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Fartsdempende tiltak tilpasset busstrafikk  

 
Denne rapporten omhandler dagens kunnskap om fartsdempende tiltak, med spesielt fokus på 
busstrafikk. Videre er det utarbeidet en anbefaling med hensyn på hvilke tiltak som man bør 
benytte og hvilke tiltak man ikke bør benytte sammen med busstrafikk. Rapporten er et innspill 
til kommende revidering av håndbok V128. 
 
Alle tiltak er vurdert ut fra sikkerhet, konkurransekraft/framkommelighet, passasjerer og 
sjåførers helse og psykososiale arbeidsmiljø. 
 
Foreløpig rapport ble utarbeidet høsten 2012. Innspill, basert på tilbakemeldinger fra 
Vegdirektoratet, ble innarbeidet januar 2013. Det er i 2015 kun foretatt noen enkle formelle 
justeringer av tekst og bilder, for å ferdigstille en endelig versjon. Innhold og tekst i rapport er 
basert på kunnskap slik den var kjent høsten 2012.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for prosjektet  

Håndbok V128: «Fartsdempende tiltak» skal revideres. Hensikten med fartsdempende tiltak er 
i første rekke å bedre trafikksikkerhet og trivsel, og da særlig for gående og syklende i 
tettbygde områder. Noen av de beskrevne typene fartsdempende tiltak fører til at bussen må 
kjøre med en hastighet betydelig under fartsgrensene. Dette skaper problemer for 
busstrafikken når det gjelder fremkommelighet, sikkerhet og komfort for bussførerne og 
passasjerene om bord.  
 

1.2 Mål 

Temaet for prosjektet er fartsdempende tiltak på gater og veger med busstrafikk. I 
konkurransegrunnlaget ble det definert tre mål som utgangspunkt for prosjektets anbefalinger 
og valg:  

• Bedre trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister. 
• Offentlig transport sin konkurransekraft skal styrkes med tanke på komfort og tid. 
• Bussjåførenes og passasjerenes helse skal ikke påvirkes negativt. 

 
Bedre trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister 
Utgangspunktet for nullvisjonen er at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet som følge av 
trafikkulykker. Bakgrunnen for fartsdempende tiltak er å bedre trafikksikkerheten for gående 
og syklende, først og fremt i tettbygde områder. I 2013 ble 29 gående og syklende drept i 
trafikken, og av disse 14 i tettbygde strøk. 1159 gående og syklende ble drept eller skadd, 829 
av disse i tettbygde strøk. Fart er avgjørende faktor for å begrense sannsynligheten for å bli 
drept eller alvorlig skadet i trafikken. Ved 50 km/t er det cirka 80 % risiko for å bli drept i 
kollisjoner mellom biler og fotgjengere. Ved 30 km/t reduseres risikoen til cirka 10 %.  
 
Offentlig transport sin konkurransekraft skal styrkes 
Å styrke konkurranseevnen til offentlig transport er et mål som gjelder på nasjonalt, regionalt 
og lokalt nivå. Når konkurranseevnen til kollektivtransport styrkes gir det en positiv innvirkning 
på både regional utvikling, tilgjengelighet, likeverd, miljø og sikkerhet. 
 
For å oppnå en attraktiv busstransport er det viktig at den gjennomsnittlige reisetiden er 
konkurransedyktig i forhold til biltrafikk. Busstrafikkens reisetid blir påvirket av kjøretid mellom 
bussholdeplasser, antall stopp og tid på holdeplasser. 
 
Bussjåførenes og passasjerenes helse skal ikke påvirkes negativt 
Ved kjøring over humper kan bussjåfører og passasjerer utsettes for mer eller mindre alvorlige 
støt. Målinger i en rekke tilfeller har vist at skadelige eksponeringer kan forekomme. For 
sjåføren og passasjerene er risiko for skade på grunn av støt avhengig av humpens størrelse 
og utforming, og av antall humper som passeres. Størrelsen på støtene er avhengig av 
humpens egenskaper, bussens og setenes funksjoner og av busshastigheten. God merking 
og belysning av humpene er også viktig.    
 
Denne rapporten omhandler dagens kunnskap om fartsdempende tiltak, med spesielt fokus 
på busstrafikk. Videre er det utarbeidet en anbefaling med hensyn på hvilke tiltak som man 
bør benytte og hvilke tiltak man ikke bør benytte sammen med busstrafikk. Rapporten er et 
innspill til kommende revidering av håndbok V128. 
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1.3 Prosess 

Prosjektet er gjennomført ved at det er utført informasjonssøk bestående av et litteratursøk og 
en spørreundersøkelse blant svenske og norske eksperter på kollektivtrafikk og/eller 
fartsdempende tiltak. Blant de spurte finner vi embetsmenn (offentlig ansatte planleggere), 
bussjåfører, planleggere hos kollektivselskapene, forskere og svenske planleggere. Hvordan 
dette er utført en dokumentert i kapittel 2.  
 
Foreløpig rapport ble utarbeidet høsten 2012. Innspill, basert på tilbakemeldinger fra 
Vegdirektoratet, ble innarbeidet januar 2013. Det er i 2015 kun foretatt noen enkle formelle 
justeringer av tekst og bilder, for å ferdigstille en endelig versjon. Innhold og tekst i rapport er 
basert på kunnskap slik den var kjent høsten 2012.  
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1.4 Utfordringer 

I spørreundersøkelsen ble ekspertene spurt om hva som er den største utfordringen med 
hensyn på fartsdempende tiltak og busstrafikk. Figur 1 viser svarene vi fikk på dette 
spørsmålet. 
 

 
Figur 1 – Svar på spørsmålet: Hva som er den største utfordringen med hensyn på fartsdempende tiltak og 

busstrafikk 

 

Det vanligste tiltaket i dag er humper i forskjellige utforminger. Samtidig viser erfaringer fra 
undersøkelser og dette prosjektet at det er ulik praksis rundt omkring i landet og ulike tolkning 
av både håndbøker og hvilke tiltak som fungerer. Bakgrunn for de valgene som gjøres kan ha 
flere årsaker, blant annet virkning av tiltaket, vedlikehold og virkning av tiltaket om noen år, 
prioritering av trafikantgrupper med mer. Hovedkilden for valg av tiltak er anbefalinger i 
håndbok V128 Fartsdempende tiltak (Statens vegvesen, 2006). 

◄ ►
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1.5 Dagens håndbok V128 – Fartsdempende tiltak 

Dagens håndbok er fra 2006. Håndboken retter seg fremfor alt mot fartsdempende tiltak på 
eksisterende veg. Det er først og fremst fysiske tiltak som er beskrevet i håndboken. 
Håndboken beskriver tre hovedtyper med tiltak: tiltak som gir vertikalakselerasjon, tiltak som 
gir horisontalakselerasjon og tiltak som reduserer kjørebanebredden. Tiltakene i håndboken er 
først og fremst aktuelle for veger med fartsgrense 30 eller 40 km/t, selv om enkelte av 
tiltakene også kan benyttes på veger med fartsgrense 50 km/t. Konsekvenser for busstrafikk 
er nevnt flere steder i håndboken, men det er ikke utarbeidet et eget kapittel med anbefalinger 
til fartsdempende tiltak i busstraséer. Håndbok V128 anbefaler primært å bruke sirkelhump, 
modifisert sirkelhump, trapeshump eller fartspute (Statens vegvesen, 2006). 
 
I håndboken under kapittel 4.2.7 «Valg av type og utforming av hump – oppsummering av 
anbefalinger» står det følgende: 
 

På adkomstveger med liten eller ingen busstrafikk eller annen tungtrafikk kan 
vanlig sirkelhump aksepteres. Denne er billigst og relativt lett å legge. Dersom 
det er busstrafikk eller stor andel tungtrafikk, bør modifisert sirkelhump anlegges. 
Modifisert sirkelhump bør også velges på strekninger som har stor sykkeltrafikk. 
 
På hoved- og samleveger anbefales modifisert sirkelhump ut fra hensyn til 
busstrafikk, øvrig tungtrafikk og sykkeltrafikk. Modifisert sirkelhump kan også 
anlegges i sykkelfelt. Dersom hensynet til busstrafikk, eventuelt annen 
tungtrafikk og/eller utrykningskjøretøy vanskeliggjør bruk av modifisert 
sirkelhump, anbefales fartsputer dersom forholdene ligger til rette for slike. 
 
Dersom hensyn til estetikk i tette byområder veier tungt, anbefales trapeshump. 
Det samme gjelder ved opphøyde gangfelt. 

 
I foreliggende prosjekt undersøkes og anbefales løsninger for fartsdempende tiltak i 
busstraseer. 
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2 Informasjonssøk 

2.1 Metode 

Det har blitt gjennomført søk i databaser, ulike relevante nettsider og åpne søk gjennom 
google.com. De databasene som det er blitt søkt i, er: sciencedirect.com, elsevier.com, 
wiley.com, scolar.google.com og bibsys.ask.no. Av relevante nettsider det har blitt søkt i, kan 
det nevnes vti.se, toi.no og trb.org. De mest brukte søkeordene har vært «fartsdempende 
tiltak», både på engelsk og skandinaviske språk. Det er også gjort søk med søkeord direkte 
knyttet til ulike tiltak, som for eksempel «fartshump», «innsnevring» og «opphøyd gangfelt» for 
å finne litteratur om effekter knyttet til de forskjellige tiltakene. 
 
Det er utarbeidet en søkelogg i Excel-format. Loggen inneholder en oversikt over hvilke 
søkeord som ble brukt hvor, og hvilke rapporter som ble funnet. Søk som ikke gav noen 
resultater, eller bare gav uinteressante rapporter, er også tatt med i loggen. 
 
Det ble funnet mange forskjellige publikasjoner i form av rapporter, notater, artikler, bøker, etc. 
For hvert funn ble sammendraget til den aktuelle publikasjonen gjennomgått for å avgjøre 
dens relevant for oppgaven. Dersom publikasjonen ble gradert som «noe interessant» eller 
bedre, ble kilden skrevet opp. 
 
I tillegg er det kommet noen relevante publikasjoner fra deltagerne i prosjektet.  
 

2.2 Relevante kilder/rapporter 

En rekke kilder har blitt brukt i utarbeidelse av denne rapporten, og det ligger en komplett 
kildeliste bak i rapporten. I det følgende er de kildene som det er hentet mest stoff fra, 
presentert.  

2.2.1 «Håndbok V128», «Vägar och gators utforming» og «Trafikarealer, by. Byernes 
trafikarealer. Hæfte 7 Fartdæmpere» 

Dette er de tre offisielle håndbøkene som beskriver fartsdempende tiltak i henholdsvis Norge, 
Sverige og Danmark. Kildehenvisningene er (Statens vegvesen, 2006), (Vägverket, 2004) og 
(Vejdirektoratet, 2011).  

2.2.2 «Buss, gupp och fart – En analys av effekt på arbetsmiljö, komfort och 
trafiksäkerhet» 

Denne rapporten er skrevet av Sweco Sverige februar 2008, og er utarbeidet av Roger 
Johansson og Anna Berlin. Rapporten omfatter en analyse av hva buss, fartshumper og fart 
har å si for arbeidsmiljø, komfort og trafikksikkerhet. Det er tatt med 35 ulike humper som 
analysemateriale og humpene er plassert i Göteborg, Huddinge, Malmö og Stockholm. 
Informasjon fra denne rapporten er vist med kildehenvisningen (Johansson og Berlin, 2008). 

2.2.3 «Bilaga 1: Kollektivtrafik och fysiska hastighetssänkande åtgärder på 
lokalgatunätet» 

Notatet er utarbeidet av Sweco VBB. Det tar for seg ulike tiltak som kan være hensiktsmessig 
å innføre i 30-soner. Tiltakene beskrives og forslag til utforming presenteres. Det er ikke 
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oppgitt hvilket år kilden er fra. Når det er brukt informasjon fra denne rapporten, er dette vist 
med kildehenvisningen (Sweco VBB, ukjent år). 

2.2.4 «Fartsdempende tiltak i busstraseer – forsøk i Oslo, Fredrikstad, Ålesund og 
Kristiansund» 

Rapporten er skrevet av SINTEF ved Terje Giæver i januar 2003. Rapporten gjengir resultater 
fra undersøkelser om effekter av fartsputer i busstraseer. Det er gjennomført fartsmålinger og 
registrering av kjøretøyenes sidevegs plassering i vegbanen. Fartsputenes tilstand i 
vintersesongen er også kartlagt for å vurdere om tiltaket skaper spesielle problemer vinterstid. 
I tillegg har bussjåførene blitt intervjuet for å få et innblikk i sjåførenes syn på tiltaket. 
Kildehenvisningen for denne rapporten er vist som (Giæver, 2003). 

2.2.5 «Før – / etterundersøkelse av fysiske fartsdempende tiltak» 

Dette er en SINTEF-rapport utarbeidet av Terje Giæver og Solveig Meland i mai 1990. 
Rapporten oppsummerer resultater fra intervjuundersøkelser gjennomført i tre boligområder 
hvor det er etablert 30-sone. Intervjuene ble gjennomført i lengre tid fra før det ble etablert 30-
sone til etter at fartshumpene var på plass. Rapporten inneholder også resultater fra 
fartsmålinger og trafikktellinger før og etter gjennomføringen av de fartsdempende tiltakene. 
Ulykkessituasjonen er også kommentert. Informasjon fra denne rapporten er vist med 
kildehenvisningen (Giæver og Mæland, 1990). 

2.2.6 Fartsputer i busstrasèer 

Denne rapporten oppsummerer resultater fra en undersøkelse omkring utforming og effekter 
av fartsputer. Undersøkelsen er gjennomført i to busstraseer og et sted der det ikke går buss. 
Undersøkelsen omfattet fartsmålinger og registreringer av kjøretøyenes sidevegs plassering 
(Giæver, 1999).  

2.2.7 «Handbok om FARTHINDER – på gator som trafikeras av buss» 

Håndboken er utgitt av Västtrafik og Vägverket i august 2003. Håndboken beskriver 
fartsdempende tiltak, og hvordan disse kan tilpasses slik at busstrafikken ikke påføres unødig 
store ulemper. Informasjon fra kilden er vist med henvisningen (Migell et al., 2003). 

2.2.8 «Evaluering av trafikksikkerhetstiltak på Fv 540 i Fyllingsdalen. Analyse og 
vurdering av fartsputer i 50-sone» 

Denne rapporten oppsummerer hastighetsmålinger, ubehagsmålinger og en 
spørreundersøkelse i forbindelse med at det ble etablert fartshumper på fv. 540 gjennom 
Fyllingsdalen. Fartsgrensen er 50 km/t (Håland et al., 2011). 
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2.3 Spørreundersøkelse blant svenske og norske eksperter 

I tillegg til å gjennomføre litteratursøk, er det gjennomført en spørreundersøkelse blant 
svenske og norske eksperter på kollektivtrafikk og/eller fartsdempende tiltak. Blant de spurte 
finner vi embetsmenn (offentlig ansatte planleggere), bussjåfører, planleggere hos 
kollektivselskapene, forskere og svenske planleggere. Deltakerne i undersøkelsen ble bedt 
om å vurdere, på en skala fra 1 (dårligst) til 5 (best), hvor egnet en rekke fartsdempende tiltak 
er for buss og bil, og hvor godt egnet tiltakene er i henholdsvis 30-, 40- og 50-soner hvor det 
går busstrafikk. Det ble i tillegg gitt mulighet til å komme med kommentarer. Til sammen 26 
personer svarte på undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen er oppsummert i en tabell 
under hvert enkelt tiltak beskrevet i kapittel 3 til 0. I tillegg til at den gjennomsnittlige verdien av 
svarene er vist som tall avrundet til én desimal, er det i tabellen også vist en tekstlig vurdering 
med følgende skala: 
 

Verdi 1,0–1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 3,6–4,5 4,6–5,0 
Tekst Meget dårlig / 

Ikke egnet 
Dårlig / Ikke 
egnet 

OK Bra Meget bra 

Tabell 1 – Skala brukt i spørreundersøkelse 
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3 Fysiske fartsdempende tiltak som gir vertikalakselerasjon 
De fartsdempende tiltakene som er funnet gjennom informasjonssøket, beskrives i dette 
kapittelet. Det finnes tre hovedgrupper av fysisk fartsdempende tiltak: horisontale- og vertikale 
forflytninger og visuelle tiltak. Humper, som gir vertikale forflytninger, er det vanligste tiltaket. 
Humper generelt kan ha effekt på en rekke aspekter som for eksempel hastighet, 
kjørekomfort, drift og vedlikehold. Det er derfor gitt en generell vurdering av fartshumper i 
avsnitt 3.1. Humper finnes i mange typer varianter, og avsnitt 0 til 0 gir en beskrivelse av hver 
enkelt type. I disse kapitlene er det lagt vekt på effekter knyttet til kollektivtrafikk, basert på hva 
dagens håndbok V128 og de øvrige kildene som er funnet i informasjonssøket sier om tiltaket. 

3.1 Generelt om humper 

3.1.1 Beskrivelse av tiltak 

Humper er forhøyninger i vegbanen som påfører føreren vertikalakselerasjon. En slik 
akselerasjon innebærer at føreren må tilpasse farten til fartsgrensen for ikke å oppleve store 
komfortulemper. Humper skal i minst mulig grad innebære en fare i seg selv og målet er at 
ubehaget skal øke med økende fart (Statens vegvesen, 2006).  
 
Det finnes ulike typer av fartshumper. De mest sentrale er sirkelhump, modifisert sirkelhump, 
trapeshump og fartspute (Statens vegvesen, 2006). 
 

3.1.2 Effekter på hastighet 

Fartshumper er et av de mest effektive tiltakene for å sikre lave hastigheter. En undersøkelse i 
Trondheim i 1980-årene viste at kun å skilte ned hastigheten fra 50 til 30 km/t gav liten effekt 
på hastighetsnivået; reduksjonen i hastighetsnivå lå i området 0–3 km/t. Da det i tillegg ble 
etablert fartshumper, sank gjennomsnittsfarten med 5–10 km/t. Andelen biler som brøt 
fartsgrensen med mer enn 10 km/t ble også redusert betraktelig (Giæver og Meland, 1990).  
 
Det finnes forskjellige utforminger av humper, og fremkommeligheten avhenger av 
utformingen. Effekten på hastighet vil også variere fra kjøretøytype til kjøretøytype (Statens 
vegvesen, 2006). Generelt sett påvirkes tunge kjøretøy mer enn lette kjøretøy av 
fartsreduserende tiltak. Der personbiler kan passere et hinder i 30 km/t, må tunge kjøretøy 
bremse ned til 10–20 km/t (Migell et al., 2003). For tunge kjøretøy er fartsputer en god løsning 
med hensyn på fremkommelighet. Fartsputer installeres kun i midten av kjørefeltet og tunge 
kjøretøy har som regel så stor hjulavstand at de kan kjøre med alle hjulene mer eller mindre 
ved siden av fartsputen (Giæver, 2003). 
 
I en masteroppgave (Bjarnason, 2004) ved Lunds Tekniska Högskola ble hastigheten over 18 
humper registrert. Hver hump ble klassifisert i én av fem grupper: 

• Sirkelhump 
• Trapeshump med bratte ramper og kort toppflate 
• Trapeshump med slake ramper og kort toppflate 
• Trapeshump med bratte ramper og lang toppflate 
• Trapeshump med slake ramper og lang toppflate. 
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Kun frie kjøretøy, det vil si kjøretøy som kjører uhindret av annen trafikk, ble målt. Resultatet 
fra undersøkelsen var at hastigheten var lavest over sirkelhumper og høyest over 
trapeshumper med slake ramper og lang toppflate. Forskjellen på gjennomsnittlig 
kjørehastighet mellom sirkelhumper og de «snillere» trapeshumpene var på mellom 4 og 8 
km/t. 85 %-fraktilen over sirkelhumpene ble registrert til 21,74 km/t, mens hastigheten over 
trapeshumpene med slak rampe og lang toppflate var 31,48 km/t (Bjarnason, 2004). 
 

