Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Drift og vedlikehold for flere
gående og syklende hele året!

Foto: Knut Opeide

Liv Øvstedal, Vegdirektoratet

Rammer, forventninger

Hvordan få flere til å gå og sykle
i byer og tettsteder?
Mål (Nasjonal transportplan, strategier)
• Flere skal gå og sykle uten økning i ulykker
• Mer attraktivt for alle grupper å gå og sykle
• I byer og tettsteder skal persontrafikk øke som kollektiv, sykkel og gange
(nullvekstmål for personbiltrafikk i NTP)
Forventninger:
• Drift og vedlikehold som gir god framkommelighet, tilgjengelighet og høy sikkerhet
– så bra at gang- og sykkelarealene foretrekkes.
• Forutsigbar standard for hele reiseveien
Vinterdriften er spesielt utfordrende og kritisk for å gi trafikanter et godt og forutsigbart tilbud.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-19 (20):
● Rutiner for sammenhengende kvalitet, koordinering mellom aktører
● Bedre vinterdrift, god belysning, frie gangveier, utbedre hindringer, god kontrastmarkering, vedlikeholde ledelinjer.

Standard for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg
(R610):

Gang og sykkelveier skal være
framkommelige og så attraktive for gående
og syklende at de foretrekker å ferdes der
framfor i kjørebanen.
Foto: Knut Opeide

Trafikksikkert, tilgjengelig, forutsigbart og fungere mht. universell
utforming.

Enkel inspeksjon årlig med visuell kontroll av ferdselsareal for
gående/syklende, til fots eller ved bruk av sykkel.

Foto: Knut Opeide

Samme krav til trafikkberedskap for uforutsette hendelser for gangog sykkelveg som på tilliggende veg, < 4 timer uten tilliggende veg.

God drift er god samfunnsøkonomi
35-45 % av alle skadde fotgjengere per år skades på
underlag med snø eller is.
For eldre over 65 år skjer 77 % av fallulykkene
i vinterhalvåret, fra oktober til mars.
Hoftebrudd er dyrt. Mange som rammes får ikke tilbake
sitt tidligere funksjonsnivå.

1 av 10 skadde fotgjengere i trafikkulykker
8 av 10 skadde fotgjengere i fallulykker

Kilde:www.tv2.no

- risiko 8 ganger høyere ved snø og is
- ujevnheter viktig årsak sommer
Hovedårsakene er glatte veger og fortau og mangelfull
snørydding eller strøing av gangarealene.
Kilde: Tiltakskatalog for transport miljø og klima, www.tiltakskatalog.no

Figur: Skadade och allvarligt skadade fotgängare i fallolyckor
fördelade över årets månader. Berntman (2015).

Everyone should be able to reach to their destination without accidents
7 av 10 skadde fotgjengere i Oslo skades om vinteren, (fall)skaderisiko dobbelt så høy vinterstid.
Potensialet for skadereduksjon ved bedre vinterdrift er estimert til 20 %.
TØI (2019)

Foto: Ida Harildstad

Definisjon av gående
Trafikkreglene § 2 nr. 3
►

► Personer som ferdes til fots
► går på ski eller rulleski
► fører rullestol (manuell/elektrisk), sparkstøtting eller aker kjelke
► leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy
► med rullator, førerhund, mobilitetsstokk eller lignende

Sykkel, fraktesykkel,
transportsykkel, varesykkel,
tandem, håndverkersykkel,
elektrisk sparkesykkel,
andre små elektriske
kjøretøy (< 20 km/t) …

og bidra til hele reisekjeder med
universell utforming.

Foto: Knut Opeide

Vi skal ivareta framkommelighet
og trafikksikkerhet – hele året
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FoU-program (2017-21) BEVEGELSE

Drift og vedlikehold har betydning for aktiv transport, mobilitet og velferd
Drift og vedlikehold
har betydning for

●
●
●
●

Antall reiser
Reisemiddel
Reiserute
Skaderisiko

Målestokk for god kvalitet: Eldre (kvinner) og personer med nedsatt
funksjonsevne påvirkes mest

● Går/sykler daglig: Betyr mer for de som går/sykler daglig enn de
som svarer ofte eller av og til (Bergen kommune 2019)
● Barn og unge: Lite kunnskap, belysning viktig for trygghet, komfort
har betydning (Øvstedal & Ryeng, 2004)
● Kvinner: Påvirker kvinners mobilitet mer enn menn, til fots og på
sykkel (Aldred m.fl. 2017)

