
1 
 

Trafikkforhold på Ilseng. Forslag til forbedring 

Innledning 

Fra bilen ble allemannseie på 60-tallet, har bilen hatt forrang foran myke trafikanter. Dette har heldigvis 

bedret seg de senere årene, men mye henger igjen fra gammelt av. Det har vært mange forbedringer på 

Ilseng med fortau langs Gamlevegen og Skøyenvegen, stenging av Villavegen. Noen av vegene har også 

fått fartshumper. Men det står igjen endel strekninger. To av disse har det vært skrevet flere ganger om 

i HA. Derfor har vi laget en samlet oversikt med forslag til forbedringer basert på sunn fornuft og 

sammenlignet med andre tettsteder. Noen forslag koster en del, mens andre forslag er bare å flytte skilt 

eller sette opp nye.  

Trafikken har økt gjennom Ilseng de siste årene, en del bruker Jønsbergvegen for å slippe bompenger på 

E6. Bruk av GPS har også bidratt til at en større andel tungtrafikk kommer inn til Ilseng via 

Jønsbergvegen. Læringsverkstedet bhg genererer en del trafikk. Dernest har Ilsengstiene ført til både 

mer biltrafikk, flere syklister og gående som må krysse noen veger/bruer og kryss. Derfor er det 

nødvendig å se på hele trafikkbildet og fartsgrenser på Ilseng.  

Vi har fem veier og bildene med tekst har samme nr 01 til 05 (i google fotoalbum,se link) 

 

01 Ilsengvegen, Ilseng til Hamar 

Ilsengvegen fra 

Hanumkrysset og til 

Ilseng må få gang- og 

sykkelvei. Strekning er 

på ca 2 km. Det er 

opplyst at den 

strekningen står på 

budsjettet i 2023. 

Håper det stemmer 

Forslag til forbedring 

Ilsengvegen 

Fra Hanumkrysset. 

Fartsreduksjon må skje 

før Ilseng gard. Fra 80 
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km til 50 km. Ilseng Gard har en svært farlig utkjøring, og Ilsengstiene må krysse over Lageråa vegbru sør 

for Ilseng Gard.  

Hamar Arbeiderblad hadde en helsides reportasje om dette den 27.juni 2019. 

 

02 Jønsbergvegen 

 
Ved krysset Gamlevegen/Jønsbergvegen er det 2 utkjøringer: Smiuvegen og Elvevegen med buss stopp i 

vegen. I krysset Gamlevegen/Jønsbergvegen stopper skolebussen. Utkjøringen fra Smiuvegen, der er det 

en høydeforskjell som gjør at bilene spinner og det blir ekstra glatt. 

Etter Horne bru er det avkjøring til Hornesvingen. Alle disse nevnte vegene benyttes av Ilsengstiene med 

parkering ved trafoen innkjøring fra Jønsbergvegen. Horne bru forbi Læringsverkstedet bhg og til krysset 

ved Gollersrudkroken må det bygges gang- og sykkelsti. Strekning er ca 800m. I tillegg må farten ned. 

Strekning fra Horne bru og til Jønsberg VGS er farlig. Det kjøres fort og Læringsverkstedet bhg må 

passeres i en svært uoversiktlig sving. HA har hatt to artikler om dette våren 2021. Den 29.mars 2021 

skriver HA. Sitat:  

«Hittil har fylkeskommunen ikke sett behov for trafikksikkerhetstiltak»  

Vi er forundret over at de som jobber med trafikk ikke ser at det er behov for å bedre myke trafikanters 

forhold. Naboer til Jønsbergvegen ser at det kjøres alt for fort. Her går foreldre med barn til og fra bhg 

med hjertet i halsen. Mange som kunne tenke seg å hente/bringe barna til bhg kjører unødig bil fordi de 

ikke tør å gå. 

Trafikkoordinator Arne Skybak var på befaring i barnehagen, se HA artikkel den 4.april 2021. Han lover å 

ta opp forholdene i Jønsbergvegen. Før en sykkel og gangveg er på plass, har vi følgende forslag fra 

krysset Gamlevegen/Jønsbergvegen over Horne bru: 

-Nytt fartsskilt før Horne bru fra 50 

til 40 km 

-Fartsdumper før og etter Horne bru. 

-Nytt skilt på strekningen mot bhg 

fra 60 til 40 km 

-Fartsdumper før og etter svingen 

ved Læringsverkstedet bhg 

-Etter krysset til Gollersrudkroken 

nytt skilt 60 km før farten reduseres 

ved Jønsberg som er ok i dag 

Vi har målt kjøretiden på 

strekningen krysset 

Gamlevegen/Jønsbergvegen til 

krysset Gollersrud ca 800 m og tiden 
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øker fra 1 min til 1.20 min ved en fartsreduksjon fra 60 til 40 km. Så bilistene taper kun 20 sek med tid. 

