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1. Prosjektets bakgrunn og formål  
 
9. mai 2012 ble forslag til reguleringsplan for ny E 134 gjennom Kongsberg vedtatt i Kongsberg 

kommunestyre. Prosjektet legger blant annet opp til at Gomsrudveien (Fv 87) mellom Myntbrua og 

Bølgen bru skal bygges om til en 4-feltsveg.  Byggestart vil sannsynligvis bli høsten 2013. 

 

Figur 1: Kartet viser det nye vegsystemet (sorte linjer) og anleggsområdet (rød skravering).  

Under anleggsperioden må Gomsrudveien mellom Ove Gjeddes veg og Bølgen bru stenges og Ove 

Gjeddes veg vil fungere som omkjøringsveg. Omkjøringsperioden kan få en varighet på opptil 2 år.   

 

Figur 2: Kartet viser den delen av Gomsrudveien som må stenges og omkjøringsveien.  
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Anleggsarbeidet vil pågå tett innpå Tislegård ungdomsskole og vil påvirke elevenes skoleveg.  Selv om 

gangbrua over Gomsrudveien ved skolen skal holdes åpen under hele anleggsperioden vil 

anleggsarbeidet medføre konsekvenser for elevenes skoleveg på flere måter: 

 De elevene som krysser Gomsrudveien andre steder enn over gangbrua ved skolen, f eks i 

gangfeltet ved Grindene, må krysse en veg med pågående anleggsvirksomhet.  

 De elevene som går/sykler langs Gomsrudveien/Lågen fra sør, må under stenging av 

Gomsrudveien i stedet gå/sykle Ove Gjeddes veg og gatenettet «innenfor». 

 De elevene som går/sykler langs Ove Gjeddes veg, krysser Ove Gjeddes veg eller krysser 

sideveger i nærheten av Ove Gjeddes veg vil oppleve en betydelig trafikkøkning i Ove Gjeddes 

veg under omkjøringsperioden. Foreløpige beregninger tilsier at det vil bli en tredobling av 

trafikkmengden i Ove Gjeddes veg under omkjøringsperioden.  

På bakgrunn av dette bestemte prosjektet seg for å jobbe systematisk med å kartlegge hvilken risiko 

anleggsarbeidet vil medføre for elevenes skoleveg og legge dette til grunn for valg av eventuelle 

sikkerhetstiltak under anleggsperioden.  

Trafikksikkerhet under anleggsarbeid har fått et økt fokus i Statens vegvesen de siste årene. I 2010 

gjennomførte Region sør en temaanalyse av «vegarbeidsulykker». Analysen bygde på dybdeanalyser 

av 23 dødsulykker som hadde funnet sted i forbindelse med arbeid på/ved veg, og fokuserte på den 

risikoen trafikantene utsettes i forbindelse med slikt arbeid. Temaanalysen viste at det var særlig myke 

trafikanter som ble utsatt for høy risiko (12 av 23 drepte trafikanter var gående/syklende) og at det var 

mange barn/unge som ble drept i slike ulykker (5 av 23 drepte trafikanter). 3 av de 5 dødsulykkene 

med barna/ungdommene skjedde på veg til/fra skolen. Rapporten underbygger hvor viktig det er at 

Statens vegvesen jobber systematisk med å ivareta sikkerheten for alle trafikantgrupper under 

anleggsarbeid. Det forutsetter at vi bl a gjennomfører risikovurderinger og iverksetter eventuelle tiltak 

i forkant av byggearbeidet.  

«Temaanalyse av ulykker i tilknytning til vegarbeid 2005-2009» kan lastes ned her: 

http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Ulykkesdata/Analyse+av+dodsulykker+UAG 

Det framtidige byggearbeidet langs Gomsrudveien vil pågå i en del av Kongsberg som ligger innenfor 

Statistisk sentralbyrås (SSB) tettstedsdefinisjon. Det betyr at området er tettbebygd (mindre enn 50 m 

mellom boligene) og at det sannsynligvis er mange gående/syklende som befinner seg i dette området. 

Derfor har vi valgt å fokusere på risikoen knyttet til gående og syklende. Som beskrevet ovenfor vil 

skolevegen til elevene ved Tislegård ungdomsskole bli sterkt berørt av anleggsarbeidet. Siden 

offentlige myndigheter har et spesielt ansvar for å sikre skoleveg har vi valgt å fokusere på sikkerheten 

knyttet til deres skoleveg.  

Å vurdere sikkerheten til gående og syklende er en krevende oppgave fordi vil som regel mangler 

informasjon om hvor de gående/syklende beveger seg og hvor mange som beveger seg på de ulike 

delene av vegnettet.  Å gjennomføre en risikovurdering av elevenes skoleveg i anleggsperioden 

forutsatte at vi kartla dette nærmere i samarbeid med elevene. Vi valgte å samarbeide med elevene på 

http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Ulykkesdata/Analyse+av+dodsulykker+UAG
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8. trinn (ca 115 elever, født i 1998) fordi dette er elever som sannsynligvis fortsatt vil gå på Tislegård 

under anleggsperioden.  

Formålet med prosjektet har vært følgende:  

 Å gjennomføre en kartlegging av elevenes reisevaner, veivalg til/fra skolen (kartlegge 

skolevegen) og de konfliktpunktene de opplever på eksisterende vegnett. Denne kartleggingen 

ble gjennomført i samarbeid med elevene.  

 Å gjennomføre en risikovurdering av elevenes skoleveg under anleggsperioden. Først 

gjennomførte vi en forenklet risikovurdering i samarbeid med elevene. Deretter gjennomførte 

prosjektet en risikovurdering, på bakgrunn av den informasjonen elevene hadde gitt oss. 

Hensikten med risikovurderingen var å belyse hvor vidt det er behov for å gjennomføre 

sikkerhetstiltak og i så fall foreslå eventuelle sikkerhetstiltak.  

 De siste 5 årene har Statens vegvesen Region sør gjennomført et stort antall risikovurderinger. 

I disse prosessene har vi innhentet kunnskap fra fagpersoner som f eks ansatte i kommuner, 

brannvesenet, politiet og Statens vegvesen. Vi har imidlertid liten erfaring med å innhente 

kunnskap fra berørte brukergrupper. Med dette prosjektet ønsker vi å vise hvordan man kan 

innhente nyttig kunnskap om reisevaner, veivalg og konfliktpunkter gjennom samarbeid med 

en berørt brukergruppe (ungdomsskoleelever), og på denne måten bidra til å utvikle metoder 

for slik kunnskapsinnhenting.  
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2. Beskrivelse av metoden for samarbeid med elevene 
 

Organisering av samarbeidet 
 
Samarbeidet med elevene forutsatte at vi fikk en godkjennelse fra skoleledelsen om å bruke 

undervisningstimer til å komme i kontakt med elevene. Etter at vi hadde gjennomført et 

oppstartsmøte med skoleledelsen og fått deres tillatelse til å sette i gang arrangerte vi et 

informasjonsmøte for alle lærerne ved skolen. På denne måten sikret vi at lærerne var kjent med 

formålet med prosjektet og undervisningsoppleggets innhold. I tillegg utarbeidet vi skriftlig 

informasjon om prosjektet og undervisningsopplegget. Dette sendte skoleledelsen ut til alle lærere og 

foresatte ved skolen.  

Elevene i de 5 klassene på 8. trinn (115 elever) ble delt inn i 4 grupper. Vårt undervisningsopplegg 

omfattet 2 skoletimer og ble gjennomført med hver av disse 4 gruppene. Undervisningsopplegget ble 

gjennomført 7. og 8. juni i ordinære klasserom. På forhånd hadde skoleledelsen hjulpet oss med all 

praktisk tilrettelegging.  

Om «undervisningsopplegget» 
 
«Undervisningsopplegget» bestod av både informasjon, faglig forelesning, individuelt arbeid med 
oppgaver (skriftlig) og felles oppgave i klassen (muntlige innspill).  
  

A. Informasjon om Statens vegvesen, og det framtidige utbyggingsprosjektet (ny E 134) og formålet med 

samarbeidsprosjektet med elevene ved Tislegård ungdomsskole.  

B. Gjennomgang av spørsmålene i «arbeidsboka». 

C. Individuelt arbeid med oppgavene i «arbeidsboka» (kartlegging av reisevaner, veivalg til/fra skolen og 

konfliktpunkter på dagens vegnett). 

D. Informasjon om anleggsarbeidets konsekvenser for elevenes skoleveg, generelt om risiko for 

gående/syklende under anleggsarbeid og gjennomgang av en «ulykkeshistorie». 

E. Felles vurdering av risiko under det framtidige anleggsarbeidet (konfliktpunkter under 

anleggsperioden). 

F. Evaluering av dagen og informasjon om belønning.  

 

  
Figur 3: Kari-Anne og Vibeke noterer og forklarer… 
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Informasjonen og de faglige forelesningene ble presentert muntlig, samtidig som vi viste illustrasjoner 

og tekst på tavla via pc/prosjektor. Det individuelle arbeidet ble gjennomført ved at elevene ga sine 

besvarelser skriftlig i hver sin «arbeidsbok». Risikovurderingen ble gjennomført ved at elevene ga oss 

muntlige innspill som videre ble notert på tavla.    

Innholdet i «arbeidsboka» 
 
En viktig del av forberedelsene var å utarbeide en «arbeidsbok» som bestod av oppgaver som elevene 

skulle besvare individuelt. Vi utarbeidet kart som omfattet skolekretsen (elevenes bosted) og som var 

lesbare for elevene. Siden kartene bl a skulle brukes til å tegne inn veivalg (skoleveg) måtte de også 

vise gs-veger og grøntområder som elevene kunne gjenkjenne.  

«Arbeidsboka» bestod av følgende oppgaver:  

a) Kartlegging av bosted og elevenes reisemåte til/fra skolen – sommer og vinter.  

b) Kartlegging av hvilken vei de velger til/fra skolen – sommer og vinter. Elevene ble bedt om å 

tegne inn boligen sin og hvilken rute de går/sykler/blir kjørt.  

c) Kartlegging av punkter i nærmiljøet som elevene definerte som «konfliktpunkter» (steder de 

mener det kan skje ulykker, hvor de følger seg utrygge osv), samt begrunnelse for dette 

(hvorfor de mener det kan skje ulykker her).  

 

Figur 4: 8. klassinger i flittig arbeid! 

Oppgavene i arbeidsboka omhandlet elevenes vurdering av konfliktpunkter på eksisterende vegnett. 