● Eldre: Påvirker eldres mobilitet i særlig grad, kvinner mer enn menn
(Hjorthol m.fl. 2011, Skogheim 2011, Nilsson m. fl. 2013, Lundgren og Aylward 2015)

● Nedsatt funksjonsevne: Påvirkes i særlig grad, avhengig av god
driftsstandard (Øvstedal & Ryeng 2004, Rosenberg m.fl. 2013)
Urbanet Analyse (2017): Kunnskapsoppsummering
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/pagaende-fou-program/bevegelse

Hvilke driftsrutiner er viktige?
Vinterdrift har vesentlig betydning
Jevne overflater, tilstrekkelig friksjon, fjerne hindringer
• Gående. Vesentlig for arbeidsreiser, for antall turer for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
• 75 % av 67+ år er mindre ute vinterstid, 30 % opplever vinterdriften som utilstrekkelig
(Loftsgarden & Johannessen 2011, Lundgren & Aylward 2015)

• Syklister: Snørydding med forutsigbar god framkommelighet (jevnt, fast) forlenger sykkelsesongen

God belysning
• Skjøtsel: Vegetasjon kan redusere belysningsnivået med 27-77 % (Jägerbrandt 2011)
• 60 % opplever utrygghet pga. dårlig belysning (Backer-Grøndahl m.fl. 2017)
• Unngår å reise eller velger andre ruter (Nilsson m.fl. 2013)

Eksempel på kostnadsfordeling
ved driftsstandard GsB med 10 feiinger
(MOTIV-beregning))

Dekkevedlikehold, friksjon og renhold
Fjerne ujevnheter, groper, hull, nivåforskjeller, ujevne dekker av stein og heller, renhold, tilfredsstillende friksjon
• Godt dekke gir bedre sikkerhet og komfort for fotgjengere og mer fysisk aktivitet (Arvidsson 2016)
• Godt dekke gir sykkelvennlighet, sykkelkomfort, påvirker rutevalg og ulykkesrisiko (Niska og Sjögren 2007)

Vinterdrift, belysning og ujevnheter er vesentlig for antall fallskader, spesielt for eldre kvinner.
Tiltak for bedre friksjon vinterstid og bedre belysning kan være lønnsomme, spesielt hvis de gir ny trafikk (Veistein, Fearnley, Elvik 2019)

Anlegg og drift skal gi enkel, trygg, sikker ferdsel for

gående og syklende:
•

God framkommelighet, enkel forflytning, uten hindringer

•

Enkel orientering, lett å finne fram, informasjon med flere
virkemidler samtidig

•

Unngå miljøbarrierer som forurensing, støy, støv,
allergener.

Skal kunne benyttes av flest mulig:
Manglende drift og vedlikehold gir redusert
framkommelighet for alle, umulig å ferdes utendørs for noen.
Håndbok R610: Funksjonskrav og tiltakskrav (material-,
metode-, utførelseskrav) for å sikre objektets funksjon.
• Begrense miljøproblemer, støy, forurensning, m.m.
• Begrense antall skadde og drepte samt materielle skader.

Universell utforming

Unngå miljøbarrierer
Virkemidler (universell utforming)
• Godt renhold og fjerning av sand.
• Gode rutiner for drift og vedlikehold av grønne områder,
velg pollensvake planter.
• Velg produkter uten allergiframkallende kjemikalier,
materialer som er lette å holde rene, uten giftige avgasser,
unngå fuktskader.
• Unngå allergifremkallende materialer i utstyr som berøres.
• Unngå røyking ved holdeplasser og innganger.
• Tillat dyr på avgrensede områder på knutepunkt,
i transportmidler.
• Valgmuligheter for mat og drikke
• Varsle endring i luftkvalitet

R610: Begrense miljøproblemer, støy, forurensing, mm.
Foto: Undi Thorstensen

Framkommelighet
Virkemidler (universell utforming)
•

Korte avstander

•

Logisk, oversiktlig, forutsigbart

• Jevnt sklisikkert underlag
• Unngå terskler og nivåsprang

• Lav fysisk anstrengelse
•

Minimer tverrfall og stigninger

• Nok plass for tilgang og bruk

Jevn sklisikker overflate– enkel å gå/trille på

• Utstyr som alle kan nå
•

Støtte og avlastning (håndlister, benker)

•

Fleksibel i bruk

R610 Mål for drift og vedlikehold (generelle krav):
•

God tilgjengelighet og kort reisetid for alle trafikanter

•

Drift og vedlikehold skal utføres slik at det fører til minst mulig
forsinkelser eller ulemper for alle trafikanter.
Foto: Ida Harildstad

