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1. Innledning 

I oppstartsmøte med Trondheim kommune for følgende to reguleringsplaner: «Hovedsykkelveg for 

Gildheimskrysset – Leangen stasjon og Hovedsykkelveg Ladalen – Thrond Nergaards veg», ble det 

bestemt at det ved høring av reguleringsplanen skal foreligge en trafikksikkerhetsanalyse.  

2. Bakgrunn for prosjektet 

Statens vegvesen har laget et forprosjekt for sykkelveg langs Rv. 706 (Statens vegvesen, 2015). I 

forprosjektet er det vurdert ulike løsninger for en sammenhengende hovedsykkelveg på strekningen 

Rotvoll-Ila-Sluppen.  

Målet med prosjektet var å finne forbedringer og sammenheng i infrastrukturen som igjen ville få 

flere til å sykle og gå. Dette er et steg i riktig retning sett for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken 

fra NTP og bymiljøavtalen. 

Hovedsykkelvegen skal ha høy standard og god kapasitet samtidig som tilbudet skal ivareta 

trafikksikkerheten for både gående og syklende. 

 

 
Figur 1: Strekning 5, Strandvegen – Leangenbrua: Kilde: Forprosjekt for sykkelveg langs Rv. 706 (2015) 

Forprosjektet deler strekningen Rotvoll-Ila-Sluppen inn i 5 delstrekninger. De to mindre 

strekningene som skal vurderes i denne rapporten er en del av delstrekning 5, Strandvegen-

Leangbrua (se Figur 1). Delstrekning 5 er i forprosjektet vurdert til å ha størst enkeltvis potensiale, 

følgende vurdering av gitt i rapporten:  

Det er ikke et tilsvarende tilbud i dag på denne strekningen. Det er ca. 800 boliger under oppføring 

på Lilleby og strekningen vil kunne forsyne store deler av Lade/Leangen-området der det også 

ønskes bygging av flere tusen boliger. Strekningen er enten regulert eller ligger i kommunedelplan. 

Planarbeid og bygging kan skje straks. 

Ellers vil ny bru over jernbanen ved Leangen stasjon østfra være helt sentral. Denne ruta er viktig 

for at strekningen vil fungere samlet (2015).  
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3. Generell vurdering av trafikksikkerhet mht. høystandard 
sykkelveger 

3.1 Krav og anbefalinger i Statens vegvesen sine håndbøker 

Hovedsykkelveger skal ha høy standard. Når det i denne rapporten vises til litteratur som omtaler 

«sykkelekspressveg» og «høystandard sykkelveg» mener vi at dette er krav og anbefalinger til 

utforming av hovedsykkelveger.  

 

Fra Statens vegvesen sin håndbok N100 «Veg og gateutforming» (Statens vegvesen, 2019) 

• For nasjonale hovedveger skal helhetlig/sammenhengende tilbud til gående og syklende 

framgå av overordnet plan. Dette bør løses via lokalt vegnett eller eventuelt som parallell 

gang- og/eller sykkelveg. 

• Bredder på sykkelveg med fortau er vist i Figur 2. 

 

 

Figur 2:. Bredde og normalprofil for sykkelveg med fortau. Kilde: N100 

• Kurvatur: Minste vertikalkurveradius for en gang- og/eller sykkelveg bør være 50 m. Minste 

horisontalkurveradius bør være 40 m. 

• Krav til stigning er vist i Figur 3. 

Figur 3: Krav til stigning for gang- og/eller sykkelveg. Kilde: N100 
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• Siktkrav for syklende er vist i Figur 4. I denne analysen benyttes krav til stoppsikt for 

sykkelvegnett utenfor by. 

 

Figur 4: Stoppsiktkrav for syklende. Kilde: N100 

 

Fra Statens vegvesen sin håndbok V122 «Sykkelhåndbok» (Statens vegvesen, 2013):  

Høystandard sykkelveger (sykkelekspressveger) er tilrettelagt for rask (opptil 40 km/t) og direkte 

sykling over lengre avstander (5-20 km) mellom relevante mål (boligområder, konsentrasjoner av 

arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner og kollektivknutepunkter).  

Det kan være aktuelt med slike sykkelveger rundt storbyene og langs hovedårene inn mot sentrum. 

