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1. Tiltak innenfor opplæring, adferd, kontroll og helse
Nr

Hvem og hvor?
Nannestadvegen,
Ask sentrum

Hvor ofte?

Barnehager,
barneskoler og
ungdomsskole
Barneskoler,
ungdomsskole og
barnehager

En dag på
høsten
hvert år
Hver skole
og hver
barnehage
i.l.a. 2013

Barneskoler,
ungdomsskole og
barnehager
Alle på 1. trinn
Alle på 1. trinn
På skoleveg

Ved
skolestart

Tiltak
Bruke fire skilt 142
«Barn» med
underskilt «Skole» for
å markere skolestart
for 6-åringer
Årlig
trafikksikkerhetsdag
med besøk av politi
Utpeke fagansvarlig
trafikksikkerhet på
hver skole og hver
barnehage
Gi de fagansvarlige for
trafikksikkerhet i
skoler og barnehager
anledning til
opplæring hos Trygg
Trafikk, 25% hvert år
2013-2016
Lage trafikkplan for
hver skole og for hver
barnehage.
Følgevennordning
videreføres i
planperioden
Alle på 1. trinn får
refleks og refleksvest
Fartskontroll,
adferdskontroll

Kostnad
15 000.-

Ansvar
Prøveprosjekt i
samarbeid mellom
GK og SVV
Rektor/
fagansvarlig TS
GK/Rektor/
Styrer barnehage

40 000.- pr år
til vikar

Øremerkede
midler fra
fylket

GK

Fagansvarlig TS i
skole og i
barnehage
Gjerdrum
barneskole

Fylkeskommunen
og rektorene
Driftsbudsjett Politi
og måltall
politi
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2. Strakstiltak kommunal veg eller privat veg
Tiltak på kommunal eller privat veg med antatt kostnadsramme mindre enn 100’.
De seks første er prioritert.
Nr
8.1-8.4

Strekning
KV 1026

21.6

Privat veg

23.1/23.2 Ny KV/
framtidig FV
6.7

KV 1009

22.1

Privat veg

14.5
13.1

KV 1009
Privat veg

4.2

Adkomst og
parkering ved
Veståsen skole

15.1

KV 1008

Navn
Skogvegen fra
Fjellvegen til
Grønlundvegen
Skibakkevegen Almvegen
Nystulia - fra
rundkjøring og
forbi
boligområde
Nittebergvegen
Løvstadvegen/
Nitteberg
Åsen
boligområde
Trulsrudtoppen
Fra Hellen bru
til Seljevegen

Sørumsvegen

Tiltak
Hump

Kostnad
Ansvar
15 000.- GK

Opparbeidelse av snarveg
med drenering og
grusdekke og godt
vedlikehold, ca 125 m
Humper

50 000.- Utført

Vurdere å utvide snuplass
for buss

50 000.- GK

Opparbeide og skilte g/sveg i øst.
Utvide busslomme
G/s-veg langs skogsveg,
flytte bom, fartsgrense
1. Snarveg gjennom
skogen opparbeides
langs eksisterende sti
2. Bedre vintervedlikehold gjør
plassen tryggere
Fartsgrense 40 km/t

50 000.- GK

60 000.- GK/SVV

50 000.- GK
100 000.- GK
50 000.- Utført

Utført
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3. Investeringstiltak kommunal eller privat veg
Tiltak med antatt kostnad større enn 100’. Alle tiltak i prioritert rekkefølge.
Nr
4.2

Strekning/Sted
Parkering
Veståsen skole

8.18.4

KV 1026

19.2

KV 1008

Navn

Skogvegen fra
Fjellvegen til
Grønlundvegen
Sørumsvegen

Tiltak
Omarbeide pplassen slik at det
blir et bedre skille
mellom gående og
kjørende
Fortau, hump og
opphøyd gangfelt
Veglys 2 km

Kostnad
50 000.- til
planlegging.

Ansvar
GK

Endelig kostnad
avhengig av valgt
løsning.
800 000.-

GK

800 000.-

GK
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4. Strakstiltak fylkesveg
Forslag fra Gjerdrum kommune til strakstiltak på fylkesveg.
Strakstiltak er tiltak med kostnad mindre eller lik 100’.
De fire første tiltakene er ført opp i prioritert rekkefølge.
Nr
2.1
22.1,
12.1,
12.3
6.2,
6.3

Veg
Fv 120
Fv 427

Navn
Ask sentrum
Åsen

Fv 428

Sandumsvegen/
Nittebergvegen

14.10

Fv 120

Fjeldstaddalen
v/Flateby

9.6

Fv 120

Myragutua/
Nannestadvegen

16.1

Fv 120

Nannestadvegen,
Rognervegen

3.2

Fv 120

14.9

Fv 428

Nannestadvegen v/
Ask skole
Kløftavegen/
Nittenbergvegen

14.2

Fv 430

15.1

Fv 427

14.3

Fv 429

4.3

Fv 427

Kjærstadvegen/Kors
mo
Kankedalen –
Vestbykrysset
Sandumsvegen/
Torivegen
Fjellvegen ved
Veståsen skole

Tiltak
Evaluering av 40 km/t
Etablere tilrettelagt kryssing i
stedet for gangfelt i øst og ny
tilrettelagt kryssing i vest.
Nytt skilt 202 Vikeplikt.
Opprydding i eksisterende
skilting og oppmerking.
Kontroll av kryssutforming.
Tilrettelagt gangkryssing,
belysning av
bussholdeplasser på begge
sider av fv
Legge om eller fjerne gangfelt
i T-kryss

Kostnad
100 000.50 000.-

Ansvar
SVV 2013
SVV

5 000.- +
driftstiltak

SVV

100 000.-

SVV

Avh. av
valgt
løsning
15 000.-

SVV

15 000.-

SVV

60 000.-

SVV

50 000.-

SVV

Fartsgrense 60 km/t

20 000.-

SVV

Ny busslomme

100 000.-

SVV

Opphøyd gangfelt og
siktrydding, sees i
sammenheng med 2.1
Opphøyd gangfelt, sees i
sammenheng med 2.1
To nye tilrettelagte
kryssingssteder med
belysning og siktrydding
Ny busslomme

Opphøyd gangfelt

SVV

Utført
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5. Investeringstiltak fylkesveg
Forslag fra Gjerdrum kommune til prioritering av investeringstiltak på fylkesveg.
Nr

Veg

Sted

14.13 Fv 120 Ask – Skedsmo gr
14.16 Fv 120 Skedsmo gr –
Nannestad gr

10.1
17.1

Fv 428 Gjerivgen fra Askenga til
Gjeri meieri
Fv 428 Gjerivegen ved
Solheimsvingen

22.2

Fv 427 Rønnegrinda –
Myragutua/
Brådalsgutua
14.14 Fv 427 Fjellvegen,
Spenningsmåsan –
Bekkeberga
14.8 Fv 120 Hellen bru
14.1

Fv 427 Skeismoen/Fjellvegen

10.4

Fv 428 Gjerivegen busslommer

6.5

Fv 429 Nittebergvegen fra
Gjerivegen til
Løvstadvegen
14.15 Fv 430 Kjærstadsletta mot Tori
12.4

Fv 427

Åsvegen vest

14.6

Fv 428

14.7
2.1
10.1

Fv 428
Fv 120
Fv 428

Gjerivegen/
Nittebergvegen
Gjerivegen, Askhellinga
Ask sentrum 1200 m
Gjerivegen fra Ask
sentrum til Gjeri meieri

Tiltak

Kostnad

Ansv

Veglys i seks busslommer
Gang- og sykkelveg og
veglys tre parseller
1. Bråtesletta – Nystulia
2,4 km
2. Skedsmo gr –
Bråtesletta 1,8 km
3. Seljevegen –
Nannestad gr 3,4 km
Gang og sykkelveg med
veglys
Fartsgrense 50 km/t
Tilrettelagt kryssing
Legge om avkjørsel
Fortau og busslommer på
begge sider
Ny gang- og sykkelveg og
fornying av veglys

500 000.-

SVV
SVV

Forlengelse av gang- og
sykkelveg 200m

32 mill kr

Planstatus
Prioritet
1
Godkj.
regpl.
2

19 mill kr

SVV

37 mill kr

SVV

15 mill kr

SVV

3

1 mill kr

SVV/
GK

4

3,5-4 mill
kr

SVV

5

1,2 mill kr

SVV

Busslomme, belysning,
6,1 mill kr
leskur, g/s-veg, gangbane
på bru
Ny busslomme v/Eikeberg 100 000.gård
Nye busslommer
50 000.pr lomme
11 nye busslommer med
825 000.veglys

SVV

Ny gang- og sykkelveg
800 m
Sikring av privat eiendom
mot fv
Flytte busslomme

SVV

Utvide busslomme
Fartsgrense 40 km/t
Fartsgrense 40 km/t

4-5 mill kr

SVV
SVV
SVV

Utf.
2012
Går
ut
Utf.
Utf.
Anbef.
ikke
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4. Prosjektark med beskrivelse av tiltak
Regnr

Vegnr.

Vegnavn/strekning

Tiltak

14.1

Fv 427

Skeismoen/Fjellvegen

Ny busslomme v/Erkeberg gård

14.2

Fv 430

Kjærstadvegen/Korsmo. Henivegen/Kjærstadvegen Ny busslomme

14.3

Fv 429

Sandumsvegen/Torivegen

Ny busslomme

10.4

Fv 428

Gjerivegen (Ask-Gjeri meieri)

Busslommer

14.4

Kv 1010

Vangsdalen. Munkeli

Ny busslomme

6.5

Fv 429

Nittebergvegen. Gjerimeieriet til Løvstadvegen

Busslommer på busstoppeplassene

14.5

Kv 1009

Trulsrudtoppen

Utvide busslomme

14.6

Fv 428

Kløftavegen/Nittebergvegen. Gjeri meieri

Flytte busslomme?