Opprettholde (sommer)

Jevnt fast sklisikkert underlag
Unngå terskler og nivåsprang

Lav fysisk anstrengelse
•

Bredde ferdselsareal min. 2 m,
soneinndeling, kontraster

•

Unngå snublefare, nivåsprang 2 cm

•

Friksjon – ulike materialer

•

Fjerne grus, løv, allergifremkallende
vekster
Strøing
• Mye grus bidrar til fallulykker.
Ofte og tidlig kosting = dyrere
Orientering
•

Belysning, oppmerking, informasjon

•

Bevare ledelinjer

R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger
To vinterdriftsklasser
•

Kl. 06-23: krav til jevnhet, tverrfall, inkl. trapper, ramper

GsA: Bar vei, syklustid som tilliggende vei (maks. 2t)
• I bymessige strøk med høy gang-/sykkeltrafikk
• Hovednett for sykkel
• Ferdselsareal med taktile indikatorer
GsB: På andre gang- og sykkelveier

• hard jevn snø- eller issåle med maks 1 cm løs
snø, syklustid som tilliggende vei (maks. 3t)
Hovedprinsipp:

• Forutsigbar god sikker framkommelighet for alle
trafikanter (miljøhensyn).

Ferdselsareal for gående og syklende skal være farbar og
attraktiv slik at de foretrekker å ferdes der framfor i
kjørebanen.

Foto: Knut Opeide

• Perioder med vanskelige føreforhold pga. vintervær skal
begrenses og best mulig veggrep og jevnhet skal sikres.

Kan deles inn i strødd og ikke
strødddel iht. beskrivelse.
Foto: Alf Støle

Sammenheng i ledende element

https://www.nrk.no/telemark/dette-er-alt-heidi-ser-nar-snoen-kommer-1.13849156

Eksempel synsnedsettelse:
Slik kan grå stær kan arte seg.
De fleste over 70 år opplever grå
stær, i noen grad.

Fart, belysning,
motlys, nedbør ….

Foto: www.blindeforbundet.no

Ruteopplæring for blinde

Illustrasjoner: Bjørbekk og Lindheim/Naarud StokkeWiig

Foto: Statens vegvesen

Universell utforming

Orientering
• Enkelt og logisk fysisk miljø, intuitivt og gjenkjennelig
• Informasjon gitt på flere måter:
Design, farger, symboler, belysning, lyd, overflate.
• Ryddig inndeling i soner:
Gangareal med jevnt sklisikkert underlag fritt for hindringer,
møbleringssoner.
• Ledelinjer og kjennemerker:
Overflater som informerer om bruken (synlig og følbart),
sammenheng i ledende element
• Varsling av fare
• Belysning for orientering og trygghet
• Gode kontraster

Tilrettelegge for
orientering
Logisk og forutsigbart
Ryddig inndeling i soner:
Gangareal fritt for hindringer med
jevnt sklisikkert underlag,
møbleringssoner.

Overflater som informerer om
bruken

Foto: Elisabeth Skuggevik

Foto: Ingrid Øvsteng

Informasjon gitt på flere

måter
Belysning som bidrar til
orientering og trygghet

Gode kontraster

Detaljene er viktige for om anlegget blir brukbart
Foto: Knut Opeide

Gang- og sykkelareal
Utfordringer
Opprettholde
•
•
•
•
•

Min. 2 m bredde på ferdselsareal
Soneinndeling, kontraster: Snøkanter, strøing.
Jevn overflate nivåsprang 2 cm
Friksjon (stigning, trapper, holdeplass)
Belysning, oppmerking, informasjon

Utfordringer:
Unngå is og snøfonner, vanndammer
• I kryss, gangfelt, mellom gs-veier
• Ved underganger
• Ved bussholdeplasser, leskur
• Snøopplagring som sikthinder
(samarbeid, koordinering, rekkefølge)

Sommer:
• Løs reklame, møblering
• Rydde grønt, fjerne sand

Opprettholde (vinter)
•
•
•
•

Min. 2 m bredde på ferdselsareal
Soneinndeling, kontraster: Snøkanter, strøing.
Jevn overflate nivåsprang 2 cm
Friksjon (stigning, trapper, holdeplass)

Forskjeller i friksjon
• Mellom gs-vei, gangbro/overgang, undergang
• Ulike materialer
• Terreng, nærhet til vann
• Is fra snøopplagring, takrenner
Strøing
• Mye grus bidrar til fallulykker.
Ofte og tidlig kosting = dyrere
Orientering
• Belysning, oppmerking, informasjon
• Bevare ledelinjer

Foto: Trondheim kommune

Kryssingssteder
Utfordringer:
•

Framkommelighet: Unngå
vanndammer, snøfonner, rydde
midtrefuge i tilstrekkelig bredde

•

Orientering: Er informasjon synlig og
kjennbar (taktile indikatorer,
kantstein)?