Sykkelvegen bør være sammenhengende uten hindringer som reduserer fremkommeligheten, og 

bør planlegges slik at antall skarpe svinger, samt lange og bratte bakker reduseres. Sykkelvegen vil 

vanligvis ligge i egen trasé. Sykkelvegen bør ha et godt, fast og jevnt belegg.  

Antall kryss med motorisert trafikk bør reduseres til et absolutt minimum, og eventuelle kryss bør 

være planskilte, eller utformes slik at trafikk får vikeplikt for syklistene på høystandard sykkelveg. 

Høystandard sykkelveg bør ha oppmerket midtlinje og ha minst ett felt i hver retning.  

Det anbefales at slike anlegg holder en høy drifts- og vedlikeholdsstandard både sommer og vinter. 

3.2 Andre krav:  

I kryss og avkjørsler skal det være god sikt. Eksempelvis anbefales minimum sikt ved avkjørsler på 

6x50 meter (Statens vegvesen, 2015). 

Undergang for gang- og sykkeltrafikk bør minimum ha samme bredde som tilstøtende sykkelveg, 

avstand mellom veggene bør være minst 4 m (bør vurderes bredere der det er mulig). Det skal 

være fri sikt inn/ut og gjennom undergang. Dette gjelder også underganger på tilstøtende 

sykkelveger (2015). 
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3.3 Anbefalinger ved planlegging av separate sykkelanlegg i by og 
sykkelekspressveger 

 

I TØI rapport 1447 (TØI, 2015) «Separate sykkelanlegg i by. Effekter på sikkerhet, 

fremkommelighet, trygghetsfølelse og transportmiddelvalg» er det laget en oversikt over bruk av og 

anbefalinger for ulike separate sykkelløsninger basert på en gjennomgang av sykkelhåndbøker fra 

andre land. Rapporten viser også en oppsummering av resultater fra internasjonale studier som har 

undersøkt virkninger på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk. En av 

hovedkonklusjonene i rapporten er at sykkelekspressveger trolig har bedre sikkerhet for syklister 

enn andre typer sykkelinfrastruktur og forbedrer syklistenes fremkommelighet og trygghetsfølelse 

(TØI, 2015).  

Rapporten konkluderer videre med at separate sykkelanlegg har potensiale for å bedre sikkerheten 

og øke andelen som sykler.  

Det er ikke foretatt noen effektstudier av den sikkerhetsmessige effekten av tiltaket, men det er vist 

til andre undersøkelser som forventes å forbedre syklistenes sikkerhet og laget følgende 

oppsummering av dette:  

• Reduksjon av antall kryss og konfliktpunkter reduserer risikoen for alvorlige kryssulykker 

• Separering av syklister og andre trafikantgrupper reduserer risikoen for ulykker  

• Økt krav til utforming som godt og jevnt belegg reduserer risikoen for eneulykker  

• Økt drifts- og vedlikeholdsstandard både sommer og vinter reduserer risikoen for 

eneulykker 

I TØI rapport 1196 «Sykkelekspressveger i Norge og andre land - Status, erfaringer og 

anbefalinger» (TØI, 2012a) er følgende vurdert mht. prinsipper for kryssutforming: 

• Antall kryssinger bør reduseres til et absolutt minimum. 

• Der det er mulig bør de nødvendige kryssinger utformes som planskilte kryssinger. 

• Der det ikke er mulig å lage planskilte kryssinger bør de vikepliktsregulerte kryssingene om 

mulig utformes og reguleres slik at syklistene har prioritet og andre trafikantgrupper har 

vikeplikt. 

• Høyresving utenom signalregulering (høyresvingsshunt) eller lovlig høyresving mot rødt bør 

overveies. 

• Lovlig sykling mot rødt i signalregulert T-kryss bør overveies. 

• I trafikkstyrte signalregulerte kryss bør syklistene få økt prioritet. 

• I tidsstyrte signalregulerte kryss bør tidsstyring planlegges slik at syklistenes antall stopp 

reduseres. Det gjøres eksempelvis gjennom planlegging av grønne bølger for syklistene. 

• Erstatning av bommer på sykkelveger i kryss med andre tiltak som oppmerking og hump. 

• Bruk av gode sykkelløsninger i kryss som både gir god sikkerhet og god fremkommelighet. 

Det kan eksempelvis være sykkelboks. 