14.7

Fv 428

Gjerivegen. Askhellinga

Utvide busslomme, utført

14.8

Fv 120

Hellen

Ny busslomme, belysning, leskur, skilting

Busslommer sør for Ask mot Skedsmo

Belysning av busslommer

14.13 Fv 120
2.1

Fv 120

Nannestadvegen. Ved barneskole

Redusere fartsgrense fra 50 til 40 km/t

10.1

Fv 428

Gjerivegen (Ask-Gjeri meieri)

Redusere fartsgrense fra 60 til 40 km/t

12.1

Fv 427

Brådalsgutua/Åsvegen. Ungd.skole-Brådalsfjellet

Redusere fartsgrense fra 60 til 50 km/t

15.1

Fv 427

Redusere fartsgrense fra 80 til 60 km/t

17.1

Fv 428

Kankedalen - Vestbykrysset
Gjerivegen. Fra Sørumsvegen forbi
Solheimsvingen

23.1

Privat

Nystulia. Fra rundkjøring og forbi boligområde

Fartsdempere

10.2

Fv 428

Gjerivegen (Ask-Gjeri meieri)

Fartshindere

23.2

Privat

Nystulia. Fra rundkjøring og forbi boligområde

Nedsatt fartsgrense til 30 km/t

8.3

Kv 1026

Skogvegen. Fjellvegen-Grønlundvegen

Ny fartshump

18.3

Kv 1008

Redusere fartsgrense fra 60 til 40 km/t

Sørumsvegen

Redusere fartsgrense fra 60 til 40 km/t, utført

14.10 Fv 120

Fjelstaddalen v/Flatby + videre til Ask

Fartsreduserende tiltak + gangfelt

13.1

Privat

Fra Hellen bru til Seljevegen

Flytte bom + etablere g/s-veg til Seljevegen

22.1

Privat

Åsen boligområde

Ny gangveg gjennom boligfeltet

8.2

Kv 1026

Skogvegen. Fjellvegen-Grønlundvegen

Ny gangveg/fortau

22.2

Fv 427

Rønnegrinda - Myragutua/Brådalsgutua.

Ny gang/sykkelveg + veglys (finnes fra før)

9.8

Fv 428

Gjerivegen. Askhellinga - Gjeri meieri

Forlengelse av gang/sykkelveg

(18.4) Kv 1008

Sørumsvegen - Solheimsvingen

Ny gangveg

14.14 Fv 427

Fjellvegen, Spenningsmåsan - Bekkeberget

Gangveg forlenges

14.15 Fv 429

Kjærstadsletta mot Tori

Ny gang/sykkelveg

14.16 Fv 120

Skedsmo-gr Nannestad

Gang/sykkelveg hele vegen

14.18 Fv 120

Hellen bru

Gangbru på bru + lys

8.1

Kv 1026

Skogvegen. Fjellvegen-Grønlundvegen

Trafikkøy med opphøyd gangfelt

16.1

Fv 120

Nannestadvegen. Kryss Rognvegen

Opphøye eksisterende gangfelt

3.2

Fv 120

Nannestadvegen. Ved barneskole

Opphøyde gangfelt

12.2

Fv 427

Brådalsgutua/Åsvegen. Ungd.skole-Brådalsfjellet

Fartsdempende tiltak (opphøyde gangfelt)

4.3

Fv 427

Fjellvegen. Ved Veståsen skole

Utbedre krysningspunkt for syklende/gående

12.3

Fv 427

Åsvegen. Innkjøring Åsen boligomr.vest

Nytt opphøyd gangfelt

8.4

Kv 1026

Skogvegen. Fjellvegen-Grønlundvegen

Nytt gangfelt

14.9

Fv 428

Gjeri meieri

Nye gangfelt over Kløftavegen og Nittebergvegen

9
22.9

Fv 120

14.12 Fv 120

Nannestadvegen. Ask sentrum

Riflet asfalt ved fotgjengerfelt (i forkant)
Opphøye eks gangfelt

18.2

Fv 120

Ingelstun
Nannestadvegen X Gjerivegen (v/Smia
sportsklubb)

21.3

Fv 120

Nannestadvegen. Ask sentrum

Lysregulering ved krysningspunkt

9.6

Fv 120

Kryss Shell/Fv 120

Legg om kryss eller fjerne gangfelt

12.4

Fv 427

Åsvegen. Åsen boligområde

Nytt rekkverk ca 30 m, utført

6.3

Fv 428

Nittebergvegen. Sandumskrysset

Montere nytt skilt "Forkjørsveg"

21.4

Fv 120

Nannestadvegen. Ask sentrum

Sette opp varselskilt (skolebarn)

22.8

Fv 120

Nannestadvegen. Ask sentrum

Ekstra skilting hver høst ved skolestart

4.2

Fv 427

Fjellvegen. Ved Veståsen skole

Ny oppkjøring til SFO-lokaler+ evt gangsti

6.2

Fv 428

Nittebergvegen. Sandumskrysset

Utbedring av sving (mange ulykker pr år)

21.6

Privat

Skibakkevegen - Almvegen

Bedre gangforhold, grusing, utført

6.7

Kv 1009

Nittebergvegen. Løvstadvegen/Nitteberg

Utvide snuplassen i enden av vegen

19.2

Kv 1008

Sørumsvegen og kryss Gjerivegen/Sørumsvegen

Veglys på busstopper (20 stk) og i kryss

10.3

Fv 428

Gjerivegen (Ask-Gjeri meieri)

Belysning langs hele vegen

6.4

Fv 428

Nittebergvegen. Gjerimeieriet til Løvstadvegen

Veglys på busstopper (20 stk)

21.5

Fv 120

Nannestadvegen. Ask sentrum

Bedre belysning av krysningspunkt

Etablere rundkjøring

Enhetskostnader ved kostnadsoverslag
Type
Veglys - enkeltpunkt
Veglys strømforsyning – avhengig av lokal
tilgjengelighet
Veglys – sammenhengende
Rundkjøring
Signalregulering av gangfelt
Signalregulering av kryss
Busslomme enkelt uten kantstein lavtrafikkert fv
Busslomme i sentrum med kantstein og leskur
Skilt
Opphøyd gangfelt

Enhet
stk
stk

Pris
20-25’ pr punkt
10-100’

pr km
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

500’
3-4 mill kr
500’
1-1,5 mill kr
50’
250’
5’
15’

Erfaringstall g/s-veger
Ask – Kulsrud fv 427 480m 2,2 mill kr
Bråtesletta – Ask 32 mill kr 2,4 km inkl en kulvert
Ask – Askhellinga (2010) 13,6 mill, 940 m
Gjennomsnittskostnad ny gang- og sykkelveg

Pr km
Pr km
Pr km
Pr km

4,5 mill kr
13 mill kr
14,5 mill kr
6-10 mill kr

G/s-bru – 25 000.- pr kvm

Pr kvm

25 000.-
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1. Ny busslomme v/Eikeberg gård
14.1

Fv 427

Kostnad

100 000.-

Skeismoen/Fjellvegen

Planstatus

LNF

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Holdeplassen ligger sør for krysset
Skeismoen/Fjellvegen. Krysset har knekt
vikeplikt slik at gjennomgående veg
svinger 90 grader. Kryssområdet er
utflytende, og plassering av kjøretøy ved
vikesituasjoner for de forskjellige
bevegelene er litt uforutsigbart.

Prioritet

Forslagstiller: tiltak som henger igjen fra TS-plan fra
1997. Kommunal komité på befaring 13.01.00.

Bussen stopper i kjørebanen i begge
retninger og det er ikke lomme for
reisende som venter på nordgående
buss. De som venter på sørgående buss
venter i avkjørsel til Erkeberg gård.
Mangler trafikktall, men antar at
trafikken er lav.
Busslommer med leskur og belysning
prioriteres for de holdeplassene som
inngår i Ruters stamrutenett. Denne gjør
det.

Tiltak: Tosidig busslomme mellom kryss og
gårdsavkjørsel

Fra øst

Fra nord

Fra nord

Fra sør

Nytte: Skjermet venting. Mulighet for leskur.
Mulighet for å stramme opp kryssområdet
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2. Ny busslomme Kjærstadvegen/Korsmo
14.2

Fv 430

Kostnad

50 000.-

Kjærstadvegen/Korsmo

Planstatus

LNF

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Prioritet

Holdeplass ”Heni” i kryss mellom
Henivegen og Kjærstadvegen.
Betjenes av rute 848 (halvtime i rush og
time formiddag og kveld) og skoleruter.
Holdeplassen inngår ikke i Ruters
stamrutenett.

Tiltak: Ny busslomme
Nytte: Skjermet venting. Mulighet for leskur.
Mulighet for å stramme opp kryssområdet

Fra sørvest
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3. Ny busslomme Sandumsvegen/Torivegen
14.3

Fv 429

Kostnad

100 000.-

Sandumsvegen/Torivegen

Planstatus

LNF

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Prioritet

Holdeplass ”Tori” i kryss mellom
Sandumsvegen og Torivegen.
Betjener bare skoleruter.
Inngår ikke i Ruters stamrutenett.

Tiltak: Tosidig busslomme
Nytte: Skjermet venting. Mulighet for leskur.
Mulighet for å stramme opp utflytende kryssområde.
Fra øst
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4. G/S-veg, Busslommer, fartsgrense Gjerivegen Ask – Gjeri meieri
10.110.4

Fv 428

Kostnad

9.8,
18,4

Gjerivegen (Ask - Gjeri meieri)

Planstatus
Forslagsstiller

10.1: 15-25 mill
10.2: 25 000.10.3: 15’ pr sted
10.4: 30’ – 100’ pr
lomme
10.5: 50 000 pr
lomme
LNF
Reguleringskrav
Beboere langs
Gjerivegen

Prioritet

10.1 redusert fartsgrense 60 til 40 km/t
med 10.2 fysisk fartsdempende tiltak, 10.3
vegbelysning og 10.4 busslommer.
9.8 forlengelse av gang- og sykkelveg fra
Askhellinga til Gjeri meieri.
18.4 Ny gangveg/flytting av bussholdeplass
Solheimsvingen
G/s-veg og veglys er bygd fra Ask sentrum
langs fv 428 over en lengde på ca 1 km.
Resterende lengde fram til Gjeri meieri er
ca 2,5 km, til Ullensaker grense ytterligere
ca 1,1 km.
Mulig å realisere g/s-veg sammen med
vannledningsprosjekt på deler av
strekningen (hvor?), men dette er på
motsatt side av vegen i forhold til den første
kilometeren av g/s-vegen som er bygd.