Da elevene hadde avsluttet arbeidet med disse oppgavene gikk vi inn i en ny fase hvor vi fokuserte på 

risikoen under det framtidige anleggsarbeidet. Vi tror denne rekkefølgen var avgjørende for at elevene 

skulle «henge med» og ikke bli unødvendig forvirret.     
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Felles vurdering av risiko under anleggsarbeidet ble gjennomført ved at vi stilte muntlige spørsmål om 

hvor elevene tror det kan bli flere eller nye ulykker under anleggsarbeidet. For å hjelpe elevene i gang 

hadde vi på forhånd utarbeidet en «bildeserie» av punkter langs elevenes skoleveg. Dette fungerte 

som et nyttig verktøy for å få i gang innspill fra elevene.   

  

Figur 5: Eksempler fra «billedserie» 

 

Behandling av elevenes skriftlige besvarelser  
 
Elevenes skriftlige besvarelser ble systematisert og oppsummert. Av de 98 besvarelsene var det kun 4 

besvarelser som ikke holdt god nok kvalitet. Disse ble forkastet og ble ikke tatt med i det videre 

arbeidet.   

Elevenes besvarelser viste seg å holde generelt god kvalitet. Elevene hadde vært presise mht å tegne 

inn veivalg og kartfeste konfliktpunkter. Elevenes besvarelser var også utfyllende mht beskrivelser av 

hva slags ulykker som kan skje og begrunnelser for slike ulykker (medvirkende årsaker). 

Nærmere beskrivelse av arbeidsbokas innhold og hvordan besvarelsene ble systematisert og 

oppsummert omtales i kapittel 3.  
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3. Kartlegging av elevenes bosted og reisevaner til/fra skolen   
 

Skolekretsen Tislegård 
 

Elevene som sokner til Tislegård ungdomsskole bor innenfor barneskolekretsene; «Madsebakken» og 

«Gamlegrendåsen» (se kartet nedenfor). Skolekretsen Tislegård ligger altså på østsiden av Lågen. Det 

er særlig to sterkt trafikkerte hovedveger som går gjennom denne skolekretsen: Drammensveien 

(E134) og Gomsrudveien (Fv 87). Tislegård ungdomsskole ligger plassert mellom Lågen i vest og 

Gomsrudveien i øst. Det betyr at de fleste elevene må krysse minst én av disse vegene til/fra skolen.    

 

Figur 6: Kart som viser skolekretsen Tislegård ungdomsskole. 

  

Tislegård ungdomsskole 

E134 

Fv87 



11 
 

Elevenes bosted innenfor skolekretsen 
 

Elevene i 8.trinn bor forholdsvis spredt og jevnt fordelt innenfor skolekretsen. 55 elever bor innenfor 

området Gamlegrendåsen og 41 elever bor innenfor Madsebakken/Kapermoen/ Tislegård. Det samme 

mønsteret gjelder dersom vi ser alle elevene ved skolen under ett (315 elever). Dette medfører at 

elevenes skoleveg fordeler seg på mange traséer innenfor skolekretsen og at det ikke er grunnlag for å 

prioritere noen områder fremfor andre.  

Elevenes reisevaner 
 

Grunnlaget for de resultatene som følger i dette kapittelet er 94 individuelle besvarelser. 4 elever 

hadde to boligadresser, én innenfor Madsebakken og én innenfor Gamlegrendåsen. 1 elev hadde to 

boligadresser, begge innenfor Gamlegrendåsen. 2 elever bodde utenfor skolekretsen.   

Elevene ble stilt følgende spørsmål:  

 

  
Figur 7: Første oppgave i «arbeidsboka». 

 

Resultatene ble sortert etter hvor vidt elevene bor innenfor områdene Gamlegrendåsen eller 

Madsebakken/Kapermoen/Tislegård.  
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Nesten alle går eller sykler – hele året 

Resultatet viser at det er en stor andel av elevene som går eller sykler. Dette gjelder begge områdene. 

Om sommeren er det kun 3 % av elevene som sier at de som oftest blir kjørt. Om vinteren er det 8 % 

av elevene som sier at de som oftest blir kjørt. Blant disse er det én elev som får skoletransport (taxi).   

 

 
Diagram 1: Reisevaner for elever som bor innenfor Madsebakken/Kapermoen/Tislegård (41 stk), sortert 

etter sommer og vinter. Reisevanene gjelder «hva man som oftest gjør».   

 

 
Diagram 2: Reisevaner for elever som bor innenfor Gamlegrendåsen (55 stk), sortert etter sommer og 

vinter. Reisevanene gjelder «hva man som oftest gjør».   
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Diagram 3: Reisevaner for alle elevene i 8. trinn (96 stk) sortert etter sommer og vinter. Reisevanene 

gjelder «hva man som oftest gjør».   

 

Det er få som blir kjørt til skolen til tross for at det er ganske mange som har forholdsvis lang skoleveg 

(over 2,5-3 km). Dette betyr at elevene ved denne skolen har forholdsvis god 

trafikkompetanse/forståelse på bakgrunn av de erfaringene de gjør seg daglig.   

 

De fleste sykler om sommeren og går om vinteren 

Figurene over viser også at de fleste velger å sykle som sommeren (74 %) og å gå om vinteren (82 %). 

Dette gjelder begge områdene. Det er også en del elever som velger å sykle om vinteren (7-8 %).  

 

En del blir kjørt «av og til» og sluppet av i krysset Ove Gjeddes veg/ Bj. Bjørnsons vei 

Mange elever har svart at de «av og til» blir kjørt, både om sommeren (23 %) og vinteren (40 %). Selv 

om det er få elever som til vanlig blir kjørt er det altså ganske mange som blir kjørt av og til. Dette ble 

underbygd med oppgaven hvor elevene skulle tegne inn hvilken vei de går/sykler/blir kjørt til skolen. 

Her hadde 17 elever tegnet inn at de ble kjørt fram til og sluppet av i krysset Ove Gjeddes veg/ Bj. 

Bjørnsons vei «av og til» om sommeren. 20 elever hadde tegnet inn at de ble kjørt fram til og sluppet 

av i dette krysset «av og til» om vinteren.  
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Diagram 4: Hvordan elevene «av og til» kommer seg til skolen (omfatter alle elevene i 8. trinn, 96 stk).   

 

 

Figur 8: Foto fra skolevegen langs Gomsrudveien.  
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Oppsummering 
 

 De fleste elevene går eller sykler til/fra skolen, både om sommeren og om vinteren. Elevene 

har derfor solid erfaring med å være trafikanter.   

 De fleste elevene sykler om sommeren og går om vinteren. Elevene har derfor god erfaring 

med å opptre som syklister. 

 En del blir kjørt og sluppet av i krysset Ove Gjeddes veg/Bj. Bjørnsons vei «av og til». På 

bakgrunn av dette er det nødvendig å se nærmere på hvordan parkering og avstigning foregår i 

dette krysset.   

 

4. Kartlegging av elevenes veivalg til/fra skolen 
 

For å kunne forutse hvor mange elver som vil bli berørt av det framtidige anleggsarbeidet ønsket vi å 

danne oss et bilde av hvilken vei elevene velger å gå/sykle til/fra skolen (skoleveien). Vi ønsket bl a å 

finne ut av hvor vidt elevene går/sykler gjennom gatenettet i Gamlegrendåsen eller om de velger å 

gå/sykle langs Gomsrudveien. Vi ønsket også å finne ut av hvor vidt elevene krysser de trafikkerte 

vegene Gomsrudveien, drammensveien og Ove Gjeddes veg i plan.   

 

Elevene besvarte følgende oppgave:   

 

 
Figur 9: Andre oppgaven i «arbeidsboka». 
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Vi valgte å oppsummere elevenes besvarelser ved å telle opp hvor mange elever som går eller sykler 

gjennom følgende kryss og ruter:  

 

 Punkt 1 Krysser gangfelt over Gomsrudveien ved Gomsrud terrasse. 

 Punkt 2 Krysser gangfelt over Ove Gjeddes vei, ved rundkjøringa Gamlegrendåsen Sør. 

 Punkt 3 Krysser gangfelt/undergang i Gomsrudveien, ved kirkegården. 

 Punkt 4 Beveger seg gjennom kryssområdet Ove G vei/ Bj.Bj vei , fra Ove Gjeddes vei.  

 Punkt 5 Beveger seg gjennom kryssområdet ved Rimi.  

 Punkt 6 Krysser Jacob Langes veg, ved krysset Ove Gjeddes vei/Jacob Langes vei. 

 Punkt 7 Krysser Drammensveien i lysregulert gangfelt. 

 Punkt 8 Krysser Drammensveien ved Lurdalsveien. 

 Punkt 9 Krysser gangfeltet ved Grindene. 

 Punkt 10 Gjennom kryssområdet Ove G vei/ Bj.Bj vei, fra Bj. Bj. vei.  

 Punkt 11 Gjennom kryssområdet Ove G vei/ Bj.Bj vei, fra Kapermoen. 

 

I figur 10 og 11 nedenfor vises de punktene (punkt 1-11) som vi valgte å registrere hvor mange elever 

går/sykler gjennom på vei til/fra skolen.  
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Figur 10: Kartet viser utvalgte punkter som elevene går/sykler gjennom på vei til skolen.   
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Figur 11: Kartet viser utvalgte punkter som elevene går/sykler gjennom på vei til skolen.   

 

Bakgrunnen for at vi valgte disse punktene er at vi ønsket å belyse hvor vidt elevene velger å gå/sykle 

gatenettet gjennom Gamlegrendåsen kontra å gå/sykle langs Gommsrudveien/Lågen (punkt 1, 2, 3, 4). 



19 
 

Dette vil belyse hvor mange som vil bli berørt av at Gomsrudveien og gs-vegen langs Lågen (mellom 

Bølgen bru og Gml Gomsrudvei) blir stengt. Valg av punkter begrunnes også med at vi ønsket å belyse 

hvor mange elver som går/sykler langs Ove Gjeddes veg kontra å det interne gs-vegsystemet gjennom 

boligområdene i Gamlegrendåsen (punkt 5 og 6). Valg av punkter begrunnes også med at vi ønsket å 

belyse hvordan elevene krysser Drammensveien (punkt 7 og 8), og hvor vidt elevene krysser den delen 

av Gomsrudveien som vil bli et åpent anleggsområde (punkt 9). Punkt 4, 10 og 11 belyser hvor mange 

elever som totalt beveger seg gjennom kryssområdet Ove Gjeddes veg/Bj. Bjørnsons vei.   

 

Gjennom håndsopprekning i klasserommene fikk vi inntrykk av at det f eks ikke er noen elever som 

krysser Ove Gjeddes veg i plan ved Storhofs veg eller ved Petter Auerdahls vei. Derfor valgte vi ikke 

disse punktene.  Vi valgte heller ikke punkter på det kommunale gatenettet «langt inne» på 

Gamlegrendåsen eller Madsebakken, siden dette er punkter som ikke vil bli berørt av det framtidige 

anleggsarbeidet. 

