi innkjøring forbudt-skiltet, ca 1/3 av bilene 

kjørte inn på parkeringsplassen fra vest, ca 1/3 av bilene kjørte inn på parkeringsplassen fra 

øst. 6-7 biler sto parkert inne på skolens område, rett utenfor inngangsdøra. 

 

Prosjektgruppa ønsker å prioritere fysiske tiltak ved Korta skole høyt, dette er et risikopunkt 

for gående og syklende skolebarn.  

 

 

4.4.6 Trygge bomiljøer uten tungtransport og uten gjennomkjøring.  

Tungtransport i bomiljøene i Raufoss sentrum på grunn av at jernbaneundergangen ved 

rundkjøringa ved kjøpesenteret ikke er høy nok. 

 

 

 

 



4.4.7  30- sone og opphøyd gangfelt ved Dragerskogen barnehage 

Det er ikke etablert fotgjengerfelt over Bakkerudvegen fra fortau til gang og sykkelsti. 

Fartsgrensen på stedet er 50 km/t, det er nyetablert boligområde innenfor rundkjøringa. 

 Bør satse på fartsforebyggende tiltak med opphøyd gangfelt og 30-sone. 

 

 

4.4.8 Ny barneskole Raufoss 2016 

Ved full utnyttelse av skolen (420 elever ) kan det gi en trafikkøkning på 140 kjt/døgn på 

Nysethvegen på hverdager. Det bør derfor etableres fortau eller gang og sykkelsti der dette 

mangler i Nysethvegen fram til planlagt avkjøring til skolen i nord og langs innkjøring fra 

Nysethvegen fram til skolen.  

 

Direkte adkomst fra øst med gang og sykkelsti anbefales, enten som utbedring av eksisterende 

sti over Veltmanådammen, eller ved et nytt tilbud med bru over Veltmanåa sør for dammen. 

 

Det etableres «kiss and go»- på nåværende parkeringsplass på vestsiden av Veltmanåavegen 

og sør for idrettsvegen, og det må lages fortau eller gang og sykkelveg fram til brua ved 

stadion. Det er tenkt gang og sykkelveg fra brua og opp på skoleområdet, og at 

Veltmanåavegen stenges for gjennomkjøring.  

 

Prosjektgruppa peker på at alle trafikksikringstiltak må være på plass før skolen åpner. 

 

 

4.4.9 Utvidelse av Raufoss ungdomsskole 2017 

Prosjektgruppa peker på at alle trafikksikringstiltak må være på plass før skolen åpner. 

 

 

4.4.10 Plan for hovednett for sykkel for Raufoss 

Prosjektgruppa støtter videre arbeid med plan for hovednett for sykkel, og sykkelplanen bør 

prioriteres i videre arbeid med trafikksikkerhet. 



4.5 Innspill og vurderinger fra Reinsvoll 

 

4.5.1 Storgata 

Ønskelig med fortau eller gang/sykkelsti langs hele storgata. Spesielt er svingen rett ut for 

Storgata 38. utsatt. Her er det stor fart, og smal veg. Det eksisterer gamle reguleringsplaner 

for Storgata der det er regulert inn fortau eller gang/sykkelsti, som ikke er iverksatt. Det er 

også ønskelig med sikring av bekken i sørenden av Storgata. 

 

Vurdering: Statens vegvesen har planlagt å iverksette tiltak for miljøgate i søndre del av 

Storgata fra jernbanestasjonen til sentrumgsgata i planperioden 2014-2017. Hele 

trafikksituasjonen på Reinsvoll bør gjennomgås på nytt – er det viktigst å prioritere gang og 

sykkelsti eller fortau i storgata, eller utbedre forholdene i S. E. Strandlies veg. For å få 

oversikt over hvor skolebarna går, bør det iverksettes barnetråkkregistreringer på Reinsvoll og 

prioritere ut fra resultatene på disse.  