Tiltak:
10.1: 2,5 km gang- og sykkelveg Askhellinga - Gjeri
meieri
10.2: Fartsgrense endres fra 60 til 50 ved
Solheimsvingen
10.3: Opphøyde gangfelt (hvis mange nok krysser)
10.4: Veglys på holdeplassene
10.5: Busslommer (sjekk status, noe utført)
Nytte: G/S-veg Ask – Kløfta gir sammenhengende
tilbud. Sikring av skoleveg. Sikring av kryssingssteder
ved Solheimsvingen.

ÅDT 2000. 5 politirapporterte
personskadeulykker 2000-2009.

Fra øst
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5. Busslommer, Vangsdalen Munkeli
14.4

Kv 1010

Kostnad

Prioritet

Vangsdalen. Munkeli

Planstatus

LNF

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Ønske fra foreldre om busslomme. Smal
asfaltert veg utenfor tettbebygd område.
Trafikkeres bare av skolerute. Antall barn i
2012 er ikke kjent. Ikke veglys. Bare lokal
trafikk.
Inngår ikke i Ruters stamrutenett.

Tiltak: Ny busslomme
Nytte: Skjermet venting. Mulighet for leskur.

Fra vest
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6. Busslommer på bussholdeplassene
6.5

Fv 429

Kostnad

Nittebergvegen
Gjerimeieriet til Løvstadvegen

Planstatus
Forslagsstiller

11x 75 000.+ strømtilførsel
LNF

Prioritet

Nord-Østbygda
grendelag

Vegen betjenes av skoleruter og av rute 847
Nittenberg – Ask med 11 avganger pr dag
(halvtimesavganger i rush morgen og kveld).
ÅDT 2011 = 450.
Antall stoppesteder mellom Gjerimeieriet
og Løvstadvegen er ca 11.
Strekningen er ca 4 km lang og bare de
første 100m har veglys.
Vegen har fartsgrense 60 km/t mellom
Gjerimeieriet og Sandum, 50 mellom
Sandum og Tjulsrud og deretter 60 km/t til
Løvstadhaugen.
Strekningen inngår ikke i Ruters
stamrutenett.
Tiltak: Busslommer på busstoppeplassene
Nytte: Skjermet venting. Mulighet for leskur og
belysning.

Ved Smestad

Ved kryss Vangsdalen

Ved Torshovvegen

Ved Sandumsvegen
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7. Utvide busslomme
14.5

Kv 1009

Kostnad

50 000.-

Trulsrudtoppen

Planstatus

LNF

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Ønske om å utvide eksisterende
busslomme i kryss med Rogstadvegen.

Tiltak: Utvide eksisterende busslomme
Nytte: Skjermet venting. Mulighet for leskur.

Fra øst

Ved Rogstadvegen

Prioritet

17

8. Flytte eksisterende busslomme
14.6

Fv 428

Kostnad

Gjerivegen/Nittebergvegen.
Gjeri meieri

Planstatus
Forslagsstiller

Prioritet
LNF - Spredt
regulering
Gjerdrum kommune

Holdeplass Gjerdrum meieri. Betjenes
av rutene 846 og 847 samt skoleruter.
Det ligger en busslomme i Gjerivegen og
en i Nittenbergvegen. Ved ombygging
av krysset vil begge disse kunne bli
berørt. Nødvendig med analyse av bruk
av lommene for å vurdere hvilken og
hvor den skal flyttes.
Sees i sammenheng med ombygging av
kryss.

Tiltak: Flytte busslomme
Nytte: Skjermet venting. Mulighet for leskur. Unngå
eksisterende og framtidig konflikt med geometri i kryss

Fra vest

Nittenbergvegen mot nord
Fra øst

Gjerivegen mot vest
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9. Utvide busslomme
14.7

Fv 428

Kostnad

Utført 2010

Gjerivegen, Askhellinga

Planstatus

LNF

Forslagsstiller

Gjerdrum
kommune

Prioritet

To nye busslommer på Google-bilder fra
august 2010

Tiltak: Utvide eksisterende busslomme
Nytte: Skjermet venting. Mulighet for leskur.

Fra nordøst

Fra sørvest
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10.

Ny busslomme, belysning, leskur, skilting

14.8

Fv 120

Kostnad

Hellen bru

Planstatus

Utvide busslomme
100’
Gangbru 5 mill kr
G/s-veg 1 mill kr
LNF og næring

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Prioritet

Holdeplass Hellen bru.
Utvide og sikre eksisterende busslomme like
nord for bru over Leirelva. Lommen ligger
langs fv 120, er skiltet, men ikke uformet ihht
til krav. Det mangler sikrede kryssingsmuligheter for gående som må krysse fv 120
og gå over brua uten egnet gangtilbud.
Holdeplass betjener ca 10 husstander øst for
fv 120.
Holdeplassen betjenes av skoleruter og linje
336, 3876 og 3934.
ÅDT i 2011 var 4100.
Fartsgrense 80 km/t.
Uaktuelt med gangfelt pga lavt antall
kryssende. Tilrettelagt kryssing med belysning
på begge sider.

Tiltak: Utvide eksisterende busslomme.
Henge på gangbane på en side av brua eller bygge
separat gangbru (50m), bygge gangveg (150m inkl
brulengde) mellom holdeplassene.
Tilrettelagt kryssing med veglys over fv 120 sør for
elva. Belysning av holdeplass og over gangbrua.
Nytte: Skjermet venting. Mulighet for leskur. Sikret
kryssing. Sikre gangtrafikk langs fv 120.

Fra nord

Fra sør, men nord for brua

Fra sør
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11.
14.13

Belysning av busslommer fv 120 mellom Ask og Skedsmo gr.
Fv 120

Kostnad

Veglys 4-500 000.-

Ask – Skedsmo grense

Planstatus

Regulert

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Prioritet

Belysning av busslommer langs fv 120
mellom Ask og Skedsmo grense.
Registrert tilstand i forhold til
punktbelysning (Google mars 2010):
- Flatner, belysning ok fra sør/ok fra
nord
- Fjelly, ok/ok
- Bråtesletta, ok/ok
- Bråte, ok/- (50 000.-)
- Asmyr, ok/- (25 000.-)
- Fjellstaddalen, (150 000.-)
- Holmen, -/- (200 000.-)
- Ask sykehjem ok/ok (belyst
vegstrekning)
Registrert tilstand ift leskur:
- Flatner har leskur i kjøreretning fra
sør
- Fjelly har leskur i kjøreretning fra
nord
- Bråtesletta har leskur og det er
lomme på østsida av fv 120 som
betjenes av ruter langs fv i begge
kjøreretninger.
- Bråte har leskur i begge
kjøreretninger.
- Asmyr har leskur i begge
kjøreretninger
- Fjellstaddalen har leskur i begge
kjøreretninger
- Holmen har ikke leskur
- Ask sykehjem har leskur i
kjøreretning fra nord

Tiltak: Belysning av busslommer
Nytte: Økt trygghet ved kryssing og venting i mørke.
Lettere for buss-sjåfører å se om det står reisende på
holdeplassen i mørke.

Mål: Ett lampepunkt i hver kjøreretning.
Status i 2012 er at kostnader med drift og
strøm langs fv belastes Gjerdrum
kommune.
Fjelly fra sør, belysning fra sør og nord, leskur fra nord
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12.
2.1

Redusert fart 50 – 40 km/t
Fv 120

Kostnad

Nannestadvegen v/ barneskole

Planstatus
Forslagsstiller

Prioritet
Regulert/under
regulering
Wenche Larsen

Utført 2012,

Fv 120 har fartsgrense 50 km/t gjennom
Ask sentrum i dag. Gjerivegen (Kløftavegen)
fra Ask sentrum (kryss med fv 120) har
40 km/t på en strekning på ca 250 m forbi
skolen.
Tiltaket med 40 km/t langs fv 120 sees i
sammenheng med strakstiltak i gammel
miljøgate (f.eks 40 km/t og humper) og med
langsiktig tiltak hvor fv 120 inngår i ny
sentrumsplan for Ask.
Det er i dag seks gangfelt mellom
rundkjøringa ved sykehjemmet i sør og
Rognvegen i nord.
- Ved alders- og sykehjem
- Mellom Ingelstun og Hagavegen
(overgang fra tosidig til ensidig
fotgjengersystem)
- Ingelstun
- Ved skole/rådhus
- Buss-stasjonen (Gjerivegen)
- Ved fv 427 Myragutua/
Brådalsgutua
Strekningen er ca 1200 m og
gjennomsnittlig avstand mellom
gangfeltene er 200 m. Ingen er opphøyd i
dag.

50 km/t Grønn strek
40 km/t Rød strek
Tiltak: 40 km/t langs fv 120 gjennom Ask sentrum
Nytte: Økt trygghet og økt trafikksikkerhet
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13.
10.1

Redusere fartsgrense fra 60 til 40 km/t, g/s-veg, veglys
Fv 428

Kostnad

15 mill kr

Gjerivegen fra Ask sentrum
(kryss med fv 120) til Gjeri meieri
(kryss med fv 429)

Planstatus

LNF

Forslagsstiller

Beboere langs
Gjerivegen

Prioritet

Strekningen er 3,5 km. Den har 250 m
med 40 km/t og to strekninger med 60
km/t og en med 80 km/t i dag. Den har
g/s-veg på de første 1000m fra fv 120.
Strekningen går igjennom tett bebyggelse
de første 400 m, deretter spredt
bebyggelse med unntak av strekningen
forbi Solheimsvingen.
Strekningen tilfredsstiller derfor ikke krav
om at 40 km/t skal benyttes primært på
samleveger og i sentrumsområder. (SVV
Kriterier for fartsgrenser i byer og
tettsteder 19.9.2005)
Utrygghetsspørsmålet på denne
strekningen kan løses ved å bygge gangog sykkelveg og å sikre kryssingssteder
der det er konsentrert bebyggelse.
Redusert fartsgrense alene er uaktuelt ut
fra gjeldende fartsgrensekriterier.