3.1.3 Effekter på komfort og helse 

Ubehaget ved å passere en fartshump øker med økende fart. Dess større fart over humpen, jo 
høyere påført vertikalakselerasjon. 
 
Målinger har i flere tilfeller avdekket at skadelige eksponeringer kan forekomme som følge av 
alvorlige støt ved passering av humper. For sjåføren er risikoen for skade avhengig av 
humpenes størrelse og utforming, og av antall humper som passeres. Størrelsen på støtene 
er avhengig av humpens egenskaper, bussens og førersetets funksjoner og av bussens 
hastighet (Vägverket, 2009). 
 
Passering av fartshumper kan gi helkroppsvibrasjoner. Disse vibrasjonene kan, i følge flere 
studier, påvirke ryggen, og isjias og lumbago er lidelser som er overrepresentert blant sjåfører. 
Visse studier viser også at helkroppsvibrasjoner kan påvirke mage- og tarmkanal, underliv og 
sanseorganer. Problemet med skader fra vibrasjoner er at de kan være vanskelige å skille fra 
annen påvirkning som for eksempel feil sittestilling eller dårlig utformet arbeidsplass. Ofte er 
det kombinasjonen av dårlig utformet arbeidsplass og vibrasjoner som fører til skade 
(Linderholm et al., 2006). 
 
En analyse med vekt på komforthensyn for passasjerer avdekket at det oppleves som ganske 
ubehagelig eller verre (komfortverdi over 0,63 m/s2) å passere humper med en fart på 30 km/t. 
For humper utformet som puter opplevde passasjerene det som ubehagelig i 3 av 10 humper. 
Komforthensyn måles etter en standard som definerer intervall med ulike komforteffekter for 
kollektivreisende, se tabell 2 (Johansson og Berlin, 2008). Tabellen er i henhold til SS-ISO 
V1211-1 (Rosén og Johansson, 2007).  
 
Intervall Komforthensyn 

< 0,315 m/s² Ikke ubehagelig 

0,315 - 0,63 m/s² Noe ubehagelig 

0,5 - 1,0 m/s² Ganske ubehagelig 

0,8 - 1,6 m/s² Ubehagelig 

1,25 - 2,5 m/s² Veldig ubehagelig 

> 2,0 m/s² Ekstremt ubehagelig 

Tabell 2 – Standard for komforthensyn for passasjerer (Johansson og Berlin, 2008) 
 
En studie gjort av Johan Granlund («Helkroppsvibrationer vid färd på ojämna vägar, en 
skakande studie») avdekket blant annet at vibrasjonene i hovedsak var avhengig av tre 
faktorer: vegbanens jevnhet, kjøretøyegenskaper og føreratferd (inkludert hastighetsvalg). 
Resultatene viste at innenfor rimelige variasjoner av de tre faktorene spiller vegbanens 
jevnhet en signifikant større betydning enn de to andre (Sweco VBB, 2006). 
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Det bemerkes at stort sett alle humper, der det er mulig å passere humpen med buss og en 
fart på 30 km/t uten å skrape understellet, har lav risiko for uønskede helseeffekter på lang 
sikt. (Johansson og Berlin, 2008). 
 
I Trondheim ble det i 2012 gjennomført vibrasjonsmålinger i løpet av 200 minutters 
busskjøring. Tabell 3 viser en klassifisering av vibrasjonene med tanke på tiltaks- og 
grenseverdi, mens tabell 4 viser hva som faktisk ble målt på 5 av Trondheims bussruter. 
Vibrasjonsmålingene ble gjennomført uten busspassasjerer på til sammen 5 av rutene som 
inngår i kollektivnettet i Trondheim. Målingene ble gjennomført ved å bruke et akselerometer 
som måler vibrasjon i tre akser. Resultatet fra målingen viste at de største akselerasjonene 
var langs z-aksen, det vil si i høyderetning. Videre viste målingen at middelverdien var høyere 
enn medianen, noe som betyr at det er enkelte store enkeltmålinger som er med på å dra opp 
gjennomsnittet. Kjøring over fartshumper er en viktig kilde til disse store enkeltmålingene. Ved 
å bruke VDV-beregninger, som bedre tar hensyn til store enkeltvibrasjoner, kom man frem til 
at forholdene ikke alltid er tilfredsstillende på rute 8 og rute 9. Videre viste målingene at når 
det var nysnø, ble vibrasjonene langs ruten redusert betydelig, særlig i forbindelse med hull i 
vegbanen. Kjøring over nysnø kan sammenlignes med hvordan det hadde vært å kjøre på en 
godt vedlikeholdt veg, fordi snøen tetter hull. Vedlikehold av vegen har med andre ord 
betydning for bussjåførenes arbeidsmiljø (Wilhelmsen, 2012). Det fremgår ikke av rapporten 
hvilken type fartshumper det var på rutene som ble kjørt. 
 
Vibrasjonseksponering 
under tiltaksgrensen 

Vibrasjonseksponering 
mellom tiltaks- og 
grenseverdi 

Vibrasjonseksponering 
over grenseverdien 

 

Under 0,5 m/s2 0,5 – 1,0 m/s2 Over 1,1 m/s2 Arbeidstilsynet 

Under 9,1 m/s1,75 9,1-21 m/s1,75 Over  21 m/s1,75 Directive 
2002/44/EC 

Tabell 3 – Fargekoder ved risikovurdering av rystelser på buss i Trondheim (Wilhelmsen, 2012) 
 
Rute nr Akselerasjon [m/s2] VDV-verdi [m/s1,75] 
4 0,305 7,8 
4A 0,37 8,4 
6 0,348 7,6 
8 0,433 10,5 
9 0,386 13,2 
Tabell 4 – Oppsummering av vibrasjonsmålinger i Trondheim (Wilhelmsen, 2012) 
 
I Aalborg i Danmark ble det i 1999 gjennomført vibrasjonsmålinger om bord en buss som 
kjørte i traséen til linje 10 mellom Langholdt og Godthåp. Sjåførene som kjører denne ruten, 
må passere 150 fartshumper i løpet av én arbeidsdag. Målingene ble gjennomført uten 
passasjerer, men bussen ble lastet med sandsekker tilsvarende vekten av en halvfull buss. 
Bussen stoppet på holdeplassene for å simulere den virkelige bussruten. Ruten ble kjørt to 
ganger med hastighet tilsvarende trafikkreglene og skilting. På 78 % av de passerte humpene 
ble sjåføren påvirket av vertikalakselerasjon som var over Vejdirektoratets anbefaling, som var 
en toppverdi på 0,7g, det vil si 6,87 m/s2. Høyeste målte verdi var 40,6 m/s2, det vil si 5 ganger 
mer enn den anbefalte maksverdien. De målte vibrasjonspåvirkningene inneholdt for kraftige 
støt til at en alminnelig arbeidsmiljøundersøkelse kunne bli brukt. Den vanlige 
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vurderingsmetoden ifølge ISO V1211-1, som anbefales av det danske Arbeidstilsynet, kan 
ikke brukes fordi den vil undervurdere den helsemessige effekten av humpenes påvirkning på 
sjåføren. Dette skyldes at humpene påvirker sjåføren i såpass kort tidsrom sammenlignet med 
hele arbeidsdagen, og innflytelsen av disse kortvarige støtene blir borte i beregnings- og 
analysemetodene. Målinger i henhold til metodikken som anbefales av det danske 
Arbeidstilsynet, viste omtrent samme vibrasjonspåvirkning ved å kjøre på en veg med humper, 
som ved å kjøre på en veg uten humper. I tillegg til å kjøre gjennom ruten i henhold til 
fartsgrensene, ble det gjort målinger der man forsøkte å få høyeste vertikalakselerasjon lik 
den anbefalte verdien på 0,7 g. Målingene viste at bussene stort sett måtte kjøre over 
humpene med en hastighet som var 15 km/t lavere enn fartsgrensen. Største målte 
vertikalakselerasjon var nå 15,0 m/s2, men gjennomsnittsvibrasjonen var nesten uendret. 
Videre viste det seg at en økning av kjørehastigheten med 5 km/t medførte en 2 til 5 ganger 
kraftigere påvirkning av sjåføren. Selv om gjennomsnittsvibrasjonene ligger under 
grenseverdiene i ISO-standarden, kan man altså ikke avvise enhver risiko for arbeidsskader 
relatert til passering av humper. Rapporten gjør også et poeng av at det er forskjeller på 
vibrasjoner målt i setet og festet på sjåførenes bryst. Vurderingskriterier for arbeidsmiljøet er 
tilpasset bruk av seteakselerometer, mens grenseverdien på 0,7 g, som gjelder i forbindelse 
med måling av humputforming, er tilpasset et akselerometer festet på sjåførens bryst. Det 
hadde vært ønskelig at begge kriteriene benyttet samme måling. Det anbefales at det 
utarbeides en ny metodikk for å vurdere helkroppsvibrasjoner forårsaket av kortvarige, kraftige 
støt (Lydolf, 1999). 
 

3.1.4 Plassering og utforming av fartshumper 

I henhold til håndbok V128 og den danske håndboken bør det være cirka 75 meter mellom 
hver hump når fartsgrensen er 30 km/t. Ved fartsgrense 40 og 50 km/t bør det være 
henholdsvis 100 og 150 meter mellom hver hump (Statens vegesen, 2006) og 
(Vejdirektoratet, 2011). Dette er i tråd med (Sweco VBB, ukjent år), som anbefaler 60–75 
meter mellom hver fartshump for å få best mulig effekt og unngå at sjåførene øker hastigheten 
mellom humpene. Fartshumper kan plasseres som innfallsporter til 30-soner for å redusere 
hastigheter og klart indikere at gatens karakter endres. 
 
Fartshumper kan med fordel plasseres i nærheten av bussholdeplasser, da bussene uansett 
holder lav hastighet. Humpene bør likevel ikke plasseres slik at bussene må kjøre på skrått 
over humpene (Statens vegvesen, 2006), (Vägverket, 2009) og (Vejdirektoratet, 2012). 
Danskene anbefaler at man forsøker å unngå å bruke fartshumper der det går buss 
(Vejdirektoratet, 2011) og (Vejdirektoratet, 2012). I et møte med referansegruppen 16.10.2012 
kom det frem at det er en mulig ulempe, som sjelden blir belyst, i forbindelse med at det 
anlegges humper i nærheten av holdeplasser. Ved holdeplasser er det en del som går rundt i 
bussen fordi de skal av på eller kom på bussen på angjeldende holdeplass. Faren for at noen 
av disse passasjerene skal falle og skade seg, kan øke dersom det anlegges humper. 
 
Spesielle fartshumper, som på grunn av bussenes store sporvidde påvirker busser annerledes 
enn personbiler, bør plasseres slik at det ikke er en noen horisontal sideforflytning minimum 
25 meter før humpen. (Migell et al., 2003) 
 
Fartshumper skal utformes slik at føreren av en personbil utsettes for en vertikalakselerasjon 
på 65–75 % av tyngdeakselerasjonen når det kjøres over humpen med en hastighet lik 
fartsgrensen. Føreren av et tungt kjøretøy skal oppleve en vertikalakselerasjon på 65–75 % av 
tyngdeakselerasjonen når hastigheten er 15 km/t under fartsgrensen (Statens vegvesen, 
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2006). Dette er også i henhold til de danske anbefalingene (Vejdirektoratet, 2011). Det krever 
stor oppmerksomhet fra bussjåførene å huske på at man må holde en hastighet som ligger 15 
km/t under fartsgrensen. Hvis sjåføren glemmer seg og holder fartsgrensen, kan bussen, 
sjåføren eller passasjerene bli skadet. Sidemarkering av hver enkelt hump kan være et aktuelt 
tiltak for å hjelpe bussjåførene å huske på at hastigheten må reduseres. 
 
Fartshumper bør utformes slik at kun én av bussens akslinger befinner seg på en av de to 
rampene. Dersom en aksling er på veg ned fra humpen mens bakakslingen er på veg opp, 
oppstår det en vektstangeffekt som fører til at bussen får en ekstra kraftig stigning. Dette kan 
føre til personskader inne i bussen og skader på selve bussen. Av den grunnen bør det være 
mindre enn 4 meter eller mer enn 7 meter mellom opp- og nedrampen. (Migell et al., 2003) 
 
Det bør etterstrebes en bakkeklaring på minst 6 centimeter. Fullastete lavgulvsbusser har en 
klaring på 10 centimeter, og en kort fartshump bør derfor ikke være høyere enn 4 centimeter. 
Dette vil gi kun begrenset fartsdempende effekt. (Migell et al., 2003). Dette er lavere enn 
norske fartshumper. 
 
Analysen som undersøkte fartshumpers effekt på arbeidsmiljø, komfort og trafikksikkerhet 
presenterer at det forekommer store, og iblant veldig store, avvik mellom hvordan 
fartshumpene ser ut og hvordan de etter planen skulle sett ut. Resultater som ble avdekket 
gjennom analysen, var at fartshumpers høyde ikke hadde noe å si for hvilken hastighet 
trafikantene hadde over humpene. For at fartshumper skal bli ansett som et fartsdempende 
tiltak, er det dog viktig at høyden på humpene ikke er for lav. En høyde mindre enn 4–5 cm 
kan ikke anses som fartsdempende ettersom en så liten høydeforskjell vil bli tatt opp av bilens 
fjæring og støtdemping og ikke gi noe ubehag for føreren av kjøretøyet.  Derimot var humpens 
helning avgjørende for hvilken fart man passerte humpen med. Det konkluderes med at for å 
oppnå en hastighet på rundt 30 km/t, kan ikke helningen være mindre enn 6 % (Johansson og 
Berlin, 2008). 
 
For å redusere yrkessjåførers risiko for belastningsskader i rygg ved passering av humper bør 
nøyaktigheten i utformingen være høy (Johansson og Berlin, 2008) 

• Nøyaktighet av helning: 7 % ± 1 % 
• Nøyaktighet i høyde: - 2 cm 
• Jevnhet i kjøresporet 2 meter eller nærmere fra humper: - 2 cm 

 
De presenterte toleransemålene for nøyaktighet er kun forslag og det må testes om det er 
mulig å bygge så nøye (Johansson og Berlin, 2008). 
 

3.1.5 Effekt på trafikksikkerhet 

Fartshumper er det mest effektive tiltaket for å sikre lave hastigheter. Anlagt på lokale veger, 
kan humper redusere dødsulykker med så mye som 80 % (Sweco VBB, ukjent år). 
 
I Trondheim ble det gjennomført en før- og etterundersøkelse i forbindelse med at hastigheten 
i tre boligområder ble redusert fra 50 til 30 km/t. Fartsgrensen på 30 km/t ble supplert av 
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fartshumper. I førsituasjonen ble det registrert 10 ulykker på 11,6 registreringsår i boliggatene 
i de tre områdene. I ettersituasjoen ble det kun registrert 1 ulykke på 6,4 registreringsår. 
Denne ulykkesreduksjonen er signifikant på 5 %-nivå. Også ulykkene på samlevegene ble 
kartlagt. Disse vegene fikk ikke redusert fartsgrense, og kunne ventes å få overført trafikk fra 
vegene som fikk redusert hastighet. Undersøkelsen viste imidlertid at antall ulykker på 
samlevegene lå på samme nivå før og etter etablering av 30-sone i boliggatene. (Giæver og 
Meland, 1990). 
 

3.1.6 Bygging, vedlikehold og drift 

Små forskjeller i vertikalakselerasjon oppleves tydelig. Det er derfor av ytterste viktighet at 
humper anlegges med stor nøyaktighet, og det er avgjørende at det sikres gode grunnforhold 
før fartshumper etableres. Feltstudier i Sverige viser at kun et fåtall av humpene har korrekt 
utforming. De fleste humpene har setningsskader, på grunn av for dårlig vedlikehold, og er for 
høye, noe som fører til skader på både kjøretøy og fartshump. I Sverige har man benyttet 
prefabrikkerte betongelementer som fartshinder for å hindre at humpen blir ødelagt. Etter en 
tid kan imidlertid vegen på begge sider av humpen sette seg mer enn betongelementet, slik at 
humpen blir høyere enn opprinnelig tenkt (Migell et al., 2003). For å bøte på dette bør også en 
strekning, eksempelvis 10 meter, foran og bak humpen anlegges i betong av samme kvalitet 
som benyttes på bussholdeplasser. Dette kan sløyfes når humpen anlegges i gater uten tunge 
kjøretøy. I følge oppdragsgiver er det vanligere i Sverige enn i Norge å bruke betong når det 
anlegges humper. Jamfør (Vejdirektoratet, 2011) anbefales det at vegholder skal kontrollere at 
anlagte humper har korrekt utforming. 
 
De vanlige fartshumpene med utførelse i asfalt har vist tilfredsstillende slitasjeegenskaper på 
lavtrafikkert veg. Humpene slites ved høvling og sporslitasje. Humper utført i for myke 
materialer kan endre form og bli flatere eller krappere enn planlagt. Setninger like før og etter 
humpen kan være et problem ved for dårlige masser i overbygningen eller for myk asfalt på 
vegen (Statens vegvesen, 2006). 
 
Det er viktig å rette opp humper som blir såpass slitt at de fartsdempende egenskapene 
endres. Ved reasfaltering bør humpene legges på nytt i henhold til de toleransekravene som 
stilles til nye humper (Statens vegvesen, 2006). 
 
Fartshumper endrer i første omgang forutsetningene for snøryddig og avvanning. 
Sirkelhumper kan være problematiske ved snøploging ettersom det oppstår en kant som 
plogen kan sette seg fast i. Den modifiserte sirkelhumpen er da å foretrekke, da risikoen for å 
kjøre seg fast i humpen minsker. (Sweco VBB, ukjent år). Det bør vurderes å markere humper 
med vertikal kantmarkering for at brøytemannskaper skal kunne ta hensyn til humpene ved 
rydding av snø og is. Dette er mest aktuelt på hoved- og samleveger og der det ligger 
fartsputer (Statens vegvesen, 2006). Markering av fartshumper vil også gjøre humpene lettere 
å oppdage både for bussjåfører og andre trafikanter. På den måten kan man redusere 
sannsynligheten for at en buss kjører over en hump fortere enn anbefalt hastighet, en 
hastighet som jevnt over er 15 km/t lavere enn skiltet hastighet. 
  
For trapeshumper er det ofte vanskelig å få bort snøen ved siden av humpen. Tilsvarende er 
erfart med fartsputer og kuleflater ettersom det er vanskelig å rydde bort snøen. Videre har 
enkelte humper svært skarpe kanter eller får slike kanter på grunn av slitasje og dette kan 
ødelegge bussens dekk ved hyppig passering. (Sweco VBB, ukjent år). 
 
I Trondheim ble det rapportert om skader i belgen på 10 av 13 leddbusser etter drøyt tre 
måneders drift. Før leddbussene ble innført, ble det gjennomført prøvekjøring. Svakheten med 
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dette forsøket var at det ikke var noen passasjerer om bord. Da man senere skulle finne ut 
hvorfor så mange av bussene ble skadet, fant man ut at ujevnheter i vegbanen hadde 
skylden. Spesielt kritisk var passering av trikkesporet på et bestemt sted, men også ved et 
opphøyd gangfelt fant man ut at bussene tok nedi. Gangfeltet ble derfor bygget om, slik at 
bussene kunne passere det (Nettbuss, 2012). 
 

3.1.7 Universell utforming  

Fartshump kombinert med opphøyd gangfelt innebærer økt tilgjengelighet for gående og 
syklende ved at de kan krysse kjørebanen i samme plan som fortauet. Synshemmede har 
behov for å vite når de er ute i kjørebanen og utformingen må også tilpasses deres behov 
(Sweco VBB, ukjent år). 
 