 

4. Beskrivelse av planområdet og tiltaket 

I forprosjektet for sykkelveg langs Rv. 706 (Statens vegvesen, 2015) er store deler av sykkelvegen 

allerede regulert. Det mangler imidlertid reguleringsplan for to mindre delstrekninger 1) Leangen 

stasjon og 2) ved Lilleby (Ladalen – Thor Nergaards veg). Det er disse to strekningene som skal 

vurderes i denne rapporten. Strekningene er marker med blå linjer i Figur 5. 
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Figur 5: Utsnitt av miljøpakken sitt sykkelkart for Trondheim. Blå linjer illustrerer de to områdene det skal 
planlegges sykkelveg 

4.1 Hovedsykkelveg Gildheimskrysset – Leangen stasjon  

 

I sør starter planlagte tiltak i nytt 

kryss for gående og syklende 

som en kobling mellom gang- og 

sykkelvegtrafikken fra 

Ranheimsvegen, 

Falkenborgvegen og Rv. 706. Fra 

dette krysset fortsetter ny 

hovedsykkelveg nordover under 

Ranheimsvegen og videre langs 

Leangenvegen (planlegges på 

østsiden av Leangenvegen) til 

Leangen stasjon. 

Hovedsykkelvegen er planlagt i 

bru over Nordlandsbanen og 

kobler seg på eksisterende gang- 

og sykkelvegsystem på nordsiden 

av jernbanen. 

 

 

 

Figur 6: Sammenheng mellom eksisterende hovedsykkelveger i områder (stipla linjer) og planlagt 
hovedsykkelveg ved Leangen stasjon (rød linje). Kilde: NVDB 
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Langs Nordlandsbanen og vestover (mot midtbyen) er hovedsykkelvegen planlagt langs jernbanen 

(ikke bygget, men traseen er regulert). I Figur 6Figur 7 vises en oversikt over hovedsykkelveger i 

områder. 

For mer detaljer vedr. dette henvises det til planbeskrivelsen.  

Dagens trafikk i området: 

Registrerte trafikkmengder i 

områder er vist i Figur 7. 

Trafikkmengder i 

Leangenvegen er ikke 

registrert. 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Oversikt over vegsystem 
og trafikkmengder ved Leangen 
stasjon (2019): Kilde: NVDB 

 

 

 

Avkjørsler og kryssområder: 
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Hovedsykkelvegen er planlagt på østsiden av 

Leangenvegen. Dagens avkjørsler langs Leangenvegen 

som skal opprettholdes og avkjørsler som det er ønskelig å 

stenge som følge av tiltaket er vist i Figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Avkjørsler på strekningen som skal stenges er vist med to 
røde linjer. Avkjørsler som skal opprettholdes er vist med 

avkjørselspil. 

Trafikkulykker: 

Det har ikke vært ulykker (med personskade) der gående og syklende har vært involvert i/eller i 

nærheten av dette planområdet de siste 10 årene.  

4.2 Hovedsykkelveg Ladalen – Thrond Nergaards veg 

Tiltaket skal binde sammen planlagt hovedsykkelveg langs Nordlandsbanen med Dalenbrua (gang- 

og sykkelveg-bru), Haakon VII’s gate og trase for hovedsykkelveg langs Nordlandsbanen inn mot 

midtbyen (se Figur 9).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dagens trafikk: 

 

Figur 9: Sammenheng mellom eksisterende 
hovedsykkelveger i områder (stipla linjer) og 
planlagt hoved-sykkelveg ved Lilleby (rød 
linje). Ny hovedsykkelveg skal gå under 
Dalenbrua Kilde: NVDB 
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Trafikkmengder i området er 

vist i Figur 10. Thord 

Nergårds veg er blindveg og 

adkomstveg til et fåtall 

boliger. Det er derfor svært 

lite biltrafikk i dette området.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Trafikkmengder i 
området rundt Lilleby 

Avkjørsel og kryssområder: 

Det er ingen avkjørsler som kommer i konflikt med 

tiltaket. Krysset ved City Lade og avkjørsler på 

østsiden av OBS vist i Figur 11 gjelder avkjørsler 

langs gjelder eksisterende hovedsykkelveg. Krysset 

ved hovedsykkelvegen og innkjøring til City Lade (er 

vist med sirkel i Figur 11) inngår likevel som en del 

av trafikksikkerhetsanalysen. 
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Trafikkulykker: 
 
Det har ikke vært ulykker (med personskade) der gående og syklende har vært involvert i/eller i 

nærheten av dette planområdet de siste 10 årene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trafikksikkerhetsvurderingens resultat og anbefaling 

Viser til C-tegninger (plan og profil) som er brukt som grunnlag for vurderingen.  