80 km/t Svart strek
60 km/t Blå strek
50 km/t Grønn strek
40 km/t Rød strek
Tiltak: Gang og sykkelveg med veglys, 2,5 km fra
Askhellinga til Gjeri meieri
Nytte: Økt trygghet og økt trafikksikkerhet

Tiltaket anbefales ikke gjennomført, men sees i
sammenheng med plan for gang- og sykkelveg på
strekningen.

23

14.
12.1

Redusere fartsgrense fra 60 til 50 km/t
Fv 427

Kostnad

50 000.-

Brådalsgutua/Åsvegen
Ungd.skole-Brådalsfjellet

Planstatus

Regulert

Forslagsstiller

Jan Helt

Prioritet

Strekningen er 900 m lang, er
forkjørsregulert og har fartsgrense 60 km/t i
dag. Det er gang- og sykkelveg på sørsida av
vegen på hele strekningen.
Det var ett gangfelt på strekningen ved
bussholdeplass Fjellgrinda hvor de som
kommer fra Åsen krysser. Gangfeltet er
fjernet i forbindelse med en samlet
gjennomgang av gangfelt i 60-soner av
Statens vegvesen i 2012.
Ønske om redusert fart er fremmet
sammen med ønske om bedre sikring av
kryssingsstedet ved Åsen i øst og etablering
av nytt kryssingssted ved Åsen i vest. Det er
i tillegg ønske om sikring av skråning
mellom Fjellvegen og privat eiendom
Åsen 1.
Det er i perioden 2000-2009 registrert to
ulykker med lettere personskade på
strekningen. ÅDT i 2011 var ca 4200.
Det er få private avkjørsler på strekningen.
Det er seks avkjørsler som betjener ca 10
boliger på den østligste delen av
strekningen mellom Kulsrudstien og
Furulundvegen. Det er også her
personskadeulykkene har skjedd. Vest for
Kulsrudstien er det ikke private avkjørsler,
men vikepliktsregulerte kryss med Åsvegen,
Åsen og Ulvedalsvegen.
Nytt gangfelt ved Åsen vest kan ifølge nye
gangfeltkriterier ikke anlegges ved
fartsgrense 60 km/t.
Tidligere gangfelt ved Fjellgrinna er fjernet
av Statens vegvesen som del av
gjennomgang av gangfelt som ikke
tilfredsstiller nye gangfeltkriterier.
SVV foreslår tilrettelagt kryssing med
forsterket belysning og siktrydding/flytting
av hekk.

80 km/t Svart strek
60 km/t Blå strek
50 km/t Grønn strek
40 km/t Rød strek
Tiltak: Tilrettelagt kryssingssted med belysning på
begge sider av vegen og siktrydding/flytting av hekk.
Tilrettelagt kryssing er et kryssingssted hvor det er god
sikt, god belysning og hvor eventuelle kantsteiner er
senket, men hvor gangfeltskilt og oppmerking er
fjernet.
Nytte: Økt oppmerksomhet fra de gående i et
kryssingssted med for få kryssende i forhold til
vegvesenets kriterier (minst 20 gående eller 15
skolebarn i største time).
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15.
15.1

Redusere fartsgrense fra 80 til 60 km/t
Fv 427

Kostnad

20 000.-

Kankedalen - Vestbykrysset

Planstatus

LNF

Forslagsstiller

Geir Berntzen

Prioritet

Fv 427 fra Kankedalen til Vestbykrysset er
ca 1000 m lang. Den er forkjørsregulert og
har ikke gang- og sykkelveg eller veglys.
På den aktuelle strekningen er det spredt
bebyggelse med 4-5 direkte avkjørsler til
landbruk og privatboliger. I tillegg er det en
vikepliktsregulert samleveg som betjener ca
8 boliger.
Vegbredde ca 5m og moderat kurvatur med
flere rettstrekninger. Antar stor
hastighetsspredning pga god geometri og
lite aktivitet langs vegen.
Ingen politirapporterte personskadeulykker
i perioden 2000 – 2009.
ÅDT i 2011 var ca 1200.
Hovedutfordring er utrygghet for gående og
syklende på smal veg uten særskilt
gangtilbud og uten veglys.

80 km/t Svart strek
60 km/t Blå strek
50 km/t Grønn strek
40 km/t Rød strek
Tiltak: Fartsgrense settes ned fra 80 til 60 km/t.
Strakstiltak fartsmåling.
Nytte: Økt trygghet for gående og syklende. Redusert
alvorlighetsgrad i konflikter knyttet til private
avkjørsler og kryss.
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16.
17.1

Redusere fartsgrense fra 60 til 40 km/t
Fv 428

Kostnad

1 mill kr

Gjerivegen ved Solemsvingen, fra
Sørumsvegen til Solheimsvingen

Planstatus

Regulert

Forslagsstiller

Folkemøte

Fv 428 Gjerivegen fra Sørumsvegen langs
boligfelt Solheimsvingen forbi
Solheimsvingen er ca 200 m og har
fartsgrense 60 km/t. Den er forkjørsregulert
og har ikke gang- og sykkelveg, men det er
et fortau med bredde 2,5 m på vestsiden
langs fv 428 fra Solheimsvingen til avkjøring
til Hoelstoppen barnehage. Fortauet
ivaretar sikkerhet til gående fra
Solheimsvingen til adkomst til barnehagen
på Hoelstoppen, men leder direkte inn på
kjørearealet i busslommen.
Bussholdeplassene har veglys. Det er ikke
sikrede kryssingssteder over fylkesvegen
mellom bussholdeplassene.
På den aktuelle strekningen er det en
konsentrert bebyggelse med ca 30 hus med
adkomst via Solheimsvingen. I tillegg er det
10-15 hus med adkomst via Sørumsvegen.
På motsatt side av Gjerivegen ligger
adkomst til tre boliger hvor en er
Hoelstoppen familiebarnehage.
En politirapportert personskadeulykke med
alvorlig skade i perioden 2000 – 2009. ÅDT i
2011 var ca 2000.
Det er behov for å sikre gående og syklende
mellom Søremsvegen og Solheimsvingen og
bussholdeplasser. Det er i tillegg behov for
å sikre kryssing til/fra holdeplassene.

Prioritet

80 km/t Svart strek
60 km/t Blå strek
50 km/t Grønn strek
40 km/t Rød strek
Tiltak:
1. Fartsgrense settes ned fra 60 til 50 km/t (15 000).
2. Tilrettelagt kryssing (50 000.-).
3. Legge om direkteavkjørsel til eiendommen
Solheimsvingen 3 fra fv 428 til Solheimsvingen.
4. Bygge fortau og busslommer på begge sider mellom
Sørumsvegen og Solheimsvingen (500’-1 mill).
Nytte: Økt trygghet for gående og syklende. Redusert
alvorlighetsgrad i konflikter knyttet til private
avkjørsler og kryss.

Dette er ikke sentrumsområde eller
samleveg, og derfor ikke egnet for 40 km/t
innenfor gjeldende fartsgrensekriterier. En
regulering til 50 km/t muliggjør etablering
av tilrettelagt fotgjengerkryssing. Dette
innebærer forsterket veglys, god sikt og
ingen hindre i form av fortauskanter e.l.

Fra langs fv 428 fra kryss med Sørumsvegen mot nord
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17.

Humper Nystulia

23.1/23.2 Privat veg
Nystulia. Fra rundkjøring og
forbi boligområde

Kostnad

60 000.-

Planstatus

Regulert

Forslagsstiller

Jan Sandvik

Prioritet

Ny samleveg fra rundkjøring med fv 120
sør for Alders og sykehjem. Betjener i
2012 20-30 boliger.
Framtidig utbygging vil gi trafikk til/fra
ca 100 boliger.
Samlevegen har gang- og sykkelveg og
veglys. Den kan ha 30 eller 40 km/t og
humper.

60 km/t Blå strek
50 km/t Grønn strek
40 km/t Rød strek
30 km/t Oransje strek
Tiltak: Fartsgrensesone 40 km/t og fartshumper på
samlevegen. 30 km/t og humper i adkomstvegen internt i
felt. Husk å stille krav til humper ved utbyggingsavtale.
Nytte: Økt trygghet for gående og syklende.
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18.
8.1-8.4

Fortau, fartshump og gangfelt
Kv 1026

Kostnad

800’

Skogvegen fra Fjellvegen til
Grønlundvegen

Planstatus

Regulert

Forslagsstiller

Morten Øyvåg

Prioritet

Skogvegen mellom Fjellvegen og
Grønlundvegen har fartsgrensesone
30 km/t i dag. Det er ikke humper mellom
Fjellveien og Grønlundvegen. Strekninger
en ca 150 m.
Vegbredde er ca 5m.
ÅDT ukjent, men nedre del av Skogvegen
er samleveg som betjener et boligfelt med
mer enn 200 boliger. 150m inne i vegen
sør for krysset mellom Skogvegen og
Grønlundvegen, er det p-plass for
lastebiler og trailere.
Forslag til tiltak:
1.1 Trafikkøy med opphøyd gangfelt i
krysset med Fjellvegen
1.2 150m fortau langs Skogvegen
1.3 Fartshump midt på strekningen
1.4 Gangfelt mellom gangveg og nytt
fortau i krysset mellom Skogvegen
og Grønlundvegen

60 km/t Blå strek
50 km/t Grønn strek
40 km/t Rød strek
30 km/t Oransje strek
Tiltak:
Hump midt på strekningen (15’).
Fortau eller g/s-veg langs strekningen (750’).
Ikke gangfelt i kryss med fv i øst.
Opphøyd gangfelt ved gangvei i vest (15’).
Nytte: Økt trygghet for gående og syklende. Redusert
konflikt med tunge kjøretøy.

