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Holdeplasser i Holtermanns veg - supplerende analyse

Bakgrunn
Enighet mellom partene i Miljøpakken ble oppnådd i møte på direktørnivå 8. mai 2019, og går ut på
at det skal etableres metrobussholdeplasser ved Holtermanns veg sør, som midlertidige tiltak i
påvente av ferdig reguleringsplan. Det forventes at midlertidige tiltak skal være på plass innen 3.
august 2019.
Styrings- og strategistaben har bestilt supplerende analyse av strakstiltak for etablering av nye
holdeplasser i Holtemanns veg. I følge bestillingen skal analysen inneholde:





Kryssing skal skje uten lysregulering, det vil si fartsgrense 40 km/t.
Komplettere eksisterende tegningsgrunnlag.
Gjennomføre en TS-vurdering av løsningen.
Gjennomføre en overordnet trafikkvurdering som svarer ut hvilken effekt løsningen har på
E6, sammenlignet med effekten lysregulering av gangfelt ville ha hatt.

Dette notatet er leveranse fra Ressursavdelingen på bestillingen og er ment som grunnlag for videre
prosess med avklaring av fartsgrense og et nytt gangfelt. Statens vegvesen har vedtaksmyndighet for
fartsgrenser på riksveger, fylkesveger og private veger.
Plassering av holdeplassene og gangforbindelser omtales ikke i dette notatet.

Beskrivelse av dagens situasjon
Fartsgrenser
Dagens fartsgrense er 80 og 60 km/t langs strekningen, viser til fig. 1. Fartsgrensen 60 km/t fortsetter
nesten til Gløshaugvegen i ca. 1,2 km mot midtbyen.

Figur 1 Fartsgrenser (NVDB)

Figur 2 Fartsgrenser fra Sluppenkrysset til Midtbyen
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Trafikk
Holtermanns veg mellom Sluppenkrysset og Bratsbergvegen har en trafikkmengde på ca. 16 000
kjt/døgn. Andel lange kjøretøy er 7 %. I morgenrushet er det i november 2018 registrert en
timetrafikk på 1 200 kjøretøy inn mot Midtbyen.
Ulykkessituasjon
Trafikkulykker for den siste 10-årsperioden viser at det er 8 registrerte personskadeulykker mellom
Sluppenkrysset og Brattsbergvegen, de fleste ulykker er i forbindelse med påkjøring bakfra.

Beskrivelse av tiltaket
Fartsgrense 40 km/t og opphøyd gangfelt

Figur 3 Utklipp fra tegning C401

Det ble skissert en løsning for å se på muligheter til å etablere holdeplasser med kryssing i plan og
fartsgrense 40 km/t. Fokus har vært på å foreslå avbøtende tiltak for å få ned fartsnivået langs
strekningen. Forslag til tiltak:
Inn mot sentrum:
- Det høyre av dagens tre kjørefelt (kollektivfeltet), sperres av med markering i kjørebanen.
Etter gangkryssingen er plattformen plassert i dette feltet.
- Dagens midtre kjørefelt gjøres om til kollektivfelt. Venstre kjørefelt blir ordinært kjørefelt.
- Forvarsling om 40 km/t etter at rampen til Omkjøringsvegen har tatt av.
- Flere rumlefelt.
- Sideforskyvning av kjørefeltene med oppmerking.
- Trafikkøyer mellom kjørefeltene.
- Opphøyd gangfelt.
Ut fra sentrum:
- Det høyre kjørefeltet gjøres om til kollektivfelt.
- Nedsetting av fartsgrensen fra 60 km/t til 40 km/t. Rumlefelt før gangfeltet.
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-

Opphøyd gangfelt.

Vurderinger
 Fartsgrensekriterier
Fartsgrense på alle veger fastsettes ut fra fartsgrensekriterier. Disse kriteriene ble oppdatert i fjor
høst og er beskrevet i NA-rundskriv 2018/10, datert 31.10.18. Vegdirektoratet presiserer at det må
gjøres faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle.
80 km/t er generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk. 60 km/t brukes som fartsgrense på veger med
mange avkjørsler og/eller stor aktivitet på vegens sidearealer. Fartsgrense 40 km/t kan brukes
utenfor tettbygd strøk kun på strekninger ved skoler.
Ut fra dagens arealbruk langs strekningen som preges hovedsakelig av industri- og næringsområder,
og vegens utforming, bør dagens fartsnivå opprettholdes.
 Helhetsbilde
I NA-rundskriv 2018/10 står at «Fartsgrensene bør helst gjelde for så lange strekninger som mulig da
hyppige endringer er vanskelig for trafikantene å få med seg. Punktskilting anbefales brukt der det
kun er behov for nedsatt fart på kortere strekninger, for eksempel ved skoler.»
Tidligere har Vegdirektoratet vurdert at nedsettelse av fartsgrensen sør for Sluppenkrysset er
uaktuelt på grunn av reelt fartsnivå. Derfor vil fartsgrense 80 km/t bli opprettholdt sør for
Sluppenkrysset.
Ulike fartsgrenser på en strekning som har samme standard/kvalitet gir ikke god visuell informasjon
til de kjørende. Fartsgrense må oppfattes som logisk av trafikantene. Flere endringer av fartsgrenser
på en kortere strekning kan medføre at fartsgrensen ikke blir overholdt/akseptert. Om det skal settes
ned til 40 km/t bør det vurderes å sette ned til 40 km/t helt inn til Midtbyen. Dette vil påvirke
framkommeligheten.
 Trafikkavvikling
Det er gjennomført en kapasitetsberegning for gangfeltet (uten saksing), både med og uten
signalregulering. Beregningene viser at det med signalregulering beregnes maksimal kølengde i
Holtermanns veg til 200-300 meter. Uten signalregulering beregnes køene å bli 575 meter og lengre.
Det har stor betydning hvor mange myke trafikanter som krysser vegen. Det er vanskelig å anslå
dette fordi det er usikkert hvor mange som vil bruke holdeplassene. Det er tidligere registrert over
1000 påstigende passasjerer på holdeplassene Kroppanbrua i hver retning. I beregningene er det
antatt at 50 fotgjengere/syklende som krysser gangfeltet per time, antallet vil sannsynligvis være en
del høyere enn det.
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Figur 4 Med rød linje vises beregnet kølengde på 575 meter fra gangfelt uten signalregulering.