3.1.8 Oppsummering av generelle betraktninger rundt humper 

De viktigste funnene vi har gjort knyttet til humper generelt, eller humper hvis utforming er 
uspesifisert, kan oppsummeres som følger: 

• Humper er det vanligste fartsdempende tiltaket som gir best fartsdempende effekt. 
• Tunge kjøretøy som for eksempel busser, må passere humper med cirka 15 km/t 

lavere hastighet enn personbiler for at føreren skal oppleve samme grad av ubehag 
ved passering. 

• Humper kan gi uheldige helsemessige effekter for yrkessjåfører, som kan bli eksponert 
for mange humper i løpet av en arbeidsdag. 

• Humper i busstraseer bør utformes slik at kun én av akslingene av gangen befinner 
seg på humpen ved passering. 

• Passasjerer som sitter bakerst i busser med stor avstand mellom bakerste sete og 
bakhjul, får en ekstra kraftig vertikalakselerasjon da det oppstår en «vektstangeffekt». 

• Små forskjeller i utforming av humper merkes tydelig ved passering. Humper må derfor 
anlegges nøyaktig, og utformingen må kontrolleres med jevne mellomrom på grunn av 
slitasje og skader fra vinterdrift. 

• Stående/gående passasjerer kan påføres skade ved passering av hump, spesielt en 
utfordring ved holdeplass. 
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3.2 Sirkelhump 

Sirkelhumper er den enkleste og vanligste humptypen, og dette gjør den velegnet der andelen 
tungtrafikk er liten og det er lite eller ingen busstrafikk. Sirkelhumpen er formet som et 
sirkelsegment og er lett å anlegge ved hjelp av en mal (Statens vegvesen, 2006). 
 
 

 
Figur 2 – Sirkelhump (Statens vegvesen, 2006) 

  

 
Figur 3 – Detaljutforming for sirkelhump i 30 km/t 
 
Fartsnivå for tunge kjøretøy forventes å ligge 15 km/t under fartsnivået til lette kjøretøy 
(Statens vegvesen, 2006). 
 
Hastighetsreduksjonen avhenger av humpens høyde og stigningen til rampene. En lang hump 
med stor vertikalradius og lange ramper gir mindre hastighetsreduksjon enn en hump med 
liten vertikalradius og korte ramper (Migell et al., 2003). 
 
En variant av sirkelhumpen er det som i engelsk litteratur noen ganger kalles «speed bump». 
«Speed bumps» er meget korte og lave utgaver av vanlige humper og anlegges som regel på 
parkeringsplasser. Vertikalakselerasjonen på fører er størst ved lave hastigheter. Ved større 
hastigheter tas vertikalakselerasjonen opp av kjøretøyets fjæring. (Weber og Braaksmaa, 
2000). Dette betyr at ubehaget for føreren av kjøretøyet avtar dersom hastigheten økes, og 
tiltaket anbefales derfor ikke. 
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Fordeler og ulemper med sirkelhumper er listet opp nedenfor (Migell et al., 2003): 
• Fordeler 

o Enkel å bygge. 
o Effektivt tiltak for å redusere kjøretøyhastigheten. 
o Lett å tilpasse utformingen slik at man oppnår ønsket kjøretøyhastighet. 

• Ulemper: 
o Kan generere kraftige, helseskadelige støt og rykk. 
o Risiko for skader på bussenes understell hvis humpen er for kort. 
o Busser må passere med betydelig lavere hastighet enn personbiler. Dette 

bidrar til at personbilene får en konkurransefordel sammenlignet med bussene.  
o Setningsskader oppstår ofte på og rundt fartshumpen. 

 
Med bakgrunn i listen ovenfor anbefaler (Migell et al., 2003) at det ikke benyttes sirkelhumper 
der det passerer mer enn tre busser hver time. 
 
En annen ulempe, som ikke fremgår av (Migell et al., 2003), er at antall forbikjøringer av 
bussen kan øke når bussen må kjøre saktere enn bilene. Dette er uheldig med tanke på 
trafikksikkerhet. 
 
Tabellen nedenfor gir en oppsummering av forslag til utforming i henholdsvis håndbok V128 
og den svenske vegnormalen. I begge håndbøkene legges det opp til en høyde på 10 cm 
(Statens vegvesen, 2006) og (Vägverket, 2004). 
 

Hastighet [km/t] 
Håndbok V128 Vägars och gators utformning 

Radius [m] Lengde [m] Radius [m] Lengde [m] 
20   11 3 
25   15 3,5 
30 20 4,0 20 3,6 
35   31 5,0 
40 53 6,5 53 6,5 
45   80 8,0 
50 113 9,5 113 9,5 

Tabell 5 – Utforming av sirkelhump i Norge og Sverige (Statens vegvesen, 2006) og (Vägverket, 2004) 
 
Som tabellen viser, er kravene til lengde noe forskjellige i den norske og svenske håndboken 
når det gjelder fartsgrense 30 km/t. I tillegg har den svenske håndboken anbefalte utforminger 
for flere hastighetsnivåer. Målene som brukes i den svenske håndboken i 30 km/t, tilsvarer det 
som kalles Watts-profilen (Vägverket, 2004). Den danske håndboken gir samme anbefalinger 
som den norske håndboken, men har i tillegg utforminger for alle hastighetsnivåene som i 
Sverige (Vejdirektoratet, 2011). 
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Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 6 viser hvordan deltagerne i spørreundersøkelsen vurderte sirkelhumper. Skalaen for 
vurdering av om et tiltak er «OK», «Bra» og så videre er vist i sin helhet i kapittel 2.3. 
Kolonnene «Effekt av tiltaket for» viser i hvor stor grad man tror tiltaket reduserer hastigheten. 
Kolonnene «Passer tiltaket der det går buss i» omhandler hvor egnet respondentene mener at 
tiltaket er i busstraseer. 
 

 
Tabell 6 – Vurdering av sirkelhumper i spørreundersøkelsen 

 
Tabellen viser at de spurte vurderer sirkelhumpene til å ha stor effekt på hastigheten, men at 
tiltaket er lite egnet. Egnetheten blir lavere ved høyere fartsgrenser. Flere av de spurte 
påpeker at bussen må kjøre saktere enn bilene over humpene. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk: 
Generelt sett bør man forsøke å unngå å etablere sirkelhumper på veger med busstrafikk. 
Antall busser og antall humper hver buss må passere, må være en del av vurderingene før 
tiltak etableres.  

3.3 Modifisert sirkelhump 

Modifisert sirkelhump er en sirkelhump med kontrakurver i avslutningene. Dette gir en mykere 
start og slutt på humpen. Effekten på hastighetsnivået er den samme som en vanlig 
sirkelhump, men ubehaget som følge av slag mot hjulene er mindre enn ved vanlig 
sirkelhump. Dette merkes spesielt godt for førere av tunge kjøretøy, noe som gjør at 
humptypen er bedre egnet enn vanlig sirkelhump i busstraséer. Modifisert sirkelhump bør 
velges framfor vanlig sirkelhump på alle hoved- og samleveger og ellers hvor det er 
busstrafikk, stor tungtrafikk for øvrig eller stor sykkeltrafikk. (Statens vegvesen, 2006). 
 
I Danmark anbefales det å bruke modifisert sirkelhump på veger med busstrafikk, dersom 
man ikke kan bruke kombihump (H-hump), fartsputer eller sopper. Eksempelvis aksepterer 
kollektivselskapet MOVIA modifisert sirkelhump som fartsdemper på veger hvor planlagt 
hastighet, det vil si den hastigheten som 85 % av trafikantene overholder, er 50 km/t 
(Vejdirektoratet, 2012). 
 
Fartsnivå for tunge kjøretøy forventes å ligge 15 km/t under fartsnivået til lette kjøretøy 
(Statens vegvesen, 2006).  
 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 4,1 4,2 2,3 2,2 2,0

Sjåfører/driftselskaper 3,6 2,5 2,4 2,6 1,8

Svenske planleggere 4,2 4,3 2,7 2,0 1,4

4,0 4,0 2,5 2,2 1,8

Bra Bra Lite egnet Lite egnet Lite egnet

Passer tiltaket  der det går buss i

Alle

Effekt av tiltaket for
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Utforming av modifisert sirkelhump skjer i Danmark og Norge i henhold til figur 4 
(Vejdirektoratet, 2011). Modifiseringen ser omtrent lik ut i Sverige, men tallet 6 ved profil +25 
er 5 i den svenske håndboken (Trafikverket, 2012b). 
 
 

 
Figur 4 – Utforming av modifisert sirkelhump (Vejdirektoratet, 2011) 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 7 viser hvordan deltakerne i spørreundersøkelsen vurderte modifisert sirkelhump. 
 

 
Tabell 7 – Vurdering av modifisert sirkelhump i spørreundersøkelsen 

Deltakerne vurderte modifisert sirkelhump til å ha bra effekt, men mindre enn vanlige 
sirkelhumper når det gjelder personbiler. Deltakerne mente også at det er OK å bruke 
modifisert sirkelhump i 30- og 40-soner der det går buss. Enkelte kommenterer at humptypen 
gir stort ubehag for sjåfør og passasjerer, mens andre mener at modifisert sirkelhump gir lite 
ubehag. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk: 
Kildene som er funnet i vårt litteratursøk, og som beskriver måling av hastighet over humper, 
er generelt dårlige til å beskrive hvordan humpene det har blitt målt over faktisk ser ut. Vi 
finner ingen referanser til fartsdempende effekt av modifiserte sirkelhumper i kildene våre. 
Håndbok V128 anbefaler modifisert sirkelhump der det går stor busstrafikk. Det foreslås å 
tone dette ned, fordi bussene må redusere hastigheten betydelig sammenlignet med 
biltrafikken. 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 4,2 3,7 3,1 3,3 3,1

Sjåfører/driftselskaper 3,8 2,8 2,6 2,6 2,0

Svenske planleggere 4,1 3,7 3,3 2,8 2,0

4,1 3,5 3,0 3,0 2,5

Bra OK OK OK Lite egnet

Passer tiltaket  der det går buss iEffekt av tiltaket for

Alle
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3.4 Trapeshump 

Utforming 
Trapeshump har flat topp og skrå, plane flater som opp- og nedramping, se figur 5 (Statens 
vegvesen, 2006). 
 

 
Figur 5 – Trapeshump med gangfelt (Statens vegvesen, 2006) 
 
Humpen er egnet der det er ønskelig med en plan flate oppe på humpen, for eksempel ved 
opphøyd gangfelt, opphøyd kryss eller der det er ønskelig at trafikkstrømmer på tvers av 
vegen ikke endrer nivå. Humpen legges fra kantstein til kantstein, og vanligvis er det behov for 
sluk (Statens vegvesen, 2006), fordi humpen går fra fortau til fortau i motsetning til for 
eksempel sirkelhump, som kan avsluttes litt fra fortauskantene, se figur 2. 
 
En vanlig trapeshump er 10 cm høy, mens den plane toppflaten er 4 meter lang. 
Rampelengden avhenger av fartsgrensen. Der hvor trapeshumpen ligger i en busstrasé, bør 
toppflaten være minst 7 meter lang (Statens vegvesen, 2006). Dette for å unngå 
vektstangeffekten. 
 
Forslag til utforming i henholdsvis håndbok V128 og den svenske vegnormalen er vist i tabell 
8. I begge håndbøkene forutsettes det en høyde på 10 cm. 
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Hastighet [km/t] 
Håndbok V128 Vägars och gators utformning 

Rampelengde 
[m] 

Helning [%] Rampelengde 
[m] 

Helning [%] 

25   0,8 12,5 
30 1,0 10,0 1,0 10,0 
35   1,3 7,5 
40 1,7 6,0 1,7 6,0 
45   2,0 5,0 
50 2,5 4,0 2,5 4,0 

Tabell 8 – Utforming av trapeshump i henhold til (Statens vegvesen, 2006) og (Vägverket, 2004) 

 
Tabellen viser at det er samsvar mellom norske og svenske anbefalinger. På ett viktig punkt 
skiller imidlertid de to håndbøkene seg fra hverandre: I håndbok V128 legges det opp til en 4,0 
meter lang plan overflate (7 meter i busstraseer), mens svenskene anbefaler at toppflaten er 
like lang som akselavstanden på en normalbuss, det vil si 6,5 meter (Statens vegvesen, 2006) 
og (Vägverket, 2004). De danske anbefalingene er de samme som i Norge (Vejdirektoratet, 
2011). 
 
I London anbefales det at maksimal høyde er 7,5 cm, mens rampene skal ha en helning på 
maksimalt 5 %. I gater hvor det kun ferdes buss, kan helningen gjerne reduseres til 3,3 % (1 til 
30) Videre hevdes det at for passasjerene på en leddbuss er en plan overflate på 12,5 meter 
mer komfortabel enn en overflate på 6 meter (Transport for London, 2005). 
 
Effekt på hastighet 
Trapeshumper gir større forskjeller i fart mellom tunge og lette kjøretøy enn sirkelhump, og 
tiltaket er i utgangspunktet ikke ønskelig i veger med stor busstrafikk. Det er derfor et dilemma 
at denne løsningen er spesielt aktuell i bysentra der det ofte går buss. En løsning på dette kan 
være å dimensjonere humpen for en hastighet som er 10 km/t høyere enn skiltet fartsgrense 
(Statens vegvesen, 2006). 
 
Analyser avdekker at trapeshumpers høyde ikke har noe å si for hvilken hastighet humpen 
passeres med, det har derimot helningen til rampene. For å hindre at hastigheten ikke 
overskrider 30 km/t bør stigningen være minst 6 % (Vägverket, 2009). 
 
I USA har det blitt gjennomført tester der rampene på en trapeshump er avrundet. Denne 
humptypen tilsvarer en sirkelhump, men med et 3 meter langt flatt platå på toppen, se figur 6 
(Weber og Braksmaa, 2000). Humptypen er relativt vanlig i Sverige. 
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Figur 6 – Sirkelhump og trapeshump med sirkelramper 

 
Fartsmålingene er gjennomført for sirkelhumper med 75 og 100 millimeters høyde og den 
modifiserte trapeshumpen med 75 og 100 millimeters høyde. For å finne frem til 85 %-fraktilen 
er hastigheten til totalt 30 kjøretøy i hver retning på hvert sted registrert. Alle stedene det ble 
gjennomført hastighetsmålinger, hadde humpene vært på plass i minst et år. På denne måten 
kunne man være ganske sikker på at de fleste som passerte humpen, var blitt vant med den. 
Resultatet fra fartsmålingene er gitt i tabellen nedenfor (Weber og Braaksma, 2000). 
 
Type hump Skiltet fartsgrense [km/t] Registrert hastighet 

(85 %-fraktil) [km/t] 
100 mm sirkelhump 25 25 
75 mm sirkelhump 32 (20 mile/time) 29 
100 mm modifisert trapeshump 40 (25 mile/time) 40 
75 mm modifisert trapeshump 40 (25 mile/time) 44 
Tabell 9 – Registrert hastighet over sirkelhumper og modifiserte trapeshumper (Weber og Braaksma, 2000) 

  
Over den 75 mm høye modifiserte trapeshumpen ble også bussenes hastighet registrert. 
Totalt ti passeringer viste en gjennomsnittlig hastighet på 30 km/t (Weber og Braaksma, 
2000). Tabellen viser at hastigheten over den modifiserte trapeshumpen ligger på omtrent 
samme nivå som fartsgrensen. Det er uvisst hva fartsnivået var før humpene ble innført. 
 
I tillegg til fartsmålinger ble det også gjennomført registrering av vibrasjoner. Disse 
registreringene ble gjennomført på en bane. På banen ble det lagt ut humper med samme 
utforming som humpene hvor hastighetsregistreringene presentert i tabell 9 ble gjennomført. 
Tabell 10 viser resultatet fra disse vibrasjonsmålingene (Weber og Braaksmå, 2000). 
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Tabell 10 – Registrerte vibrasjoner over sirkelhump og modifisert trapeshump (Weber og Braaksma, 2000) 

 
«Peak vertikal acceleration» er største registrerte vertikalakselerasjon, mens RSS er et mål på 
samlet vibrasjon langs de horisontale og vertikale aksene. Tabellen viser at vibrasjonene over 
sirkelhumpen og den modifiserte trapeshumpen er ganske like, selv om hastigheten over den 
modifiserte trapeshumpen er 15 km/t høyere enn over sirkelhumpen (Weber og Braaksma, 
2000). 
 
Hastighetsmålinger i Sverige viste en 85 %-fraktil på 31,0–32,4 km/t over en trapeshump. 
Humpen var imidlertid ikke utformet som en vanlig trapeshump, men så mer ut som en 
deformert sirkel (Rosén og Johansson, 2007). 
 
Generelle betraktninger 
 
Fordeler og ulemper med trapeshumper, jamfør (Migell et al., 2003): 

• Fordeler: 
o Effektivt tiltak for å redusere hastigheten. 
o Bevegelseshemmede kan lettere ta seg over en gate med trapeshump. 

• Ulemper: 
o Busser må passere med betydelig lavere hastighet enn personbiler. Dette 

bidrar til at personbilene får en konkurransefordel sammenlignet med bussene.  
o Genererer kraftige, helseskadelige støt og rykk. 
o Risikoen for skader på bussenes understell er stor hvis rampene er for korte. 
o Setningsskader oppstår ofte på og ved humpen. 
o Synshemmede kan ha vanskelig for å orientere seg. 
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En annen ulempe, som ikke fremgår av (Migell et al., 2003), er at antall forbikjøringer av 
bussen kan øke når bussen må kjøre saktere enn bilene. Dette er uheldig med tanke på 
trafikksikkerhet. 
 
Et kollektivselskap i Bergen har kommet med positive uttalelser etter innføring av opphøyd 
gangfelt, i form av trapeshump, og at de heller ikke har hatt spesielle vansker ved passering 
av humpen. (Høyland, 2009). 
 
Spørreundersøkelsen 
Tabell 11 viser hvordan trapeshump ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 11 – Vurdering av trapeshump i spørreundersøkelsen 
 
Deltakerne i spørreundersøkelsen mener at effekten av tiltaket er god. Norske planleggere og 
sjåfører mener at tiltaket er lite egnet der det går buss. Derimot liker de svenske planleggerne 
tiltaket, spesielt i 30-sone. Flere av de spurte anbefaler at platået er minst 7 meter langt for å 
gi bedre komfort for de reisende i buss. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Det anbefales at det ikke etableres trapeshumper på strekninger der det går busstrafikk. Det 
bør vurderes om rampene kan utformes som en sirkelsektor, eventuelt med modifisering. 
Dette er relativt vanlig i Sverige, mens det i Norge er vanlig med rette ramper. For å forhindre 
setningsskader bør humpen, samt en strekning på 10 meter foran humpen, etableres i betong 
av samme kvalitet som benyttes på bussholdeplasser. Den vannrette toppflaten bør være 
lengre enn dimensjonerende bussers akselavstand (6,5 meter). 

3.5 Opphøyd gangfelt 

Dette er egentlig ikke en egen humptype. Et opphøyd gangfelt anlegges som regel i form av 
en trapeshump, men sirkelhump eller modifisert sirkelhump kan også benyttes (Statens 
vegvesen, 2006). 
 
I en studentoppgave i Sverige ble det undersøkt hvordan hastigheten påvirkes av å bygge om 
et vanlig gangfelt til opphøyd gangfelt. Undersøkelsen viste at hastigheten før gangfeltet ble 
redusert med 3 km/t. Over gangfeltet ble hastigheten redusert med 8 km/t. En annen effekt var 
at flere av bilistene overholdt vikeplikten for fotgjengerne etter ombyggingen. Det fremgår ikke 
hva slags hump som ble brukt for å gjøre gangfeltet opphøyd (Sweco VBB, ukjent år). En 
annen undersøkelse, i Täby i Sverige, viste en 90 %-fraktil på 38 km/t. Til sammen ble 
hastigheten til 144 kjøretøy målt. Skiltet fartsgrense var 50 km/t, med et underskilt om at 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 4,4 4,1 2,2 2,5 2,5

Sjåfører/driftselskaper 4,0 3,0 2,4 2,4 1,8

Svenske planleggere 4,0 3,9 3,7 3,3 2,7

4,2 3,8 2,8 2,8 2,4

Bra Bra OK OK Lite egnet

Passer tiltaket  der det går buss iEffekt av tiltaket for

Alle
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anbefalt hastighet var 30 km/t, og det var kun kjøretøy som kjørte uhindret av annen trafikk 
som ble målt (Rosander et al., 2007). 
 