Skogvegen mot vest fra Fjellveien

Skisse fra forslagsstiller
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19.
15.1

Redusere fartsgrense fra 60 til 40 km/t
Kv 1008

Kostnad

Prioritet

Sørumsvegen

Planstatus

Skiltplan ok

Forslagsstiller

Lena Sørum Olstad

Utført 2012

80 km/t Svart strek
60 km/t Blå strek
50 km/t Grønn strek
40 km/t Rød strek
Sørumsvegen er en samleveg med asfaltert
lengde på ca 2 km og med spredt bebyggelse
som inneholder boliger i nord og boliger og
gårdstun i sør. Sørumsvegen er en blindveg.
Den er skiltet med 60 km/t, men er smal
(vegbredde varierer mellom 5m lengst nord
og 3,5 m gjennom gårdstun i sør). Den har
ikke veglys. Den har ikke særskilt tilbud til
gående og syklende.
Den synes å ha en bredde, kurvatur og
mengde aktivitet langs vegen som tilsier at
fartsnivået varierer mye, men er lavere enn
skiltet fartsgrense.
Det er ikke registrert politirapporterte
personskadeulykker i perioden 2000 – 2009.
ÅDT ikke målt, men vegen betjener 15-20
boliger. Antar ÅDT 100 + næringstrafikk.

Feil i kart. Hele strekningen har fartsgrense 60 km/t
ihht Googlebildene fra august 2010.
Tiltak:
- Fartsmålinger
- 50 km/t km 0 – ca 1.500
- 30 km/t og annen fare Gårdstun km 1.5001.900
Hvis fartsmålingene viser at 85% av trafikantene
kjører langsommere enn 50 km/t er det fare for at
fartsnivået øker ved skilting 50 km/t.
Hele strekningen har i 2012 fått fartsgrense 40 km/t
uten fysiske tiltak.
Nytte: Økt trygghet for gående og syklende og for
interntrafikk på gårdene.
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20.
14.10

Fartsreduserende tiltak + gangfelt
Fv 120

Kostnad

Fjelstaddalen v/Flatby +
videre til Ask

Planstatus

100 000.Tilrettelagt kryssing
med belysning av to
holdeplasser
Regulert

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Prioritet

Elever fra Flateby krysser fv til og fra
Fjellstaddalen busslomme. Denne betjenes av
fem ordinære bussruter og seks skoleruter.
Spredt bebyggelse, få reisende, mindre enn 15
barn i makstime som krysser.
Fartsgrense 80 km/t. ÅDT i 2011 var 7100.
Kort avstand mellom boligavkjørsler og kryss
med kommunal veg Brådalsvn. Ikke veglys på
holdeplasser. God sikt, lavbrekk, nær elv.
Vanskelig med undergang, vanskelig med
overgang pga kort avstand mellom avkjørsler.
Ønske om gangfelt, redusert fart og veglys.

80 km/t Svart strek
60 km/t Blå strek
50 km/t Grønn strek
40 km/t Rød strek
Tiltak: Tilrettelagt gangkryssing med god
vegbelysning på begge sider av vegen. Gang- og
sykkelveg som del av tiltak mellom Ask sentrum og
Skedsmo grense.
Nytte: Økt trygghet for gående og syklende.
Redusert fartsgrense gir redusert alvorlighetsgrad i
konflikter knyttet til private avkjørsler og kryss.

Fv 120 fra nord

Fv 120 fra sør
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21.
13.1

Flytte bom + etablere g/s-veg til Seljevegen
Privat veg

Kostnad

100’

Fra Hellen bru til Seljevegen

Planstatus

Regulert

Forslagsstiller

Per Mathisen

Prioritet

Forlenge dagens gang- og sykkelveg langs
fv 120 som i dag stopper ved Seljevegen i
sør, langs Seljevegen og tilbake til fv 120
ved Helle bru. Rydde og ta i bruk
eksisterende skogsveg lengst nord langs
sykkelruta.
Fjerne store steiner i kryss mellom
skogsvegen og fv 120 og erstatte med bom.
Sykkelruta vil da følge Seljevegen som er
kommunal veg. Denne skiltes ned fra 40 til
30 km/t på hele strekningen.

Tiltak: Etablere sammenhengende sykkelrute langs
Seljevegen og langs skogsveg. Skilte (20’), stenge med
bom (50’) og utforme slik at den ikke innbyr til
motorisert ferdsel.
Nytte: Økt trygghet for gående og syklende. Redusert
alvorlighetsgrad i konflikter knyttet til private
avkjørsler og kryss.

Seljevegen fra sør

Nordre del av Seljevegen (skogsveg?) fra
vest inn mot fv 120.

Store steiner stenger krysset mellom skogsvegen og
fv 120
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22.

Ny gangveg gjennom boligfeltet

22.1

Privat veg

Kostnad

50 000.-

Åsen boligområde

Planstatus

Regulert

Forslagsstiller

Gjerdrum barneskole

Prioritet

Forslag fra Gjerdrum barneskole:
Gangveg langs Åsen og gangfelt
som krysser Fjellvegen i hver ende.
Det er gang- og sykkelveg langs
fv 427 Fjellvegen/Brådalsgutua i
dag. Det er fjernet gangfelt som
krysset fra Åsen til g/s-veg langs
Brådalsgutua ved nr 37. Fjellvegen
og Brådalsgutua har ÅDT 4200 og
fartsgrense 60 km/t.
Åsen er en boliggate som betjener
ca 12-13 boliger. Den er
opparbeidet som boliggate uten
fortau fra vest med vegbredde ca
5m og som gang- og sykkelveg i øst
med bredde ca 3m.
Det er tidvis konflikt mellom bruk
som gang- og sykkelveg og bruk
som riggplass/lager for
maskinentreprenør i østre del (se
bilder).

Tiltak:
- Opparbeide og skilte gang- og sykkelveg i østre del.
Avklare eventuelle konflikter ift regulering for riggplass
og lager.
- Etablere tilrettelagt kryssing i øst i stedet for gangfelt
og i vest med god vegbelysning, god sikt og
opparbeide kryssing av grøntfelt mellom kjørebane og
g/s-veg
Nytte:
- Tydeligere føring av g/s-veg. Fjerne konflikt mellom
gående og syklende og manøvrering av tunge kjøretøy.
- Kryssing – utforming i tråd med offentlige
retningslinjer når det er få som krysser
- Økt trygghet for gående og syklende som skal krysse
Fjellvegen.
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23.

Ny gang-/sykkelveg + veglys (finnes fra før)

22.2

Fv 427

Kostnad

3,5 – 4 mill kr

Rønnegrinda Myragutua/Brådalsgutua.

Planstatus

Regulert

Forslagsstiller

Gjerdrum barneskole

Prioritet

Gang- og sykkelveg langs fv 427
Myragutua fra Rønnegrinda til
eksisterende g/s-veg ved Almvegen.
Strekningen er 700m lang og viktig som
skoleveg for barn som bor langs fv 427.
Veglys langs fv 427 er på plass, men det er
aktuelt å fornye dette ved bygging av
gang- og sykkelveg.
Mellom Karlsrudgutua og Leirdalen er det
laget en gang- og sykkelveg med smalt
skille mot bilvegen. (g/s-veg 3m, skille 1m
og vegbane 5,5m)
ÅDT 900. Trafikkmengden avtar nordover
i Myragutua. En politirapportert
personskadeulykke med lettere skade
2000-2009 i krysset med Almvegen.
Det er et sprang i bosettingen sør og nord
for Orvegen. Det må vurderes om bygging
av g/s-veg i første trinn stopper der.

Tiltak: Gang- og sykkelveg og fornying av veglys på
strekningen Almvegen – Orvegen. 700m.
Nytte: Tryggere skoleveg. Bedre tilrettelegging for å gå
og bruke sykkel i kort avstand fra Ask sentrum.

Fv 427 ved Kulsrudgutua
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24.
9.8

Forlengelse av gang/sykkelveg
Fv 428

Kostnad

Prioritet

Gjerivegen. Askhellinga - Gjeri
meieri

Planstatus

LNF Reguleringskrav

Forslagsstiller

Gjerdrum ungdomskole

Samme som 10.1-10.4. Lagt inn der.

25.
18.4

Ny gangveg
Kv 1008

Kostnad

Sørumsvegen - Solheimsvingen

Planstatus

Regulert

Forslagsstiller

Lena Sørum Olstad

Samme som 10.1
Tiltak:
Nytte:

Prioritet
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26.
14.14

Gangveg forlenges
Fv 427

Kostnad

Fjellvegen, Spenningsmåsan Bekkeberga

Planstatus

1,2 mill kr +
grunnerverv
Regulert

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Prioritet

Fjellvegen nord for Bekkeberga.
Gangvegen slutter ved innkjøring til Gamle
Fjellvegen.
Forslag: Gangvegen forlenges frem til der
bebyggelsen slutter i retning Eikeberg.
Samlet lengde på tiltak 200m.
ÅDT ca 1000. Det er ikke registrert
politirapporterte personskadeulykker på
strekningen i perioden 2000-2009.
Fartsgrense 60 km/t. Strekningen er del av
Ruters stamrute for buss.
Gjerdrum kommune: Ny trasé vurderes i
forbindelse med Masterplan Åsen.
Tiltak: Ny gang- og sykkelveg langs vestsiden av
Fjellvegen fra kryss med Gamle Fjellvegen til
avkjøring til Fjellvegen 57/59/61. Samlet lengde ca
200m.
Nytte: Økt trygghet for gående og syklende. Gang- og
sykkelvegen vil

Fra sør ved Gamle Fjellvegen

Fra sør ved Fjellvegen nr 52
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27.
14.15

Ny gang/sykkelveg
Fv 430

Kostnad

4 - 5 mill kr

Kjærstadsletta mot Tori

Planstatus

LNF Uregulert/boligområde
i kommuneplanen
Gjerdrum kommune

Forslagsstiller

Prioritet

Smal svingete veg med for dårlig
fundament på skulder til å kunne lage
gang-/sykkelveg.
Omlegging av gang-/sykkelveg langs egen
trasé for å sikre skoleveg fram til
holdeplass for skolebuss ved
Torivegskillet. (Holdeplass i krysset med
grusveg Sandumvegen).
Fra kommunegrensa til Korsmogutua
(Sandumvegen) er det 800m. Best om g/svegen følger østsiden av fv 430. Da vil
behovet for å krysse vegen bli minst
ettersom flest bor på samme side som
g/s-vegen.
ÅDT
Fartsgrense 50 km/t mellom
Sandumvegen og Kjærstadsletta. 60 km/t
over Kjørstadsletta mot Ullensaker
grense.
Ulykker
Det er ikke registrert politirapporterte
personskadeulykker langs strekningen i
perioden 2000-2009.
Betjenes av skolerute og av rute 848.