 

03 Gamlevegen Ilseng 

sentrum. 

Villavegen er stengt for 

gjennomkjøring med bom 

og har fartsdumper. 

FLOTT! 

-Gamlevegen nordover 

har 50 km ved COOP 

Marked. Her bør det være 

40km. 

-Gamlevegen har fått 6 

fartsdumper på deler av 

strekningen frem til der 

Villavegen begynner. 

 Men av en eller annen 

grunn er det ingen 

fartsdumper siste stykket 

mot skolen. Der kunne det vært en eller to humper til mot skolen. Gamlevegen fra krysset med 

Fjellvegen ned til krysset med Villavegen, er i dag skiltet med 50 km/t, mens samme strekning i retning 

mot Breidablikk er skiltet med 40 km/t.  50-skiltene bør snarest skiftes ut med 40 km/t-skilter. 

 

04 Skøyenvegen forbi Breidablikk skole.  

Der er det gjort et godt arbeid til beste for skoleelever og bilene må ta det rolig. Kun en bil av gangen og 

30 km forbi skolen. 

FLOTT! 

Det er også lagt fortau 

til og med Skøyenfelt 

boligområde. FLOTT 

 

 

 

05 Løkenvegen fra 

Breidablikk skole mot 

Romedal. 

Ved Løkenkvern bru 

har Ilsengstiene et 

stikryss med stier i fire 

retninger. To på hver 

side av Løkenkvern bru. Ilsengstiene har også en P-plass like ved brua. Her er det stor trafikk av både 

biler, sykler og gående. Breidablikk skole, Høgskolen i Innlandet og andre skoler bruker dette området 

aktivt med grupper opp mot 60 stk. Løkenkvern bru har plass til et kjøretøy av gangen. Vi synes derfor at 

farten bør begrenses. 

Forslag til forbedring: 

-Fra krysset Gamlevegen/Løkenvegen vises skiltet 50 km. Det går forbi bussholdeplassen til skolen. 

-Den bør senkes fra 50 til 40 km. 

 

-Fartshump før og etter Løkenkvern bru-Sør for brua må farten vurderes, det er en utkjøring som er 

uoversiktlig etter Bjørk Gård. Men 50 km kan muligens være en riktig hastighet. 
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Sluttkommentar. 

Jeg har i dette brevet ikke tatt med 

trafikkforholdene til og fra Flisbyen 

og Ilseng Ils idrettsanlegg.  Farlig 

skoleveg over ScanPoles eiendom, 

mye trafikk av både kjørende, 

syklende og gående til 

idrettsanlegget og Ilsengstiene, 

dårlig veg med lite sikkerhet for 

gående langs Linjevegen (Hamar), 

burde også kreve sin egen 

oppmerksomhet. 

Ilseng Vel er nedlagt og dermed 

historie på Ilseng, men jeg som 

skriver dette brevet har snakket 

med alle som står på kopi listen. Jeg 

kjenner forholdene på Ilseng godt. 

Jeg har hatt hjemmeside 

www.ilseng,net i 16 år og jeg er 

prosjektleder for Ilsengstiene. Det er 

et samarbeid mellom HHT og Ilseng 

IL og 22 grunneiere. 

Derfor håper vi at dette dokumentet 

blir tatt hensyn til både med 

tilbakemelding, men også i 

utførelse. 

 

Link til bilder i full kvalitet: https://photos.app.goo.gl/qvswSQqaixMaP1jQ7 

 

Ilseng 19.august 2022 

 

Mvh 

Hans Kroglund 

Elvevegen 5, 2344 ILSENG 

994 05 214 

 

Sendes til:  

Stange kommune. post@stange.kommune.no 

Innlandet fylkeskommune post@innlandetfylke.no og  

arne.skybak@innlandetfylke.no 

 

Kopi: 

Herman Hørsand, FAU Breidablikk 

Læringsverkstedet Barnehage Ilseng 

Rune Pettersen, Ilseng Samfunnshus 

Børge Kristoffersen, Ilseng Il 

Martin Øverbø, småbarnsfar Løkenvegen 

Lovise Borud Engh, småbarnsmor Ilsengvegen 

Lovise Borud Engh, Lovisenberg Vel ved  

Rolv Bråthen, Ilseng Pensjonistforening 

Leif Erik Grønvold, Ilsengpatriot  
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