Andel av elbil/taxi, og feltbruken for disse, har stor betydning for kølengden og forsinkelsen. Dersom
alle elbilene legger seg i kollektivfeltet vil det være en større fordeling av bilstrømmene. Dersom
mange av bussene stopper på holdeplassen, vil flere elbiler bruke venstre felt forbi holdeplassen.
Dersom flere elbiler vil bytte felt før gangfeltet, kan det oppstå en farlig situasjon mht. de myke
trafikantene som benytter gangfeltet.
Per i dag har vi ikke tellinger/vurderinger av hvordan elbiler «oppfører» seg i kollektivfelt med
kantstopp. Vi har tellinger i kollektivfelt der bussene har egen lomme, og dermed ikke påvirker
trafikkens fremføring når de stopper. I beregningene er det antatt 20 % elbil/taxi.
Beregningen av kølengde er usikker da det er vanskelig å anslå antall fotgjengere/sykelister, og
hvordan disse ankommer gangfeltet. Spesielt gjelder usikkerheten for gangfeltet uten
signalregulering.
 Gangfeltkriterier
Håndbok V127 Kryssingssteder for gående:
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Det er vurdert at antall kryssende i makstimen er over 10, basert på potensiale for passasjerer i
tilknytning til holdeplassene.

Med holdeplasser på begge sider som betjener noen tusen arbeidsplasser er det et viktig
kryssingssted, selv om det ikke er en del av et større gangnett. Dersom fartsgrensen og fartsnivået
blir redusert til 40 km/t er gangfeltkriterier oppfylt for å etablere et nytt gangfelt.
 Trafikksikkerhetsutfordringer
Sideforskyvning/ avbøyning
Avbøyningen kan være nødvendig for å få markere at hastigheten skal ned til 40 km/t. Men på ulike
årstider og værforhold vil ikke markeringen i vegbanen være like tydelig og linjeføringen vil derfor
virke unaturlig. Siden vegens videre forløp går rett fram, vil sannsynligvis flere kjøre rett fram og
dermed ikke få med seg denne markeringen. Bruk av rekkverk kan vurderes.
Fysisk kanalisering
Hastighetsreduserende horisontalkurvatur må utformes slik at det ikke fører til fare for trafikantene.
Det er ikke anbefalt å bruke fysisk kanalisering ved 70 og 80 km/t. Det er anbefalt ved 50 og 60 km/t.
Forvarsling om nedsatt fartsgrense er ikke det samme som nedsatt fartsgrense. Det er vanskelig å få
til nok plass etter at fartsgrense på 40 km/t er innført til fysisk kanalisering før gangfeltet. Malt
kanalisering vil ikke gi samme fartsreduserende virkning.
Venteareal
Da det totalt er kryssing av 4 felt, må kryssing for gående gjøres i minst to etapper. Det må da være
tilstrekkelig venteareal. Det må være plass til gående som har med seg f.eks. sykkel og barnevogn.
Minstekravet er 2 meter, på tegningen er bredde på venteareal 3 meter.
Ulykkesrisiko på gangfelt
Under er det vist prinsippskisse for dødsrisiko ved påkjørsel av motorkjøretøy, håndbok V127
Kryssingssteder for gående. Det er svært viktig å være sikker på at vegen er utformet slik at forventet
fartsnivå overholdes intuitivt. Dagens utforming av vegen innbyr til fart, og den har dessuten et
betydelig trafikkvolum. Dersom fartsnivået ikke blir redusert i vesentlig grad, vil konsekvenser ved
påkjørsel på gangfeltet være betydelige.
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Sikt til gangfelt

Siktkrav til gangfelt er i utgangspunktet ivaretatt, men problemer oppstår når buss stopper foran
gangfeltet og sperrer sikten for trafikken i venstre felt. Avbøtende tiltak kan være trafikkøyer mellom
hvert kjørefelt.
En annen situasjon som kan oppstå når kolletivtrafikken står i gangfeltet, er at myke trafikanter
prøver å «snike seg rundt» bussen og krysser i et område der det ikke er markert for gangfelt.
Skilting
Skilting er krevende i området ettersom Sluppenkrysset har mange veglenker å hensynta.