 
Figur 7 – Opphøyd gangfelt (foto: Jessica jaremo) 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 12 viser hvordan opphøyd gangfelt ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 12 – Vurdering av opphøyd gangfelt i spørreundersøkelsen 

 
De spurte mener at tiltaket gir bra hastighetsdempende effekt på både biler og busser, og at 
det er OK å bruke tiltaket i busstraseer. De svenske planleggerne er generelt mer positive enn 
nordmenn til tiltaket. Flere peker på at platået bør være minst 7 meter langt for å gi god 
tilpasning til bussen. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Opphøyd gangfelt kan benyttes ved fartsgrense 30-40 km/t. Bredden på gangfeltet bør være 
minimum 7 meter og utformes som en modifisert sirkelhump. 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 4,2 4,0 2,5 2,7 2,6

Sjåfører/driftselskaper 4,0 3,8 3,0 3,0 2,2

Svenske planleggere 4,2 4,1 4,1 3,8 3,3

4,2 4,0 3,2 3,1 2,8

Bra Bra OK OK OK

Passer tiltaket  der det går buss iEffekt av tiltaket for

Alle
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3.6 Hump med kort opprampe og lang avrampe 

Denne humpen har en nedrampe som er sterkt forlenget sammenlignet med vanlige 
fartshumper, se figur 8 (Migell et al., 2003). Dette tiltaket er ikke nevnt i håndbok V128. 
 

 
Figur 8 – Profil av hump med kort opprampe og lang avrampe (Migell et al., 2003) 

 
Fordelen med utformingen er at man ved opprampen ivaretar den fartsdempende effekten, 
mens avrampen reduserer ubehaget knyttet til vertikalakselerasjon (Sweco VBB, ukjent år). 
Busser må imidlertid redusere hastigheten mer enn personbiler (Migell et al., 2003).  
 
Denne humptypen krever relativt store inngrep, og humpen kan kun brukes i envegsregulerte 
gater eller der det er plass til midtdeler. Grunnen til dette er at det vil bli relativt stor forskjell på 
kjørefelthøyden på to motsatt rettete kjørefelt (Migell et al., 2003). Tiltaket kan også 
kombineres med en flat toppflate og brukes ved krysningssteder, som vist på figur 9. 
 

 
Figur 9 – Hump med kort opprampe og lang avrampe 

 
I stedet for rette ramper er det mulig å modifisere rampene. På figur 10 er det vist en fasong 
som er kalt ergonomisk hump («ergogupp»). 
 

 
Figur 10 – Profil av ergonomisk hump tilpasset busstrafikk (Migell el al., 2003) 

 

Kjøreretning 
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Figur 11 – Ergonomisk hump i prefabrikkert betong (Rosander et al., 2007) 

 
Analyser viser at utformingen til ergonomiske humper kan redusere skader av korsryggen 
med opptil 50 %. Denne analysen ble gjennomfort i Stockholm i 2004 og utført på bussjåfører 
(Sweco VBB, ukjent år). En annen undersøkelse viser at risikoen for skade på ryggsøylen hos 
yrkessjåfører er beregnet til å bli redusert med 90 % sammenlignet med kjøring over vanlige 
sirkelhumper (Migell et al., 2003). 
 
En ergonomisk hump vurderes å ha samme trafikksikkerhetsmessige effekt som vanlig 
trapeshump (Migell et al., 2003). 
 
Hastighetsmålinger med ergonomiske humper gjort i en 30-sone i Stockholm viste en 85 %-
fraktil på 27,0 til 31,7 km/t. Det var relativt dype spor på humpen, slik at den ikke hadde 
ønsket utforming (Rosén og Johansson, 2007). En annen hastighetsregistrering av 150 
kjøretøy, i Karby i Sverige, gav en registrert 90 %-fraktil på 32 km/t. Skiltet hastighet var 30 
km/t, og kun kjøretøy som ikke ble hindret av øvrig trafikk ble målt. (Rosander et al., 2007). 
 
Fordeler og ulemper med humper med kort opprampe og lang avrampe i henhold til (Migell et 
al., 2003) er listet opp nedenfor: 

• Fordeler: 
o Reduserer kjøretøyhastigheten. 
o Økt komfort sammenlignet med vanlige humper. 
o Høyere bakkeklaring gir mindre sjanser for kjøretøyskader. 

• Ulemper: 
o Busser må passere med betydelig lavere hastighet enn personbiler. Dette 

bidrar til at personbilene får en konkurransefordel sammenlignet med bussene. 
o Hastighetsreduksjonen er ikke like stor som ved tradisjonelle humper. 
o Setningsskader kan oppstå på og rundt humpen. 

 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Hump med kort opprampe og lang avrampe kan vurderes utprøvd som et pilotprosjekt på 
strekninger med busstrafikk fordi det kraftige rykket i bussen kun skjer ved kjøring opp på 
humpen. På denne måten halveres ubehaget samtidig som man opprettholder god 
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fartsdempende effekt. Tiltaket kan bare brukes i envegsregulerte veger/gater eller der det er 
plass til refuge. Formen på opprampingen kan gjøres på flere måter. 
 

3.7 Fartspute 

Utforming 
Fartspute er en hump som har en plan topp og rette ramper i både lengde- og sideretning. 
Fartsputen er så bred at kjøretøy, for eksempel personbiler, med liten sporvidde må kjøre over 
puten med minst ett hjulpar. Fartsputen er likevel ikke bredere enn at kjøretøy med stor 
sporvidde ikke berører fartsputen ved passering, se figur 12 (Statens vegvesen, 2006). Busser 
har som regel doble bakhjul, og vil derfor ikke være helt uberørt av humpene. 
 

 
Figur 12 – Fartspute (Statens vegvesen, 2006) 
 
Detaljert utforming jamfør (Statens vegvesen, 2006) er vist på figur 13. 
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Figur 13 – Utforming av fartspute (Statens vegvesen, 2006) 

 
Fartsputer anbefales anlagt med en høyde på 83 millimeter i 30- og 40-soner (Statens 
vegvesen, 2006). I Sverige anbefales at platået har en bredde på 1,2 meter, lengde på 2,0 
meter og høyde på 0,08 meter. Rampene i fartsretning skal ha en helning på 10 %, mens 
rampene på siden av puten skal ha en helning på 20 % (Vägverket, 2004). Danske 
undersøkelser viser at busser med ettermonterte partikkelfiltre vil skrape nedi en fartspute 
som er 10 cm høy (Vejdirektoratet, 2011). I London anbefales det at putene, inkludert 
siderampene, er maksimalt 1,7 meter brede. Maksimal høyde er anbefalt å være 7,5 cm, 
mens rampene skal ha en helning på 12,5 % eller mindre (Transport for London, 2005). 
 
I Fyllingsdalen i Bergen har det blitt gjort forsøk med å anlegge 9 fartsputer på fv. 540. Denne 
vegen har fartsgrense 50 km/t og har en ÅDT på 18 000–23 000 kjøretøy. Håndbok V128 gir 
ikke forslag til utforming av puter på veger med fartsgrense 50 km/t, og det ble derfor anlagt 
puter med slakere stigning og lavere høyde enn de som brukes på veger med fartsgrense 30 
km/t og 40 km/t. Høyden til putene ble redusert fra 83 til 70 mm. (Håland et al., 2011). 
 
I utgangspunktet anbefales det å bruke modifisert sirkelhump i stedet for fartsputer. Puter bør 
først og fremst brukes på hoved- og samleveger med relativt stor busstrafikk og minst 4 
avganger i én retning i makstimen (Statens vegvesen, 2006).  
 
Fartsputer er det av tiltakene som gir vertikalakselerasjon som anbefales i busstraséer i 
London, dog i begrenset antall (Transport for London, 2005). Også andre kilder, for eksempel 
(Sweco VBB, 2006) anbefaler fartspute dersom det skal etableres humper i kollektivtraséer. 
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Plassering 
På veger med to felt bør putene legges parvis med en avstand på 1,1 meters sidevegs 
avstand fra hverandre. Samtidig bør ikke avstanden mellom pute og vegkant overstige 1,3 
meter, slik at trafikantene ikke oppnår noen fordeler med ikke å kjøre sentrisk over puten. 
Fartspute bør derfor ikke anlegges der det er sykkelfelt. (Statens vegvesen, 2006). 
 
For at busser skal kunne passere fartsputer på en korrekt måte, er plasseringen veldig viktig. 
Følgende bør det tas hensyn til (Johansson og Berlin, 2008):  

• Ingen faste eller løse hinder, eksempelvis stolper, vegskilt, parkerte kjøretøy, etc., kan 
være så nærme vegen at bussen forhindres fra å kjøre rett over fartsputen. 

• Fartsputer skal plasseres på rettstrekninger og ikke i kurver. 
• Puter bør ikke plasseres på steder der bussen snur, for eksempel i nærheten av et 

kryss der bussen skal snu, eller i nærheten av en bussholdeplass. 
 
Av grunnene nevnt ovenfor bør fartsputene plasseres 25–30 meter bort fra steder der 
bussene gjør en sideforflytning, se for eksempel (Migell et al., 2003) og (Statens vegvesen, 
2006). Det anbefales at maksimalt to fartsputer plasseres i bredden. Tiltaket kan eventuelt 
suppleres med en innsnevring. Putene bør ikke plasseres nærmere hverandre enn 80 meter i 
lengderetning (Transport for London, 2005). Ved å smale inn vegbanen hindrer man at bilister 
legger seg på høyre side av putene og derved kan komme i konflikt med syklister. 
 
Effekter på hastighet 
I litteratursøket er det funnet en rekke kilder som beskriver hastighet og hastighetsreduksjon i 
tilknytning til fartsputer. Erfaringene oppsummeres som følger: 

• Fartsputer kan være like effektive som fartshumper når det gjelder å få ned 
hastigheten, se for eksempel (Ewing og Brown, 2009) og (Gustafsson et al., 2011). 

• På fv. 540 i Fyllingsdalen gikk 85-fraktilen ned fra 56 til 40 km/t. Antall kjøretøy over 70 
km/t ble redusert fra 140 til 2 per døgn. Skiltet hastighet er 50 km/t (Håland et al., 
2011). 

• Forsøk i Vallentuna og Tyresö i Sverige viste en hastighetsreduksjon på henholdsvis 
fra 58 til 32 km/t og fra 48 til 33 km/t (Sweco VBB, ukjent år). 

• I Stockholm var registrert 85 %-fraktil i Österleden 43,9–44,6 km/t, men putene var 
laget av asfalt som var blitt avrundet på grunn av deformasjon. I Fiskartorpveien var 
registrert 85 %-fraktil mye lavere: 29,3–35,3 km/t (Rosén og Johansson, 2007). 

• I Skolvägen i Åkersberga i Sverige var registrert 90 %-fraktil 25,0 km/t. Skiltet 
fartsgrense over putene var 50 km/t, og kun kjøretøy som ikke ble hindret av annen 
trafikk ble målt (Rosander et al., 2007). 

• Fartsmålinger fra Sjetnemarka, Ladehammervegen og Sivert Thonstads veg viser at 
fartsputer er et svært effektivt tiltak for å senke fartsnivået. Gjennomsnittlig fartsnivå på 
selve putene ble målt til 20–29 km/t. Fartsreduksjonen på de forskjellige stedene er 2–
15 km/t, og fartsreduksjonen er størst der en i utgangspunkt har høyest fartsnivå. 
85 %-fraktilen reduseres mer enn gjennomsnittshastigheten, og dette betyr at det er en 
stor nedgang i de høyeste hastighetene etter at tiltaket ble gjennomført. 
Gjennomsnittlig kjørefart er litt høyere for tunge enn for lette kjøretøy. Mellom 
fartsputene ble hastigheten redusert med 3–7 km/t. Det ble ikke påvist noen 
sammenheng mellom fartsnivå og putenes rampelengde. Sannsynligvis har vegens 
utforming for øvrig større betydning enn rampelengden innenfor det undersøkte 
området på 40–60 cm (Giæver, 1999). 
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• Hastighetsmålinger gjennomført i Oslo viste at hastigheten noen steder gikk opp på 
strekningene mellom fartsputene. I Fredrikstad og Ålesund gikk derimot hastigheten 
ned også på strekningene mellom putene, men ikke i like stor grad som ved putene. I 
Ålesund ble tiltaket etablert i form av én hel og to halve puter. 

 

 
Figur 14 – Fartsputer i Ålesund. Én hel og to «halve» puter (Giæver, 2003) 
 

Denne utformingen gav større fartsreduksjon enn to hele fartsputer. Fartsputene 
reduserer hastigheten til lette kjøretøy mer enn hastigheten til tunge kjøretøy. Dette er 
etter intensjonen. I Ålesund ble det ett sted anlagt én fartspute midt i vegbanen. På 
dette stedet er fartsforskjellene mellom lette og tyngre kjøretøy betydelig mindre. 
Gjennomsnittlig fartsreduksjon på strekningene med pute var i størrelsesorden 5–10 
km/t. En mer detaljert fremstilling av registrerte hastigheter er vist i tabell 13 (Giæver, 
2003). 

 

By Sted 
Registrert hastighet [km/t] Fartsgrense 

[km/t] Lette Tunge 

Oslo 
Hoffsveien 34 40 40 
Toppåsveien 38 33 34 30 
Toppåsveien 63 31 29 30 

Fredrikstad 
P. Holmsens vei 51 26 29 30 
P. Holmsens vei 64 26 26 30 

Ålesund 
Punkt 1 25 31 30 
Punkt 2 24 34 30 
Punkt 4b 33 35 30 

Kristiansund 
Punkt A 26 30 
Punkt B 30 30 

Tabell 13 – Registrert trafikk over fartsputer fordelt på kjøretøytype (Giæver, 2003) 
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Det er en tendens til noe høyere fartsnivå blant tunge enn lette kjøretøy, men stort sett er 
fartsforskjellene små (Giæver, 2003). 
 
Effekter på hastighet for fartsputer er oppsummert på følgende måte av (Migell et al., 2003): 

• Fordeler: 
o Reduserer kjøretøyhastigheten. 
o Bussenes hastighet påvirkes mindre enn ved trapeshump og sirkelhump. 

• Ulemper: 
o Den hastighetsdempende effekten for personbiler er mindre enn ved 

trapeshump og sirkelhump. 
o Busser med doble bakhjul påvirkes av fartspute. 

 
Kjørekomfort og trafikantenes holdninger 
I forbindelse med innføringen av fartsputer ble bussjåførene i Oslo og Fredrikstad bedt om å 
besvare en spørreundersøkelse. Et klart flertall (28 av 39) av sjåførene opplyste at de følte litt 
eller intet ubehag. Av sjåførene som klaget over ubehag, var det flere som opplyste at 
fartsputene i seg selv ikke var noe problem, men at parkerte kjøretøy gjorde det umulig å kjøre 
sentrisk over fartsputene (Giæver, 2003). 
 
Tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen i Fyllingsdalen er at de fleste mener at 
fartsgrense 50 km/t er riktig for fv. 540. De fleste mener også at ubehaget for trafikanter i 
personbiler har økt, mens ubehaget for busspassasjerer er uendret. Oppmerksomheten ved 
gangfelt blir av de fleste respondentene vurdert som uendret etter at putene ble anlagt, men 
fotgjengerne opplever at sikkerheten har økt. Det er også en brorpart av de spurte som 
aksepterer dårligere komfort og fremkommelighet for å gi økt sikkerhet og bedre 
fremkommelighet for bussene (Håland et al., 2011). 
 
Etter innføring av fartsputer i Fyllingsdalen ble det gjennomført en ubehagsmåling. Målingen 
ble gjort ved at fire biler med varierende størrelse fra Opel Corsa til Volkswagen Caravelle ble 
kjørt på hele strekningen. Strekningen ble kjørt med hastighet 30, 40 og 50 km/t, og det ble 
kjørt både sentrisk over putene og med ett hjulpar på og ett hjulpar ved siden av putene. 
Konklusjonen fra evalueringen er at det er et akseptabelt ubehag i de fleste biltypene, men at 
det i enkelte kjøretøy vil være stort ubehag allerede ved 40 km/t. Alt i alt anbefales det at 
fartsputer på veger med fartsgrense 50 km/t får en enda slakere utforming enn det som er 
anlagt i Fyllingsdalen (Håland et al., 2011). 
 
Kjøretøyenes plassering i vegbanen 
I forbindelse med etablering av fartsputer i Oslo, Fredrikstad, Ålesund og Kristiansund ble det 
gjennomført målinger av kjøretøyenes plassering i kjørebanen. Tendensen fra registreringene 
er klar når det gjelder tunge kjøretøy; disse velger å kjøre sentrisk over fartsputen. På grunn 
av stor sporvidde vil kjøretøyet kunne passere med ett hjul på hver side av fartsputen og 
således minimere behovet for å sette ned farten. Lette kjøretøy passerer fartsputene på 
forskjellige måter. Enten kjører de sentrisk over fartsputene, eller så kjører bilene med et 
hjulpar på puten og et hjulpar helt utenfor. Ved sistnevnte kjøremåte kan bilene velge å legge 
seg ut må vegkanten eller inn mot midtlinjen. Registreringene viser at dersom avstanden 
mellom kantstein/vegkant og pute er mindre enn 0,75 meter, velger bilsjåførene sjelden å 
legge seg ut mot kantstein/vegkant (Giæver, 2003). Etter innføring av fartsputer i Trondheim, 
viste en undersøkelse at de fleste førerne av lette kjøretøy valgte å kjøre sentrisk over puten, 
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det vil si med begge hjulpar på puten, eller med høyre hjulpar på puten. De færreste valgte å 
legge seg med høyre hjulpar mellom pute og kantstein (Giæver, 1999). 
 
Parkerte kjøretøy og annet kan ødelegge muligheten for at busser kan passere puten korrekt 
(Migell et al., 2003).  
 
Drift og vedlikehold 
I undersøkelsen av fartsputer i Oslo, Fredrikstad, Ålesund og Kristiansund ble det rapportert 
om få brøyteskader i vinteren 2000/2001. Dette kan forklares med at dette var en relativt 
snøfattig vinter i hele landet, og i tillegg ble strekningene med fartsputer saltet. Fra Fredrikstad 
kom det rapporter om at enkelte elementer fra fartsputene løsnet og måtte skiftes (Giæver, 
2009). Erfaringer fra Fyllingsdalen viser at brøytemannskaper opplever problemer med å få 
snøen raskt vekk fra området ved siden av putene. Det har likevel ikke kommet noen konkrete 
tilbakemeldinger om at dette er et stort problem, fordi bilene vil kjøre ned snø som ikke er 
brøytet skikkelig. Salting og helning på vegbanen vil også bidra til at snø ikke blir noe hinder 
rundt fartsputene (Håland et al., 2011). Fra Trondheim ble det rapportert om problemer med å 
få ryddet vekk all snø og is fra fartsputer. Problemet var snø og is som la seg mellom pute og 
kantstein, og mellom putene. Lengdeforskyvning av putene gjorde det lettere å rydde snø 
mellom putene, men problemet med snø og is mellom pute og kantstein var der likevel. Det 
ble rapportert om brøyteskader på enkelte av fartsputene i vintersesongen. Det virker som det 
er en sammenheng mellom rampelengde og grad av skade. Enkelte av putene med 40 cm fikk 
skader hvor deler av hjørner ble slått av. Putene med 60 cm rampelengde hadde kun fått 
riller/spor, uten at dette kan karakteriseres som skader (Giæver, 1999). 
 