 

Antall elever som går/sykler gjennom de definerte punktene (punkt 1-11) presenteres i figuren 

nedenfor. Resultatene skiller mellom elevenes veivalg om sommeren og vinteren.   
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Diagram 5: Antall elever som går/sykler gjennom definerte punkter på vei til/fra skolen. 
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Elevene går samme veg om sommeren som om vinteren 

Det fremgår av figuren at det er liten variasjon mellom elevenes veivalg om sommeren og vinteren. 

Elevenes vegvalg er altså i liten grad avhengig av årstiden. Siden de fleste sykler om sommeren og går 

om vinteren betyr dette at elevenes veivalg i liten grad er avhengig av hvor vidt de går eller sykler.  

 

Svært mange elever går/sykler gjennom kryssområdet Ove Gjeddes veg/ Bj. Bj. vei/ Kapermoen 

Det er 44 elever som har tegnet inn sitt vegvalg gjennom dette kryssområdet, fra gs-vegen langs Ove 

Gjeddes vei. Det er 13 og 22 elever som har tegnet inn sitt vegvalg gjennom dette krysset fra hhv Bj. Bj. 

vei og Kapermoen. Det betyr at det totalt er 79 elever som går/sykler gjennom dette krysset til skolen, 

dvs over 80 % av elevene.    

 

Elevene velger å gå/sykle gjennom Gamlegrendåsen, ikke langs Gomsrudveien/Lågen 

Dette underbygges med at nesten alle elevene fra Gamlegrendåsen (44 av 55 elever) har tegnet 

vegvalget sitt gjennom punkt 4. Dessuten er det kun 6 elever fra Gamlegrendåsen som har tegnet 

vegvalget sitt gjennom punkt 1 eller 3 (at de går/sykler langs Gomrsrudveien/gs-vegen langs Lågen). 

 

Elevene velger å gå/sykle langs «det interne gs-vegnettet», ikke langs Ove Gjeddes vei 

Dette underbygges med at det er kun 1 elev som har tegnet inn vegvalget sitt gjennom punkt 6. Det 

betyr at det kun er 1 elev som går/sykler gs-vegen langs Ove Gjeddes veg sør for Storhofs veg. 

Dessuten er det en stor andel av elevene som har tegnet inn vegvalget sitt gjennom punkt 5. I dette 

kryssområdet møtes to parallelle gs-veger som går gjennom Gamlegrendåsen.   

 

Elever fra Madsebakken krysser Drammensveien i undergang ved Lurdalsveien 

Av de 22 elevene som bor «på motsatt side» av Drammensveien er det 22 elever som har tegnet 

vegvalget sitt gjennom undergangen ved Lurdalsveien. Dette betyr at alle benytter undergangen og 

ikke krysser Drammensveien i plan. Det var ingen elever som tegnet vegvalget sitt gjennom det 

lysregulerte gangfeltet ved sykehuset, punkt 7.  

 

Elevene går gjennom Kapermoen framfor å krysse Gomsrudveien ved Grindene 

Det er kun 3 elever som har tegnet veivalget sitt gjennom punkt 9 (gangfeltet ved Grindene). At 

elevene fra Madsebakken ikke velger å krysse Gomsrudveien her, men i stedet velger å gå/sykle 

Kapermoen/Bj. Bj vei og benytte gangbrua over Gomsrudveien, underbygges av at det er svært mange 

elever som har tegnet vegvalget sitt gjennom punkt 10 og 11 (totalt 35 elever).  

 

Det er få elever som krysser de sterkt trafikkerte veiene i plan 

Det er ingen elever som krysser den sterkt trafikkerte Drammensveien i plan og svært få som krysser 

den sterkt trafikkerte Gomsrudveien i plan. 3 elever krysser Gomsrudveien ved Grindene og 2 elever 

krysser Gomsrudveien ved Gomsrud terrasse.  5 elever har tegnet sitt veivalg over Gomsrudveien ved 

kirkegården. Her er det både en planfri undergang og et gangfelt over veien. Hvor vidt det er noen 

elever som velger å gå gangfeltet framfor undergangen er vi ikke kjent med.  

 

Det er få elever som krysser den framtidige omkjøringsveien (Ove Gjeddes vei) i plan 

Det er få elever som krysser Ove Gjeddes vei i plan. Noen elever benyttet sykkelfeltet langs Ove 

Gjeddes vei på vei ned til skolen. I denne sammenhengen krysser de ikke Ove Gjeddes vei, siden 

sykkelfeltet ligger på samme side som bebyggelsen. Det var ingen elever som benyttet sykkelfeltet på 
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vei hjem (oppover bakken), noe som forutsetter at de krysser Ove Gjeddes vei i plan. At elevene ikke 

krysser Ove Gjeddes vei i plan underbygges også med at det er svært få elever bosatt i 

Gamlegrendåsen som velger å gå/sykle langs Gomsrudveien/Lågen. Kun 5 elever tegnet inn sitt vegvalg 

gjennom gangfeltet over Ove Gjeddes vei ved Gamlegrendåsen sør (ved rundkjøringen). Elevene velger 

i all hovedsak å gå/sykle på det interne gs-vegsystemet «på innsiden» av Ove Gjeddes veg, selv om de 

bor i den sørlige delen av Gamlegrendåsen og veien langs Gomsrudveien/Lågen for enkelte elever 

sannsynligvis er kortere enn veien gjennom Gamlegrendåsen. Kurvaturen/høydeforskjellen er også 

dårligere gjennom Gamlegrendåsen enn langs Gomsrudveien/Lågen.  

Oppsummering 
 

 Elevene velger i stor grad å gå/sykle langs det vegnettet som regnes som sikkert, dvs at de 

velger å gå/sykle langs separerte gs-veger og velger å krysse de trafikkerte vegene planfritt (i 

undergang/bru) der hvor det er tilrettelagt for det. 

 Elevenes skoleveg vil i nokså beskjeden grad komme i konflikt med det framtidige 

anleggsarbeidet. Det er få elever som vil bli berørt av at gs-vegen langs Lågen må stenges i 

anleggsperioden, få elever som krysser Gomsrudveien i gangfeltet ved grindene og som vil bli 

berørt av anleggsarbeidet her, få elever som krysser den framtidige omkjøringsvegen i plan og 

som vil bli berørt av trafikkøkningen her og ingen elever som krysser Drammensveien i plan og 

vil bli berørt av økt anleggstrafikk her.      

 Deler av elevenes skoleveg vil indirekte komme i konflikt med det framtidige anleggsarbeidet 

ved at det er svært mange elever som går/sykler gjennom kryssområder som ligger i 

tilknytning til den framtidige omkjøringsvegen Ove Gjeddes vei. Når trafikkmengden tredobles 

i Ove Gjeddes vei vil det sannsynligvis oppstå problemer knyttet til inn/utkjøring og eventuell 

oppstuving, noe som igjen kan øke konfliktnivået i disse kryssene.     

 

5. Elevenes definering av konfliktpunkter på dagens vegnett 
 

Elevenes definering av konfliktpunkter på dagens vegnett 
 

Ved å kartlegge «konfliktpunkter» på dagens vegnett kan man danne seg et bilde av risikoen på dagens 

vegnett. Dette kan igjen legges til grunn for vurdering av risikoen under det framtidige anleggsarbeidet 

ved f eks å vurdere hvor vidt eksisterende konfliktpunkter vil bli forsterket under anleggsperioden.   Vi 

ønsket derfor å kartlegge hvilke punkter/strekninger på vegnettet elevene opplever som farlige eller 

problematiske og ba dem om å merke av slike konfliktpunkter på kartet. I tillegg ba vi dem å beskrive 

hva skags typer ulykker de mener kan skje i disse konfliktpunktene og om å begrunne hvorfor det kan 

skje nettopp her.    
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Figur 12: Tredje oppgave i «arbeidsboka». 

 
Resultatene av kartleggingen ble systematisert og oppsummert. De stedene elevene definerte som 

konfliktpunkter vises i kartene nedenfor. Både røde og blå ringer omfatter steder elevene definerte 

som konfliktpunkter. Blå ringer tilsvarer de samme punktene som vi kartla i forrige kapittel.  
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Figur 13: Elevenes definerte konfliktpunkter innenfor Gamlegrendåsen. 
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Figur 14: Elevenes definerte konfliktpunkter innenfor Madsebakken/Kapermoen/Tislegård. 

 

Noen konfliktpunkter hadde mange elever definert, andre var det kun én elev som hadde definert. 

Tabellen nedenfor viser hvor mange elever som hadde definert hvert enkelt sted som konfliktpunkt.  
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De stedene som flere enn 5 elever har definert som konfliktpunkter er markert med røde tall. Dette 

gjelder 12 konfliktpunkter, herunder 6 i Gamlegrendsåsen og 6 i Madsebakken/Kapermoen. De 6 

punktene som er markert med blått er punkter som flere enn 5 elever har definert som 

konfliktpunkter og som vi mener vil bli berørt av det framtidige anleggsarbeidet.  

Konfliktpunkter innenfor Gamlegrendåsen:  Antall elever: 

Punkt 1  
Gangfelt over Gomsrudveien ved Gomsrud terrassen 

1 

Punkt 2  
Gangfelt over Ove G veg, ved Gamlegrendåsen sør 

1 

Punkt 3  
Gangfelt over Gomsrudveien, ved kirkegården 

2 

Punkt 4  
Gangfelt over Bj. Bj. veg, fra Ove G veg.  