 

 

4.5.2  Nord i Jernbanevegen går det en tråkket sti nordover og inn på FV 246/ 

Røstøenvegen der fotgjengere krysser over FV 246 og videre over på gangsti 

Stien er mye brukt, men sikten er veldig dårlig vestover….risikofull kryssing av veg. 

 

Dette er et farlig krysningssted pga dårlig sikt vestover. Mange bruker denne snarvegen. 

Kommunen har ikke tidligere villet sette i stand denne snarvegen til skikkelig gangveg før 

siktforholdene er utbedret. Det er foreslått å lede fotgjengerne på fortau langs fylkesvegen ned 

til jernbaneundergangen og med trygg kryssing ved bussholdeplass (bussholdeplass på begge 

sider av vegen) under forutsetning av at man kan benytte areal fra Jernbanevegen 31. 



Vurdering fra befaring: Punktet er meget trafikkfarlig pga dårlig sikt. Risiko for ulykker 

vurderes som høy. Stien er godt opptråkket, som tyder på at den er mye brukt. Dette 

risikopunktet må snarest fjernes ved å lage gode løsninger sammen med Statens vegvesen.  

 

 

4.5.3. Nedre del av Niels Julsgate. 

Her har det tidligere vært beboeraksjon med ønske om nedsatt hastighet, utvide 40 km/t-sone 

noe og opparbeide fartsdumper, gang og sykkelveg. Det er vikeplikt fra høyre fra følgende 

veger: Markvegen, Grevlingvegen, grusveg ovenfor Grevlingvegen og fra Niels Juls gate mot 

sykehuset. Skiltene som varsler farlig vegkryss er utslitte, nye skilt bør opp. Siktrydding, 

buskas ut mot vegkryss fjernes for å få bedre oversikt i krysset. Det er søkt om skoleskyss på 

denne strekningen, men det er ikke innvilget. Fra krysset ved Grevlingvegen og 300 m opp 

mot Borgen er det ikke lys. 

Vurdering:  Det har kommet så mange innspill på at dette er en risikofylt strekning, at 

trafikksikkerhetsforumet må jobbe videre med denne gaten for å vurdere hvilke tiltak som er 

de riktige. Særskilt fartsgrense og fartsdumper kan brukes på veger med mange avkjørsler og 

mye aktivitet langs vegen, siktrydding og nye skilter trengs. 

 

 

4.5.4 Gangsti fra barneskole og ungdomsskole retning S.E Strandlies veg 

Opparbeidet gang og sykkelsti med grusdekke i dårlig forfatning . Stien er smal og begynner å 

bli igjengrodd. Deler av denne gang og sykkelstien er svært bratt, og det er glatt her vinterstid. 

Viktig å brøyte og strø her vinterstid. En bekk er lagt i rør under gangsti nedenfor bakken, her 

er veien delvis utvasket slik at nesten halve bredden på gangsti er borte. 

 

Vurdering: Gangstien er hovedadkomst for gående og syklende til barne og ungdomsskole, og 

er en trygg skoleveg ned til busslomme i S.E Strandlies veg. Vegen bør reetableres, breddes 

ut, røret for bekken må dimensjoneres opp, evt det lages en gangbro her, vegen bør også 

asfalteres, og det bør vurderes flere lyspunkter i tillegg bør det også vurderes om den kan 

legges litt om slik at den ikke blir riktig så bratt. 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.5 Kryss Frøsakervegen/S.E Strandlies Vei/Storgata 

Bilist 

har du 

liten 

sikt 

over 

til g/s-

veg 

fra 

Kreta-

feltet. 

 

 

 

 

 

Her må det fjernes busker i kryss. Fotgjengere/syklende fra Kretafeltet er vanskelig å se når 

man kommer fra RV4 og kjører under jernbaneundergangen for så å svinge opp mot 

Frøsakervegen. Det mangler fortau/gangsti i dette området, og det er heller ikke 

fotgjengerfelt.  