Tidlig skilting av feltbruk vil gi større forutsigbarhet og mindre risiko for farlige feltskifter i siste liten. I
tillegg kan gjennomgående E6 merkes med E6 og pil i vegbanen.
Forvarsel av fartsgrenseendring kan misforstås da det også vil synes godt for de som fortsetter langs
E6. Det kan føre til at noen trafikanter på E6 vil foreta kraftig nedbremsing.

7

Holdeplasser i Holtermanns veg - supplerende analyse

Fartsgrense
Endring fra fartsgrense 80 km/t til 40 km/t vil i seg selv medføre fare for påkjøring bakfra. I tegningen
er det 160 m fra splitt mellom E6-rampen og Holtermanns veg, til skiltet fartsgrense 40 km/t. Fra
start fartsgrense 40 km/t til gangfeltet er det 120 m.
Det er viktig å ha en helhetlig vurdering av hvor byen starter og utforme vegene deretter. Reduksjon
av fartsgrensen sør for Brattsbergvegen vil utløse vurderinger videre innover Holtermanns veg.
Vegbredde og sideareal langs Holtermanns veg i dag innbyr til hastighet 60-80 km/t.
Tilbakeblokkering til E6
Skilting av hastighet fra 80 km/t ned til 40 km/t vil uansett være forbundet med risiko for
tilbakeblokkering på E6. Med stillestående kø på E6 sørover vil følgende situasjoner være forbundet
med ulykkesrisiko:
-

-

-

Påkjøring bakfra når kjørende i høy hastighet plutselig oppdager saktegående eller
stillestående kø.
Forbikjøring foretas normalt i venstre felt. Kombinasjon av felt for forbikjøring og for
fartsreduksjon ved kjøring inn mot byen er uheldig på grunn av stor og uforutsigbar
hastighetsforskjell. Det vil medføre risiko for ulykker ved feltskifte, herunder påkjøring
bakfra.
De som står i kø kan bli utålmodige og vil fortsette langs E6 for heller å ta av i krysset med
Bratsbergvegen eller Nardokrysset. Det medfører ulykkesrisiko å starte akselerasjonen ut i et
felt med mye trafikk og høy hastighet.
Noen kan oppdage for sent at de skal skifte til venstre felt for å kjøre mot sentrum. Det kan
innebære at de sakker farten for å komme inn i en luke, som medføre risiko for påkjøring
bakfra.

For de to siste punktene vil tydelig og tidlig feltanvisning med skilting (portaler) og oppmerking kunne
redusere ulykkesrisikoen.

Anbefaling
Basert på den gjennomførte TS-vurderingen anbefales ikke å etablere fotgjengerkryssing i plan som
angitt på tegningen C401. Det vil være vanskelig å utforme vegen slik at det naturlige fartsnivået er i
henhold til det fartsnivået det er behov for i en kryssingssituasjon.
Tidligere skilting av feltbruk og hastighetsreduserende tiltak vil kunne gi fartsreduksjon. Men det blir
likevel tilbakeblokkering og kø på E6, med økt risiko for påkjøring bakfra, så lenge kryssingen for
gående og syklende skjer i plan.

Vedlegg
1. Tegning C401
2. Notat TS-vurderinger, datert 29.05.19
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NOTAT
Oppdrag
Kunde
Notat nr.
Dato

1350035173 Kroppan metrobussholdeplass
SVV
1
13/6-2019

Til
Utført
Kontrollert

Trondheim kommune v/ Inger-Mari Eggen
EBER
HPDI

Risikovurdering – Kroppan metrobussholdeplass
Rambøll er engasjert av Trondheim kommune for å foreta en
risikovurdering av planer for metrobussholdeplasser på E6/ fv 6690
ved Siemens på Sluppen. Det planlegges én metrobussholdeplass i
retning inn mot byen og én i retning fra byen. Risikovurderingen
omfatter to alternativer til løsning.
I dette notatet er det de trafikksikkerhetsmessige sidene ved
planene for metrobussholdeplasser ved Siemens som er vurdert.

Dato 13/6- 2019

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00
www.ramboll.no

Figur 1 Kartutsnitt med angitt planområde (norgeskart.no)

Rambøll Norge AS
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NO 915 251 293 MVA

1.