35 

Punkt 5  
Kryssområdet ved Rimi  

12 

Punkt 6  
Kryssing over Jacob L veg, ved krysset med Ove G veg 

2 

Punkt A1  
Krysset Jacob Langes vei/ Wigants vei 

5 

Punkt B1 4 

Punkt C1 3 

Punkt D1 2 

Punkt E1  
Kurven på gs-vegen under jernbanebrua 

5 

Punkt F1 2 

Punkt G1  
Krysset Jacob Langes vei/ Helene Sembs vei (gs-veg krysser) 

10 

Punkt H1 
Krysset Ove Gjeddes vei/Petter Auerdahls vei 

3 

Punkt I1 1 

Punkt J1 1 

Punkt K1  
Sykkelfelt langs Ove Gjeddes veg, på strekningen Petter A veg - Bj.Bj. veg 

5 

Punkt L1 1 

Punkt M1 2 

Punkt N1 1 

Punkt O1 1 

Punkt P1 1 

Punkt Q1 1 

Punkt R1 1 

Punkt S1 1 

Punkt T1 2 

Punkt U1 1 

Punkt V1 3 

Punkt W1 2 

Punkt X1 1 



27 
 

Punkt Y1 1 

Punkt Z1 1 

Punkt Æ1 1 

Konfliktpunkter innenfor Madsebakken/Kapermoen/Tislegård:   

Punkt 7  
Lysregulert gangfelt over Drammensveien, ved Sykehuset 

1 

Punkt 8  
Kryssing av Drammensveien ved Lurdalsveien 

10 

Punkt 9  
Gangfeltet ved Grindene 

6 

Punkt 10/11  
Gjennom kryssomerådet (Ove G veg x Bj.Bj.veg), fra Bj.Bj.vei/Kapermoen 

19 

Punkt A2 2 

Punkt B2  
Krysset Gml Drammensvei/ P A Munchs vei 

10 

Punkt C2 2 

Punkt D2 1 

Punk E2  
Svingen i krysset Bj.Bj. vei/Gamlegrendåsveien 

9 

Punkt F2 2 

Punkt G2 4 

Punkt H2 2 

Punkt I2 2 

Punkt J2 2 

Punkt K2  
Krysset P A Munchs vei/ Gamlegrendåsveien 

7 

Punkt L2 3 

Punkt M2 1 

Punkt N2 2 

Punkt O2 3 

Punkt P2 1 

Punkt Q2 1 

Punkt R2 1 

Punkt S2 1 

Punkt T2 1 

Punkt U2 1 

Punkt V2 2 

Punkt W2 1 

Punkt X2 2 

Punkt Y2 1 

Punkt Z2 1 

Punkt Æ2 1 

Punkt Ø2 1 

Punkt Å2 1 

Tabell 1: Antall elever som har definert de ulike stedene som «konfliktpunkter». 
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Tabellen viser at 5 eller flere elevene hadde definert mange av de samme punktene som vi fokuserte 

på i det forrige kapittelet som konfliktpunkter. Dette gjelder punkt 4, 5, 8, 9 og 10/11. Punkt 1, 2, 3, 6 

og 7 ble derimot ikke definert som konfliktpunkter av særlig mange elever (2 eller færre elever). Dette 

henger sannsynligvis delvis sammen med at det det er få eller ingen elever som gå/sykler gjennom 

disse punktene på vei til/fra skolen.    

 

Flest elever har definert kryssområdet Ove Gjeddes veg/ Bj.Bj. vei som konfliktpunkt 

Punkt 4 og 10/11 omfatter det samme kryssområdet. Totalt er det så mange som 54 elever som har 

definert dette som et konfliktpunkt. At så mange har definert dette kryssområdet som et konfliktpunkt 

henger naturlig nok sammen med at det er mange elever som går/sykler her (80 % av elevene), men 

belyser allikevel at det svært mange som opplever dette krysset som farlig. 

 

«Ukjente» konfliktpunkter 

Flere av de stedene elevene hadde definert som konfliktpunkter var vi ikke kjent med på forhånd. 

Eksempler på dette er punkt G1 Krysset Jacob Langes vei/Helene Sembs vei (10 registreringer) og 

krysset B2 Gml. Drammens vei/ P A Munchs vei (10 registreringer).  

 

Konfliktpunkter som vil bli berørt av det framtidige anleggsarbeidet 

De punktene som mange elever har definert som konfliktpunkter (flere enn 5), og som vi mener 

direkte eller indirekte vil bli berørt av det framtidige anleggsarbeidet, er markert med blått i tabellen. 

Disse 6 punktene vil bli nærmere vurdert i kapittel 7.   

 

Elevenes beskrivelse av ulykker og medvirkende årsaker til ulykker på 

dagens vegnett 
 
Elevene ble også bedt om å forklare hva slags typer ulykker de tror kan skje i de konfliktpunktene de 

hadde definert og om å begrunne hvorfor det kan skje ulykker her (medvirkende årsaker). I tabellen 

nedenfor oppsummeres dette for de 12 stedene som flere enn 5 elever hadde definert som 

konfliktpunkter.  
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Konfliktpunkt Type ulykke Årsak til ulykken 

Punkt 4  
Gangfelt over Bj. Bj. 
veg, fra Ove G veg.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sykkel treffer sykkel Bilene slipper av folk i bunn av bakken 

Bil kjører på syklist Syklister kan komme for fort 

Bil kjører på syklist/ 
fotgjenger 

Mye trafikk. Mange biler, gående og syklende 

Bil kjører på syklist Mange syklister og forgjengere kommer fra flere veier 

Bil kjører på 
fotgjenger/ syklist 

Det har blitt en parkeringsplass, men det er for trangt. Det 
er fullt av syklister og fotgjengere 

Bil kjører på syklist Syklistene sykler fort 

Bil kjører på syklist Syklister i stor fart, uoppmerksomme bilister 

Bil kjører på syklist Mye trafikk og liten plass 

Bil kjører på syklist/ 
syklister kjører på 
fotgjengere 

Mange veier i alle retninger. Syklister som kjører på 
hovedveien ned fra Åsen kan kollidere med gående på 
gangstien vi kommer ned på 

Bil kjører på syklist Bilene står der syklistene kjører over veien. Syklistene 
rekker ikke å stoppe. 

Bil kjører på syklist Veikryss 

Bil kjører på syklist/ 
fotgjenger 

Syklister kommer i stor fart over veien og det kommer 
mange fotgjengere på en gang 

Bil kjører på syklist Det kommer biler fra alle retninger 

Bil kjører på syklist Bilist ser ikke syklist, syklister har stor fart 

Bil kjører på syklist Bilist ser ikke syklist og syklist ser ikke bil 

Bil kjører på syklist Sykler for fort ned Åsenbakken og kolliderer med bil/sykkel 

Bil kjører på 
fotgjenger/ syklist 
kjører på fotgjenger 

Er for liten plass. Det blir bare kaos 

Bil kjører på syklist Syklister kommer i stor fart nedover bakkene og bilene 
kommer også fort. Bilisten kan ikke se syklistene 

Bil kjører på syklist/ 
syklist kjører på 
fotgjenger 

Syklisten har dårlig tid så han kjører alt for fort. Syklisten 
har ikke bremser. 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten som kommer nedover 
Åsenbakken. Syklistene sykler veldig fort. 

Bil kjører på 
fotgjenger 

Kryss med dårlig sikt 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten. Syklisten sykler for fort. 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten og syklisten ser ikke bilisten når de 
skal krysse veien. 

Syklist kjører på 
fotgjenger 

Syklisten legger ikke merke til fotgjengeren og kjører han 
ned 

Bil kjører på 
syklist/fotgjenger 

Det er ett kryss, så noen kan kollidere 

Bil kjører på syklist Når syklisten kommer i stor fart ned bakken kan det være 
vanskelig å styre 

Syklist kjører på 
fotgjenger. 
Bil kjører på syklist. 
Syklist kjører ut 

Syklist kommer i stor fart. Bilene stopper ikke.  
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Bil kjører på syklist Syklisten sykler for fort 

Bil kjører på syklist/ 
syklist kjører på 
fotgjenger 

Syklistene kommer i stor fart (på sykkelveien siden det er så 
mye folk på gangfeltet at man ikke kan sykle der) og biler 
hiver seg ut i krysset 

Bil kjører på syklist Folk som sykler kommer foran biler og blir påkjørt 

Syklist kjører på 
fotgjenger 

Syklistene skal inn på gangveien og der er det mange 
fotgjengere 

Bil kjører på 
skateboard 

Jeg kjører fort 

Bil kjører på syklist Syklister har stor fart ned bakken. Klarer ikke stoppe hvis 
det kommer bil 

Bil kjører på syklist Syklisten sykler ned sykkelstien ved veien og kolliderer i 
bilene som kommer. På vinteren er det glatt og man får 
ikke stoppet. 

Punkt 5  
Kryssområdet ved 
Rimi  

Bil kjører på syklist 
/ fotgjenger 

Steinmur og høyde vi ikke ser over. 

Bil kjører på syklist Biler i full fart. Vanskelig for syklisten å se bilene 

Bil kjører på 
fotgjenger 

Man ser ikke bilene som kommer fra høyre side 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten. Syklisten sykler for fort/har ikke 
bremser 

Bil kjører på 
fotgjenger 

Kryss med dårlig sikt 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten. Syklisten sykler for fort 

Bil kjører på syklist Når syklisten kommer i stor fart ned bakken kan det være 
vanskelig å styre 

Bil kjører på syklist Syklister ser ikke biler ovenfra når man kommer fra Rimi 

Bil kjører på syklist Syklister ser ikke bilister som kommer nedover bakken 

Bil kjører på syklist/ 
fotgjenger 

Man ser ikke ordentlig rundt hjørnet, det gjør ikke bilene 
heller, så man ser ikke om det kommer noen 

Bil kjører på syklist/ 
fotgjenger 

Uoversiktlig.  Kantstein er nedsenket slik at fotgjengere tror 
de skal gå over her.  

Punkt A1  
Krysset Jacob L vei/  
Wigants vei 
  
  
  
  

Bil kjører på syklist Bilene og syklene krysser hverandre 

Bil kjører på syklist Veien møter fra mange kanter 

Bil kjører på 
fotgjenger 

Kryss med dårlig sikt 

Bil kjører på 
fotgjenger 

Det er et kryss så noen kan kollidere 

Bil kjører på syklist Ingen sikt, folk ser ikke 

Punkt E1  
Kurven på gs-vegen 
under jernbanebrua 
  
  
  

Syklist kjører på 
syklist 

Brå sving og bratt bakke 

Bil kjører på syklist Man kan kjøre ut av gangveien 

Syklist kjører på 
syklist/ fotgjenger 

Syklister kan komme fort fra begge sider og man kan ikke se 
om det kommer noen fra den andre siden. 

Syklist kjører på 
fotgjenger 

Syklisten kommer i stor fart og ser ikke 
motgående/medgående fotgjengere rundt svingen.  

Punkt G1 
Krysset Jacob L vei/ 
Helene Sembs vei 
  

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke at syklisten kommer, og bilene kjører fort 

Bil kjører på syklist Syklistene kommer fort. Bilistene ser ikke så godt at de 
kommer (sving) 

Bil kjører på syklist Syklistene kjører over veien, fra en nedoverbakke med stor 
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fart. Bilisten kjører fort fra alle kanter og da blir det 
kollisjon. 

Bil kjører på syklist Bilisten og syklisten ser ikke hverandre, pga trærne er i 
veien 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten. Syklisten sykler for fort 

Bil kjører på syklist Syklist kommer susende ned fra Jacob Langes vei. Syklisten 
må krysse en bilvei. Bilisten ser ikke syklisten 

Bil kjører på syklist Ser ikke om biler kommer 

Bil kjører på syklist Man ser ikke bilen komme imot 

Bil kjører på syklist/ 
fotgjenger 

Man ser ikke om det kommer noen. Man ser ingenting 

Bil kjører på syklist/ 
fotgjenger 

Syklende og gående ser ikke bil (hus i veien). Bil kommer 
fort (nedover bakke), samme med syklist.  