Tiltak: 800m ny g/s-veg med veglys langs østsida av
fv 430 fra kommunegrensa til Korsmogutua.
Nytte: Trygg skoleveg og god forbindelse mellom
nabohus langs vegen

Holdeplass på grusveg Korsmogutua (Sandumvegen) i
Torikrysset
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28.
14.16

Gang/sykkelveg hele vegen
Fv 120

Kostnad

Skedsmo - gr Nannestad

Planstatus

Forslagsstiller

i) 32 mill kr
ii) 19 mill kr
iii) 37 mill kr
i) Bråtesletta – godkjent
reguleringsplan
ii) LNF reguleringskrav
iii) LNF reguleringskrav
Gjerdrum kommune

Prioritet

Fv 120 går igjennom hele kommunen fra
Skedsmo grense til Nannestad grense. Det
er bare gang- og sykkelveg på strekningen
gjennom Ask sentrum.
Strekningen fra Skedsmo grense gjennom
Ask sentrum til Nannestad grense er ca
9,6 km hvorav ca 2 km mellom Nystulia
gjennom Ask sentrum til Seljevegen har
gang- og sykkelveg i dag. Det gjenstår totalt
7,6 km.
Det foreligger reguleringsplan og byggeplan
med kostnadsoverslag på strekningen fra
Bråtesletta til Nystulia (2,4 km). Vegen er
planlagt med 3m bredde og 3m avstand til
kjørebane på vestsida av fv 120 med en
undergang ved Bråtesletta.
I Skedsmo kommune er det g/s-veg langs
fv 120 fram til Gjerdrum grense, slik at en
utbygging fra Skedsmo grense til Ask vil
knytte Gjerdrum til gang- og
sykkelvegnettet mot Lillestrøm og Oslo.

Tiltak: Gang- og sykkelveg med veglys
i)
Fra Bråtesletta til Nystulia 2,4 km
ii)
Fra Skedsmo grense til Bråtesletta 1,8 km
iii)
Fra Seljevegen til Nannestad grense, 3,4
km.
Nytte: Tryggere skoleveg. Bedre tilrettelegging for å gå
og bruke sykkel langs den mest trafikkerte vegen i
kommunen både for korte og lange turer.

Sykling på skuldra på fv 120 ved Bråte.

37

29.

Veglys bru

14.18

Fv 120

Kostnad

Se 14.8

Hellen bru

Planstatus

Uregulert/LNF/Næring

Forslagsstiller

Gjerdrum kommune

Prioritet

Forslag 14.8 omhandler holdeplassene
ved Hellen bru med busslomme, leskur
og skilt.
For at holdeplassene skal kunne nås for
barn som går av eller på bussen på
begge sider av brua, må det bygges en
gangbru på brua.
Brua har i dag smale fortau (0,5-0,7m) og
det er ikke trygt å ferdes langs brua for
gående.
ÅDT 2011 er 4100.
Sees i sammenheng med tiltak 14.8
Tiltak: Veglys på brua og på holdeplassene.
Nytte: Tryggere skoleveg. Mindre utrygghet ved å gå
langs fv 120 mellom holdeplassene.
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30.
8.1

Trafikkøy med opphøyd gangfelt
Kv 1026

Kostnad

15 000.-

Skogvegen.
Fjellvegen-Grønlundvegen

Planstatus

Regulert område.
Formål bolig.
Planstatus for
tiltaket er ukjent.
Morten Øyvåg

Forslagsstiller

Prioritet

Se også 8.2, 8.3 og 8.4
Forslaget går ut på å etablere gangfelt der
gang- og sykkelveg langs Fjellvegen krysser
Skogvegen. G/s-vegen leder rett inn i
sydgående busslomme.
Stamrute buss.
Fartsgrense sideveg 30 km/t, hovedveg 60
km/t. Trafikk som svinger inn på fv har lav
fart i dette punktet.
ÅDT for 2011 er usikker. Trafikktallene gjør
et stort sprang fra 4500 til 900 i dette
området.
Tiltaket anbefales ikke gjennomført pga av
forskjellige rettigheter for gående og
syklende i eventuelt gangfelt.

Tiltak: Trafikkøy med opphøyd gangfelt
Nytte: Tryggere skoleveg. Tryggere kryssing til
busslomme med stamrute.
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31.

Opphøye eksisterende gangfelt

16.1

Fv 120

Kostnad

Ca 15 000 kr

Nannestadvegen. Kryss
Rognvegen

Planstatus

Krever ikke
regulering
Knut Ivar Berger

Forslagsstiller

Prioritet

Fv 120 hadde inntil våren 2013
fartsgrense 50 km/t gjennom Ask.
Strekningen har nå fått 40 km/t,
men uten opphøyde gangfelt.
Det er nødvendig å følge opp
fartsgrense 40 km/t med
fartsmålinger for å kartlegge om skilt
er tilstrekkelig til å redusere
hastigheten.
Hvis en slik kartlegging viser at
gjennomsnittsfarten fortsatt er
høyere enn fartsgrensen er
opphøyde gangfelt et riktig tiltak.
Ettersom gangfeltet ved Rognevegen
Tiltak: Opphøyd gangfelt ved fartsgrense 40 km/t.
ligger i utkanten av 40-sonen, må
det knyttets spesiell
oppmerksomhet til skilting og annen Nytte: Tryggere kryssing til/fra bussholdeplass og gang- og
sykkelveg.
markering av gangfeltet.

Fv 120 fra nord
For at adkomsten fra Rognvegen skal
fungere trafikksikkert er det
nødvendig å følge opp siktforhold i
krysset med driftstiltak slik at sikt
mellom adkomst hovedveg og
mellom adkomst og gang- og
sykkelveg er ihht krav.

Fv 120 fra sør
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32.

Opphøyde gangfelt

3.2

Fv 120

Kostnad

Ca 15 000 kr

Nannestadvegen
Ved Ask skole

Planstatus

Krever ikke
regulering
Christian Larsen

Forslagsstiller

Prioritet

Fv 120 hadde inntil våren 2013
fartsgrense 50 km/t gjennom Ask.
Strekningen har nå fått 40 km/t,
men uten opphøyde gangfelt.
Det er nødvendig å følge opp
fartsgrense 40 km/t med
fartsmålinger for å kartlegge om skilt
er tilstrekkelig til å redusere
hastigheten.
Hvis en slik kartlegging viser at
gjennomsnittsfarten fortsatt er
høyere enn fartsgrensen er
opphøyde gangfelt et riktig tiltak.
Tiltak: Opphøyd gangfelt ved fartsgrense 40 km/t.
Nytte: Tryggere kryssing til/fra bussholdeplass og gang- og
sykkelveg.

Fv 120 fra nord
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33.

Fartsdempende tiltak (opphøyde gangfelt)

12.2

Fv 427

Kostnad

15 000.-

Brådalsgutua/Åsvegen.
Ungd.skole-Brådalsfjellet

Planstatus

Krever ikke
regulering.
Jan Helt

Forslagsstiller

Prioritet

Brådalsgutua er skoleveg for barn langs
Fjellveien. Gang- og sykkelveg går langs
sørsida og de som kommer gjennom
Åsenfeltet eller fra Kulsrudstien krysser i
skiltet og oppmerket gangfelt ved
bussholdeplassen.
ÅDT 2011 = 4500. ÅDT er usikker pga.
store sprang langs Fjellveien.
60 km/t er for høy fartsgrense til å
etablere opphøyd gangfelt. Forslaget
omfatter også fartsgrense 50 km/t.
Ikke ulykker med personskade i perioden
2000-2009 i eller ved gangfeltet.
Gangfeltet er fjernet og erstattet av
tilrettelagt kryssingssted. Opphøyd
gangfelt uaktuelt.

Tiltak: Opphøyd gangfelt ved fartsgrense 50 km/t.
Nytte: Tryggere kryssing til/fra bussholdeplass og gangog sykkelveg.

Fv 427 fra øst
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34.
4.3

Fartsdempende tiltak (opphøyde gangfelt)
Fv 427

Kostnad

Fjellvegen. Ved Veståsen
skole

Planstatus
Forslagsstiller

Prioritet
Krever ikke
regulering ved tiltak
innenfor vegareal
Veståsen skole
v/rektor

Utført

Ved Veståsen barneskole er det anlagt
opphøyd gangfelt og fartsgrensen er
40 km/t.
Innspillet beskrives som sikring av
kryssingssteder for syklende nord og sør
for skolen. Uklart hvor eventuelle nye
kryssingssteder gjør størst nytte.

Tiltak: Opphøyd gangfelt ved fartsgrense 40 km/t.
Nytte: Tryggere kryssing til/fra skole og gang- og sykkelveg
på vestsida av Fjellvegen.

Fv 427 fra sør

Fv 427 fra sør
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35.
12.3

Nytt opphøyd gangfelt
Fv 427

Kostnad

Ca kr 25 000

Åsvegen. Innkjøring til Åsen
boligområde i vest

Planstatus

Krever ikke
regulering
Jan Helt

Forslagsstiller

Prioritet

Nytt gangfelt i kryss med Åsvegen.
Binder sammen snarveg gjennom
Åsvegen med gang- og sykkeltilbud
langs Fjellvegen. Aktuell som skoleveg
fordi den er kortere enn tilbudet langs
Fjellvegen.
Tilfredsstiller neppe kravet til antall
kryssende i største time (15 skolebarn
eller 20 totalt). Ikke mulig ved
nåværende fartsgrense 60 km/t.
Etablerer tilrettelagt kryssingssted i
tråd med Statens vegvesens
retningslinjer.
Tiltak: Tilrettelagt kryssingssted med god sikt, god tosidig
belysning og opparbeidelse av kryssing gjennom grøntrabatt
mellom fv og g/s-veg
Nytte: Tryggere kryssing langs skoleveg til/fra Åsvegen.

Fv 427 fra øst

Fv 427 fra vest
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36.