•

Er det lett å krysse kantsteinen med
små hjul?

•

Er gåmann-knappen tilgjengelig?

•

Unngå snøhauger som hindrer sikt,
skjuler gående

Foto: Knut Opeide

Kryssingssteder
Utfordringer:
•

Framkommelighet: Unngå
vanndammer, snøfonner, rydde
midtrefuge i tilstrekkelig bredde

• Er gåmann-knappen
tilgjengelig?
•

Orientering: Er informasjon synlig
og kjennbar (kantstein)?

•

Unngå snøhauger som hindrer
sikt, skjuler gående

Holdeplasser
Utfordringer:

• Atkomst til holdeplassen?

• God friksjon eller
is og vann ved avstigning?
• Isdannelse fra snøsmelting?
• Kan bussen kjøre inntil,
opprettholdes kantsteinhøyde?

Tilrettelegging for orientering
Forutsigbarhet

Gangarealer fri for hindringer
Overflater som informerer om bruken
Informasjon gitt på flere måter

Foto: Knut Opeide

Belysning som letter orienteringen
og øker sikkerheten

Fotograf: Svein Tybakken, Kristiansand kommune

Hvordan sikre universell utforming hele året
gjennom drift og vedlikehold?

• Ivareta alle ledd
• Samarbeide på tvers av forvaltningsnivå og
fag.
• Tenke universell utforming
i alle vedlikeholds- og utbedringsprosjekter.
• Prioritere vinterdrift av g/s-anlegg – og
legge til rette for det.

Henriette
Foto:
Opeide Erken Busterud
Knut
Foto:

• Øke kompetansen

Hvordan sikre universell utforming hele
året gjennom drift og vedlikehold?

1. Bygge riktig, nye løsninger
2. Kompetanse
3. Riktig metode og utstyr,
ansvar og samordning

Foto: Alex Klein-Paste

4. Prioritering

Foto: Knut Opeide

5. Informasjon
til publikum

Hvordan sikre universell utforming hele
året gjennom drift og vedlikehold?

• Kompetanse om drift og om trafikanter
Opplæring, skape forståelse i alle ledd,
hos utførende.

• Riktig metode og utstyr,
ansvar og samordning
• Prioritering
• Informasjon
til publikum

Foto: Knut Opeide

Hvordan sikre universell
utforming hele året gjennom
drift og vedlikehold?
• Kompetanse om drift
og om trafikanter

• Riktig metode og utstyr,
ansvar og samordning
• Prioritering

Foto: Knut Opeide

• Informasjon
til publikum

Foto: Ida Harildstad

Hvordan sikre universell utforming hele året
gjennom drift og vedlikehold?
•

Kompetanse
om drift og om trafikanter

•

Riktig metode og utstyr,
ansvar og samordning

www.skisporet.no

Foto: Knut Opeide

• Prioritere
• Informasjon til publikum

Praktiske tiltak
• Brøyting med fokus på detaljer.
• Feiing vinterstid ved «bar veg» og «hvit veg» gir jevnt underlag og god friksjon på snødekke.
• Sanding gir god friksjon og visuell leding.
• Feiing gir rent attraktivt underlag uten støvplage.
• Fjerne løse gjenstander som tar plass og står i vegen.
• Opprettholde god kontrast på trappetrinn, ved ledelinjer osv.
• Opprettholde fysiske og visuelle ledelinjer ved vegetasjonsfjerning, feiing og renhold.
• Opprettholde god belysning – skifte pærer, fjerne vegetasjon.
• Fjerne allergifremkallende vegetasjon som burot før den blomstrer.
Sjekkpunkt
• Er det hindringer i gangarealene? Er kantene opprettholdt?
• Kommer alle inntil funksjonene i anlegget (benk, trykknapp, ruteinformasjon)?
• Hvordan er sikten?

Vi skal bidra til reisekjeder med universell utforming.
Vi skal ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for
alle gjennom hele året.

Takk for
oppmerksomheten!

Foto: Knut Opeide