Situasjonsbeskrivelse

1.1

Avgrensing
Analyseobjektet avgrenses geografisk av området vist på plantegningene. I tillegg vurderes
konsekvenser for tilgrensende vegnett. Gjennomføringen er utført som en enkel
risikovurdering der det pekes på de mest sentrale mulige sikkerhetsproblemene, der
problemene risikovurderes og det ses på mulige tiltak. Da alternativene er såpass like er de
stort sett vurdert samlet, mens enkelte momenter som gjelder kun ett av alternativene kan
være kommentert særskilt. Vurderingen er avgrenset til trafikksikkerhet, og andre forhold
omtales ikke med mindre det er relevant i trafikksikkerhetssammenheng. Effekter av at
holdeplassene ved Kroppanbrua nedlegges er ikke særskilt vurdert.

1.2

Vegnett
Dagens E6 sørfra over Kroppanbrua føres nordover langs E6 Omkjøringsvegen via av- og
påkjøringsramper. Forlengelsen av E6 fra av- og påkjøringsrampene til krysset med
Bratsbergvegen er benevnt både som arm E6 og fv 6690, i dette notatet brukes
benevnelsen fv 6690 om denne strekningen. Fra krysset med Bratsbergvegen og inn mot
sentrum er vegnavnet Holtermanns veg.
I nordgående retning har E6 tre kjørefelt over Kroppanbrua, ett kjørefelt går av til
avkjøringsrampe mot Omkjøringsvegen. Etter avkjøringsrampen har fv 6690 tre nordgående
kjørefelt, der høyre felt er kollektivfelt.
I sørgående retning har fv 6690 to kjørefelt fra krysset med Bratsbergvegen, ett kjørefelt
kommer til fra påkjøringsrampen, og derfra er det tre kjørefelt videre sørover.
Gjennomsnittlig døgntrafikk over året (ÅDT) på fv 6690 er angitt til 15 150 kjøretøy. Av
disse er 7 % angitt som lange (tunge) kjøretøy. ÅDT over Kroppanbrua er ca. 48 000 kjt/d.

Figur 2 Vegnett ved planområdet (vegkart.no)

I figuren over har strekningen vist med blå strek fartsgrense 80 km/t, grønn er 60 km/t.
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1.3

Ulykkessituasjonen
De siste 5 årene (fra og med 2014) er det totalt registrert 7 politirapporterte trafikkulykker
med personskade i nærheten av planområdet. Det er registrert 3 trafikkulykker i krysset fv
6690 X Bratsbergvegen, og 4 ulykker ved av- og påkjøringsramper.
Ulykkene ved krysset med Bratsbergvegen inkluderer én fotgjengerulykke med alvorlig
skade der en fotgjenger ble påkjørt ved kryssing av veg utenfor fortau, samt to bilulykker
med lettere personskade, én med påkjøring bakfra og én med påkjøring av trafikkøy.
I hver av de fire ulykkene ved av- og påkjøringsrampene er det registrert én person lettere
skadet. Ulykkene omfatter uhellskodene «påkjøring bakfra», «påkjøring av gjenstand i
kjørebanen», «enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve» og «kjøring i
parallelle kjørefelt for øvrig».

Figur 3 Registrerte trafikkulykker med personskade 2014 – 2018 (vegkart.no)
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1.4

Vegbilder
Vegbildene er hentet fra Google Street View (september 2017).

Figur 4 Nordgående retning, avkjøringsrampe tar av til høyre, kollektivfelt starter i høyre felt

Figur 5 Nordgående: Tre kjørefelt, kollektivfelt til høyre
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Figur 6 Nordgående: Situasjon ved planlagt holdeplass

Figur 7 Nordgående: Fv 6690 inn mot krysset med Bratsbergvegen

Figur 8 Sørgående: Fv 6690 fra krysset med Bratsbergvegen
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Figur 9 Sørgående: Situasjon ved busslomme som planlegges opprettholdt

Figur 10 Sørgående: Situasjon ved planlagt holdeplass

Figur 11 Sørgående: Fv 6690 går under pårampe; det kommer inn ett ekstra kjørefelt fra Omkjøringsvegen
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2.

Planforslagene
Det er utarbeidet to planforslag som er vist i henholdsvis tegning C401 datert 20.05.2019
og C501 datert 23.05.2019. I dette notatet er tegning C401 benevnt som alternativ 1 og
tegning C501 som alternativ 2. Det er mottatt e-post med noen forutsetninger som skal
legges til grunn i risikovurderingen:
Holdeplasser forutsettes plassert etter gangfelt (vist før gangfelt i alt. 1 nordgående)
Gang- og sykkelveg på østsiden av fv 6690 fra holdeplass til Bratsbergvegen skal
ikke bygges nå, slik at planene vurderes uten denne forbindelsen
De to alternativene er relativt like, men er beskrevet hver for seg i de påfølgende
delkapitlene.
I begge alternativene planlegges kantstopp med plattformlengde ca. 60 m, noe som
forutsettes vurdert som tilstrekkelig. I henhold til håndbok N100 og V123 kan kantstopp
vurderes i firefelts gate med ÅDT over 12 000 kjt/d, og med kollektivfelt kan kantstopp
vurderes uavhengig av ÅDT. Det er ikke anbefalt kantstopp dersom linjen har 30 busser
eller mer i dimensjonerende time.