 

 

4.5.6 S.E Strandlies veg 

Denne vegen oppleves som veldig uryddig i forhold til hvor man skal sykle og gå, og hvordan 

man skal kjøre. Det er mange skolelever som går her daglig både til og fra skole, og til og fra 

gymtime. 

Skolebussene henter skoleelever.  Hva er fartsgrensen her tro? 

Elevene bruker gang og sykkelsti fra skolene 

gjennom skogen ned til S.E Strandlies veg. 

 



Hvor skal jeg hen her egentlig?.................................. Hit kanskje? 

 

 Skilt er utsatt for hærverk – må fornyes.  

 Fotgjengerfelt ved S.E Strandlies veg ved stor busslomme, retning sør for Sentrumgata 

leder rett ut i grøfta uten fortsettelse av gangveg/fortau på andre siden.  

 Gangstien fra skolen har en sidegren som går inn på S.E Strandliesveg midt i krysset nord 

for fotgjengerfeltet – og skolebarna velger oftest å gå over S.E Strandliesgate midt i 

krysset. Dette krysset har 5 armer – S.E.Strandlisveg (2 armer), Semtrumsgata, 

Skaubovegen og Skogvegen – og det er mye å følge med på for både fotgjenger, syklister, 

bussjåfører og bilister her. Dette krysset bør utbedres og det bør legges en til rette for en 

bedre trafikkavvikling. 

 Fra Sør i S.E.Strandliesveg er det gang og sykkelsti/fortau over Skogvegen og frem til der 

S.E Strandlies veg deler seg. Det er ikke gang og sykkelsti eller fortau på en strekning på 

ca 120 meter frem til det er fortau på venstre side av SE-Strandlies veg, deler av 

gang/sykkelsti går over parkeringsplass ved gammel barneskole. 

 Fotgjengerfelt ved S.E Strandlies veg over mot gammel barneskole mangler et skilt, 

fotgjengerfeltet går på skrå over vegen og siktrydding trengs mot fotgjengerfeltet.  

 Vegen har ingen fysiske fartsdempende tiltak, det burde vært særskilt fartsgrense og 

fartsdumper/opphøyde gangfelt. 

 Ved befaring på stedet kunne det se ut som at flere bilister valgte S.E.Strandliesveg som 

«snarveg» fra RV4 og videre ut på Røstøenvegen – dette bør undersøkes nærmere.  

 Det har kommet innspill på at det er stor nivåforskjell på Røstøenvegen og tilstøtende 

kommunale veger, og at det gjør det vanskelig å få god oversikt i krysset ut fra 

S.E.Strandlies veg og Nils Julsgate. 

 

 

4.5.8 Sørlig avkjøring fra RV 4 og jernbaneundergangen 

Skoleelever kommer nordfra og sørfra langs ny sykkelveg langs RV 4. Her er det nå flere 

skolebarn som ferdes da det etter opparbeidelse av gang og sykkelveg, ikke er skoleskyss for 

elever innenfor skyssgrensen langs RV4. Skoleelevene krysser under RV 4 og går/sykler 

videre langs grusvei fra nedlagt mølle og inn på søndre avkjøring fra RV4 til Reinsvoll. 

Skolebarna må her igjennom trang og mørk jernbaneundergang. Dette punktet er risikofullt, 

og det er nesten ikke plass til gående og syklende her. Undergangen oppleves som smal og 

uoversiktlig også for kjørende. Høye biler kommer ikke gjennom jernbaneundergangen, og 

bruker grusvegen fra mølla til å snu bilen for å kjøre ut på RV4 igjen. Området mellom RV4 

og jernbanen er regulert til næringsområde. Skal det etableres næringsvirksomhet her, må det 

opparbeides bedre gang og sykkelveg her. Det stilles spørsmålstegn ved nødvendigheten av å 

opprettholde biltrafikk gjennom jernbaneundergangen, da nordlig avkjøring mot Reinsvoll 

kan benyttes.  