Kap. 3 viser at det er sykkelvegens geometri, sikt og kryss/avkjørsel som er viktig å vurdere mht. 

trafikksikkerhet. Derfor er det disse tema som er vurdert i analysen under. 

5.1 Hovedsykkelveg Gildheimskrysset – Leangen stasjon  
Tabell 1: Resultat og anbefaling for Hovedsykkelveg Gildheimskrysset – Leangen stasjon  

Tema Forslag til tiltak 

Horisontal- og vertikalkurvatur: 

Minste vertikalkurveradius for en gang- og/eller sykkelveg bør være 50 m. Minste horisontalkurveradius bør være 40 m 

(Statens vegvesen, 2017). 

Sykkelvegen bør være sammenhengende uten hindringer som reduserer fremkommeligheten, og bør planlegges slik 

at antall skarpe svinger, samt lange og bratte bakker reduseres (Statens vegvesen, 2013) 

1. 

I profil 50 er Rh= 20 m. Denne kurven ligger i et lavbrekk rett sør for 

planlagt kulvert under Ranheimsvegen. Stigningen øst for lavbrekket er 

på 7 %. 

 

Vurdere om kurven kan slakes ut til 

Rh=40 m, evt. søke om fravik. 

 

Vurdere sikt i sammenheng med bredde 

på kulvert og plassering av vingemurer. 

 

 

Figur 11: Kryss og avkjørsler til City Lade (OBS) over 
dagens hovedsykkelveg 
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Stigningen kan bidra til at syklistene har høy fart når de kommer inn i 

kurven og kan kommer over i motgående sykkelfelt. I tillegg vil det kunne 

være dårlig sikt pga. kulverten. 

 

Ekstra god belysning i hele dette området 

fra sykkelrundkjøringa til ca. profil 200. 

2. 

I profil 415 er horisontalkurven: Rh=40 m. Dette tilfredsstiller bør krav i 

vegnormalen N100. Kurven sammenfaller ikke med lavbrekket (profil 

423) der stigningen opp mot brua over Nordlandsbanen starter. I ca. 

profil 425 er det lagt inne en avkjørsel til Leangen stasjon.  

Kombinasjonen av minimumskurvatur, stigning som kan gi høy hastighet 

for syklister ned fra brua og avkjørsel til Leangen stasjon kan bidra til 

trafikkfarlige situasjoner. 

 

Vurdere om avkjørsel til Leangen stasjon 

kan flyttes på rettstrekningen lengre mot 

sør, ligge under brukonstruksjonen eller i 

en kulvert i fyllinga opp mot brua.  

Samme løsning som i pkt. 6 kan også 

vurderes. 

 

 

 

 

 

3. 

I profil 480 er Rh=20 m. Brua over Nordlandsbanen ligger i høybrekk i 

profil 515. Stigninga opp mot høybrekket på brua i fra sør ligger på 7 %.  

Kombinasjonen av krapp kurve som ligger i stigning på 7 % og høybrekk 

på midten av brua gjør at området blir uoversiktlig. Dette kan bidra til at 

syklister som skal ned fra brua i retning mot sør kutter svingen og havner 

over i motgående sykkelfeltet. Spesielt på glatt føre kan dette bli et 

problem. 

 

Vurdere om kurven kan slakes ut til 

Rh=40 m, evt. søke om fravik. 

 

Breddeutvidelse i kurven (innerkurven). 

 

Ekstra god belysning over brua og i 

stigninga opp mot brua og evt. sette opp 

skilt som varsler om krapp kurve. 

Sikt: 

Ved fall over 5 % skal stoppsikt for -5 % benyttes (Statens vegvesen, 2017). I dette tilfellet benytter vi stoppsikt for 

sykkelvegnett utenfor by. Med fall over 5% blir stoppsikt Ls = 50 m. 

I kryss og avkjørsler skal det være god sikt. Eksempelvis anbefales minimum sikt ved avkjørsler på 6x50 m (Statens 

vegvesen, 2015). 

4. 