2.1

Alternativ 1 - C401

Figur 12 Tegning C401

E6 nordgående har 3 felt over Kroppanbrua. Det er to felt i avkjøringsrampen, og to felt
videre inn mot sentrum langs fv. 6690 der høyre felt er kollektivfelt.
Etter avkjøringsrampen skiltes fartsgrensen ned til 60 km/t, og 100 m lengre nord skiltes
fartsgrensen ned til 40 km/t. Det er ikke vist hvor langt nord fartsgrense 40 km/t er
planlagt. Inn mot planlagt holdeplass skilles de to nordgående kjørefeltene med refuge.
Bredden på refugen er ikke angitt, men målt på tegning antas den å være 1,5 – 2 meter.
Holdeplassen utformes som kantstopp, og har plattform med lengde ca. 60 m, og i forkant
av plattformen er det merket hevet gangfelt. Det er vist oppmerking med rumlestriper i
begge nordgående kjørefelt inn mot gangfeltet. Ca. 150 m nord for gangfeltet avsluttes
refugen, og det går over til tre nordgående kjørefelt inn mot krysset med Bratsbergvegen.
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I sørgående retning er det to kjørefelt fra krysset med Bratsbergvegen. Dagens busslomme
planlegges videreført. Etter dagens busslomme skilles kjørefeltene med refuge, bredde ca.
1,5 m. Høyre felt er vist som kollektivfelt fra siste del av busslommen. Ca. 150 m etter
deling av kjørefeltene er det hevet gangfelt, med rumlestriper inn mot gangfeltet. Det
planlegges ny kantstopp, der plattform har lengde ca. 60 m. Avstanden mellom eksisterende
og ny holdeplass er ca. 270 meter. Refugen avsluttes ca. 80 m etter plattformen, og ca. 150
m deretter flettes feltene sammen til ett kjørefelt som går under påkjøringsrampen fra
Omkjøringsvegen. Det er vist to kjørefelt i påkjøringsrampen. Sammenkoblingen mellom fv
6690 og påkjøringsrampen er ikke vist i tegningen. Når det gjelder fartsgrensen i sørgående
retning er det ikke vist hvor 40 km/t planlegges innført. Overgangen fra 40 km/t til 60 km/t
er planlagt der refugen avsluttes etter holdeplassen, og overgangen fra 60 km/t til 80 km/t.
er planlagt like etter der kjørefeltene slås sammen til ett felt.
Mellom kjøreretningene er det vist midtdeler med bredde som varierer fra ca. 2 til 4 m målt
på tegning.
For myke trafikanter er det planlagt nytt gangfelt over Tempevegen nordvest for de nye
holdeplassene fra eksisterende sykkelveg med fortau. Det er planlagt nytt langsgående
fortau i bakkant av holdeplassen på vestsiden av fv 6690. Kryssing av fv 6690 er planlagt i
hevet gangfel. Gangfeltet krysser kjørefeltene i den ene retningen inkl. refuge, deretter
skjer det en sideforskyving på ca. 2 m på midtdeleren, før kjørefeltene i motsatt retning
inkl. refuge krysses. Mot sør er det planlagt ny gang- og sykkelveg inntil parkeringsområdet
til Siemens, inkl. kryssing av Omkjøringsvegen i (eksisterende, men for tiden stengt)
undergang. Sør for undergangen kobles gang- og sykkelvegen fra undergangen inn på
eksisterende privat veg med fortau.
2.2

Alternativ 2 – tegning C501

Figur 13 Tegning C501

E6 nordgående har 3 felt over Kroppanbrua. Av tegningen ser det ut som at ett felt går av i
avkjøringsrampen, og to felt videre inn mot sentrum langs fv. 6690 der høyre felt er
kollektivfelt.
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Etter avkjøringsrampen forvarsles endret fartsgrense 40 km/t (avstand 150 m). Der
fartsgrensen endres fra 80 km/t til 40 km/t, er det planlagt sideforskyving ved at
kjørefeltene merkes opp i en S-kurve som et fartsreduserende tiltak. Deretter legges det inn
to sett med rumlestriper inn mot hevet gangfelt. Holdeplassen er planlagt som kantstopp,
og etableres like etter gangfeltet. Ca. 120 m nord for holdeplassen går det over til tre
nordgående kjørefelt. Det er ikke vist hvor fartsgrensen økes fra 40 km/t.
I sørgående retning er det to kjørefelt fra krysset med Bratsbergvegen og gjennom hele det
aktuelle området. Dagens busslomme planlegges videreført. Ved siste del av dagens
busslomme reguleres høyre felt som kollektivfelt. Det merkes opp ett sett med rumlestriper
inn mot nytt hevet gangfelt. Ny holdeplass etableres som kantstopp like etter gangfeltet.
Fartsgrensen endres fra 40 km/t til 80 km/t ca. 60 m nord for holdeplassen.
Sammenkoblingen med påkjøringsrampen er ikke vist i tegningen.
Mellom kjøreretningene er det vist kontinuerlig midtdeler med bredde ca. 2,5 – 3 m målt på
tegning.
For myke trafikanter er alt. 2 lik det som er beskrevet for alt. 1 med unntak av at gangfeltet
krysser to kjørefelt i den ene retningen, deretter midtrefuge ca. 3 m, og deretter krysses de
to kjørefeltene i den andre retningen (uten refuge mellom kjørefelt i samme retning, og uten
sideforskyving på midtdeler).