Kontroll av utformingen av fartsputene i Trondheim viste meget bra overensstemmelse mellom 
planlagt og virkelig utforming. Dette skyldes hovedsakelig at det ble brukt en mal for å legge ut 
putene. Kontrollmålinger av humper som er lagt ut uten mal, viser at det kan være betydelig 
forskjell mellom planlagt og virkelig utforming. Det anbefales derfor at det brukes mal ved 
etablering av fartsputer. Kravet bør også gjelde ordinære fartshumper (Giæver, 1999). 
 
Det oppstår ofte setningsskader på og rundt humpen. Risiko for understellsskader er stor, 
især på lavgulvsbusser (Migell et al., 2003). 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 14 viser hvordan fartsputer ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 14 – Vurdering av fartsputer i spørreundersøkelsen 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,1 4,1 3,9 3,8 3,3

Sjåfører/driftselskaper 4,4 4,8 5,0 4,6 4,6

Svenske planleggere 3,4 4,0 4,1 3,4 3,1

3,5 4,2 4,2 3,9 3,5

OK Bra Bra Bra OK

Effekt av tiltaket for Passer tiltaket  der det går buss i

Alle
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Deltakerne i undersøkelsen vurderte fartsputenes effekt på biler til å være bra, mens effekten 
på busser ble vurdert til å være OK. De spurte mener at tiltaket passer bra i 30- og 40-soner 
der det går buss. Ikke overraskende er bussjåførene langt mer positive til dette tiltaket enn til 
sirkelhumper og trapeshumper. Mange av de spurte peker på utfordringer knyttet til å få 
putene plassert riktig i vegbanen, samt utforming og holdbarhet. Lavgulvsbusser kan få 
problemer med å passere putene. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Fartsputer anbefales brukt i busstraseer fordi de gir god hastighetsreduksjon samtidig som de 
ivaretar et godt arbeidsmiljø for bussjåførene. For å hindre at putene blir ødelagt av vinterdrift 
og annet bør putene anlegges i betong og ha sidemarkering som vises om vinteren. Strategi 
bar vinterveg bør benyttes der det anlegges fartsputer. Videre må putene følges opp og 
kontrolleres for skader kontinuerlig gjennom hele driftsperioden. Det anbefales utprøvd et 
pilotprosjekt med puter i prefabrikkert betongplate i hele kjørebanens bredde. Løsningen med 
prefabrikkert betongelement har følgende fordeler: 

• Slipper å lage fartsputene på stedet 
• Reduserer faren for feil konstruksjon 
• Reduserer vedlikeholdsbehovet, da betong er mer bestandig enn asfalt 
• Forenkler snørydding da det ikke blir noen kanter å sette skjæret fast i. 
• Kan inkludere stolpeføtter for markering 
• Forutsigbar utforming på humpene, reduserer lokale tilpasninger – godt for bilistene 
• Anerkjent og akseptert løsning hos trafikkselskap, mindre motstand, mer effektiv 

saksforberedelse 
• Vi får høyere bruk av den mest anbefalte løsningen for å redusere fart på alle kjøretøy, 

men mindre ulemper på de store. 
 

3.8 Bevegelig hump / intelligent hump 

I Nederland er det utviklet en hump som gir etter for trykk fra kjøretøy. Humpen er konstruert 
slik at vanlige personbiler nesten ikke påvirker humpens høyde, mens tunge kjøretøy senker 
humpen slik at den blir kun 2 cm høy. Det er gjort forsøk med buss som viser at 
vertikalakselerasjonen ved 30 km/t ligger på cirka 1 m/s2. Cirka 80 av disse fartshumpene har 
blitt anlagt, de aller fleste i Nederland (TT Solutions, 2012). Kilden til denne informasjonen er 
hentet fra produsentens egen hjemmeside. 
 
En variant av den bevegelige humpen har blitt testet ut to steder i Sverige i 2011 og 2012. På 
en veg med fartsgrense 30 km/t i Täby ble det høsten 2011 frest to spor i asfalten, og det ble 
lagt ut «gummipølser» i de to sporene, se figur 15. Gummien er laget slik at den blir presset 
ned av tunge kjøretøy, mens personbiler ikke har høyt nok akseltrykk til at dette skjer 
(Trafikverket, 2012a).  
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Figur 15 – Utlegging av intelligent dobbelthump (Trafikverket, 2012a) 

 
Det ble også montert vinklete jernprofiler under asfalten for at humpen skulle takle 
snøryddingen. Tiltaket tålte vinterdriften i Täby, men ikke i Östersund. I januar 2012 ble det 
derfor testet en ny variant av tiltaket i Östersund. Denne gangen ble det brukt kraftige 
stålprofiler/avvisere som går over humpen og er fundamentert i betong under bakken. 
Hensikten med stålprofilene er at ploger skal hindres fra å nå ned til gummien og ødelegge 
denne. Det falt store mengder snø i Östersund i januar 2012, og tungt maskinell som for 
eksempel hjullastere, veghøvler og ploger var enkelte ganger ute flere ganger daglig. Den nye 
monteringen i Östersund, samt den originale monteringen i Täby har vært i drift uavbrutt og 
klarte vinterdriften (Trafikverket, 2012a). 
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Figur 16 – Intelligent fartshump med plogavvisere. Etter snørydding (Trafikkverket, 2012) 

 
Målinger av vibrasjoner viste klart lavere verdier for busser som kjørte over den intelligente 
humpen sammenlignet med en vanlig trapeshump. Dette betyr at komforten til bussjåførene 
var bedre over den intelligente humpen sammenlignet med en vanlig hump (Trafikverket, 
2012a). 
 
Fartsmålinger viste at den fartsdempende effekten på lette kjøretøy var god. Av 271 kjøretøy 
som ble målt i Täby, var det kun 2 som brøt gjeldende fartsgrense (Trafikverket, 2012a). 
 
Erfaringene fra prosjektet er gode, og både kommunene, bussjåførene og naboene er 
fornøyde med tiltaket. Bussene får også et konkurransefortrinn sammenlignet med 
personbiler, som må passere humpen med lavere hastighet (Trafikverket, 2012a). 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Konseptet virker lovende, spesielt fordi forsøk i Östersund viser at tiltaket tåler tung vinterdrift. 
Fordi det må monteres spesielle plogavvisere i stål, fundamentert i betong under bakken, er 
tiltaket trolig langt dyrere enn vanlige fartshumper. Av den grunnen er tiltaket mest aktuelt å 
prioritere der det er mange bussavganger i timen. Det anbefales at det gjennomføres et 
pilotprosjekt også i Norge. 
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3.9 Andre humptyper 

I de etterfølgende avsnittene er det beskrevet enkelte andre humptyper. Disse humptypene 
anbefales ikke brukt. 
 

3.9.1 H-hump 

En H-hump har en kortere og krappere del på midten, slik at humpen ser ut som en H sett 
ovenfra. Personbiler og andre lette kjøretøy med liten sporvidde må kjøre over den midtre 
delen med minst ett hjulpar, mens store kjøretøy kan bruke de mindre krappe ytterkantene. På 
denne måten kan lette og tunge kjøretøy passere med omtrent samme hastighet, se figur 17 
(Statens vegvesen, 2006). 
 

 
Figur 17 – H-hump (Statens vegvesen, 2006) 

 
Den fartsreduserende effekten på lette kjøretøy er imidlertid mindre på H-humpen enn 
trapeshump, ergonomisk hump og sirkelhump (Migell et al., 2003). Humpen er vanskelig å 
legge nøyaktig, det er utfordringer knyttet til vannavrenning, og humptypen innebærer en viss 
fare for motorsyklister. På grunn av dette anbefales ikke humpen brukt (Statens vegvesen 
2006).  
 
(Linderholm, 2000) gir følgende råd knyttet til H-hump: 

• Ved bruk på en tofeltsveg er det hensiktsmessig å legge en refuge mellom feltene. 
• Et alternativ kan være å kombinere humpen med en avsmalning til kun et kjørefelt, slik 

at møtende trafikk må vente på hverandre. 
• H-humpen bør bygges ved kryssingssteder for fotgjengere med et plant platå i midten. 

Platået bør være minst 7 meter langt, slik at bare en av bussens aksler samtidig er på 
en av rampene. Noe som igjen vil øke bekvemmeligheten for de reisende. 

• Busser og andre tyngre kjøretøy må redusere hastigheten til ca.15 km/t for å passere 
humpen mest mulig behagelig. Med H-humpen kan både personbiler og busser 
passere hinderet med fart på rundt 30km/t. 

• H-humpen bør kun anvendes i byer. 



 

  
 
 

 
 
 
 
09.04.2015 
Fartsdempende tiltak tilpasset busstrafikk 

 
37 

Oppdrag 256111; KAA 
p:\141\256111 fartsdempenden tiltak tilpasset busstrafikk\08 rapporter\rapporter\endelig rapport 

mars 2015\09_04_2015- rapport del 1 fartsdempende tiltak buss.docx 
 
 

ra
o4

n
2 

20
08

-0
1-

23
 

3.9.2 S-hump 

En S-hump er en trapeshump der toppflaten er lengre på midten enn på sidene, og på- og 
avrampen blir dermed brattere på midten enn på siden. Tunge kjøretøy med stor sporvidde 
kan benytte de mindre bratte stigningene på siden av S-humpen, mens lette kjøretøy må 
benytte den bratte delen med minst ett hjulpar, se figur 18 (Statens vegvesen, 2006) 
 

 
Figur 18 – S-hump (Statens vegvesen, 2006) 

 
Med tanke på motorsykler gir S-humpen noe bedre sikkerhet enn H-humpen, men S-humpen 
er til gjengjeld enda vanskeligere å anlegge riktig. Det anbefales ikke å bruke humptypen 
(Statens vegvesen, 2006). 
 

3.9.3 Dobbel hump 

Dobbel hump vil si at det er anlagt en mindre fartshump for biler på toppen av en fartshump 
tilpasset busser. Tanken er at bussen, med sin store sporvidde, bare trenger å passere den 
store busshumpen, mens lette kjøretøy må passere den mindre, krappere humpen på toppen 
med minst ett hjulpar. Humpen er vanskelig å anlegge, og det må påses at lavgulvsbusser 
ikke tar nedi personbilhumpen ved passering. Humptypen anbefales ikke brukt (Statens 
vegvesen, 2006). 
 

 
Figur 19 – Dobbel hump (Statens vegvesen, 2006) 
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3.9.4 Sinushump / modifisert sinushump 

Humpen minner om en sirkelhump, men har en sinusform. Denne formen gjør den 
vanskeligere å anlegge uten at det gir noen fordeler sammenlignet med modifisert sirkelhump 
(Statens vegvesen, 2006). 
 

3.9.5 Kuleflater 

Humpen har form som en kule som er gjennomskåret av et plan, se figur 20 (Statens 
vegvesen, 2006). 
 

 
Figur 20 – Kuleflate i Sverige (foto: Sari Wallberg) 

 
Virkningen av humpen antas å være den samme som en sirkelhump, men det kan oppstå 
uønskete vridninger i kjøretøy som ikke passerer sentrisk over humpen. Dette er uheldig for 
busser (Statens vegvesen, 2006). 
 
Kuleflater er ganske vanlig i kryss i Sverige. Tiltaket er populært og effektivt der det ikke går 
busstrafikk. 

3.9.6 «Sopp» 

«Sopp» er humper som består av to sammensatte kjegleflater. Flere av disse legges i samme 
kjørefelt, og på denne måten oppstår det diagonale bevegelser eller vibrasjon i kjøretøy som 
passerer. Busser kan passere fritt på grunn av sin store sporvidde. «Sopp» gir ønsket 
fartsreduksjon, men det er utfordringer knyttet til snørydding. Humptypen er også uheldig for 
motorsykler (Statens vegvesen, 2006). 
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Figur 21 – Sopp (Sweco VBB, ukjent år) 

 
Forsøk i Danmark viser at «soppene» har medført uønsket trafikantadferd. Førerne av 
personbiler forsøker å kjøre på skrå over dem, benytter motsatt kjørefelt og sykkelfelt. 
Trafikantene foretrekker dessuten vanlige humper bedre enn «sopper» (Sweco VBB, ukjent 
år). 

3.10 Dumper 

Dumper er kunstige forsenkninger i kjørebanen som, med riktig utforming, vil ha omtrent 
samme fartsdempende virkning som humper. Dumper kan anlegges langs hele kjørebanen 
eller kun langs et lite område av kjørebanen. Sammenlignet med humper er dumper generelt 
vanskeligere og dyrere å anlegge. På steder med kantstein vil det bli ekstra kostnader knyttet 
til snørydding og vannavrenning (Statens vegvesen, 2006). 
 
Dumper kan fungere som et kollektivtiltak dersom bredden er cirka 1,80 meter, slik at busser 
kan passere uhindret, mens personbiler må ned i dumpen med minst ett hjulpar (Migell et al., 
2003). 
 

 
Figur 22 – Fartsdump som busser kan passere uhindret (Statens vegvesen, 2006) 
 
Fordeler og ulemper knyttet til fartsdumper tilpasset busser er oppsummert slik i (Migell et al., 
2003): 

• Fordeler: 
o Reduserer kjøretøyhastigheten for personbiler. 
o Bussenes fremkommelighet påvirkes ikke nevneverdig. 
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o Busser med doble bakhjul påvirkes ikke av tiltaket. 
o Lettere å snørydde enn øvrige fartshindre. 

• Ulemper: 
o Busser og andre store kjøretøy kan holde for høy hastighet der man ønsker 

hastighetsreduksjon. 
o Den hastighetsdempende effekten på personbiler er mindre enn ved 

sirkelhumper, trapeshumper og ergonomiske humper. 
o Det er fare for setningsskader i og rundt humpen. 
o Det kan bli problemer med vannavrenning. 
o Parkerte kjøretøy med mer kan gjøre det vanskelig for busser å passere 

sentrisk over dumpen. 
o Dumper er vanskeligere å oppdage enn øvrige fartsreduserende tiltak. 

  
En annen ulempe, som påpekes av (Sweco VBB, ukjent år), er at personbiler som legger seg 
til høyre for å passere dumpen (med venstre hjulpar i dumpen), kan komme i konflikt med 
syklister. 
 
Dumper er foreløpig ganske uvanlige, men det er forholdsvis positive erfaringer knyttet til dem. 
Det kan være hensiktsmessig å kombinere dem med holdeplasser der bussenes fart er lav og 
det er mange kryssende fotgjengere. Bekymringene knyttet til snørydding er i mange tilfeller 
overdrevet. Dumpene bør forsterkes i kantene, da det har vist seg at bussenes kjørespor kan 
presses ned i dumpene, som blir bredere (Linderholm, 2000). 
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Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 15 viser hvordan dumper ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 15 – Vurdering av dumper i spørreundersøkelsen 
 
De spurte mener at tiltaket har bra effekt på fartsnivået på biler. På busser vurderes effekten å 
være mindre. Deltakerne i undersøkelsen mener imidlertid at tiltaket er lite egnet, og 
kommentarer fra flere av deltakerne er at tiltaket er uaktuelt, uten at det fremgår hvorfor det er 
uaktuelt. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Dagens anbefaling i V128, om ikke å benytte dumper, foreslås videreført. 
 

3.11 Radarstyrt fallem/hump 

Et firma i Linköping har utviklet et aktivt fartshinder. Hastigheten til kjøretøy som nærmer seg, 
blir målt ved hjelp av radar. Dersom hastigheten er høyere enn fartsgrensen, aktiveres 
fallemmen slik at det oppstår en kant i vegbanen. Holder derimot kjøretøyet fartsgrensen, 
skjer det ingenting. Forsøk med tiltaket viste en reduksjon i gjennomsnittlig hastighet på 5 
km/t, og antall bilister som kjørte mer enn 10 km/t for fort ble redusert med 34 %. 95 % av de 
som kjørte for fort, valgte å bremse før hinderet. Det er mulig å programmere fallemmen slik at 
utrykningskjøretøy ikke påvirkes av tiltaket (Gustafsson et al., 2011). Antall kjøretøy som 
kjørte i mer enn 35 km/t ble redusert fra drøyt 50 % til drøyt 30 %. Det presiseres at målingen 
ikke fant sted akkurat der fallemmen befinner seg. I tillegg til at enkelte kjøretøygrupper ikke 
behøver å bli berørt av tiltaket, kan fallemmen programmeres slik at den bare er aktiv på visse 
tider av døgnet, eller med forskjellige fartsgrenser (Lingegård, 2011). Dette medfører at tiltaket 
kan være velegnet på steder der det av og til er mange gående og syklende, for eksempel ved 
en skole eller idrettsarena. Det burde også være mulig å la bussene også unngå å bli påvirket 
av tiltaket, men ulempen vil da være at bussene kan holde for stor hastighet. 
 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,8 4,0 2,0 1,8 1,6

Sjåfører/driftselskaper 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0

Svenske planleggere 2,5 4,0 1,7 1,7 1,3

2,9 3,7 1,9 1,8 1,6

OK Bra Lite egnet Lite egnet Lite egnet

Effekt av tiltaket for Passer tiltaket  der det går buss i

Alle
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Figur 23 – Radarstyrt fallem (Lingegård, 2011) 

 
I første omgang er det aktuelt å teste tiltaket på kommunale og fylkeskommunale veger med 
fartsgrense 30 km/t. Det vil være utfordringer knyttet til hvorvidt tiltaket fungerer under norske 
vinterforhold (Ramsdal, 2012). Siden en radar inngår i tiltaket, burde tiltaket også kunne 
fungere som et tellepunkt, noe som vil gi en merverdi. 
 
Et alternativ til radarstyrte fallemmer er dynamiske humper. Humpen aktiveres av en eller 
annen form for kjøretøydeteksjon, for eksempel radar. Ved fartsovertredelse heves to 
stålbjelker, se figur 24. Forsøk viser at 85 %-fraktilen sank fra 45 til 29 km/t (Rosén, 2008). 
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Figur 24 – Dynamisk fartshump 
 
Tiltaket er omtalt i den danske håndboken om fartsdempende tiltak. Det står ingenting om 
utforming, annet enn at den skal gi en vertikalakselerasjon på minst 75 % av 
tyngdeakselerasjonen. Vejdirektoratet må godkjenne bruk av humpene (Vejdirektoratet, 2011). 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 16 viser hvordan radarstyrt fallem ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 16 – Vurdering av radarstyrt fallem i spørreundersøkelsen 
 
Respondentene, især de svenske planleggerne, mener at tiltaket har god effekt på både biler 
og busser. Svenske planleggere er meget positive til tiltaket i busstraseer, mens norske 
deltakere, særlig planleggerne, er negative. Det skal imidlertid nevnes at mange av de spurte 
har latt dette tiltaket være ubesvært. Av negative kommentarer nevnes drift og vedlikehold. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Begge tiltakene er relativt kompliserte og antageligvis dyre, men i spesielle, komplekse 
situasjoner, for eksempel ved en skole, kan det være aktuelt å benytte tiltakene. Det kan 
vurderes å etablere tiltaket som et pilotprosjekt. 
  

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,3 3,3 2,7 2,0 2,0

Sjåfører/driftselskaper 3,0 3,5 3,0 3,0 2,0

Svenske planleggere 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

3,4 3,6 3,4 3,1 2,9

OK Bra OK OK OK

Passer tiltaket  der det går buss iEFFEKT av tiltaket for

Alle
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3.12 Opphøyd kryss 

Opphøyde kryss er plane, hevete områder som dekker et helt kryss, med ramper på alle 
armene. Vanligvis er de hevet til samme høyde som fortauet eller litt lavere for å gjøre det mer 
synlig for synshemmede (Traffic Calming, 2012). 
 