Punkt K1 
Sykkelfelt på 
strekningen Petter A 
vei - Bj. Bj. vei  
  
  

Bil kjører på syklist Det er sykkelbane på begge sider av veien. Det er det ikke 
plass til, og de som sykler der risikerer og blir påkjørt 

Bil kjører på syklist Sykkelstien er i veien. Bilene kjører i sykkelstien.  

Bil kjører på syklist Syklister kan kollidere i bilen 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten som kommer nedover bakken. 
Syklisten sykler for fort nedover veien.  

Punkt 8  
Kryssing av 
Drammensveien ved 
Lurdalsveien 
  
  
  
  
  
  
  

Syklist kjører på 
syklist/fotgjenger 

Uoversiktlig undergang 

Syklist kjører på 
fotgjenger 

Et uoversiktlig kryss der syklisten kommer i stor fart inn 
mot undergangen og den gående blir syklet ned rundt 
svingen 

Syklist kjører på 
fotgjenger 

Man ser ikke i svingen 

Syklist kjører på 
fotgjenger 

Syklisten ser ikke fotgjengeren bak svingen 

Syklist kjører på 
fotgjenger/syklist 

Barneskoleelever 

Syklist kjører på 
syklist 

En skummel sving 

Syklist kjører på 
syklist/ fotgjenger 

Farlige svinger(skarpe). Sykler fort 

Syklist kjører på 
syklist/ fotgjenger 

Du ser dem ikke når du skal sykle under tunnelen 

Punkt 9  
Gangfeltet ved 
Grindene 
  
  
  

Bil kjører på 
fotgjenger/ syklist 

Syklist/fotgjenger ser ikke når han/hun krysser veien 

Bil kjører på syklist Ser ikke 

Bil kjører på syklist Syklist er litt uoppmerksom 

Bil kjører på 
fotgjenger/ syklist 

Dårlig lys 

Punkt 10/11  
Gjennom 
kryssområdet (Ove 
G veg x Bj.Bj.veg), 
fra Bj.Bj.vei eller 
Kapermoen 
  
  
  
  

Bil kjører på syklist Syklistene kan komme fra tre forskjellige veier. Syklistene 
kommer veldig fort. Biler kommer fra fire forskjellig veier 

Bil kjører på syklist Syklist kjører for fort 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten komme ned veien 

Bil kjører på 
syklist/fotgjenger 

Gående og syklende skal krysse veien, mange biler stopper 
og slipper av og mange ser seg ikke for 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten som kommer nedover bakken 

Bil kjører på syklist Syklisten kommer i full fart nedover bakken. Dette ser ikke 
bilisten og fortsetter å kjøre 
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Tabell 2: Oppsummering av de 12 stedene som flest elever har definert som konfliktpunkter, hvilke 

ulykker som kan skje i disse konfliktpunktene og begrunnelser for dette.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Syklist kjører på bil Bilene setter av barna sine midt i krysset 

Bil kjører på syklist/ 
syklist kjører på 
fotgjenger 

Alle skal et sted. Ikke nok plass. Ingen stopper for noen 

Bil kjører på 
fotgjenger/syklist 

Man ser seg ikke for 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten som kommer nedover bakken. 
Syklisten sykler for fort nedover bakken 

Bil kjører på syklist Biler kjører for fort 

Bil kjører på syklist Syklisten kommer i stor fart fra Bj. Bj. vei og bilister fra 
høyre. Ingen ser seg for og syklisten benytter ikke fortauet 

Bil kjører på syklist/ 
fotgjenger 

Mange gående, syklister og biler 

Bil kjører på syklist Syklisten sykler fort og ser ikke bilen som kommer fra høyre 

Punkt B2 
Krysset Gml Dr vei/ 
P A Munchs vei 

Bil kjører på 
fotgjenger 

Det er et hus midt i svingen som gjør at du ikke ser noe 

Bil kjører på syklist Pga svingen kan ikke bilistene se deg 

Bil kjører på syklist Syklist skal svinge inn i full fart og det kan komme bil fra tre 
veier som ikke ser syklisten 

Bil kjører på syklist Kommer biler fra alle veier. Bilene ser ikke at syklisten 
svinger 

Bil kjører på syklist Syklisten kjører for fort 

Bil kjører på syklist Syklist kommer i stor fart og mister kontrollen når han/hun 
møter en bil 

Bil kjører på syklist Man ser ikke hele veien. Kan kommer bil uten at du ser den 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten som kommer nedover bakken. 
Syklisten sykler for fort nedover bakken 

Bil kjører på syklist Verken bilisten eller syklisten ser hverandre 

Punk E2 
Svingen i krysset Bj. 
Bj. Vei/ 
Gamlegrendåsveien 
  
  
  
  
  

Bil kjører på syklist Bilist ser ikke syklist 

Bil kjører på syklist Biler kjører for fort 

Bil kjører på syklist/ 
fotgjenger 

Syklistene sykler for fort 

Bil kjører på syklist Bilen kjører for fort og møter en syklist 

Bil kjører på syklist Uoversiktlig sving/ biler kommer fort for å greie bakken 

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten i svingen 

Punkt K2 
Krysset P A Munchs 
vei/ 
Gamlegrendåsveien  
  
  
  
  

Bil kjører på syklist Bilisten ser ikke syklisten som kommer nedover bakken. 
Syklisten sykler for fort nedover bakken 

Bil kjører på syklist Syklisten kjører for fort. 

Bil kjører på syklist Biler kjører for fort 

Bil kjører på syklist Brå sving 

Syklist faller Kjører på en hindring og tryner 

Bil kjører på syklist Sykkel/bil skal svinge og sykkel/bil kommer i full fart og 
ingen ser deg for 
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Syklister er involvert i alle ulykkene 

Det fremgår av tabellen at samtlige av de ulykkene elevene definerte omfatter syklister. Dette henger 

sannsynligvis delvis sammen med at 74 % av elevene som oftest sykler til/fra skolen om sommeren og 

som oftest opptrer i trafikken som syklister. Elevene har hovedsakelig beskrevet at det kan skje ulykker 

mellom bilist og syklist, men mange har også satt opp ulykker mellom syklist og fotgjenger/syklist og 

«singleulykker» (syklist velter/kjører ut).  

Medvirkende årsaker til ulykker i konfliktpunktene 
Følgende medvirkende årsaker til ulykker ble oftest definert: 

 Høy hastighet (gjelder både bilister og syklister) 

 Dårlig sikt/man kan ikke se hverandre (gjelder både bilist/syklist og syklist/fotgjenger/syklist)  

 Komplisert kryss (kjørende/syklende fra flere kanter) 

 Mye trafikk  

 Krysset fyller flere funksjoner (benyttes bl a som «leveringssted»)  

Andre medvirkende årsaker til ulykker som ble nevnt var: 

 Trangt/plassmangel på gs-vegen 

 Glatt føre, bilisten klarer ikke å stoppe 

 Syklisten mangler bremser 

 Uoversiktlig/skarp sving 

 Bratt bakke 

 Dårlig belyst gangfelt 
 
Elevene har i stor grad definert de samme medvirkende årsakene til ulykker i de ulike 

konfliktpunktene. At det er samsvar mellom elevenes besvarelser gjør resultatene troverdige. Det er f 

eks mange som har definert høy hastighet (syklister på veg nedover bakken), dårlig sikt og at krysset 

brukes som «leveringssted» som medvirkende årsak til ulykker i punkt 4 gangfelt over Bj.Bj vei fra Ove 

Gjeddes vei. Videre har de fleste definert dårlig sikt som medvirkende årsak til ulykker i punkt 5 

kryssområdet ved Rimi.  

Oppsummering 
 

 Elevene definerte mange konfliktpunkter på dagens vegnett. 12 konfliktpunkter pekte seg 

spesielt ut, disse konfliktpunktene ble definert av 5 eller flere elever.   

 Alle ulykkene elevene definerte i konfliktpunktene involverte syklister. Dette kan tolkes som at 

elevene knytter størst risiko til det å ferdes som syklist.  

 Elevene definerte mange medvirkende årsaker til at det kan skje ulykker i konfliktpunktene. 

Elevene pekte både på forhold knyttet til trafikantadferd (høy hastighet), uheldig vegutforming 

(dårlig sikt, komplisert kryss) og trafikale forhold (mye trafikk, krysset fyller flere funksjoner).   

 6 av de konfliktpunktene som 5 eller flere elever hadde definert vil direkte eller indirekte bli 

berørt av det framtidige anleggsarbeidet. Disse konfliktpunktene blir nærmere vurdert i 

kapittel 7.  
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6. Elevenes vurdering av konfliktpunkter i anleggsperioden 
 

Da elevene hadde avsluttet arbeidet med de individuelle oppgavene, ønsket vi å få elevene til å 

vurdere hvile konfliktpunkter som vil oppstå under den framtidige anleggsperioden. Dette ble 

gjennomført muntlig i plenum, etter innledende informasjon om selve anleggsarbeidets omfang og 

trafikkmessige konsekvenser. Vi informerte om trafikkøkningen som vil komme i Ove Gjeddes veg, at 

gs-vegen langs Gomsrudveien/Lågen vil bli stengt, at det vil pågå anleggsarbeid langs Gomsrudveien 

mellom Myntbrua og Tislegård og at det sannsynligvis vil bli en del anleggstrafikk langs 

Drammensveien.  

 

Vi la følgende 5-trinnsmodell til grunn for denne prosessen: 

 

Figur 15: De fem trinnene i en risikovurderingsprosess. 

Vi vurderte det som for krevende å gjennomføre trinn 3 (vurdering av risiko) og valgte derfor å 

konsentrerte oss om å gjennomføre trinn 1, 2 og 4.  

Prosessen ble gjennomført med alle de 4gruppene. Resultatene fra prosessene i de 4 gruppene er 

sammenstilt i kartene og tabellen nedenfor.   
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Figur 16: Elevenes vurdering av framtidige konfliktpunkter under anleggsarbeidet. 
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Figur 17: Elevenes vurdering av framtidige konfliktpunkter under anleggsperioden. 
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Elevenes vurdering av konfliktpunkter, uønska hendelser, medvirkende årsaker og forslag til tiltak 
-under anleggsperioden: 
Konfliktpunkt Uønska hendelser Medvirkende årsaker Forslag til tiltak 

A) Gangfeltet Grindene Fotgjengere og 
syklister kan bli 
påkjørt av bilister. 

-Syklister går ikke av sykkelen, 
men sykler over gangfeltet 
 

-Lysregulere gangfeltet 
-Anlegge fartshumper 
før og etter gangfeltet, 
slik at hastigheten 
reduseres i god tid før 
gangfeltet 
-Elever må gå av 
sykkelen og se seg for! 