3.

Identifisering av mulige sikkerhetsproblemer

3.1

Fart
Det vurderes som sannsynlig at kjørende, særlig i nordgående retning, ikke holder
akseptabelt fartsnivå gjennom planområdet. Mulige konflikter med påkjørsel av kryssende
fotgjengere og påkjørsel bakfra.

3.2

Gangfelt
Kryssing av to og to kjørefelt, eller kryssing av fire separate gangfelt, i hevet gangfelt med
trafikkmengde ca. 15 000 kjt/d og mulige utfordringer med akseptabelt fartsnivå vurderes
som et mulig sikkerhetsproblem.

3.3

Kødannelse på hovedveg
Redusert kapasitet med færre kjørefelt for ordinær trafikk vurderes å kunne medføre fare
for påkjøring bakfra ved tilbakeblokkering, særlig for nordgående trafikk i høy hastighet
langs hovedveg. I tillegg bemerkes at redusert fremkommelighet langs vegen også påvirker
nødetatenes fremkommelighet.
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4.

Avbøtende tiltak i planforslaget

4.1

Fartsreduserende tiltak
Det legges opp til fartsgrense 40 km/t ved kryssing og holdeplasser. Det foreslås hevet
gangfelt.
I alt. 1 legges det opp til at fartsgrensen reduseres gradvis fra 80 via 60 og ned til 40 km/t
for nordgående trafikk, der 60-sonen er ca. 100 m lang, og videre er avstanden fra innføring
av fartsgrense 40 km/t til gangfeltet ca. 120 m. Alt. 2 har overgang fra fartsgrense 80 til 40
km/t for nordgående trafikk ca. 120 m før gangfeltet, og forvarsling av endret fartsgrense
150 m i forkant av endret fartsgrense.
Eksisterende midtdeler er beholdt i begge alternativene.
Alt. 1 foreslår refuge mellom kjørefelt i samme kjøreretning.
Alt. 1 har ett rumlefelt inn mot gangfeltet for begge kjøreretninger. Alt. 2 har to rumlefelt
for nordgående trafikk og ett rumlefelt for sørgående trafikk.
Alt. 2 foreslår sideforskyving av nordgående kjørefelt i overgangen fra 80 til 40 km/t.

4.2

Gangfelt
Gangfeltet er foreslått anlagt før holdeplasser på strekning med planlagt fartsgrense 40
km/t.
I alternativ 1 legges det opp til kryssing av ett og ett kjørefelt, der det er refuger mellom
kjørefeltene, og sideforskyving av gangfeltet ved midtrabatten. I alternativ 2 er gangfeltet
lagt i en rett linje over hele vegbredden der to kjørefelt krysses, deretter midtrabatt, og så
krysses de to kjørefeltene motsatt kjøreretning.
Statens vegvesens håndbok V127 «Kryssingssteder for gående» inneholder følgende figur
som viser sammenhengen mellom kjøretøyets fart og dødsrisiko for gående:

Figur 14 Figur hentet fra håndbok V127
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V127 inneholder følgende anbefalinger for nye og eksisterende gangfelt:
Tabell 1 hentet fra håndbok V127

Med skiltet fartsgrense 40 km/t, ÅDT over 8 000 og mer enn 10 kryssende i makstimen
anbefales gangfelt som en del av gangvegnettet, og som et fremkommelighetstiltak for
gående på svært trafikkerte veger. Ved fartsgrense 40 km/t er akseptabelt fartsnivå satt til
40 km/t. Dersom fartsnivået ikke overholdes anbefales fartsdempende tiltak.
4.3
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Kødannelser
I mottatt plangrunnlag fremgår det ikke hvilke vurderinger som er gjort mtp. tiltak mot
mulige sikkerhetsproblemer som følge av kødannelser.

5.