Siktlinjer er vist i C-tegning 

 

Kryss og avkjørsler: 

Antall kryss med motorisert trafikk bør reduseres til et absolutt minimum, og eventuelle kryss bør være planskilte, eller 

utformes slik at trafikk får vikeplikt for syklistene på høystandard sykkelveg (Statens vegvesen, 2013) 
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Reduksjon av antall kryss og konfliktpunkter reduserer risikoen for alvorlige kryssulykker. Der det ikke er mulig å lage 

planskilte kryssinger bør de vikepliktsregulerte kryssingene om mulig utformes og reguleres slik at syklistene har 

prioritet og andre trafikantgrupper har vikeplikt (TØI, 2015) 

5. 

Sykkelrundkjøring: 

Syklende: 

Alle armene inn til sykkelrundkjøringa ligger med fall inn mot 

rundkjøringa. Dette medfører at syklistene kan ha relativt stor hastighet.  

 

Rundkjøringa har fire armer. Tre av disse armene er planlagt eller bygget 

som sykkelveg med fortau. Pga. plassmangel i det området rundkjøringa 

er planlagt ligger ikke armene inn til rundkjøringa 90 grader i forhold til 

hverandre. Armene som ligger øst-vest kan bli oppfattes som 

gjennomgående og dette kan medføre rundkjøringa sitt formål bortfaller 

da syklister (og gående) velger minste motstands veg og kjører rett fram. 

Samtidig er kjørefeltene i rundkjøringa såpass brede at de kan oppfattes 

som to sykkelfelt, dette understreker problemet. 

 

 

Fire av tilfartene inn/ut av rundkjøringa får en geometri som gjør at 

syklister kan ha relativt høy fart inn/ut av rundkjøringa. Disse to armene 

er markert med blå pil i tegningen under. De pilene som er markert rødt 

viser de tilfartene der syklistene får lavere fart. På GS-veg-arma vil alle 

piler inn- og ut av rundkjøringa være røde, derfor er det bare tegnet en 

rød strek. Totalt sett gir dette flere konfliktpunkter når det gjelder 

differanse i hastighet. Konfliktpunkter er avmerket med gule sirkler i 

tegningen under. 

 

Gående: 

For gående er løsningen ok bortsett fra at det er noe dårlig sikt fra 

gangfeltet til kulverten, nord for rundkjøringa. De gående får også en 

«omveg» som følge av rundkjøringa. Syklende som kommer fra gang- og 

sykkelvegen ned mot rundkjøringa må krysse fortauet, her kan det 

oppstå konflikter. 

 

 

 

 

Den indre diameteren på rundkjøringa bør 

økes. Dette gjør at der blir noe større 

«avbøying» øst -vest samtidig som det 

øker forståelsen for at det bare er ett 

sykkelfelt i rundkjøringa. Flere av disse 

konfliktpunktene kan evt. unngås ved en 

større indre diameter som gir en forståelse 

av at det bare er ett kjørefelt i 

rundkjøringa. 

 

Det anbefales å vurdere T-kryss 

istedenfor rundkjøring siden det er for lite 

areal til å få til en optimal løsning i 

området. Selv om en rundkjøring vil skape 

bedre flyt vil et bidra til å unngå T-kryss 

situasjoner der det er tvil om hvem som 

har viktplikten på sin side unngås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For gående hadde det vært ryddigere med 

et T-kryss der de slipper «omveger». 

 

6. 

Avkjørsel til 3T Leangen i ca. profil 340 (avkjørsel med biltrafikk): 
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Avkjørslen er planlagt på en rettstrekning med god sikt i begge retninger. 

3T Leangen er et stort treningssenter med mange medlemmer og en kan 

anta at en stor del av trafikken i Leangenvegen skal inn til/ut fra 3T.  

 

 

Avkjørselen bør utformes slik at 

biltrafikken får vikeplikt for syklistene på 

hovedsykkelvegen. Annen type 

oppmerking som gjør bilistene 

oppmerksomme på syklistene kan også 

vurderes (f.eks. hump). Forslag til skilt og 

oppmerking er vist i bildet under. 

 

7. 

Avkjørsel til Leangen stasjon i ca. profil 425 er omtalt i pkt. 2 (avkjørsel 

med biltrafikk): 

 

Forslag til tiltak beskrevet i pkt. 2 og dette 

er samme forslag til tiltak som i pkt. 6. 