 
 

Vurdering: Her bør det utvides med plass for myke trafikanter evt stenge 

jernbaneundergangen for biltrafikk. Trafikksikkerhetsforumet må jobbe med denne saken opp 

mot Statens Vegvesen, da Storgata er fylkesveg. 

 

 

 

4.5.9 Morterudvegen: 

Fartsgrensen er høy og vegen har ikke vegskulder, det er vedtak på at denne vegen er farlig 

skoleveg, og elever fra 1-4 klasse har skoleskyss her, da vegen har dype grøfter. Det er ønske 

om gang og sykkelveg her, evt skoleskyss også for eldre elever. 

Vurdering: Det er gjort trafikksikrende tiltak for 1-4.klasse ved å tilby skoleskyss. Det er 

planlagt et nytt boligfelt i området, som kan benyttes som alternativ skoleveg. Andre tiltak må 

vurderes i videre arbeid i trafikksikkerhetsforum. 

 

 

4.5.10 Presteseter/Røstøenvegen 

Her er det busstopp og en tursti/traktorveg som går fra barneskolen og idrettsplassen. Det har 

kommet innspill med ønske om nedsatt fartsgrense, og fotgjengerfelt.  

 

 

4.5.11 Rundkjøring ved Nordset 

Her er det skolebarn som tar bussen. Her er ingen fortau eller fotovergang. Det bør være 

oppmerket fotgjengerovergang fra alle 4 vegene i krysset. 

 



4.6 Innspill og vurderinger Ihle 

4.6.1 Gang og sykkelsti 

Ønske om gang- og sykkelveg fra Ihle Skole/barnehage, minimum 4 km i begge retninger.  

Vurdering: Ihle skole har i skoleåret 2013/2014 33 elever, hvorav 20 har innvilget skoleskyss. 

Skoleskyss er et trafikksikrende tiltak. Det skal legges nye vann og avløpsledninger i 

planperioden, og det bør vurderes om det er mulig å gjøre noen trafikksikrende tiltak i 

forbindelse med dette. 

 



4.7 Innspill og vurderinger Bøverbru 

4.7.1 FV 246  

 Ønske om gang og sykkelveger mellom tettstedene i kommunen. Spesielt veien mellom 

Bøverbru og Reinsvoll, Fv 246, strekning med fartsgrense på 80 km/t og stor trafikk. 

 Ønske om opparbeidelse av tur/gangsti i den gamle jernbanelinja fra Bøverbru til 

Reinsvoll. 

 Ønske om å få tilbake merket gangfelt ved kiosken over FV 246. At fotgjengerfeltet er 

fjernet oppleves som utrygt for de som bruker ferdes til fots/sykkel.  
Vurdering: Kommunen har politiske vedtak som sier at elever som bor langs FV 246 skal innvilges 

skyss uavhengig av veglengde. Kommunen bør viderebringe ønskene ovenfor Oppland 

fylkeskommune/Statens vegvesen 

 

4.7.2.Trafikksituasjonen rundt Franzefoss, Hole kalkverk 

Mye tungtrafikk i Holevegen. Den planlagte nye avlastningsvegen fra Franzefoss Hole bør 

realiseres, og all tungtrafikk bør loses via denne.  

Vurdering: Det er politisk vedtatt at det skal bygges ny veg til Hole Kalkverk. Videre 

saksgang følges opp av trafikksikkerhetsforum. 

 

4.7.3 Vedlikehold av eksisterende gangveger 

 Gangveg mellom Håkonshallen/Gråstensbakken og Rv 246 bør sikres med rekkverk på 

brua over Bøvra. Vurdering: Bør utbedres. 

 Vedlikeholde eksisterende gangveg fra Hagenfeltet til Bøverbru skole. Vurdering: 

gangvegen er stort sett veldig bra, men det er registrert stor høydeforskjell mellom veg og 

bru, og det er et langsgående punkt på vegen det er problemer med hver vår.  

 

4.7.4 Forlengelse av gangvegen langs FV 111 fra Holetjernet til Bøverbru-krysset 

Innspill på farlige situasjoner spesielt i sommerhalvåret når ungene sykler til og fra bading på 

Holetjernet. 