B) Ove G veg /  
Bj. Bjørnsons vei 

Fotgjengere og 
syklister kan bli 
påkjørt i gangfeltet.  
Særlig syklister som 
kommer fort 
nedover gs-vegen 
kan bli påkjørt av 
bilister.  
Syklister som 
kommer nedover 
sykkelfeltet kan bli 
påkjørt av 
høyresvingende 
bilister. 
Fotgjengere og 
syklister kan bli 
påkjørt av biler som 
slipper av barn, f eks 
under rygging, U-
sving osv.  
 

-Smal gs-veg 
-Parkering i kryssområdet 
-Syklister fra sykkelfeltet 
krysser inn på gs-veg 
-Mange trafikanter over alt 
-Mange bryter forbudet mot 
gjennomkjøring (Kapermoen) 
-Biler som parkerer i 
kryssområdet for å slippe av 
unger 
-Konflikt mellom syklister i 
sykkelfeltet (stor fart) og biler i 
krysset 
-Syklister kommer i stor 
hastighet ned gs-vegen mot 
krysset, bilene stopper ikke for 
kryssende syklist 
-Kaotisk område 
 

-Lysregulere gangfeltet 
-Lage undergang eller 
bru 
-Fjerne stopp/ 
parkeringsmulighet for 
biler 
-Syklister må se seg for, 
gå av sykkelen før 
gangfeltet 
-Stoppskilt for bilister  
-Utvide gs-vegen i 
svingen (på oversiden av 
krysset) 
-Etablere fartshumper 
for biltrafikken 
-Bygge 
holdeplass/snuplass for å 
slippe av ungene på en 
trygg måte 
-Sette opp forbud mot å 
svinge inn til høyre, når 
man kommer fra Åsen 

C) Sykkelfeltets 
start/avslutning ved 
krysset Ove g vei x  
Petter Auerdahls vei  

Syklister kan bli 
påkjørt når de 
krysser Ove G veg.  

-Farlig å krysse Ove G veg ved 
sykkelfeltets start/avslutning  
 

-Her må syklistene være 
forsiktige! 

D) Kryssing av Jacob 
Langes vei 

Syklister og 
fotgjengere kan bli 
påkjørt av kryssende 
bilister. 

-Farlig med bilister som skal ut, 
som krysser gs-vegen 

-Lage gangfelt 

E) Gangfelt over 
Gomsrudveien ved 
rundkjøringa 
(Gravlunden) 

Syklister og 
fotgjengere kan bli 
påkjørt av bilister.  

-Farlig gangfelt over 
Gomsrudveien (gjelder de som 
ikke benytter undergangen) 
-Bilistene kjører fort og ser 
ikke alltid de som krysser 
vegen 

 

F) Sykle langs  
Ove Gjeddes vei 

Syklister kan bli 
påkjørt av bilister på 
strekningen.  

-Farlig å sykle i sykkelfeltet  

G) Kryssområdet ved 
Rimi  

Syklister kan bli 
påkjørt av bilister i 
kryssområdet. 

-Farlig ved innkjøringa til Rimi 
-Ved innkjøringa til Rimi 
kommer det ut en gangsti 
-Dårlig sikt 

-Etablere bedre sikt 

H) Krysningspunkt over 
Drammensveien ved 

Syklister og 
fotgjengere kan bli 

-Farlig å krysse 
Drammensveien 
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Asbjørnsens vei påkjørt av bilister 

I) Krysningspunkt over 
Drammensveien, vest for 
Plantasjen 

Syklister og 
fotgjengere kan bli 
påkjørt av bilister 

-Farlig å krysse 
Drammensveien her 

 

J) Framtidig 
krysningspunkt over 
Drammensveien, ved ny 
tverrforbindelse mellom 
E134 og Åsen 

Syklister og 
fotgjengere kan bli 
påkjørt av bilister 

-Her kommer det til å bli farlig 
å krysse Drammensveien 

 

K) Farlige avkjørsler langs 
Drammensveien (langs 
gs-vegen) 

Syklister kan bli 
påkjørt av bilister 

-Kryssende bilister kan kjøre på 
syklister som kommer nedover 
på gs-vegen langs 
Drammensvegen 

 

L) Undergangen i krysset 
Drammensveien x 
Lurdalsveien 

Syklister kan kjøre 
på andre syklister 
eller fotgjengere. 
Syklister kan falle av 
sykkelen/kjøre ut. 

-Dårlig sikt i undergangen -Rette ut svingen mot 
undergangen 

M) Den nordlige delen av 
Gml Gomsrudvei, mellom 
krysset med 
Gomsrudveien og 
Gamlebrua  

Syklister og 
fotgjengere kan bli 
påkjørt av bilister på 
strekningen 

-Veldig smalt å gå/sykle langs 
Gml Gomsrudvei 
-Farlig, mange 
trafikantgrupper 

 

N) Gs-vegen under 
jernbanebrua, ved 
Tislegård skole 

Syklister kan kjøre 
på andre syklister 
eller fotgjengere. 
Syklister kan falle av 
sykkelen/kjøre ut. 

-Dårlig sikt på gs-vegen under 
brua 

 

 

Tabell 3: Elevenes vurdering av konfliktpunkter, uønska hendelser, medvirkende årsaker og forslag til 

tiltak – under anleggsperioden.  

Elevenes vurdering av konfliktpunkter under anleggsperioden 
De konfliktpunktene elevene definerte under anleggsperioden omfattet punkter langs/ved Ove 

Gjeddes veg (punkt B, C, D, F, G og N), punkter langs Gomsrudveien (punkt A og E) og punkter langs 

Drammensveien (punkt H, I, J, K og L).  

I alle de 4 klassene ble det fokusert på risikoen knyttet til krysset Ove Gjeddes veg/Bj. Bjørnsons vei 

(punkt B). Elevene hadde derfor også flest innspill mht uønska hendelser, medvirkende årsaker og 

forslag til tiltak for dette krysset.  

At elevene definerte punkt B, G, L og N som framtidige konfliktpunkter henger sannsynligvis delvis 

sammen med at dette er punkter hvor mange elever går/sykler til skolen og er godt kjent med. Men 

elevene definerte også konfliktpunkter hvor få eller ingen går/sykler til skolen men som de allikevel 

mente vil bli påvirket i anleggsperioden. Dette gjelder f eks punkt A, C, D, E og F. I tillegg definerte 

elevene flere konfliktpunkter som omfatter kryssing av Drammensveien i plan (punkt H, I og J), til tross 

for at alle elevene som bor «på oversiden» av Drammensveien benytter undergangen ved 

Lurdalsveien. Punkt L og M vurderes som konfliktpunkter som ikke vil bli berørt av det framtidige 

anleggsarbeidet.  
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Elevenes vurdering av uønska hendelser under anleggsperioden 
Alle de uønska hendelsene elevene pekte på omfattet konflikter hvor syklister er involvert. Dette 

tolkes som at elevene vurderer risikoen for syklister som høyest under anleggsperioden.  

Elevenes innspill mht medvirkende årsaker og forslag til tiltak legges til grunn for vurderingene i 

kapittel 4.  

Øvrige innspill vedrørende elevenes vurdering av risiko under anleggsperioden.  

Vha «håndsopprekning» og dialog med elevene i plenum fikk vi en del informasjon om elevenes 

vurdering av risiko generelt. Denne informasjonen kan oppsummeres slik: 

 Flere omtalte det som farlig å bruke sykkelfeltene i Ove Gjeddes vei. Noen få brukte 

sykkelfeltene på veg ned til skolen, men ingen brukte sykkelfeltet oppover bakkene. På 

bakgrunn av dette er det lite sannsynlig at særlig mange elever vil velge å benytte 

sykkelfeltene under anleggsperioden. 

 Ingen elever sykler/går langs Ove Gjeddes veg, på den strekningen som mangler gs-veg.  På 

bakgrunn av dette er det lite sannsynlig at særlig mange elever vil velge å gå/sykle langs den 

denen av Ove Gjeddes veg som mangler gs-veg under anleggsperioden. 

 Få elever krysser Ove Gjeddes veg i plan, flere uttale at det «ikke er behov» for å krysse Ove 

Gjeddes veg.  På bakgrunn av dette er det lite sannsynlig at særlig mange elever vil krysse Ove 

Gjeddes veg i plan under anleggsperioden. 

 Selv om alle elevene krysser Drammensveien i undergangen ved Lurdalsveien på vei til skolen, 

uttrykte noen få at de av og til krysset Drammensveien i plan i andre sammenhenger.  

 

Oppsummering 
 

 Elevene ga oss mange innspill mht konfliktpunkter under anleggsperioden og hva slags ulykker 

som det er sannsynlig vil inntreffe her. Elevene definerte mange konfliktpunkter som ligger 

andre steder enn der de går/sykler til skolen. 

 Elevenes innspill mht medvirkende årsaker og forslag til tiltak var mindre omfattende, men 

vurderes som nyttige og vil bli lagt til grunn for vurderingene i kapittel 7.  

 Prosessen viste at ungdomsskoleelever er en brukergruppe som kan gi oss nyttige innspill om 

framtidig risiko.   
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7. Vurdering av risiko under anleggsperioden 
 

Ulykkesanalyse basert på STRAKS-data 
 

Nedenfor oppsummeres ulykkesstatistikken for politiregistrerte personskadeulykker med gående og 

syklende innenfor tettbebyggelsen i Kongsberg de siste 10 årene. Statistisk sentralbyrås 

tettstedsdefinisjon er lagt til grunn for det geografiske utvalget.  

Det har vært 14 personskadeulykker med gående/syklende innenfor skolekretsen Tislegård de siste 10 

årene. Disse ulykkene fordeler seg slik: 

 2 drepte fotgjengere 

 1 hardere skadd syklist 

 3 lettere skadde fotgjengere 

 8 lettere skadde syklister   

Detaljer rundt hvordan ulykken skjedde fremgår av tabellen nedenfor.  

Selv om vi vet at det er generelt stor underrapportering mht ulykker med syklister og fotgjengere, ser 

vi at det har skjedd ulykker i flere av de konfliktpunktene elevene definerte i kapittel 6:   

 1 ulykke i gangfeltet ved Grindene (Gomsrudveien) 

 1 ulykke i krysset Ove Gjeddes veg/Bj. Bjørnsons vei 

 1 ulykke i krysset Gamlegrendåsveien/P. A. Munchs vei 

 1 ulykke i gangfeltet over Drammensveien ved Sykehuset 

Det har skjedd flest ulykker i gangfeltet over Petter Auerdahls veg, like nedenfor Kemner Ruds vei, 

hvor gs-vegen krysser Petter Auerdahls vei. Her har 1 fotgjenger og 2 syklister blitt påkjørt av bilister i 

gangfeltet. Dette punktet ble imidlertid ikke definert som et konfliktpunkt av elevene.  
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Tabell 4: Registrerte personskadeulykker (kun ulykker med fotgjengere og syklister) innenfor Tislegård 

skolekrets, de siste 10 årene.  