 

 

8.  

Gang- og sykkelveg på sørsiden under Leangenbrua sin tilkobling til 

hovedsykkelvegen i profil 440: 

Eksisterende GS-veg kobles til planlagt hovedsykkelveg i profil 440. GS 

vegen kommer på skrått inn mot gangvegen og syklende må krysse 

denne får å nå sykkelfeltene. Dette kan medføre trafikkfarlige 

situasjoner.  

 

 

 

 

Vurderes siktforhold slik at de på 

hovedsykkelvegen og gangvegen ser de 

som kommer fra GS vegen og omvendt. 

Ekstra god belysning som foreslått i pkt. 2. 

Fotgjengerfelt på gangvegen slik at de 

syklende som kommer fra GS-vegen må 

stoppe for gående. 

9. 

Kryss med eksisterende hovedsykkelveg på nordsiden av 

Nordlandsbanen: 

 

 

Fotgjengerfelt slik at de som sykler øst-

vest (begge veier) må stoppe for 

fotgjengere som skal krysse. 

 

Syklistene fra planlagt GS-bru bør ha 

vikeplikt for syklister som sykler øst/vest.  
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Krysset ligger i et høybrekk, dette kan gi dårlig sikt, men syklistene vil 

ikke ha så høy hastighet (bortsett fra elsyklister). Syklister i retning øst-

vest (begge veier) kan kommer brått på gående fra den planlagte GS-

brua. Mmarkerte konflikter er vist med gul firkant i tegningen under. 

Tegningen over viser konfliktpunkt ved dette krysset. De som sykler øst 

– vest (blå piler) vil har større hastighet enn de som skal inn- og ut av 

planlagt sykkelbru over jernbanen (røde piler). Denne løsningen kan 

medføre at syklister blir stående og vente i sykkelfeltet før de kan krysse 

over til brua. 

Vurdere muligheter for å gjøre 

sykkelfeltene øst – vest noe bredere 

akkurat forbi kryssområdet? Kan være 

greit mht. at syklister kan bli stående og 

vente (venstresvingfelt).  

 

I fra brua og ut på øst-vest forbindelsen er 

det sannsynligvis nok plass til å stå to i 

bredden og her må i prinsippet alle 

syklister vente ved behov pga. vikeplikten. 

10. 

Avkjørsel til Bane Nor (teknisk anlegg) på linje 70120 i profil 30 

(biltrafikk): 

Dette er en avkjørsel som kommer til å være svært lite i bruk. Kjørende 

må krysse både gangvegen og sykkelvegen. Denne kryssingen finnes 

også i dag og tiltaket endrer ikke avkjørselsforholdene. 

 

 

 

 

Det kan evt. markeres i vegbanen før 

avkjørselen i begge retninger (i 

sykkelfeltene) at dette er en avkjørsel 

(viser at det skjer noe her). Forslag til 

markering er vist under: 

 
5.2 Hovedsykkelveg Ladalen – Thrond Nergaards veg 
 
Tema Forslag til tiltak 

Horisontal- og vertikalkurvatur: 

Minste vertikalkurveradius for en gang- og/eller sykkelveg bør være 50 m. Minste horisontalkurveradius bør være 40 m 

(Statens vegvesen, 2017). 
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Sykkelvegen bør være sammenhengende uten hindringer som reduserer fremkommeligheten, og bør planlegges slik 

at antall skarpe svinger, samt lange og bratte bakker reduseres (Statens vegvesen, 2013) 

11. 

Ved «salthuset» er det lagt inn en 

ulogisk kurve på sykkelvegen fordi 

«salthuset» ikke skal rives. Denne 

endringen (Rh = 40) kan komme brått på 

de syklende siden den avviker med 

linjeføringen på strekningen ellers (optisk 

ledning).  

 

 

 

Det kan vurderes om denne overgangen 

tas over en lengre avstand. 

Sikt: 

Ved fall over 5 % skal stoppsikt for -5 % benyttes (Statens vegvesen, 2017). I dette tilfellet benytter vi stoppsikt for 

sykkelvegnett utenfor by. Med fall over 5% blir stoppsikt Ls = 50 m. 

 

I kryss og avkjørsler skal det være god sikt. Eksempelvis anbefales minimum sikt ved avkjørsler på 6x50 m (Statens 

vegvesen, 2015). 