 
Figur 25 – Opphøyd kryss (Sweco VBB, ukjent år) 
 
Slike kryss kan være alternative tiltak i kryss i lokale vegnett, samt ved krysningspunkter i 
hovedvegnettet. Dette tiltaket resulterer i økt sikkerhet for gående, syklende og bilister og er 
egnet i kryss med betydelig fotgjengeraktivitet og der det er dårlig sikt i kryss. Det anbefales at 
rampene og høyde er tilsvarende som for trapeshump. Opphøyde kryss kan være bedre enn 
fartshumper i kryss der bussene svinger. Ved fartshump i tilsluttende sidegater vil bussene ha 
et hjul av gangen på forhøyningen, noe som ikke er tilfelle når hele krysset heves (Sweco 
VBB, ukjent år). Hastighetsreduksjonen er imidlertid ikke like god som ved fartshumper (Traffic 
Calming, 2012). Dette kan til en viss grad kompenseres ved at det opphøyde området 
anlegges med et annet materiale/belegg for å tydeliggjøre at krysset er et konfliktområde 
(Linderholm, 2000). Danske anbefalinger tilsier ramper med samme stigning som 
trapeshumper, men toppflaten bør være minst 10 meter lang (Vejdirektoratet, 2011). 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Opphøyd kryss kan være et godt tiltak. Spesielt i kryss der det er svingende busstrafikk, kan 
tiltaket gi økt komfort fordi det sikret at bussene ikke svinger mens de kjører opp eller ned på 
en rampe. 
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3.13 Oppsummering av tiltak som gir vertikalakselerasjon 

Tiltak som gir vertikalakselerasjon, det vil si humper, bør være førstevalget når det skal 
etableres fysiske fartsdempende tiltak, som følge av at de er tiltakene som med størst 
sannsynlighet gir ønsket effekt. Det finnes en mengde forskjellige humper, og når disse skal 
brukes avhenger av en rekke forhold som for eksempel: 

• Trafikksammensetning 
• Ønsket fartsnivå lette kjøretøy 
• Ønsket fartsnivå på tunge kjøretøy 
• Kostnad 
• Drift og vedlikehold 

 
Med bakgrunn i funnene beskrevet i kapittel 3.1 til 0 kan våre anbefalinger til valg av tiltak 
oppsummeres som følger: 
 

• På strekning der det går buss, er fartsputer det foretrukne tiltaket. 
• Det anbefales å være restriktiv med å etablere sirkelhumper og modifiserte 

sirkelhumper på strekninger der det går buss.  
• Ved gangfelt på strekninger kan det vurderes bruk av humper med en kort opprampe 

og en lang avrampe. Det er en forutsetning at det gaten enten er envegskjørt eller at 
det kan bygges midtdeler. 

• I kryss anbefales det å bruke opphøyde gangfelt. I kryss hvor bussen skal svinge, kan 
et alternativ være opphøyd kryss. 

• Det bør stilles krav til at alle humper som anlegges i busstraseer, skal utføres i betong 
av høy kvalitet. I tillegg må det stilles enda sterkere krav til vedlikehold. 
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4 Fysiske fartsdempende tiltak som gir 
horisontalakselerasjon 

4.1 Innsnevring 

Innsnevringer kan innebære at kjørefeltene gjøres smalere uten at antall felt reduseres, eller 
at antall felt reduseres fra to til ett. Innsnevring kan gjøres på flere ulike måter: symmetrisk fra 
begge kjørebanekanter, ensidig innsnevring eller etablering av refuge midt i kjørebanen. 
(Statens vegvesen, 2006)  
 
Håndbok V128 gir anbefalinger om hvor bred vegen skal være ved innsnevring av tofeltsveg, 
avhengig av hvilke kjøretøytyper som skal kunne møtes. Fartsgrensen forutsettes å være 30–
40 km/t (Statens vegvesen, 2006). Den svenske håndboken opererer med flere bredder, som 
er avhengige av det som kalles dimensjonerende trafikksituasjon. Situasjon A gir bredest 
utforming, mens situasjon C innebærer at møtende kjøretøy må kjøre i «meget lav» hastighet 
(Vägverket, 2004). Tabell 17 viser breddene i den norske og svenske håndboken. 
 

Møtende kjøretøytype Håndbok V128 Vägars och gators utformning 
2 tunge 6 5,8–6,3 
1 lett og 1 tungt 5,2 4,95–5,15 
2 lette kjøretøy 4,5 4,15–4,35 
Tabell 17 – Bredde på innsnevring (Statens vegvesen, 2006) og (Vägverket, 2004) 
 
Ved innsnevring til ett felt anbefales en kjørebanebredde på minst 3 meter. Fartsgrensen bør 
være 30 km/t, og maksimal timetrafikk bør ikke overskride 300 kjøretøy per time. 
Innsnevringen bør være minst 15 meter lang (Statens vegvesen, 2006). 
 
En innsnevring kan ha lengre utstrekning, for eksempel en ettfeltsveg. Figur 26 viser et 
eksempel fra Danmark. Det er kun ett oppmerket felt, men brede skuldre tillater to biler å møte 
hverandre. Skuldrene gir god plass til sykler. 
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Figur 26 – Ettfeltsveg i Danmark (Illustrasjon: Sweco) 
 
Fortausnese er et eksempel på innsnevring og innebærer en utvidelse av fortauet som 
medfører en større eller mindre innsnevring av kjørefeltet. En slik innsnevring fører til at bilene 
må redusere kjørefarten, i hvert fall ved møtende trafikk. Fortausutvidelsen gir således 
fotgjengere bedre oversikt, kortere kryssing og gjør fotgjengerne mer synlige for bilistene 
(Høye og Mosslemi, 2009). 
 
En innsnevering fører til en forkortelse av kryssingsavstanden for fotgjengere, som i tillegg vil 
bli mer synlig for bilister. I forbindelse med innsnevring er det viktig å gi syklistene eget 
sykkelfelt slik at de ikke blir av presset av vegen av uoppmerksomme førere (Sweco VBB, 
ukjent år). 
 
I en etterundersøkelse av innsnevring ved et gangfelt, se figur 27, i Solna i Sverige viste 
hastighetsmålinger at 85 %-fraktilen ble målt til 40 km/t, mens andelen som overholdt 
vikeplikten for fotgjengere, økte til 67 %. I andre undersøkelser har 85 %-fraktiler opp mot 48 
km/t blitt målt (Sweco VBB, ukjent år). 
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Figur 27 – Innsnevring i forbindelse med gangfelt (Sweco VBB, ukjent år) 
 
Innsnevring av ett eller to kjørefelt innebærer at gaten er smalnet på ett punkt. En slik 
avsmalning gir kun effekt når det er motgående trafikk. Dette tiltaket kan til og med gi økte 
hastigheter når en fører akselererer for å passere innsnevringen før han/hun møter biler i 
motsatt retning. For at en innsnevring skal ha fartsdempende effekt kreves relativ jevn 
trafikkflyt, slik at kjøretøyene møtes i innsnevringen (Sweco VBB, ukjent år). 
 

 
Figur 28 – Innsnevring til ett kjørefelt (Vejdirektoratet, 2011) 
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Fordeler og ulemper ved innsnevringer, jamfør (Migell et al., 2003) er listet opp nedenfor: 
• Fordeler: 

o Målbar hastighetsreduksjon. 
o Bussenes fremkommelighet reduseres mindre sammenlignet med hump. 
o Innsnevring over en lengre strekning bidrar til en roligere trafikkrytme på gaten. 
o Reisekomforten reduseres ikke nevneverdig. 
o Ubeskyttete trafikanter kan lettere krysse kjørebanen. 
o Innsnevring med refuge gjør fotgjengeres passering av gaten lettere, da de kun 

behøver å ta hensyn til én kjøreretning av gangen. 
• Ulemper: 

o Hastighetsreduksjonen er mindre enn ved bruk av humper. 
o Innsnevringer dimensjonert for busser gir mindre effekt på personbiler. 
o Innsnevring på lengre strekninger kan bidra til å skape kø. 
o Syklister kan komme i konflikt med kjøretøy hvis det ikke etableres egne 

løsninger for sykler. 
 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 18 viser hvordan innsnevringer er vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 18 – Vurdering av innsnevringer i spørreundersøkelsen 
 
Deltakerne i spørreundersøkelsen mener at innsnevringer gir brukbar effekt, og at tiltaket er 
OK å bruke i busstraseer. Det er imidlertid flere som nevner at hvis tiltaket utføres som 
innsnevring til ett felt, kan det bli kappkjøring om å komme først frem. En annen ulempe som 
påpekes, er at det kan oppstå kø, og dermed mer forurensning, som følge av tiltaket. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Tiltaket gir en fartsdempende effekt, men ikke like mye som fartshumper. Innsnevring kan 
brukes der det ikke er mulig å anlegge humper. 
 
  

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,3 3,0 3,3 3,2 2,7

Sjåfører/driftselskaper 3,0 3,0 3,0 2,6 2,0

Svenske planleggere 2,8 2,0 3,1 3,0 2,8

3,0 2,6 3,2 3,0 2,6

OK OK OK OK OK

Effekt av tiltaket for Passer tiltaket  der det går buss i

Alle
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4.2 Timeglassholdeplass 

Tiltaket er en variant av innsnevring fra to til ett kjørefelt. Tiltaket kan være aktuelt der det er 
særlig viktig å sikre holdeplasser, for eksempel ved skoler (Statens vegvesen, 2006). Når en 
buss betjener holdeplassen, stoppes trafikken i begge retninger. Til andre tider fungerer 
tiltaket som en vanlig innsnevring. Tiltaket kan utføres med og uten forhøyninger. Det kan 
også utføres med en ensidig innsnevring. Stolper bør settes opp for å tydeliggjøre 
innsnevringen (Sweco VBB, ukjent år). Humper i kjørebanen vil ikke påvirke kjørekomforten i 
stor grad, da bussene uansett har lav hastighet ved holdeplassen (Migell et al., 2003). En 
skisse av timeglassholdeplass er vist i figur 29. 
 

 
Figur 29 – Skisse av timeglassholdeplass (Vägverket, 2004) 
 
 

 
Figur 30 – Opphøyd timeglassholdeplass 
 
Jamfør (Migell et al., 2003) anbefales det ikke å anlegge timeglassholdeplass på steder der 
årsdøgntrafikken overskrider 5000 kjøretøy. Anbefalingene gitt i (Vägverket, 2004) er vist i 
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figur 31. Timeglassholdeplass er i figuren kalt «dubbel stopphållplats». Figuren forutsetter en 
gjennomsnittlig holdeplasstid på 30 sekunder. 
 

 
Figur 31 – Valg av holdeplass i (Vägverket, 2004)  
 
Figuren viser at ved 10 bussavganger i timen, bør dimensjonerende timetrafikk være i 
underkant av 800 kjøretøy. Tilsvarende bør det ved 20 bussavganger i timen ikke være mer 
enn cirka 600 biler per time. Det bemerkes at figur 31 benyttes hvis man ønsker en 
belastningsgrad på cirka 0,60 (Vägverket, 2004). Jamfør håndbok V123 – Tilrettelegging for 
kollektivtransport på veg er tiltaket best egnet der det er en del av et mer omfattende sett 
virkemidler for å oppnå redusert hastighet. Eksempler på steder hvor tiltaket kan være egnet, 
er ved skoler, i miljøgater, gatetun og lignende. Svenske erfaringer tilsier at ÅDT bør være 
3 000–4 000 kjøretøy (Statens vegvesen, 2009). 
 
Kollektivtrafikken får ingen redusert fremkommelighet som følge av tiltaket, med unntak av de 
gangene to busser ankommer holdeplassen samtidig. For andre kjøretøy reduseres 
fremkommeligheten som for vanlig innsnevring, ved at kun en bil kan passere om gangen. 
Mens når holdeplassene betjenes av buss, reduseres fremkommeligheten for andre kjøretøy i 
begge retninger. Det kan anlegges eget kjørefelt for syklister, slik at fremkommeligheten ikke 
reduseres som følge av innføring av tiltaket (Sweco VBB, ukjent år).  
 
Forsøk i Göteborg viste at 90 %-fraktilen på en timeglassholdeplass uten forhøyning var 50 
km/t. Tilsvarende tall for en timeglassholdeplass ble målt til 40 km/t, mens man ved å anlegge 
en trapeshump i tilknytning til holdeplassene oppnådde en hastighetsreduksjon til cirka 30 
km/t (Sweco VBB, ukjent år).  
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Fordeler og ulemper med timeglassholdeplasser i henhold til (Migell et al., 2003): 
• Fordeler: 

o Målbar hastighetsreduksjon som følge av innsnevringen. 
o Bussers hastighet påvirkes ikke mer enn personbiler. 
o Reisekomforten påvirkes ikke nevneverdig. 
o Trafikksikker holdeplass ved av- og påstigning fordi alle kjøretøy må stanse. 
o Ingen konflikter med øvrige kjøretøy oppstår idet bussen forlater holdeplassen. 

• Ulemper: 
o Når det ikke er buss på holdeplassen, er tiltaket kun en innsnevring av 

kjørebanen. Dette er ikke like effektivt som fartshump. 
o Løsningen kan gi stress hos bussjåførene fordi de forårsaker kø. 
o Syklister og motorsyklister kan finne på å kjøre opp på gangareal når bussene 

betjener holdeplassen hvis det ikke er egne sykkelfelt på utsiden av løsningen. 
o Tiltaket kan ikke anlegges der det er lange holdeplasstider eller mange 

bussavganger. 
o Tiltaket bør ikke anlegges mange ganger etter hverandre, da dette kan føre til 

at bilsjåførene går lei og foretar risikofylte forbikjøringer. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Det er lite erfaring med timeglassholdeplass i Norge, men det finnes eksempler på at tiltaket 
er brukt enkelte steder, blant annet i Trondheim. Tiltaket kan vurderes brukt enkelte steder, 
spesielt ved skoler, hvor det må være stort fokus på sikkerhet for busspassasjerer. 
Trafikkavvikling må vurderes nøye. Det bør anlegges supplerende fartsdempende tiltak, 
gjerne fartspute eller opphøyd gangfelt, i tilknytning til holdeplassen. 
 

4.3 Kantstopp 

Holdeplasser utformet som kantstopp kan virke som et fartsbegrensende tiltak når det står en 
buss for å ta opp (sette av passasjerer). Dette kan være et velfungerende tiltak på steder med 
mye busstrafikk, for eksempel i bysentra (Migell et al., 2003). 
 
Kantstopp er mest aktuelt på strekninger med lave fartsgrenser (Fearnley og Killi, 2006). 
 
Eventuelle farlige forbikjøringer av buss ved kantstopp kan redusere med midtdeler som vist i 
figur 32. Tiltaket er omtalt i V128 Kollektivhåndboka (Statens vegvesen 2014). 
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Figur 32 – Kantstopp med fysisk midtdeler (Illustrasjon: Sweco) 
 
Fordeler ved enkel kantstopp er oppsummert slik i (Linderholm, 2000): 

• Fordeler: 
o Krever liten plass sammenlignet med andre holdeplasstyper, noe som kan gi 

plass til andre formål som fortau, sykkelfelt og sykkelparkering. 
o Økt trafikksikkerhet, både for ventende passasjerer ved holdeplassene og for 

passasjerene om bord i bussen (mindre sideforskyvninger reduserer 
sannsynligheten for å falle). 

o Færre sideforskyvninger øker komforten for bussreisende. 
 
Kantstopp er ikke alltid gunstig å bruke, og (Linderholm, 2000) fraråder bruk i følgende tilfeller: 

• Ved holdeplasstid over 30 sekunder på gater med kun ett kjørefelt. 
• På gater med tillatt hastighet over 50 km/t. 

 
På gater der bilkøer kan forårsake alvorlig fare for etterfølgende trafikk, for eksempel i 
forbindelse med gangfelt eller på steder med dårlig sikt. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Det er ikke funnet gode kilder som dokumenterer ulempene med farlige forbikjøringer. Dette 
bør undersøkes. Kantstopp uten fysisk skille mellom kjøreretningene vurderes primært å være 
et fremkommelighetstiltak for bussen, og ikke et trafikksikkerhetstiltak. For å unngå farlige 
forbikjøringer kan det bygges fysisk midtdeler når det anlegges kantstopp. 
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4.4 Justering av geometri i T-kryss 

Tiltaket går ut på at vanlige T-kryss får endret linjeføring slik at ingen bevegelser går rett 
gjennom krysset. Det kan for eksempel gjøres ved at det anlegges en sjikane «øverst» i T-en i 
krysset (Ewing og Brown, 2009), se figur 33. En ulempe med tiltaket er at det kan bli dyrt, og 
man kjenner heller ikke til hvilke effekter det har på hastighet og trafikksikkerhet (Traffic 
Calming, 2012). 
 

 
Figur 33 – Justering av geometri i T-kryss (Ewing og Brown, 2009) 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Tiltaket er en variant av innsnevring av kryss, og kan vurderes fra sted til sted. 

4.5 Innsnevring av kryss 

Innsnevring av kjørebanen i kryss skjer gjerne ved å utvide fortauet. I tillegg til å gi en viss 
fartsdempende effekt, bidrar tiltaket til å fjerne parkerte kjøretøy i nærheten av kryss. På 
denne måten vil kjørende og gående bli mer synlige for hverandre. Innsnevringen av 
kjørebanen vil også gi kortere kryssingslengde for gående. Tiltaket er relativt kostbart (Statens 
vegvesen, 2006) og (Traffic Calming, 2012). Tiltaket kan gi problemer for høyresvingende, 
tunge kjøretøy. En annen ulempe er økt konflikt mellom syklister og biltrafikk som følge av 
redusert vegbredde (Traffic Calming, 2012). 
 

 
Figur 34 – Innsnevring av kryss (Statens vegvesen, 2006) 
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Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 19 viser hvordan innsnevring av kryss ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 19 – Vurdering av innsnevring av kryss i spørreundersøkelsen 
 
Deltakerne i undersøkelsen, spesielt de norske planleggerne, vurderte innsnevring av kryss til 
å ha brukbar effekt. Enkelte av deltakerne nevner mindre manøvreringsrom som et mulig 
problem for bussene. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Tiltaket kan vurderes brukt i kryss med mange fotgjengere. Kjørespor for tunge kjøretøy må 
kontrolleres på alle bevegelser. 

4.6 Sjikaner/sideforskyvninger 

Tanken bak sideforskyvning på tofeltsveg er at bilførerne skal påføres en 
horisontalakselerasjon og derfor redusere hastigheten. Tiltaket er mest aktuelt på samle- og 
hovedveger med stor trafikk. Ved å anlegge refuge reduseres sjansen for at motsatt kjørefelt 
tas i bruk for å forsere hinderet. Tiltaket er arealkrevende og kan være problematisk med 
hensyn på estetikk. Av den grunnen er det mest aktuelt å gjennomføre tiltaket i forbindelse 
med et miljøgateprosjekt. Tiltaket kan med fordel kombineres med innsnevring av kjørebanen. 
Dette vil gi en større fartsreduserende effekt enn sjikaner alene (Statens vegvesen, 2006). 
 