 

4.7.4 Gang og sykkelveg Bøverbru - Nærsten.  

1,5 km gang og sykkelveg mellom FV 246 og Nærsten planlagt av statens vegvesen i 2016. 

 

4.7.8 Øvre del av Skolevegen 

Reguleringsplanen for Gimlekvartalet er vedtatt. Øvre del av Skolevegen er regulert som gang 

og sykkelveg. Pr i dag er Skolevegen stengt med skilting sammen med flyttbare kjegler, men 

Bøverbru barnehage opplever at biler kjører ned de små lette kjeglene, og at de to større t 

kjeglene blir flyttet til side. I forbindelse med utbygging av Gimle, ble lekehytte tilhørende 

barnehagen lagt til andre siden av Skolevegen for barnehagen. Barnehagen venter på at skal 

bli stengt med sluse, bom eller lignende. Reguleringsplanen er ikke fulgt opp, skolevegen bør 

snarest innskrenkes, og bom bør settes opp som fysisk hinder for gjennomkjøring. Det må tas 

hensyn til renovasjon, brøyting og at barnehagebarna skal kunne krysse Skolevegen på en 

trygg måte til lekearealet på andre siden av vegen.  

 

4.7.9 Trafikksikkerhetstiltak ved Bøverbru skole 

Det er påbegynte arbeider ved/rundt skolens innkjøring som ikke er sluttført i henhold til 

reguleringsplan. Følgende tiltak mangler: 

 Opphøyet gangfelt i innkjøringen til skoleplassen. 

 Nedsetting av steinblokker på innsiden av rabatt 

 Utvide droppsonen ved skolevegen ytterligere opp mot skolevegen, samt etablere 

parkeringsplass i enden av droppsonen, i hjørnet av skolens tomt 



Vurdering: Prioriteres høyt 

 

4.7.9 Gimlevegen 

 Innspill om gang og sykkelveg langs Gimlevegen 

 Ønske om fotgjengeroverganger i Gimlevegen, for eksempel ved Gjestrumbakkgutua, 

Kluftvegen og Engvegen 

 

4.7.10  Engvegen - Skolevegen 

 Ønske om utvidelse av Engvegen, evt etablere enveiskjøring Engvegen – Skolevegen – 

Giljevegen. 

 

4.7.11 Bedre sikten i krysset Giljervegen – Gimlevegen. 

 Ønske om å sette opp speil som gir bedre oversikt i krysset? 

 

4.7.12 Smågardsvegen  

 Ønske om å utvide vegen eller etablere gangveg. 

 

 



4.8  Innspill og vurderinger Eina 

4.8.1 Fortau langs Storgata 

Det foreligger planer fra Statens vegvesen om å stenge adkomst fra RV4 ved Skogstad. Det 

antas at trafikken gjennom Storgata vil øke. Det foreligger skisse på fortau langs storgata, og 

det er varslet oppstart av reguleringsplan for Eina sentrum til Parkvegen; fortau og friområde. 

Saken er stoppet opp, men bør gjenopptas snarest.  

 

4.8.2 Mer gatebelysning 

Ønske om mer belysning ved jernbaneovergangen/gangfeltet mot Røyskattlia. Skoleelever og 

ferdsel til og fra barnehage – bør prioriteres.  

Ønske om mer belysning i krysset fra Storgata og mot Skogstad. 

Et enkelt tiltak som kan forbedre oversikten over trafikkbildet på to trafikkerte steder. 

 

4.8.3 Adkomst gang og sykkelveg til Parkvegen 

På skolevegen til Thune skole er det et kryss der Parkvegen svinger 90 grader og gangvegen 

fortsetter opp mot undergangen til RV4. Denne gangvegen er mye brukt av 

syklende/sparkende til/fra skole og av andre mosjonister/sykkelkubber/syklister. Det ønskes 

fysisk fartsdempende tiltak.  

 