Nytt gangfelt

8.4

Kv 1026

Kostnad

Ca kr 15 000.-

Skogvegen. FjellvegenGrønlundvegen

Planstatus

Krever ikke
regulering
Morten Øyvåg

Forslagsstiller
Se pkt 8.1 – 8.4 s 20.

Prioritet
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37.

Nye gangfelt over Kløftavegen og Nittebergvegen

14.9

Fv 428

Kostnad

Gjeri meieri

Planstatus
Forslagsstiller

Ca 60 000 kr

Prioritet

Gjerdrum kommune

Ønske om ett gangfelt som krysser
Nittebergvegen nord for Gjeri Meieri
og ett som krysser Kløftavegen til
busslomme nord for Kløftavegen.
Fartsgrense 60 km/t.
ÅDT 2000 Gjerivegen og 450
Nittebergvegen.
Ingen personskadeulykker 20002009 i kryssområdet.
Sees i sammenheng med gang og
sykkelveg langs Gjerivegen (tiltak xx)
og forslag om ombygging av kryss
mellom Gjerivegen og
Nittebergvegen (tiltak yy) som i dag
har knekt vikeplikt og vanskelige
siktforhold.
Tiltaket anbefales gjennomført som
tilrettelagt kryssingssted uten skilt
og oppmerking, men siktrydding,
god belysning på begge sider av
vegen og ingen hindre i form av
nivåforskjeller.

Tiltak: Tilrettelagt kryssingssted med veglys på begge sider av
vegen
Nytte: Tryggere kryssing til/fra bussholdeplass
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38.

Riflet asfalt ved fotgjengerfelt (i forkant)

22.9

Fv 120

Kostnad

Ca 15 000 kr

Nannestadvegen.
Ask sentrum

Planstatus

Krever ikke
regulering
Gjerdrum barneskole

Forslagsstiller

Prioritet

Forslaget omfatter romlestriper ved
gangfelt i Ask sentrum. Forslaget er
gitt på et tidspunkt før fartsgrensen
ble satt ned fra 50 til 40 km/t.
Tiltaket avventer evaluering av
40 km/t uten humper eller
romlestriper innført 2012.

Tiltak: Romlestriper ved gangfelt
Nytte: Bedre respekt for kryssende i gangfelt og bedre
fartstilpasning ved gangfelt gir færre konflikter og lavere
alvorlighetsgrad ved ulykker.

47

39.

Opphøye eksisterende gangfelt

14.12 Fv 120
Ingelstun

Kostnad

Ca 15 000 kr

Planstatus

Krever ikke
regulering
Gjerdrum kommune

Forslagsstiller

Prioritet

Forslaget omfatter opphøyd gangfelt
på fv 120 i Ask sentrum ved
Ingelstun.
Forslaget sees i sammenheng med
evaluering av nylig innført
fartsgrense 40 km/t i Ask sentrum.
Se forslag 3.2 s 33.

Tiltak: Opphøyd gangfelt ved fartsgrense 40 km/t.
Nytte: Tryggere kryssing til/fra bussholdeplass og gang- og
sykkelveg.
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40.

Rundkjøring

18.2

Fv 120

Kostnad

3 -4 mill kr

Nannestadvegen X
Gjerivegen (v/Smia
sportsklubb)

Planstatus

Reguleringsarbeid
har startet

Forslagsstiller

Lena Sørum Olstad

Prioritet

Krysset Nannestadvegen/Gjerivegen
er i dag et vikepliktregulert T-kryss
hvor trafikk fra Gjerivegen har
vikeplikt.
Det er oppmerket gangfelt som
krysser Gjerivegen og oppmerket og
skiltet gangfelt som krysser
Nannestadvegen nord for krysset.
Armen i Gjerivegen er utflytende og
gir lang kryssingslengde for
fotgjengere.
Det er utkjøring fra kollektivholdeplass nær krysset i Gjerivegen.
Det er gang- og sykkelveger på
begge sider av Nannestadvegen.
ÅDT (2011) 6500 sør og 7800 nord
for Gjerivegen langs
Nannestadvegen og 2600 i
Gjerivegen.
Ingen personskadeulykker i krysset
2000-2009. Uf TS-håndbok Tkryss/Rundkjøring =
Tiltaket må sees i sammenheng
med utforming av Ask sentrum.

Tiltak: Rundkjøring
Nytte: Bedre kapasitet, lavere alvorlighetsgrad og færre
ulykker bil/bil konflikter. Lavere hastighet langs
Nannestadvegen enn med dagens utforming.
I følge Trafikksikkerhetshåndboka til TØI vil ombygging av alle
typer vikepliktregulerte kryss til rundkjøring redusere
ulykkesantallet med i gjennomsnitt 40%. Trearmede
vikepliktsregulerte kryss er imidlertid sikrere enn firearmede
slik at forventet ulykkesreduksjon i dette krysset i
gjennomsnitt er 8% (variasjonsområde for ulykkesendring i de
undersøkte kryssene er fra -28% til +18%).
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41.

Signalregulerte gangfelt langs fv 120 i Ask sentrum

21.3

Fv 120

Kostnad

Nannestadvegen. Ask
sentrum

Planstatus
Forslagsstiller

Ca 1 mill kr pr
gangfelt. Mulig med
lavere kostnad ved
omdisponering av
eldre signalutstyr.
Ikke nødvendig med
regulering
Gjerdrum barneskole
FAU

Prioritet

Forslaget er sendt før fartsgrense ble
satt ned fra 50 til 40 km/t gjennom
Ask sentrum.
Forslaget kan vurderes som
alternativ til opphøyde gangfelt
etter en evaluering av effekten av ny
fartsgrense 40 km/t.

Tiltak: Signalregulerte gangfelt langs fv 120 gjennom Ask
sentrum. Gangfelt i kryss med Gjerivegen og Myragutua mest
aktuelle pga funksjon som skoleveg.
Nytte: Tryggere kryssing av fv 120 på skoleveg.
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42.

Legge om kryss eller fjerne gangfelt

9.6

Fv 120/427

Kostnad

Myragutua/Nannestadvegen.
Ungd.skole-Brådalsfjellet

Planstatus
Forslagsstiller

Prioritet
Reguleringsarbeid har
startet
Gjerdrum
ungdomsskole

Problem ved gangfelt som krysser fv 120
sør for Brådalsgutua når biler fra sør som
venter på å svinge inn i Brådalsgutua,
stenger sikten inn mot gangfeltet for
trafikk langs fv 120 fra nord. Utrygt for
barn som krysser i gangfeltet bak biler
som står og venter på å svinge til venstre
fra fv 120 inn i fv 427.
Mange skolebarn som krysser i dette
gangfeltet både på veg til Ask barneskole
og til Ungdomsskolen.
Forslaget er stilt før innføring av 40 km/t.
Krysset bør være del av evalueringen av
40 km/t. Mulig tiltak i stedet for å bygge
om kryss eller fjerne gangfeltet, kan være
Tiltak: Legge om eller fjerne gangfelt
å opphøye gangfeltet.
Det er også mulig å flytte gangfeltet
nærmere krysset og stramme opp
geometrien i krysset slik av kjøretøy som
venter på å svinge til venstre stopper før
gangfeltet.

Nytte: redusert fart ved kryssingspunkt, tryggere kryssing

Fv 120 fra sør
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43.

Nytt rekkverk ca 30 m

12.4

Fv 427

Kostnad

Prioritet

Åsvegen. Åsen boligområde

Planstatus

Utført

Forslagsstiller

Jan Helt

Fjellvegen vest for Åsen (Åsvegen)
Beboer føler utrygghet ved at
skråning fra hage opp mot
fylkesvegen ikke er sikret.
Skråningshøyde mer enn 1m og
skråningshelning ca 1:3.
Fartsgrense 60 km/t
ÅDT ca 4500 (2011)
Ingen ulykker 2000-2009.
Vurdere rekkverk og støyskjem.
Sikringstiltak utført 2012.
Tiltak: Rekkverk mellom privat hage og høyereliggende fv
Nytte: Sikre mot at kjøretøy kommer inn i hagen.

Fv 427 fra vest
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44.

Montere nytt skilt "Forkjørsveg"

6.3

Fv 428

Kostnad

5000.-

Sandumsvegen/Nittebergvegen
Sandumskrysset

Planstatus

Nødvendig å sjekke
opp gammelt
skiltvedtak.
Nord-Østbygda
grendelag

Forslagsstiller

Prioritet

Forslagsstiller hevder at skilt med
forkjørsveg ble kjørt ned i 2008.
Det er uklart ut fra vegutforming og
oppmerking hva som er reguleringsform i
krysset.
Det faglig riktige er å sette opp skilt 202
«Vikeplikt» i den armen i krysset som skal
reguleres med vikeplikt.
Det synes ikke nødvendig å skilte med 206
«Forkjørsveg» for noen av de andre
armene i krysset.

Tiltak: Skilt 202 Vikeplikt
Nytte: Tydelig visning av vikeforhold i krysset.

Fv 429 Sandumsvegen fra vest
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45.

Sette opp varselskilt (skolebarn)

21.4

Fv 120

Kostnad

5-10 000 pr skilt

Nannestadvegen. Ask sentrum

Planstatus

Skiltplan foreligger
ikke.
Gjerdrum barneskole
FAU

Forslagsstiller

Prioritet

Over fv 120 i Ask sentrum og særlig i
området mellom Gjerivegen og
Myragutua krysser skolebarn. Det er
ønske fra FAU ved Gjerdrum barneskole
at en søker å øke bilistenes
oppmerksomhet ved å sette opp fareskilt
142 «Barn» med underskilt «Skole».
Det er sju gangfelt på en strekning på ca 1
km.
I et sentrumsområde er det konkurranse
om oppmerksomheten til bilistene. Det er
mange skilt i Ask fra før som visningsskilt,
reklame og opplysende skilt.
Ut fra en samlet vurdering vil det være
viktigere å sørge for at gangfeltskiltene til
de 7 gangfeltene er godt synlige, enn at
bilistene i tillegg skal få fareskilt knyttet til
barn og skole. Nytten av enda et skilt
vurderes som liten.
Tiltaket anbefales ikke.