 
Figur 35 – Sideforskyvning (Statens vegvesen, 2006) 
 
Sjikaner eller lateral forskyving innebærer fysiske tiltak som tvinger kjøretøyet til sikk-sakk-
kjøring som igjen reduserer hastigheten til kjøretøyet. Sjikaner kan også opprettes ved å 
alternere parkering langs gaten, enten diagonalt eller parallelt (Traffic Calming, 2012). 
Sjikaner kan være et aktuelt tiltak der de geotekniske forholdene er så dårlige at det vil gi 
store utfordringer å anlegge humper riktig (Migell et al., 2003). 
 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,5 3,3 3,0 2,7 2,5

Sjåfører/driftselskaper 2,6 2,8 2,5 2,3 1,8

Svenske planleggere 2,9 2,5 3,4 3,3 3,3

3,1 2,9 3,0 2,8 2,6

OK OK OK OK OK

Effekt av tiltaket for Passer tiltaket  der det går buss i

Alle
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Hastighetsmålinger gjennomført i Göteborg viste en 85 %-fraktil på 38 km/t. I Enköping er det 
gjort forsøk med sideforskyvning kombinert med fartshump og innsnevring til ett kjørefelt. 
Hastighetsmålinger viste en fartsreduksjon fra 45 til 30 km/t. Også i Örebro har det vært 
gjennomført forsøk der det er innført sideforskyvninger kombinert med innsnevring til ett 
kjørefelt i to gater med fartsgrense 30 km/t. I den ene gaten, som tidligere hadde fartsgrense 
50 km/t, sank hastigheten fra 52 til 41 km/t. I den andre gaten sank hastigheten fra 45 til 37 
km/t (Sweco VBB, ukjent år). 
 
Fordeler og ulemper knyttet til sjikaner/sideforskyvninger (Migel et al., 2003) 

• Fordeler: 
o Målbar hastighetsreduksjon. 

• Ulemper: 
o Hastighetsreduksjonen er ikke like stor som ved fartshumper. 
o Busser må passere med betydelig lavere hastighet enn personbiler. Dette 

bidrar til at personbilene får en konkurransefordel sammenlignet med bussene. 
o Tiltaket forårsaker ubekvemme sidebevegelser i bussen, noe som kan lede til 

fallulykker inne i bussene. 
o Eventuelle innsnevringer som dimensjoneres for busser har mindre effekt på 

personbiler. 
o Faren for skade på bussene er stor om kjørearealet er lite. 
o Tiltaket kan oppmuntre til «rallykjøring». 

 
Sideforskyvning kun for biler kan etableres ved holdeplass. Tiltaket innebærer at man utnytter 
holdeplassen som et fartsdempende tiltak. Har man god plass, kan man bygge en refuge 
mellom kjørebanene og holdeplassen for å tydeliggjøre sideforskyvningen. Bilene må da kjøre 
rundt holdeplassen bussen betjener. På denne måten kan bussen kjøre rett ut fra 
holdeplassen uten sidebevegelse. Tiltaket er best egnet der andelen øvrig tungtrafikk er liten 
(Linderholm, 2000). 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 20 viser hvordan sideforskyvning ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 20 – Vurdering av sideforskyvninger i spørreundersøkelsen 

 
Deltakerne mente at tiltaket har brukbar effekt, spesielt på bussene. Norske og svenske 
planleggere mener at tiltaket er OK eller egnet å bruke i 30- og 40-soner, mens bussjåførene 
ikke er begeistret for tiltaket i det hele tatt. En av deltakerne sier at sideforskyvninger kan øke 
faren for at busspassasjerer faller. 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,7 3,0 3,0 2,8 2,4

Sjåfører/driftselskaper 2,6 2,5 1,8 1,4 1,4

Svenske planleggere 3,2 2,5 4,2 4,0 3,4

3,3 2,7 3,0 2,7 2,4

OK OK OK OK Lite egnet

Passer tiltaket  der det går buss iEffekt av tiltaket for

Alle
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Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
På strekninger der det går buss, bør tiltaket unngås. Grunnen til dette er at forskyvninger som 
gir redusert hastighet for biler, blir vanskelige for bussen å passere. 
 

4.7 Rundkjøringer 

Rundkjøringer anlegges for å gi bedre trafikksikkerhet og/eller kapasitet. God trafikksikkerhet 
oppnås ved at trafikantene på grunn av avbøyningen blir påført en horisontalakselerasjon, noe 
som gir lavere hastighet. I tillegg er kjøremønsteret relativt enkelt å forholde seg til, og 
alvorlighetsgraden av ulykker blir som regel liten fordi kollisjoner skjer i gunstig vinkel ved lav 
hastighet. Tiltaket er forholdsvis kostbart, og neppe aktuelt der fartsreduksjon er det eneste 
målet (Statens vegvesen, 2006). Bruk av rundkjøringer er utbredt i Norge, da denne 
krysstypen ofte gir meget god trafikkavvikling kombinert med få og lite alvorlige ulykker. 
 
Det foreligger rapporter om at enkelte bussjåfører klager over smerter i rygg, hovedsakelig på 
grunn av store rattutslag (Giæver og Tveit, 2006). 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 21 viser hvordan rundkjøring ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 21 – Vurdering av rundkjøring i spørreundersøkelsen 
 
Deltakerne synes jevnt over at rundkjøringer har bra effekt og at tiltaket er godt egnet i 
busstraseer. Dette er et av få tiltak som vurderes som mer egnet ved høyere enn lavere 
fartsgrenser. Enkelte nevner at kjørekomforten kan bli redusert. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Rundkjøringer gir god fartsdempende effekt og trafikkavvikling og er i mange tilfeller den 
foretrukne kryssløsningen. Det må sikres god avbøyning for å oppnå tilfredsstillende 
fartsdempende effekt. Tiltaket er dyrt, og kun aktuelt som tiltak i kryss. 
 
  

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 4,1 3,9 3,3 3,5 3,4

Sjåfører/driftselskaper 4,0 3,5 3,6 3,6 3,8

Svenske planleggere 4,2 4,1 4,0 4,4 4,4

4,1 3,9 3,6 3,8 3,9

Bra Bra Bra Bra Bra

Effekt av tiltaket for Passer tiltaket  der det går buss i

Alle
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4.8 Minirundkjøringer 

Minirundkjøringer bygges for å bryte siktlinjen i kryss samt å dempe hastigheten. Radiusen på 
sentraløya er normalt to meter. Busser kan kjøre rett over disse rundkjøringene dersom de 
gjøres helt overkjørbare. Målinger i Göteborg viste en 90 %-fraktil på mellom 32 og 39 km/t 
(Sweco VBB, ukjent år). 
 
Minirundkjøringer kan utføres uten skilting som vist på figur 36, eller med skilting som vist på 
figur 37. Dersom det ikke benyttes skilt, er det høyreregelen som gjelder. Tanken bak denne 
utformingen er at usikkerhet rundt hvordan det skal kjøres, skal få trafikantene til å redusere 
hastigheten. 
 

 
Figur 36 – Minirundkjøring (Sweco VBB, ukjent år) 
 

 
Figur 37 – Skiltet minirundkjøring 
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Det er vanskelig å få til god avbøyning for personbiler og tilfredsstillende fremkommelighet for 
store kjøretøy. Hele sentraløya må gjøres overkjørbar, men samtidig markeres slik at 
trafikantene forstår at de kommer inn i en rundkjøring. Tiltaket kan med fordel kombineres 
med andre fartsdempende tiltak, da minirundkjøringen i seg selv ikke alltid har fartsdempende 
effekt (Statens vegvesen, 2008). 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 22 viser hvordan minirundkjøringer ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 22 – Vurdering av minirundkjøring i spørreundersøkelsen 

 
Deltakerne mener at tiltaket har god effekt på bussen. Også når det gjelder biler mener norske 
og svenske planleggere at tiltaket har god effekt, men bussjåførene mener at effekten på biler 
er begrenset. Bussjåførene synes, i motsetning til norske og svenske planleggere, at tiltaket 
ikke passer i busstraseer. Komfort for busspassasjer trekkes frem som et mulig problem, 
mens en annen deltaker mener at minirundkjøring ikke burde være noe verre enn en vanlig 
venstresving. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Det er få gode eksempler på minirundkjøringer, og det er vanskelig å gi en anbefaling når det 
gjelder minirundkjøringer i kombinasjon med busstrafikk. 
  

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,8 3,7 3,0 3,1 3,0

Sjåfører/driftselskaper 3,4 1,8 2,4 2,2 2,4

Svenske planleggere 3,8 3,8 4,3 4,1 3,5

3,7 3,3 3,3 3,2 3,0

Bra OK OK OK OK

Effekt av tiltaket for Passer tiltaket  der det går buss i

Alle
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5 Andre fysiske fartsdempende tiltak 
5.1 Miljøgate 

Miljøgate er det som tidligere ble kalt miljøprioritert gjennomkjøring. Tiltaket brukes vanligvis 
der riksveg går gjennom et tettsted, eller på hoved- og samleveger i eldre byområder. Som 
regel er det ikke kun et ønske om lavere fart som fører til at man etablerer miljøgater. Andre 
hensikter, som for eksempel økt trygghet for gående og syklende, redusert støy og en generell 
kvalitetsheving av et område, ligger som regel også bak. Miljøgater er som regel en 
kombinasjon av en rekke forskjellige tiltak, eksempelvis redusert kjørebanebredde (Statens 
vegvesen, 2006). 
 

 
Figur 38 – Miljøgate (Statens vegvesen, 2006) 

 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 23 viser hvordan miljøgate ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 23 – Vurdering av miljøgate i spørreundersøkelsen 

 
Deltakerne i undersøkelsen mente at miljøgater har brukbar effekt, og at tiltaket passer 
ganske godt i busstraseer. En av deltakerne skriver at begrenset fremkommelighet på en 
lengre strekning kan gi tidstap. 
 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,5 3,2 3,4 3,8 3,3

Sjåfører/driftselskaper 3,0 2,7 3,3 2,8 2,5

Svenske planleggere 3,3 3,3 3,0 3,3 3,5

3,3 3,1 3,3 3,4 3,2

OK OK OK OK OK

Effekt av tiltaket for Passer tiltaket  der det går buss i

Alle
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5.2 Shared space 

Det finnes to typer shared space, den ene er for gangfart, og den andre er for lav hastighet 
(30 km/t). Når det gjelder varianten med gangfart, er tanken at mennesker kan bedrive 
aktiviteter, for eksempel stå og prate, i arealene. Gatetun er et eksempel på shared space for 
gangfart. Den andre varianten, tilpasset 30 km/t, minner mer om en vanlig gate, men 
utforming tilsier at motorisert transport har en underordnet rolle og må tilpasse seg gående og 
syklende. 
 
Hensikten med gatetun er å ta i bruk deler av gatearealer til lek og opphold. Akkurat som 
miljøgater innebærer gatetun en kombinasjon av fysiske og andre tiltak for å dempe 
hastigheten og gi en forbedring av det visuelle miljøet. Jamfør trafikkreglene har kjørende 
vikeplikt for gående, og kjøring skal skje i ganghastighet (Statens vegvesen, 2006). 
 
Skvallertorget i Norrköping er et eksempel på shared space. Krysset har 1 700 gående i 
største time. En studie viser at fremkommeligheten for busstrafikken har blitt dårligere som 
følge av at krysset ble bygget om fra signalanlegg til shared space. I tillegg til fotgjengere går 
det en bybusslinje med 4 avganger per time og 2 ekspresslinjer med 2 avganger per time. 
Totalt sett passerer 150 busser torget hvert døgn. Registreringene viste at reisetiden mellom 
to holdeplasser var på 4 minutter før ombyggingen. Etter ombyggingen har reisetiden økt til 
mellom 7 og 8 minutter. Som en følge av dette har man vært nødt til å justere rutetabellene. 
Registreringene viser at fremkommeligheten er dårligst mellom klokken 0700 og 0800 og 
mellom 1500 og 1700 (Walberg et al., 2008). 
 
I sentrale deler av byer er det et høyt antall gående og syklende, og dette stiller strenge krav 
til trafikksikkerheten. En vanlig måte å oppfylle disse kravene er å innføre gågater eller hele 
soner som er bilfrie. Dette innebærer omveger for busstrafikken, økt reisetid og lengre 
gangavstander for de reisende. En måte å forbedre dette på er å utforme sentrale bussgater 
som er «gangvennlige». Tiltaket innebærer at gaterommet utformes med høye krav til estetikk 
på samme måte som for gågater, og at busstrafikken kjører med lavere hastighet enn normalt 
(Linderholm, 2000). 
 

 
Figur 39 – Gåvennlig bussgate i Örebro (Linderholm, 2000) 
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Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 24 viser hvordan shared space ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 24 – Vurdering av shared space i spørreundersøkelsen 

 
Norske og svenske planleggere mener at tiltaket har ganske god effekt, mens bussjåførene 
mener at effekten er begrenset. Tiltaket vurderes som egnet i 30-sone, men ikke i 40- og 50-
sone. En av deltakerne mener at hensynet til blinde og svaksyne gjør shared space til en 
dårlig løsning. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Det er få gode eksempler på shared space i Norge, og det er vanskelig å gi en anbefaling når 
det gjelder shared space i kombinasjon med busstrafikk. 

5.3 Rumlefelt 

Rumlefelt består av striper på tvers av vegen. Stripene kan være laget av vegmerkingsplast, 
eller de kan være frest ned i asfalten. (Statens vegvesen, 2006). Brosteinsbelegning kan også 
benyttes (Sweco VBB Viak, 1999). Hensikten med stripene er å vekke bilførernes 
oppmerksomhet ved at det oppstår støy og vibrasjoner i bilen, samt å påvirke til 
fartsreduksjon. Fartsreduksjonen søkes oppnådd ved at avstanden mellom stripene reduseres 
når en kommer nærmere det stedet der en ønsker redusert hastighet (Statens vegvesen, 
2006). 
 

 
Figur 40 – Rumlefelt (Statens vegvesen, 2006) 

 
Det har vært eksempler på at tiltaket fører til at trafikantene benytter skulderen eller motsatt 
kjørefelt for å unngå å måtte kjøre over stripene. Feltene bør derfor legges i hele skulderens 
bredde der denne er bred og over hele kjørebanebredden hvis det er fare for kjøring i motsatt 
kjørefelt (Statens vegvesen, 2006). Rumlefelt kan også føre til at det oppstår resonans i 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,9 3,6 2,9 2,0 1,5

Sjåfører/driftselskaper 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0

Svenske planleggere 3,1 3,3 3,3 2,7 2,1

3,3 3,3 2,8 2,2 1,8

OK OK OK Lite egnet Lite egnet

Passer tiltaket  der det går buss iEFFEKT av tiltaket for

Alle
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kjøretøyet, noe som kan føre til at trafikantene velger å øke farten for å redusere vibrasjoner i 
kjøretøyet (Transport for London, 2005). 
 

 
Figur 41 – Rumlefelt (Vejdirektoratet, 2011) 

 
Rumlefelt kan være et fartsdempende tiltak i seg selv, eller det kan benyttes som et varsel til 
bilisten om at gaten forandrer seg. Fordelen med rumlefelt er at de er enkle og billige å legge, 
mens ulempen er at de fort slites ned, og at de kan bidra til ekstra slitasje på kjøretøy som ofte 
kjører der, eksempelvis buss i rute. Om rumlefeltene gir for store vibrasjoner i kjøretøy, kan 
dessuten bremselengden øke. Rumlefelt vil også bidra til økt støy utenfor kjøretøyet, noe som 
kan være negativt for lokalmiljøet (Sweco VBB Viak, 1999). 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 25 viser hvordan rumlefelt ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 25 – Vurdering av rumlefelt i spørreundersøkelsen 

 
Deltakerne i spørreundersøkelsen mener at tiltaket har brukbar effekt, men svenskene mener 
at tiltaket har liten effekt på busser. Tiltaket vurderes som OK å benytte i busstraseer. Flere av 
deltakerne peker på støy og vedlikehold som mulige problemer. 
 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 3,1 3,3 2,7 3,0 3,0

Sjåfører/driftselskaper 3,0 3,3 2,6 3,0 3,0

Svenske planleggere 1,7 2,6 3,1 3,1 3,4

2,7 3,0 2,8 3,0 3,1

OK OK OK OK OK

Effekt av tiltaket for Passer tiltaket  der det går buss i

Alle
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Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Tiltaket kan benyttes som et supplerende tiltak. Det er ikke funnet spesielle ulemper eller 
utfordringer knyttet til busstrafikk.  
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6 Andre fartsdempende tiltak 

6.1 Skilting 

Skilting er aktuelt i forbindelse med fysiske fartsdempende tiltak, men skilting kan også være 
et fartsdempende tiltak i seg selv. Det mest innlysende tiltaket er oppsetting av fartsgrenseskilt 
alene. Erfaringer viser at dersom fartsgrensen reduseres med 10 km/t, reduseres 
hastighetsnivået med cirka 3 km/t. Også fareskilt og enkelte opplysningsskilt antas å gi en viss 
fartsdempende virkning (Statens vegvesen, 2006). 
 
Den danske håndboken opererer med forvarsling av fartsdempende tiltak som et tiltak i seg 
selv. Forvarslingen tjener to hensikter: Bilistene skal ikke bli overrasket av de fartsdempende 
tiltakene som kommer, og bilistene skal redusere hastigheten (Vejdirektoratet, 2011). 
 

 
Figur 42 – Forsvarsling (Vejdirektoratet, 2011) 

 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Skilting alene gir begrenset hastighetsdempende effekt. Det er ikke funnet spesielle ulemper 
eller utfordringer knyttet til busstrafikk og dette tiltaket.  
 

6.2 Oppmerking 

Oppmerking kan være aktuelt i forbindelse med at det anlegges fysiske fartsdempende tiltak, 
men oppmerking kan også være et fartsdempende tiltak i seg selv. Et eksempel på dette er 
innsnevring av oppmerkete kjørebaner, eventuelt i kombinasjon med at det merkes opp 
sykkelfelt. En annen løsning kan være å markere et midtparti av vegen. Denne oppmerkingen 
kan gjøres profilert for å fremkalle lyd og vibrasjoner (Statens vegvesen, 2006). 
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I Canada ble det gjennomført et pilotprosjekt hvor det ble malt et bilde av en lekende jente i 
vegbanen ved en skole. Bildet er laget av betong og vinyl og er 14 meter langt. Hodet er 
400 % større enn føttene, og motivet blir derfor først realistisk i 3D når trafikantene befinner 
seg 30 meter unna bildet. Når man kjører mot bildet, ser det ut som det sakte reiser seg opp 
av vegen. På 30 meters hold ser bildet ut som et lekende barn, men når man kommer 
nærmere, forstår man at det er en optisk illusjon. Bildet er anamorfisk, noe som betyr at det er 
formet slik at det bare er forståelig når det betraktes fra en viss avstand eller et visst punkt. 
Bildet kan ligge i tre til seks måneder før det må byttes ut på grunn av slitasje. Pilotprosjektet 
skal ha hatt en enestående repsons (Gustafsson et al., 2011). 
 

 
Figur 43 – Bilde av lekende barn malt i vegbanen (Gustafsson et al., 2011) 

 
Forsøk med å merke vegbanen med gjeldende fartsgrense viste at gjennomsnittlig hastighet 
sank med 10–15 % (Sweco VBB, ukjent år). 
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Figur 44 – Oppmerking av fartsgrense i vegbanen. Eksempel fra Belgia (foto: Per Frøyland, Vegdirektoratet) 

 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Oppmerking generelt kan benyttes som et supplerende tiltak. Vi anbefaler ikke uten videre 
bruk av optiske illusjoner som vist i figur 43, da vi ikke kjenner effektene godt nok. Det er ikke 
funnet spesielle ulemper eller utfordringer knyttet til busstrafikk og oppmerking. 
 

6.3 Vekslende ensidig parkering 

Ensidig parkering vekselvis på den ene og andre siden av vegen kan tilsvare en kombinasjon 
av innsnevring av kjørebanen og sideforskyvning. Tiltaket kan ha god fartsdempende virkning 
og er også billig. Tiltaket kan være aktuelt som en første løsning til fartsdempende tiltak der 
forholdene ligger til rette for det. Som for all gateparkering kan det oppstå konflikter mellom 
syklister og biler i forbindelse med åpning av dører (Statens vegvesen, 2006). 
 