Vurdering av risiko med tiltakene i planen

5.1

Fartsnivå
Det legges opp til fartsgrense 40 km/t ved kryssing og holdeplasser, noe som kan oppfattes
lite intuitivt med tanke på vegfunksjon, utforming, omgivelser og tilgrensende veger. For
nordgående trafikk er det stort sprang i fartsgrense (fra 80 til 40 km/t). Det kan være
utfordrende å oppnå ønsket fartsnivå, og risikoen er størst for at nordgående trafikk holder
for høyt fartsnivå.
Endret fartsgrense fra 80 km/t til 40 km/t gjøres over en strekning på 100 m i alt. 1. I alt. 2
endres fartsgrensen direkte fra 80 til 40 km/t, men det forvarsles 150 m i forkant. Her
vurderes strekningen den store fartsgrensereduseringen skjer over som for kort.
Beskrivelse av forventet fartsreduserende effekt av rumlefelt er beskrevet i håndbok V128
der det fremgår at: «Når kjøretøyene passerer rumlefelt, kan en anta en retardasjon på ca.
1 m/s2. Etter passering av ca. 20 striper vil farten være redusert med ca. 10 km/t. Man kan
så dimensjonere et opphold mellom stripene eller fortsette direkte med et nytt sett på 20
striper tilpasset det nye og lavere fartsnivået.» Med bakgrunn i dette vurderes både
alternativ med ett og to rumlefelt som utilstrekkelig for å redusere farten fra 80 km/t til 40
km/t. Rumlefelt gir også økt risiko for MC-ulykker (sklir).
Tiltaket med sideforskyving av kjørefeltene i alt. 2 vurderes som lite egnet. I håndbok V128
er tiltaket beskrevet som mulig løsning på tofeltsveger. Tiltaket må vurderes spesielt på
veger der det er bussruter.

5.2

Kryssing for fotgjengere
Det planlegges hevet gangfelt over veg med ÅDT ca. 15 000, og fartsgrense 40 km/t på et
sted det kan væte utfordrende å oppnå akseptabelt fartsnivå. Iht. håndbok V127 er
akseptabelt fartsnivå ved gangfelt under 40 km/t ved fartsgrense 40 km/t.
I alternativ 1 legges det opp til kryssing av ett og ett kjørefelt, der det er refuger mellom
kjørefeltene, og saksing/ sideforskyving av gangfeltet ved midtrabatten. Saksing er normalt
et tiltak som benyttes ved signalregulerte gangfelt. I alternativ 2 er gangfeltet lagt i en rett
linje over hele vegbredden der to kjørefelt krysses, deretter midtrabatt, og så krysses de to
siste kjørefeltene. Generelt er det positivt for fotgjengere å kun forholde seg til ett kjørefelt
av gangen, men med kryssing av fire separate gangfelt kan situasjonen likevel bli noe
uoversiktlig. Ut fra skissene ser det ut til at det kan være utfordrende å få plass til refuger
med tilstrekkelig bredde. Da gangfeltet ligger inntil holdeplasser og mange kan krysse på
samme tid, bør midtrefugen ha tilstrekkelig bredde mtp. opphold. Generelt er krav til bredde
på midtdeler ved gangfelt minst 2 m, men her anbefales det min. 3 m bredde pga.
potensielt mange samtidig kryssende fotgjengere.
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5.3

Kødannelse
Planforslaget viser ikke tiltak for å unngå ulykker som følge av kødannelser. Reduksjon av
antall kjørefelt i nordgående retning medfører økt fare for kødannelser bakover på E6.
Generelt kan kødannelser langs hovedveg komme brått på, slik at sannsynligheten for
påkjørsel bakfra øker. I sørgående retning vil innføring av kollektivfelt som vist måtte gjøres
i (ny) portal, og reduksjonen i antall ordinære kjørefelt vil redusere kapasiteten sørgående.

5.4

Risikovurdering
Det er gjennomført en risikovurdering basert på identifiserte mulige sikkerhetsproblem og
tiltakene som fremgår av planforslaget. Følgende hendelser er vurdert:
1. Fotgjenger i gangfelt blir påkjørt av kjøretøy i høy hastighet
2. Påkjørsel bakfra ved kødannelse på hovedveg
3. Påkjørsel bakfra ved overgang fra (hoved-)veg til «gate» (f.eks. påkjørsel av bilen
foran som stopper ved gangfelt)
Risikoen er sammenhengen mellom sannsynligheten for at det skjer uønskede hendelser
(trafikkulykke) og hvilken alvorlighetsgrad disse hendelsene har. I mange sammenhenger
blir det beskrevet som
• Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens
For å redusere risikoen kan en da enten
• redusere sannsynligheten for at det skjer en ulykke, for eksempel ved å bedre
siktforholdene, og / eller
• redusere konsekvensen ved en ulykke, for eksempel ved å redusere fartsnivået.
Tabell 2 Risikomatrise førsituasjonen

Konsekvens
Frekvens
Hvert år

Personskade

Alvorlig skade

Varig men eller
dødsfall

2F, 3F

1F

Tiltak må vurderes

Tiltak nødvendig

2F, 3F

Hvert 10. år
Hvert 30. år
Sjeldnere
Tiltak unødvendig,
hvis ikke annen
løsning er bedre

Tiltak bør vurderes

F = Før-situasjon (med tiltak som vist i planen)
Behovet for tiltak vurderes å være størst med tanke på kryssing for fotgjengere, men det
må også vurderes tiltak som følge av brått standardsprang i veg og hendelser pga.
kødannelser.

13/16

6.

Mulige tiltak
Som en del av et offentlig tilgjengelig område vil det være vanskelig å ta høyde for hvordan
alle som er i området ferdes.
Mulige tiltak er vurdert ut fra punktene nevnt i kap. 5. Det er Statens vegvesen og
fylkeskommunen som henholdsvis vegholder og vegeier som må ta endelig stilling til hvilke
tiltak som berører vegen (veggrunnen) som skal gjennomføres.