Tiltak: Skilt 142 Barn med underskilt Skole
Nytte: Øke oppmerksomhet og aktsomhet ift barn som
krysser veg og barn langs vegen.
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46.

Ekstra skilting hver høst ved skolestart

22.8

Fv 120

Kostnad

15 000.-

Nannestadvegen.
Ask sentrum

Planstatus

Avklare behov for
skiltvedtak med
Statens vegvesen
Gjerdrum barneskole

Forslagsstiller

Prioritet

Forslaget omfatter skilting langs veg
i Ask sentrum, som gjør bilistene
oppmerksomme på at det er
skolestart og at det er barn på veg til
skole som går langs eller som krysser
Nannestadvegen og Gjerivegen.
Skiltene kan utformes med gul
bakgrunn, men vil da gi til kjenne at
dette er en midlertidig situasjon.
Skiltene kan kombineres med andre
tiltak ved skolestart:
- Økt kontrollvirksomhet fra
politiet
- Økt informasjon gjennom
presse
Skiltingen gjennomføres som aksjon
ved skolestart sammen med
vegvesen og politi.

Tiltak: 4 skilt Fareskilt 142 «Barn» med underskilt «Skole».
Nytte: Øke oppmerksomhet og aktsomhet ift barn som
krysser veg og barn langs vegen ved skolestart.
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47.

Ny oppkjøring til SFO-lokaler+ evt gangsti

4.2

Fv 427

Kostnad

Driftstiltak 50 000.-

Fjellvegen.
Ved Veståsen skole

Planstatus

Ihht eksisterende
reg.plan offentlig
formål
Veståsen skole
v/rektor

Forslagsstiller

Prioritet

Dagens adkomst til SFO-lokalene sør
for Veståsen skole er farlig fordi
elevene går på samme sted som
adkomsten er. Plassen er skrå og
utrygg når den er glatt.
Skolepatruljer prøver å regulere
trafikken med kjegler, men disse blir
fjernet av foreldre med bil som skal
parkere ved SFO. Ønske om gangveg
eller sti utenom p-plassen som kan
bedre forholdene.

Tiltak:
Strakstiltak
- Snarveg gjennom skogen mot sør langs eksisterende
sti. Denne vil gi adkomst til/fra sør konfliktfri i
forhold til biltrafikk på p-plassen (driftstiltak 50’)
- Bedre vintervedlikehold som gjør plassen sikrere å
bruke (driftstiltak)
Langsiktig tiltak
- Plassen bør omarbeides slik at det blir et bedre skille
mellom de gående til/fra SFO og de som skal parkere
for å levere eller hente på SFO (kostnad avhengig av
omfang og utforming av løsning)
Virkning:
- Tryggere bruk av plassen. Fjerne konflikter mellom
barn og voksne som går og biler som rygger ifm
parkering.
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48.

Utbedring av sving

6.2

Fv 428

Kostnad

10 000.-/?

Nittebergvegen.
Sandumskrysset

Planstatus

Foreliggende reg.formål LNF.
Nødvendig med regulering til
vegformål for å utvide areal i
krysset
Nord-Østbygda grendelag

Forslagsstiller
I krysset Sandumsvegen/Nittebergvegen er det uklare vikeforhold jfr
tiltak 6.3.
ÅDT = 100/450
En politirapportert ulykke uten
personskade 2000-2009.
Fartsgrense 60 km/t

Vegprofilet er smalt med smal
kjørebane og kort avstand til
gjerder og vegetasjon,
dekkestandard er dårlig,
siktforhold i krysset er vanskelige
for trafikk langs Nittebergveien,
vikeforhold er uklare i forhold til
manglende skilting og oppmerking.
Bussholdeplass-skilt i vegkryss i lav
høyde og vegvisningsskilt i samme
høyde fungerer neppe godt vinters
tid.
Strakstiltak:
Her bør i første omgang ryddes opp
innenfor eksisterende utforming
med siktrydding, skilting og
oppmerking og eiendomsforhold
knyttet til gjerder som står helt inn
i vegbanen i krysset.

Tre bilder fra sør mot nord gjennom krysset

Prioritet
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49.

Bedre gangforhold, grusing

21.6

Privat veg

Kostnad

50 000.-

Prioritet

Skibakkevegen - Almvegen

Planstatus

Regulert til gang- og
sykkelveg
Gjerdrum barneskole
FAU

Utført

Forslagsstiller
Skibakkvegen og forbindelsen til
Almvegen er viktig snarveg for
barn som bor i Skibakkvegen og
Kulsrudgutua. Den bør
opparbeides til turvegstandard slik
at den kan brukes som skoleveg.
Tiltaket kan ved minnelig avtale
med grunneier gjennomføres som
strakstiltak og sees uavhengig av
planer for gang- og sykkelveg langs
Myragutua.
Lengde ca 125m fra Stibakkvegen
til Almvegen.

Tiltak: Drenering og grusdekke og godt vedlikehold sommer og
vinter
Nytte: Snarveg som gjør det attraktivt å gå og sykle til Ask
sentrum og til skole for beboere i området
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50.

Utvide snuplassen for buss i enden av vegen

6.7

Kv 1009

Kostnad

50 000.-

Prioritet

Nittebergvegen.
Løvstadvegen/Nitteberg

Planstatus

Uregulert/LNF

Utgår i
henhold til
Ruter

Forslagsstiller

Nord-Østbygda
grendelag

Snuplassen for rute 847, fem
avganger pr dag.
Plassen er for liten til at bussene
som brukes på denne ruta kan snu
forsvarlig.
Ved minnelig avtale med grunneier
kan plassen utbedres som
driftstiltak.

Tiltak: Utvide plassen slik at busser opp til 12,5 m kan snu
forsvarlig.
Nytte: Større trygghet for de som venter på bussen og mindre
stress for sjåføren. Større plass gir større frihet for selskapet
til å benytte varierende materiell på ruta.
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51.

Veglys på busstopp (20 stk) og i kryss Gjerivegen/Sørumsvegen

19.2

Kv 1008

Kostnad

Sørumsvegen og kryss
Gjerivegen/Sørumsvegen

Planstatus
Forslagsstiller

Ca 20 000 pr punkt
(50m)+
strømtilførsel
Krever ikke
regulering.
Olstad og Sørum
grendelag

Prioritet

Utrygg skoleveg langs Sørumsvegen.
Ønske om veglys. Asfaltert veg med
fartsgrense 60 km/t på tidspunkt for
søknaden. Senere endret til 40 km/t
uten fysisk fartsdempende tiltak.
Vegbredde ca 5m. ÅDT ukjent, men
Søremsvegen sør for Solheimsvingen
betjener mindre enn 20 boliger som i
sum generer mindre enn 100 envegs
bilturer, men hvor næringsvirksomhet
knyttet til landbruk kan gi noe høyere
trafikk.
Strekningen med sammenhengende
spredt bebyggelse er ca 2 km lang. Det
gir en total investeringskostnad på
ca 800’ og en årlig driftskostnad på
ca 50’.

Tiltak: Veglys langs Sørumsvegen og punktbelysning av
holdeplassene i krysset Gjerivegen/Sørumsvegen.
Nytte: Tryggere skoleveg og lettere å se om det står
reisende på holdeplass Olstaddalen. Ifølge TS-håndboka
er generell effekt på alle personskadeskadeulykker -14%.
Virkningen på fotgjengerulykker er -50%.
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52.

Belysning langs hele vegen

10.3

Fv 428

Kostnad

Gjerivegen (Ask-Gjeri meieri)

Planstatus
Forslagsstiller

Veglys som del av
plan for g/s-veg
krever
reguleringsplan

Prioritet

Beboere langs
Gjerivegen

Gjerivegen fra Ask til Gjeri meieri er
ca 3,6 km. Den første kilometeren
fra Ask er bygd ferdig med gang- og
sykkelveg og veglys. Resterende 2,5
km gjenstår med begge tiltak jfr pkt
9.8.
Det er rasjonelt og kostnadseffektivt
å anlegge veglys sammen med gangog sykkelveg. Se pkt 9.8

Tiltak: Veglys sammen med ny g/s-veg
Nytte: Økt trafikksikkerhet og økt trygghet. Økt bruk av vegen
for gående og syklende.
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53.

Veglys på buss-stopp (20 stk)

6.4

Fv 428

Kostnad

1 mill kr

Nittebergvegen.
Gjerimeieriet til
Løvstadvegen

Planstatus

Regulering ikke
nødvendig

Forslagsstiller

Nord-Østbygda
grendelag

Ønske om sikring av buss-stopp som
er i bruk til 1 ordinær rute og
4 skoleruter. Sikringstiltak består av
opparbeidelse av enkle busslommer
og punktbelysning av disse.
Kostnad med veglys på strekninger
uten sammenhengene veglys
avhenger sterkt av kostnaden for å
føre fram strøm til hver holdeplass.
Stolpe, armatur og oppsetting har en
kostnad på 25-30’ pr punkt.
Framføringskostnaden for strøm vil
kunne variere fra 10’ til 100’ pr
punkt og må undersøkes nærmere
med aktuell nettleverandør.
Strekningslengde
1,5 km Sandum – Løvstandv
2,7 km Gjeri meieri - Sandumkrysset
20 punkt = 4-600’ for stolpe,
armatur og oppsetting.
Strømtilførsel = 10-200’ avhengig av
tilgjengelighet. Avklares i
forprosjekt.

Tiltak:
Nytte:

Prioritet
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54.

Bedre belysning av gangfelt

21.5

Fv 120

Kostnad

0

Nannestadvegen. Ask
sentrum

Planstatus

Regulering ikke
nødvendig
Gjerdrum barneskole
FAU

Forslagsstiller
Det er veglys langs fv 120 gjennom
Ask sentrum. Det er brukt lave
stolper med armaturer som gir lite
strølys. Dette kan sammen med trær
langs vegen gi dårlig jevnhet og for
dårlig belysning av gangfeltene.
Belysningen skal vurderes i
miljøgateprosjektet, og da bør man
være spesielt oppmerksom på
belysningsnivå i gangfeltene.
Ingen strakstiltak foreslås.

Tiltak:
Nytte:

Prioritet