SKADE DATO UHELLSKATEGORI UHELLSKODE STEDSFORHOLD STEDSBESKRIVELSE

Lettere 

skadd

20110208 Fotgjenger eller 

akende involvert

Uhell med uklart forløp hvor 

fotgjenger gikk langs eller 

oppholdt seg i vegbanen

Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel Langs Ove Gjeddes vei

Lettere 

skadd

20020619 Sykkelulykke Uhell med uklart forløp ved 

kryssende kj.retn hvor ett el. 

begge kj.tøy

3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) Krysset Gamlegrendsåsvn./ 

P.A. Munchsgt.

Lettere 

skadd

20050907 Sykkelulykke Venstresving foran kjørende i 

motsatt retning

3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) Krysset Gamlegredsåsvn/ 

Glitregt.

Drept 20110615 Fotgjenger eller 

akende involvert

Fotgjenger krysset kjørebanen i 

gangfelt utenfor kryss

Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel Gangfelt over Gomsrudvn. 

ved Grindene

Lettere 

skadd

20110910 Fotgjenger eller 

akende involvert

Barn lekte i kjørebanen 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) Avkjørsel fra Erik Brofoss veg

Lettere 

skadd

20020606 Fotgjenger eller 

akende involvert

Fotgjenger krysset kjørebanen i 

gangfelt utenfor kryss

Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel Gangfelt over Petter 

Aurdalsvei ved Kemner Ruds 

vei

Lettere 

skadd

20061017 Sykkelulykke Venstresving foran kjørende i 

motsatt retning

3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) Krysset Ove Gjeddes vei/ Bj. 

Bjørnsons vei

Lettere 

skadd

20050614 Sykkelulykke Kjørende fra G/S-veg krysset 

kjørebanen utenfor kryss

Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel Gangfelt over Petter 

Aurdahlsvei v/Kemner Ruuds 

vei

Lettere 

skadd

20041117 Sykkelulykke Venstresving foran kjørende i 

motsatt retning

3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) Krysset Petter Auredalsvei/ 

Kemn.Ruds v.

Alvorlig 

skadd

20030321 Fotgjenger eller 

akende involvert

Fotgjenger krysset kjørebanen i 

gangfelt utenfor kryss

Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel Gangfelt over E134 v/Klemsgt.

Lettere 

skadd

20070509 Sykkelulykke Kjørende fra G/S-veg krysset 

kjørebanen utenfor kryss

Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel Gangfelt over Petter 

Auendahlsv. v/ Kemner Ruds 

vei

Lettere 

skadd

20040615 Sykkelulykke Kryssende kjøreretninger 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) Krysset Eikervn./Henrik 

Bechsvei

Drept 20051119 Fotgjenger eller 

akende involvert

Uhell med uklart forløp hvor 

fotgjenger gikk langs eller 

oppholdt seg i vegbanen

Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel Langs Gomsrudvn, ved 

Gomsrud terrasse

Lettere 

skadd

20070905 Sykkelulykke Uhell med uklart forløp, samme 

kjøreretning

P-plass, torg eller lignende Langs Kongsbakken
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Figur 18: Registrerte personskadeulykker (kun ulykker med fotgjengere og syklister) innenfor 

Kongsbergs tettbebyggelse, de siste 10 årene. 
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Valg av analyseobjekter og begrunnelse for dette 
 

I kapittel 3 kom vi fram til at det er 6 konfliktpunkter (som 5 eller flere elever har definert som 

konfliktpunkter) som direkte eller indirekte vil bli berørt av det fremtidige anleggsarbeidet. I tillegg til 

disse punktene har vi valgt å vurdere 3 punkter som svært få/ingen elever har definert som 

konfliktpunkter, men som vi mener bør tas med fordi de vil bli berørt av det fremtidige 

anleggsarbeidet. I tabellen nedenfor oppsummeres hvilke analyseobjekter vi har valgt å se nærmere 

på. Begrunnelsen for valget knytter seg til framtidige endringer under anleggsperioden. 

Utvalgt analyseobjekt: 
 

Begrunnelse: 

Punkt 4: Gangfelt over Bj. 
Bjørnsons vei (fra Ove Gj. vei).  

3-dobling av trafikken i Ove Gjeddes vei kan medføre 
oppstuving i sidevegene og flere konflikter i kryssene med 
Ove Gjeddes vei. 

Punkt 5: Kryssområdet ved Rimi 
(like ovenfor krysset Ove Gj. vei x 
Christian Sindings vei). 

3-dobling av trafikken i Ove Gjeddes vei kan medføre 
oppstuving i sidevegene og flere konflikter i kryssområdet. 

Punkt E1: Kurven på gs-vegen 
under jernbanebrua (ved krysset 
Ove Gj. vei x Gomsrudveien). 

3-dobling av trafikken i Ove Gjeddes vei.  

Punkt K1: Sykkelfeltene langs 
Ove Gj. vei (mellom P. Auerdahls 
vei og Bj.Bjørnsons vei).  

3-dobling av trafikken i Ove Gjeddes vei. 
Stor andel gjennomgående trafikk kan medføre høyere 
fartsnivå i Ove Gjeddes vei.   
Stor andel gjennomgående trafikk med førere som er ukjent 
med løsningen (sykkelfelt).  

Punkt 9: Gangfeltet over 
Gomsrudveien (Grindene) 
 

Anleggsarbeid i Gomsrudveien vil medføre stor andel 
kryssende anleggsmaskiner/store kjøretøy med store 
blindsoner.  
Anleggsarbeidet kan forstyrre trafikantenes oppmerksomhet. 

Punkt 10/11: Gjennom 
kryssområdet Ove Gj. vei x Bj. 
Bjørnsons vei (fra Bj. Bjørnsons 
vei eller Kapermoen). 

3-dobling av trafikken i Ove Gj. veg kan medføre oppstuving i 
sidevegene og flere konflikter i kryssene med Ove Gj. veg. 

Gangfelt over Ove Gj. vei ved 
rundkjøringen (Gamlegrendåsen 
sør). 

3-dobling av trafikken i Ove Gjeddes veg. 
Stor andel gjennomgående trafikk kan medføre høyere 
fartsnivå i Ove Gjeddes vei.   

Gangfelt mellom rundkjøringen 
på Ove Gj. vei og rundkjøringen 
på Fv 87 (Gamlegrendåsen sør). 

3-dobling av trafikken i Ove Gjeddes veg. 
Stor andel gjennomgående trafikk kan medføre høyere 
fartsnivå i Ove Gjeddes vei.   

Kryssing over Jacob Langes vei 
(ved krysset Ove Gj. vei x Jacob 
Langes vei) 

3-dobling av trafikken i Ove Gjeddes veg kan medføre 
oppstuving i sidevegene og flere konflikter i kryssene med 
Ove Gj. vei. 

 

Figur 19: Utvalgte analyseobjekter og begrunnelse for valget.   
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Med unntak av Ove Gjeddes veg og kryssene med Ove Gjeddes veg vil ikke anleggsarbeidet påvirke 

trafikken i de øvrige kommunale boliggatene. Derfor har vi ikke valgt analyseobjekter på det øvrige 

kommunale gatenettet til tross for at elevene hadde definert mange konfliktpunkter her. Disse 

innspillene er allikevel nyttige for kommunen som har ansvar for trafikksikkerheten på det kommunale 

veinettet.   

Vurdering av risiko  
 
Å vurdere risikoen forutsetter at man først identifiserer hvilke uønska hendelser som kan inntreffe. I 

tabellen nedenfor beskrives de uønska hendelsene som vi mener det er størst sannsynlighet for: 

Utvalgt analyseobjekt: 
 

Uønska hendelser: 

Punkt 4: Gangfelt over Bj. 
Bjørnsons vei (fra Ove 
Gjeddes vei).  
 

UH1: Syklister på veg nedover gs-vegen langs Ove Gjeddes vei blir 
påkjørt i gangfeltet av bilister fra Ove Gjeddes vei som svinger til 
høyre inn Bj. Bjørnsons vei. 
 

Punkt 5: Kryssområdet ved 
Rimi (ved krysset Ove 
Gjeddes vei x Christian 
Sindings vei). 

UH2: Syklister som krysser Chr. Sindings veg ved Rimi blir påkjørt 
av biler som kommer nedover Christian Sindings vei.  Elever som 
kommer fra Josefine Nilsens vei sykler sannsynligvis snarveien 
over p-plassen til Rimi og krysser Chr. Sindings vei i «smetten» ved 
det gule gjerdet. Elever som kommer nedover Chr. Sindings vei 
krysser sannsynligvis også Chr. Sindings vei her, framfor å benytte 
undergangen.    

Punkt E1: Kurven på gs-
vegen under jernbanebrua 
(ved krysset Ove Gjeddes 
vei x Gomsrudveien). 
 

UH3: Syklister som mister kontrollen, kjører ut av gs-vegen og 
treffer biler på vegen nedenfor.  

Punkt K1: Sykkelfeltene 
langs Ove Gjeddes vei 
(mellom Petter Auerdahls 
vei og Bj. Bjørnsons vei).  

UH4: 

 Syklister blir presset ut av biler i samme kjøreretning/  

 Syklister blir påkjørt i forbindelse med sideskifte/  

 Syklister på vei nedover blir påkjørt av høyresvingende bilister 
på vei inn Bj. Bjørnsons vei.  

Punkt 9: Gangfeltet over 
Gomsrudveien (Grindene) 
 

UH5: Fotgjengere og syklister blir påkjørt av anleggstrafikk (tunge 
kjøretøy med store blindsoner).  

Punkt 10/11: Gjennom 
kryssområdet Ove Gjeddes 
vei x Bj. Bjørnsons vei (fra 
Bj. Bjørnsons vei eller 
Kapermoen) 
 

UH6: 

 Syklister på vei nedover Bj. Bjørnsons vei må krysse Kapermoen 
og blir påkjørt av biler på vei fra Kapermoen til Ove Gjeddes 
vei/  

 Syklister på vei fra gs-vegen under jernbanen til Kapermoen må 
krysse vegen og blir påkjørt bakfra av biler på vei fra Ove 
Gjeddes vei til Kapermoen/  
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 Gående/syklende i krysset Bj. Bjørnsons vei x Kapermoen blir 
påkjørt av biler som skal slippe av passasjerer (i forbindelse 
med rygging, U-sving osv). 

Gangfelt over Ove Gjeddes 
vei ved rundkjøringen 
(Gamlegrendåsen sør). 