6.1

Kryssingssted
Med relativt høy ÅDT på aktuell veg, noe usikkerhet knyttet til fartsnivå, samt mange
gående som benytter kryssingsstedet bør alternativ med planskilt kryssing eller
signalregulert kryssing vurderes.
Tabellen under er hentet fra håndbok N303, og i henhold til dette bør gangfeltet
signalreguleres. Ved signalregulering må fartsgrense på stedet og fartsreduserende tiltak
vurderes nærmere. Signalregulering av gangfelt bør vurderes mtp. vegkapasitet og mulighet
for samkjøring med krysset Holtermanns veg X Bratsvegvegen.
Tabell 3 Kriterier for signalregulering av gangfelt (SVV håndbok N303 – figur 4)

Det forutsettes tilstrekkelig belysning og siktforhold (se neste side), og i tillegg må
fartsnivået være akseptabelt (se kap. 6.3).
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Sikt ved gangfelt:
Det skal være god sikt i begge retninger ved kryssingspunkt. Nødvendig siktlengde langs
veg er en faktor som er basert på stoppsikt (Ls) for et kjøretøy med en gitt hastighet. For
gangfelt – og kryssingssteder er siktlengden som angitt i neste figur:

Figur 15 Sikt ved gangfelt. Fartsnivået forutsettes å være likt fartsgrensa eller lavere (Svv V127, fig 3.4)

Nødvendig sikt er satt til 1,2 x Ls, og er et bør-krav i Svv hb N100. Sikten bør dekke en
sektor som dekker hele gangfeltet og en sektor som går inn til 2 meter utenfor kantlinje /
fortauskant. Det skal ikke være sikthindrende eller forstyrrende elementer i området utenfor
vegbanen (vegetasjon, parkerte biler, mm.).
I tillegg til ordinær sikt langs vegen er det også et krav om tilstrekkelig belysning. Området
nærmest vegen skal være tilnærmet flatt slik at en ikke kan risikere å gli inn i vegbanen. I
noen tilfeller velger en også å etablere "fartshinder" for gang- og sykkeltrafikken like ved
kryssingspunktet for å redusere farten til de som krysser.
Belysning ved gangfelt:
Statens vegvesen har skjerpet kravene til vegbelysning ved gangfelt og øvrige
kryssingspunkt. Hovedprinsippet for belysning er enten forsterket belysning eller
intensivbelysning. En bør bruke samme prinsipp for belysning av gangfelt / kryssingspunkt
på en og samme strekning. Det er da mer forutsigbart og lettere for trafikanter å forstå at
en kommer til et gangfelt / kryssingspunkt.

Figur 16 Prinsippskisse for intensivbelysning av gangfelt (Svv V124, fig. 3.2)
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6.2

Fartsreduserende tiltak
Se kommentar i kap. 6.1 om valg av fartsgrense dersom gangfelt signalreguleres.
Ved etablering av gangfelt ved fartsgrense 40 km/t må det gjøres tiltak for at akseptabelt
fartsnivå (40 km/t) overholdes.
For å oppnå akseptabelt fartsnivå bør endret fartsgrense skiltes eller forvarsles så tidlig som
praktisk mulig. Skilting av fartsgrense anbefales supplert med oppmerket fartsgrense,
symbol 1054. Ved bruk av rumlefelt må dette anlegges slik at en kan forvente at ønsket
fartsreduksjon oppnås.
I tillegg kan oppmerket sperreområde vist i alt. 2 benyttes til å innsnevre kjørefeltene noe
forbi gangfeltet, et bidrag til å få ned fartsnivået samt redusere kryssingstiden for gående.
Fartsnivået bør kontrolleres nøye, og dersom fartsgrensen ikke overholdes må ytterligere
tiltak vurderes.

6.3

Påkjørsel bakfra ved kødannelse
Generelt anbefales det at det gjennomføres en avviklingsstudie for å avdekke eventuelle
konflikter med den reduserte kapasiteten planforslaget medfører.
Det kan vurderes å opprettholde dagens felt i nordgående retning ved at holdeplassen
trekkes inn til området som i tegningen er vist som gang- og sykkelveg (som ikke skal
bygges, se kap. 2).
Forvarsel med variabelt skilt som viser fare for kø kan være et aktuelt tiltak.

7.

Oppsummering / anbefaling
Det største risikomomentet ved planen er brå overgang fra E6 med relativt høy
trafikkmengde og fartsgrense 80 km/t til en «gate» med fartsgrense 40 km/t og kryssing for
gående.
I risikovurderingen er det pekt på en del forhold som anbefales vurdert i den videre
planleggingen.
Løsning for kryssende fotgjengere anbefales bearbeidet for å oppnå tilfredsstillende sikker
kryssing. Fartsgrense og fartsreduserende tiltak avhenger av valgt løsning for kryssende
fotgjengere.
Alternativene slik de er vist i mottatt materiale kan ikke anbefales ut fra gjennomført
risikovurdering.
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