 
Figur 45 – Vekslende ensidig parkering (Statens vegvesen, 2006) 

 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Tiltaket vil ha samme effekt som sideforskyving og anbefales ikke i kombinasjon med buss 
fordi dette vil medføre store ulemper for bussen skal tiltaket ha effekt for bil. 
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6.4 Signalregulering 

Signalregulering av flere påfølgende kryss kan gjøres samkjørt slik at man får grønt lys i neste 
kryss dersom man holder en viss hastighet. Dette kan brukes som et fartsdempende tiltak, 
selv om det er vanskelig å få til «grønne bølger» på veger med trafikk i begge retninger. Det 
kan også settes opp variable skilttavler som viser hvor fort man må kjøre frem mot neste kryss 
for å få grønt lys der (Statens vegvesen, 2006). 
 
En annen løsning kan være å tvinge kjøretøyene til å stoppe ved at de får rødt lys i kryssene. 
Det er også mulig å programmere signalanleggene slik at de som bryter fartsgrensen når de 
nærmer seg krysset, får rødt lys. Ulempen med dette er at ulykker ved påkjøring bakfra kan 
øke (Statens vegvesen, 2006) og (Gustafsson et al., 2011). 
 

6.5 Portaler 

Hensikten med en portal er å markere overgang til et område der man ønsker lavere fart. 
Tiltaket kan for eksempel brukes på hovedveg ved innkjøringen til et tettsted eller bysentrum. 
En portal kan bestå av visuelle virkemidler som beplantning og belegg, men det er også mulig 
å benytte fysiske tiltak som innsnevring av kjørebanen. Det bør vurderes om sykkeltrafikk skal 
ledes utenfor portalen dersom kjørebanen snevres inn, se for eksempel (Statens vegvesen, 
2006) og (Vejdirektoratet, 2011). 
 

 
Figur 46 – Portal med fartshump og innsnevring. Sykler kan kjøre på siden (Migell et al., 2003). 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Tiltaket kan benyttes som et supplerende tiltak. Det er ikke funnet spesielle ulemper eller 
utfordringer knyttet til busstrafikk og dette tiltaket. 
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6.6 Visuelle virkemidler 

Visuelle virkemidler kan brukes for å få vegen til å virke smalere eller ha krappere kurvatur 
enn det den egentlig har. Innsnevring av kjørebanen ved hjelp av oppmerking kan ses på som 
et visuelt virkemiddel. Beplantning og oppsetting av vertikale elementer kan også benyttes. 
Trekroner som henger over kjørebanen kan få gaterommet til å virke trangere og dermed 
bidra til lavere hastighet. Det er imidlertid viktig at sikten ikke hindres, og vått løv på vegen kan 
være en fare for tohjulinger. Visuelle virkemidler antas å ha beskjeden fartsdempende effekt 
alene, og tiltaket bør kombineres med fysiske hindringer (Statens vegvesen, 2006). 
 

 
Figur 47 – Visuelle virkemidler (Statens vegvesen, 2006) 

 
Ved å redusere sikten med planter kan hastigheten til bilførerne reduseres, fordi de ikke vet 
hva som venter bak hinderet. Ulempen ved dette er at fotgjengere og syklister kan bli for godt 
gjemt. Beplantningen må passes på relativt hyppig for å passe på at ønsket effekt oppnås. 
Effekten vil også være mindre på vinteren når det ikke er løv (Sweco VBB Viak, 1999). 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Tiltaket kan benyttes som et supplerende tiltak. Det er ikke funnet spesielle ulemper eller 
utfordringer knyttet til busstrafikk. 

6.7 Automatisk trafikkontroll (ATK) 

Automatisk kontroll av fart ved hjelp av fotobokser drives av Statens vegvesen i samarbeid 
med politiet. Det er utarbeidet egne retningslinjer for valg av strekninger for ATK basert på høy 
ulykkesfrekvens og skadegradstetthet, samt at gjennomsnittshastigheten i førsituasjonen 
ligger over fartsgrensen. Flere evalueringer viser at hastigheten går ned med cirka 6 km/t på 
strekninger med ATK (Statens vegvesen, 2006). 
 
Kriterier for å installere ATK i Norge er at gjennomsnittsfarten er over fartsgrensen, og at 
skadekostnaden er mer enn 30 % høyere enn det som er normalt for lignende strekninger i 
Norge. Dersom kun ett av kriteriene er oppfylt, kan ATK likevel installeres hvis kriteriet er 
oppfylt med «god margin», og hvis den forventete reduksjonen av skadekostnadene er større 
enn kostnadene til etablering, drift og vedlikehold av ATK (Statens vegvesen, 2011).  
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For å etablere streknings-ATK må i tillegg følgende kriterier være oppfylt (Statens vegvesen, 
2011): 

• Strekningen må være mellom 2 og 10 km lang. 
• Fartsgrensen må være lik på hele strekningen. 
• Det må ikke være noen vegkryss med ÅDT over 250 på strekningen. 
• Strekningens geometri gjør det prinsipielt mulig å kjøre over fartsgrensen på hele 

strekningen. 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 26 viser hvordan ATK ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 26 – Vurdering av ATK i spørreundersøkelsen 

 
Jevnt over mener deltakerne at ATK har bra og meget bra effekt. Svenskene mener at tiltaket 
passer meget godt ved alle fartsgrenser i busstraseer, mens norske planleggere er mer 
negative ved lavere fartsgrenser. Kostnader fremheves av flere som en ulempe med tiltaket. 
Enkelte mener at streknings-ATK vil være bedre enn ATK i ett punkt. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
ATK, især streknings-ATK, har god effekt på hastigheten. Dette er et godt tiltak der det går 
busstrafikk, fordi effekten er lik for busser og biler.  
 

6.8 Fartsmålingstavler 

Fartsmålingstavler er variable skilt som viser hastigheten til passerende kjøretøy. Dersom 
hastigheten er høyere enn fartsgrensen, vises «Over» og fartsgrensen på stedet, eventuelt 
kan den reelle farten vises inntil 5–10 km/t over fartsgrensen. Det tas ikke fotografi av kjøretøy 
som kjører for fort, og det blir dermed ingen straffereaksjon. Evalueringer viser at hastigheten 
reduseres med 2–3 km/t ved fartsmålingstavler. Det er egne retningslinjer for 
fartsmålingstavler, og retningslinjene anbefaler å flytte tavlene med jevne mellomrom. På 
denne måten kan en få nytte av tiltaket flere steder (Statens vegvesen, 2006). Dette er i tråd 
med (Erwing og Brown, 2009), som påpeker at tiltakets effekt hvert enkelt sted avtar over tid. 
 

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 4,5 4,4 3,1 3,6 3,9

Sjåfører/driftselskaper 4,6 4,8 4,0 4,0 4,6

Svenske planleggere 4,5 4,5 5,0 4,8 5,0

4,5 4,5 3,9 4,1 4,4

Bra Bra Bra Bra Bra

Effekt av tiltaket for Passer tiltaket  der det går buss i

Alle
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Figur 48 – Fartsmålingstavle (Rosén og Johansson, 2007) 

 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 27 viser hvordan fartsmålingstavler ble vurdert i spørreundersøkelsen. 
 

 
Tabell 27 – Vurdering av fartsmålingstavler i spørreundersøkelsen 

 
Deltakerne mente at fartsmålingstavler har brukbar effekt, og at tiltaket kan brukes i 
busstraseer. Svenske planleggere mener i større grad enn norske planleggere at tiltaket 
passer i busstraseer. En av deltakerne fremhever at tiltaket ikke virker på de som alltid kjører 
for fort. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Tiltaket kan benyttes som et supplerende tiltak. Det er ikke funnet spesielle ulemper eller 
utfordringer knyttet til busstrafikk. 

6.9 Kampanjer, informasjonsskilt, mv. 

I de senere årene har Statens vegvesen gjennomført tidsavgrensete kampanjer med blant 
annet oppsetting av informasjonstavler for å få trafikantene til å holde riktig fart. Erfaringer fra 
Göteborg og Graz viser at bredt anlagte kampanjer har en viss fartsreduksjon (Statens 
vegvesen, 2006). 
 
  

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 2,8 2,6 2,7 3,0 3,0

Sjåfører/driftselskaper 3,6 3,0 3,0 3,0 3,6

Svenske planleggere 2,9 2,9 4,2 4,1 3,8

3,0 2,8 3,3 3,4 3,4

OK OK OK OK OK

Passer tiltaket  der det går buss iEffekt av tiltaket for

Alle
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6.10 Automatisk fartstilpasning (ISA) 

Automatisk fartstilpasning innebærer at det i biler monteres teknisk utstyr som ved hjelp av lyd 
og lys varsler at det kjøres over fartsgrensen. En annen form for varsling er at det blir tyngre å 
trykke ned gasspedalen, mens den mest ekstreme varianten er montering av fartssperrer som 
hindrer at det kjøres over fartsgrensen på det stedet bilen befinner seg (Statens vegvesen, 
2006). 
 
I Sverige har Vägverket i samarbeid med fire kommuner gjennomført verdens største forsøk 
med ISA. I løpet av tre år deltok cirka 10 000 frivillige testsjåfører, både privatbilister og 
yrkessjåfører. Resultatet fra undersøkelsen var at personskadeulykkene kunne ha blitt 
redusert med 20–30 % dersom alle brukte ISA. I Umeå, hvor 10 % av kjøretøyene var utrustet 
med ISA, ble risikoen for å bli innblandet i personskadeulykker på veger med fartsgrense 30 
og 50 km/t redusert med 3–4 %. Til sammenligning gikk ulykkene i resten av Sverige opp med 
4–5 % i samme periode (Migell et al., 2003). 
 
Fordeler og ulemper med automatisk fartstilpasning oppsummeres slik i (Migell et al., 2003): 

• Fordeler: 
o Effektiv hastighetsreduksjon til skiltet hastighet. 
o Busser påvirkeres ikke sterkere enn personbiler. 
o Det oppstår ingen kjøretøyskader som følge av tiltaket. 
o Variasjonen i hastighet mellom kjøretøy reduseres, noe som gir bedre 

trafikksikkerhet. 
o Antallet personskadeulykker er beregnet å bli redusert med 20–30 %. 
o Drivstofforbruket og forurensning reduseres. 
o Reisetiden blir uforandret. 

• Ulemper: 
o Teknikken er fremdeles kommet litt kort. 
o Hastighetsreduksjonen ved bruk av lyd og lys avtar med tiden. 
o Trafikantene kan kjenne seg overvåket. 
o Dersom hastighetsovertredelser varsles med lyd og lys, kan oppmerksomheten 

bli tatt bort fra vegen. 
o Førere av kjøretøy med aktiv fartstilpasning (fartssperre eller tung gasspedal) 

kan føle seg i vegen for andre trafikanter. 
 
Anbefaling for bruk av tiltaket i kombinasjon med busstrafikk 
Tiltaket vurderes som godt, men utviklingen har fremdeles kommet for kort. ISA kan være et 
supplerende tiltak i busser og andre tunge kjøretøy, hvor det vurderes enklere å kunne 
pålegge bruk. 
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6.11 Straffereaksjoner, overvåkning og kontroll 

Reaksjoner på brudd på fartsgrensene har betydning for hvor mye fartsgrensene respekteres, 
og dermed fartsnivået. Det er gjort erfaringer med at redusert fartsgrense med 10 km/t 
kombinert med økt overvåkning, kan redusere hastigheten med 6 km/t. Til sammenligning 
reduseres fartsnivået med 3 km/t hvis fartsgrensen reduseres med 10 km/t uten at det settes i 
verk ekstra overvåkning (Statens vegvesen, 2006). 
 
Spørreundersøkelsen 
 
Tabell 28 viser hvordan deltakerne i undersøkelsen vurderte overvåkning og fartskontroll. 
 

 
Tabell 28 – Vurdering av overvåkning og fartskontroll i spørreundersøkelsen 
 
Deltakerne, og spesielt bussjåførene, mener at tiltaket har god effekt på hastighetsnivået. 
Tiltaket vurderes å passe bra i busstraseer. Flere av deltakerne peker på at tiltaket er dyrt. 
 

  

Buss Biler 30-sone 40-sone 50-sone

Norske planleggere 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0

Sjåfører/driftselskaper 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Svenske planleggere 3,5 3,5 4,5 4,3 4,3

4,2 4,2 4,4 4,4 4,4

Bra Bra Bra Bra Bra

Passer tiltaket  der det går buss iEFFEKT av tiltaket for

Alle
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7 Oppsummering, konklusjoner og videre arbeid 
 

7.1 Mål 

Det er definert tre mål som det er tatt utgangspunkt i med hensyn på anbefalingene og 
valgene som er gjort for fartsdempende tiltak på gater og veger med busstrafikk: 

• Bedre trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister. 
• Offentlig transport sin konkurransekraft skal styrkes med tanke på komfort og tid. 
• Bussjåførenes og passasjerenes helse skal ikke påvirkes negativt. 

 

7.2 Valg av fartsdempende tiltak 

For å velge fartsdempende tiltak på strekninger der det går buss, bør det ligge en relativt 
omfattende vurdering til grunn. Vurderingene bør foretas ut fra perspektivet til vegholderen, 
busspassasjerene, bussjåføren og bussen. Fra vegholderens synspunkt er spørsmål om 
hvilken hastighet som ønskes sentralt både ut fra et sikkerhets- og et 
framkommelighetsperspektiv.  I tillegg vil spørsmål om kostnader til anlegg, drift og 
vedlikehold være viktige. Fra bussjåførens perspektiv er det viktig å vurdere hvordan 
utforming av fartsdempende tiltak virker på helse og det psykososiale arbeidsmiljøet. Fra 
busselskapets synspunkt vil det være viktig å få informasjon om hvilket tidstap og 
vedlikeholdskostnader som påføres bussene, hva tiltakene betyr for ansatte og for deres 
passasjerer. Målet om å gi reisende et konkurransemessig alternativ til bruk av privatbil bør 
også tas med i vurderingen 
 
Litteratursøket viste at tiltak som gir vertikalakselerasjon, stort sett er mer effektive enn tiltak 
som gir horisontalakselerasjon. Vi anbefaler derfor at tiltak som gir horisontalakselerasjon, 
ikke brukes når man har mulighet til å anlegge humper og man kun ønsker lavere hastighet. 
 
Følgende punkter vurderes som spesielt viktige med tanke på fartsdempende tiltak der det går 
busstrafikk: 

• Etablere tiltak med riktig utforming og i høy kvalitet slik at de ikke går i stykker. 
• Ivareta tilstrekkelig vedlikehold. 
• Antall humper og utforming på en strekning er avgjørende for hvordan en reise 

oppleves for passasjerene og sjåføren. 
• Dialog og samarbeid mellom vegholder, bestiller (fylkeskommunen), busselskap og 

sjåfører. 
 
Når det gjelder hvilke type tiltak som bør velges, foreslår vi at man tar utgangspunkt i figuren 
nedenfor. 
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Som en generell anbefaling på strekning anbefaler vi bruk av fartsputer. Etter vårt skjønn er 
det denne humptypen som i størst grad oppfyller de tre målene beskrevet i kapittel 1.2. Vårt 
inntrykk fra litteratursøket er at erfaringene med tiltaket stort sett er gode, og at de viktigste 
ulempene er problemer knyttet til vedlikehold og vinterdrift. Disse ulempene burde være 
mulige å håndtere ved hjelp av bedre oppfølging enn i dag. Når det gjelder håndbok V128, 
anbefales det at det også tas inn en fartspute for fartsgrense 50 km/t. 
 

7.3 Bygging og kontroll av fartsdempende tiltak 

Den kanskje største utfordringen i dag er at det finnes mange humper som ikke har den 
utformingen som er beskrevet i håndboken. Dette kan skyldes slurv fra entreprenør, men en 
annen mulighet er at humpene har fått en endret utforming med årenes løp som følge av 

Foretrukne tiltak

Ønsket 
hastighet 

for 
biltrafikken

Sted
Går det 
buss?

Ved behov 
for farts-

redu-
serende

tiltak 

Ja

Ved 
holdeplass

30/40/50

- Fartspute foran holdeplass

- Hump over 7 meter/hump uten bakkant

- Timeglassholdeplass/dobbel timeglassholdeplass

Ved 
gangfelt

30/40

- Fartsputer foran gangfeltet

- Opphøyd gangfelt minimum 7 meter langt

- Trafikkøy  (supplert med hump uten bakkant) 

- Innsnevring av vegbanen

50

- Fartsputer foran gangfeltet

- Trafikkøy (supplert med hump uten bakkant)

- Innsnevring av vegbanen

- Nedskilting til 30 km/t og opphøyd gangfelt minimum 7 m langt

I kryss 30/40/50

- Opphøyd kryssområde / Opphøyd gangfelt

- Rundkjøring / minirundkjøring

- Innsnevring av krysset

På 
strekning

30
- Fartsputer

- Innsnevring av vegbanen

40

- Fartsputer

- Innsnevring av vegbanen

- Hump uten bakkant ved enveiskjøring

- Modifisert sirkelhump

50
- Fartsputer

- ATK

Nei Se HB V128 



 

  
 

 

 
 
76 
Oppdrag 256111; KAA 
p:\141\256111 fartsdempenden tiltak tilpasset busstrafikk\08 rapporter\rapporter\endelig rapport 
mars 2015\09_04_2015- rapport del 1 fartsdempende tiltak buss.docx 

 
 
 
 

09.04.2015 
Fartsdempende tiltak tilpasset busstrafikk 

 

ra
o4

n2
 2

00
8-

01
-2

3 

slitasje eller setninger på og ved humpen. Dette kan føre til at humpene ikke kan passeres 
med gjeldende fartsgrense. Vi anbefaler derfor at det gjennomføres en omfattende 
kartlegging/kvalitetssikring av eksisterende humper. En lignende oppgave er allerede 
gjennomført da gangfeltene i Oslo og Akershus ble gjenstand for omfattende kvalitetssikring 
de senere årene. Fartshumper bør følges opp gjennom hele livsløpet. 
 
Når det gjelder etablering av nye humper, foreslår vi at humper som bare er laget av asfalt, 
kun anlegges på veger hvor det ikke er busser eller stor andel tunge kjøretøy. På veger som 
trafikkeres av busser/stor andel tunge kjøretøy, bør humpene utføres i betong. En strekning 
på 10 meter foran og bak humpene bør også anlegges i betong. Etter at humpene er bygget, 
må det gjennomføres en kontroll for sjekke at anlagt hump stemmer overens med planlagt 
utforming. 
 

7.4 Videre arbeid og undersøkelser 

Gjennomgangen av litteratur viste at det med fordel kunne vært gjennomført flere før- og 
etterundersøkelser av fartsdempende tiltak. Vi trenger mer erfaringsdata og ikke minst med 
hensyn på busser. Spesielt vanskelig har det vært å finne data om hastighet over modifiserte 
sirkelhumper sammenlignet med sirkelhumper. Dette gjør det vanskelig å anbefale den ene 
humptypen i stedet for den andre. Vi anbefaler at det gjennomføres hastighetsmålinger over 
forskjellige typer humper for at man lettere skal velge den ene eller andre typen. 
 
I Sverige er det relativt vanlig å lage humper med sirkelformete ramper og en plan toppflate i 
midten, det vil si en trapeshump der rampene er erstattet av sirkelsegmenter. Denne 
løsningen kan gjøre opphøyde gangfelt, som i Norge stort sett alltid utformes som 
trapeshumper, mer behagelige å kjøre over for bussjåfører og -passasjerer. Tiltaket reduserer 
heller ikke bussenes konkurransekraft like mye som trapeshumper. Vi anbefaler at det gjøres 
forsøk med denne humptypen. 
 
Forsøkene som er gjort med «intelligente» tiltak, for eksempel radarstyrt fallem eller 
gummipølser er interessante. Foreløpig er det for få erfaringer til at tiltaket bør anbefales i 
håndbok V128, men vi mener Vegdirektoratet bør være positivt innstilt hvis en kommune 
ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt. 
 
Det bør også forskes på erfaringer med drift og vedlikehold, spesielt med tanke på 
materialbruk. 
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