UH7: Fotgjengere/syklister blir påkjørt i gangfeltet.  

Gangfelt mellom 
rundkjøringen på Ove 
Gjeddes vei og 
rundkjøringen på Fv 87 
(Gamlegrendåsen sør). 

UH8: Fotgjengere og syklister blir påkjørt i gangfeltet. 

Kryssing over Jacob Langes 
vei (ved krysset Ove 
Gjeddes vei x Jacob Langes 
vei) 

UH9: Syklister på gs-vegen blir påkjørt av biler på vei inn/ut av 
Jacob Langes vei.  

 
Figur 20: Beskrivelse av identifiserte uønska hendelser. 
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Gangfeltet over Bj. Bjørnsons vei (UH1). 

 

Krysningspunkt over Chr. Sindings vei ved Rimi (UH2). 

 

Snarveien over p-plassen ved Rimi (UH2).  
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Den skarpe kurven på gs-vegen ved jernbanebrua (UH3). 

 

Sykkelfeltet langs Ove Gjeddes vei (UH4). 
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Gangfeltet over Grindene (UH5). 

 

Krysset Bj. Bjørnsonsvei x Kapermoen (UH6) 
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Gangfelt over Ove Gjeddes vei,ved rundkjøringen (UH7).  

 

Gangfelt mellom rundkjøringene på Ove Gj. vei og Fv 87 (UH8). 

Krysningspunkt for syklister på gs-vegen ved krysset Jacob Langes vei 

x Ove Gjeddes vei (UH9). 



50 
 

Å vurdere risikoen for at de identifiserte uønska hendelsene skal inntreffe innebærer å vurdere hvor 

ofte de vil inntreffe (sannsynligheten) og hvor alvorlig konsekvensene vil bli dersom de inntreffer. 

Resultatet av disse vurderingene illustreres i matrisen nedenfor: 

 Drept Alvorlig skadd Lettere skadd 

Vil inntreffe flere 
ganger i løpet av  
anleggsperioden 
(oftere enn 1 gang) 

 UH4 UH2 
UH6 

Vil inntreffe 1 gang i 
løpet av  
anleggsperioden 

 UH1 
UH5 

UH9 

Vil ikke inntreffe i 
løpet av 
anleggsperioden 

UH5 UH7 UH3 
UH8 

 
Figur 21: Matrise som illustrerer resultatet av vurderingene (sannsynlighet og konsekvens).  

Anleggsperiodens varighet (2 år) ble lagt til grunn for vurdering av sannsynlighet.  

  = Tiltak nødvendig 

  = Tiltak nødvendig 

  = Tiltak skal vurderes 

  = Tiltak bør vurderes 

  = Tiltak ikke nødvendig 

 

På bakgrunn av disse vurderingene rangeres de uønska hendelsene i tabellen nedenfor. Øverst står de 

uønska hendelsene som har høyest risiko, nederst står de uønska hendelsene som har lavest risiko. 

Tabellen oppsummerer også avgjørende forhold som ble lagt til grunn for vurdering av risiko.  

  



51 
 

Rangering 
av uønska 
hendelser: 

 Bakgrunn for vurdering av risiko: 

UH4  Sykkelfelt er en mindre egna løsning når trafikkmengden blir over 12000 ÅDT og 
fartsgrensen er 50 km/t.  
Økt trafikk i Ove G vei kan føre til at bilistene tar flere sjanser ved inn/utkjøring og 
overser syklistene i sykkelfeltet. 
Syklistene holder høy hastighet nedover bakken.  
Høy hastighet vil medføre alvorlige konsekvenser.  

UH1  
 

Syklistene ser ikke bilistene som kommer bakfra.  
Høyresvingende bilister ser ikke syklistene på vei nedover.  
Økt trafikk i Ove G vei kan føre til at bilistene tar flere sjanser ved inn/utkjøring og 
overser syklistene på gs-vegen. 

UH2 Økt trafikk i Ove G vei kan føre til at bilistene tar flere sjanser ved inn/utkjøring og 
overser kryssende syklister.  
Bilister på vei nedover Chr Sindings vei holder høy hastighet.  
Mange kryssende syklister i dag og enda flere dersom sykkelfeltet i Ove Gjeddes vei 
fjernes.  

UH5 
 

Stor andel kryssende anleggstrafikk vil medføre økt sannsynlighet for ulykker.  
Gående/syklende på gs-vegen fra planovergangen befinner seg innenfor blindsonen 
på høyre side av store kjøretøy.  
Å bli påkjørt av tunge kjøretøy vil alltid medføre alvorlige konsekvenser. 
Anleggstrafikk med store blindsoner gjør det vanskelig å oppdage kryssende i 
gangfeltet. 

UH6 
 

Økt trafikk i Ove G vei kan føre til at bilistene tar flere sjanser ved inn/utkjøring og i 
forbindelse med levering i krysset.  
Syklistene på vei nedover Bj. Bjørnsons vei holder høy hastighet.  
Flere velger å kjøre barna til skolen og bruke krysset til levering pga økt trafikk i Ove 
Gjeddes vei.  

UH7 Bilistene som kommer fra Ove Gjeddes vei og skal ta til høyre mot Gomsrudveien 
holder høy hastighet.  
Forholdsvis få som krysser i dette gangfeltet.  
God sikt og oversiktlig gangfelt.  

UH9 Syklistene langs gs-vegen holder høy hastighet (transportsyklister).  
Økt trafikk i Ove G vei kan føre til at bilistene tar flere sjanser ved inn/utkjøring og 
overser syklistene.  

UH3 
 

Vurderes som lite sannsynlig fordi kurven er lettleselig. 
Bilistene i kryssområdet holder lav hastighet.  

UH8 Bilistene holder lav hastighet mellom rundkjøringene. 
Sannsynligvis få gående/syklende som krysser i dette gangfeltet. 
God sikt og oversiktlig gangfelt.  

Figur 22: Rangering av ønska hendelse og bakgrunn for vurdering av risiko.  
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Forslag til risikoreduserende tiltak og videre prosess 
 
På bakgrunn risikovurderingen av de uønska hendelsene foreslås tiltak som har til hensikt å redusere 

risikoen. Forslagene er listet opp i tabellen nedenfor: 

Uønska 
hendelse: 

 Forslag til risikoreduserende tiltak: 

UH4  Fjerne sykkelfeltet under anleggsperioden. 
Etablere god skilting og oppmerking som leder syklistene inn på det interne gs-
vegsystemet gjennom Gamlegrendåsen.  

UH1  
 

Rette ut kurven på gs-vegen ned mot krysset, slik at syklisten kan krysse Bj. Bjørnsons 
vei vinkelrett og lettere oppdage høyresvingende bilister. 
Skilte forbud mot å svinge til høyre, inn Bj. Bjørnsons vei.  
Stramme opp krysset og redusere krysningsavstanden i gangfeltet. 

UH2 Siktutbedring. 
Opphøyd gangfelt. 

UH5 
 

Etablere god belysning i gangfeltet i hele anleggsperioden. 
Manuell dirigering i gangfeltet. 
Lysregulere gangfeltet og flytte stopplinjene langt unna på hver side av gangfeltet.  
Stenge muligheten for å krysse i gangfeltet under deler av anleggsperioden.  

UH6 
 

Etablere en p-plass for levering av passasjerer. 
Bygge om krysset.  
Stenge Kapermoen for inn/utkjøring slik at krysset forenkles.  

UH7 Etablere god belysning i gangfeltet i hele anleggsperioden. 
Vurdere fartsdempende tiltak og nedsatt fartsgrense. 
Forsterket oppmerking av gangfeltet. 

UH9 Siktutbedring i krysset, slik at bilister og syklister på gs-vegen kan oppdage hverandre i 
god tid. 

UH3 
 

Etablere rekkverk gjennom kurven for å hindre syklister å falle ned i vegbanen.   

UH8 Etablere god belysning i gangfeltet i hele anleggsperioden. 
Forsterket oppmerking av gangfeltet. 
Etablere repos i midten av gangfeltet.  

 
Figur 23: Forslag til risikoreduserende tiltak. 

Forslagene i tabellen må tolkes som innspill og må vurderes nærmere av flere fagpersoner før det 

fattes endelig beslutning om hva man skal iverksette. 

Det bør vurderes tiltak rettet mot alle de uønska hendelsene, men det vurderes som helt nødvendig å 

gjennomføre tiltak rettet mot uønska hendelser merket med rødt og oransje.    
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8. Oppsummering og konklusjon 
 

 Gjennom dette prosjektet har vi erfart at det kan være svært nyttig å involvere ungdomsskoleelever i 

kartlegging av gående/syklenes bevegelsesmønster og kunnskap om konfliktpunkter på vegnettet. 

Elevene ved Tislegård ungdomsskole viste seg å være en kompetent brukergruppe som ga oss nyttige 

innspill. Gjennom samarbeidet med elevene fikk vi bekreftet og avkreftet noen av de antagelsene vi 

hadde på forhånd, samtidig som det ga oss informasjon om forhold vi ikke var kjent med på forhånd.  

 Som planlegger mangler vi ofte kunnskap om hvor de gående/syklende beveger seg, noe som er 

nødvendig for å vurdere risikoen for ulykker med gående/syklende.  Kartleggingen ga oss nødvendig 

grunnlag for å kunne velge ut analyseobjekter, identifisere uønska hendelser og gjennomføre en 

risikovurdering av uønska hendelser.  

 På bakgrunn av risikovurderingen har vi foreslått tiltak som kan bidra til å redusere risikoen for de 

uønska hendelsene. Disse forslagene må vurderes nærmere før det fattes endelig beslutning om valg 

av tiltak.  

 Vi er ikke kjent med at Statens vegvesen har gjennomført lignende samarbeidsprosjekter med 

brukergrupper i forbindelse med risikovurderinger, og håper dette prosjektet kan bidra til å utvikle 

risikovurderinger som metode.  

 All innhentet informasjon som berører det kommunale gatenettet vil bli oversendt til kommunen. 

Informasjonen vil også legges til grunn for planlegging av omkjøringsvei under driftsfasen (f eks ved 

stenging av tunnel).  

 Siden elevene ved 8. trinn bor forholdsvis jevnt fordelt innenfor skolekretsen og utvalget vårt var 

såpass omfattende (1/3 av skolens elever) vurderer vi resultatene som representative mht 

ungdomsskoleelevene ved Tislegård generelt. Resultatene er derimot ikke nødvendigvis representative 

mht andre grupper gående/syklende i dette området, f eks transportsyklister eller barneskoleelever.  

 

 

Takk! 

Prosjektet takker elever, lærere og skoleledelsen ved Tislegård ungdomsskole for svært nyttig og 

interessant samarbeid.  