 

 

 

Kryss og avkjørsler: 

Antall kryss med motorisert trafikk bør reduseres til et absolutt minimum, og eventuelle kryss bør være planskilte, eller 

utformes slik at trafikk får vikeplikt for syklistene på høystandard sykkelveg (Statens vegvesen, 2013) 

Reduksjon av antall kryss og konfliktpunkter reduserer risikoen for alvorlige kryssulykker. Der det ikke er mulig å lage 

planskilte kryssinger bør de vikepliktsregulerte kryssingene om mulig utformes og reguleres slik at syklistene har 

prioritet og andre trafikantgrupper har vikeplikt (TØI, 2015) 

13. 

Kryss mellom planlagt hovedsykkelveg og planlagt GS-veg som går 

nordover for å komme til Haakon VII’s gate og Dalenbrua: 

Konflikt mellom syklende og gående ved kryssing av gangvegen.  

 

 

 

Markering og skilting av fotgjengerfelt. 

14. 

Påkobling av planlagt gang- og sykkelveg til Dalenbrua ved innkjøring til 

City Lade: 

 

 

Fotgjengerfelt over gangvegen slik at 

syklister på stoppe for forgjengere.  



 

 

Trafikksikkerhetsanalyse 13.05.2020 18 

 
 

Gang og sykkelvegen avsluttes i hovedsykkelvegen som går over 

Dalenbrua. Påkoblinga ligger i fyllinga (stigninga på brua). Dette kan gi 

dårlig sikt samtidig som syklister kan komme med høy hastighet ned fra 

brua. Syklister må krysse gangvegen for å nå sykkelfeltene. 

 

Det kan vurderes en trapp nærmere 

jernbanen slik at gående ikke trenger å 

gå helt ned til dette påkoblingspunktet 

for å komme seg opp på Dalebrua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Kryss mellom hovedsykkelveg og innkjøring til City Lade: 

Bilister har ikke vikeplikt for syklende og gående. 

 

 

Som i pkt. 6 

 
 

5.3 Oppsummering og forslag til videre oppfølging 

 

Hovedsykkelveg Gildheimskrysset – Leangen stasjon  

Nr. Tema Forslag til tiltak Følges 

opp i 

regplan 

Følges 

opp i 
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bygge-

plan 

1 Kurvatur i profil 50 Horisontalkurve endres til Rh = 40m 

 

Vurdere sikt i sammenheng med bredde på kulvert og 

plassering av vingemurer. 

God belysning. 

X  

 

X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Horisontalkurve er endret til Rh =40 m.  

 

2 Kombinasjonen av 

minimumskurvatur, stigning som 

gir høy hastighet for syklister ned 

fra brua og avkjørsel til Leangen 

stasjon  

 

Vurdere om avkjørsel til Leangen stasjon kan flyttes 

på rettstrekningen lengre mot sør, ligge under 

brukonstruksjonen eller i en kulvert i fyllinga opp mot 

brua.  

 

Samme løsning som i pkt. 6 kan også vurderes. 

 

X  

 

 

 

 

X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Det er vanskelig å flytte avkjørsel til Leangen stasjonsområde. Stoppsikt langs hpvedsykkelvegen er sjekket og godkjent. 

Sikt fra avkjørsel er også godkjent. 

 

 

 

3 Kombinasjonen av krapp kurve 

som ligger i stigning på 7 % og 

høybrekk på midten av GS-brua 

gjør at området blir uoversiktlig. 

Syklister kan havne i feil sykkelfelt 

(kutter kurven). 

Søke om fravik. 

Breddeutvidelse i kurven (i innerkurven). 

 

Ekstra god belysning over brua og i stigninga opp mot 

brua og evt. sette opp skilt som varsler om krapp 

kurve. 

X  

 

 

X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Det vil blir søkt fravik for horisontalkurven på 20 m. Horisontalkurven er redusert for å få en mest mulig rett linjeføring 

over gs-bru, samt for å få plass til gangveg og driftsveg til Bane NOR under bru. Sikt er tilfredstilt her.  

 

4 Sikt    

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Det er sjekket stoppsikt 50 m. Den er tilfredstillenede med unntak av gjennom kulvert. Der har man kun 40 m sikt. Sikt til 

avkjørsler og kryss er sjekket og tilfredstilt. Siktlinjer i kryss vises på c-tegning 

 

5 Sykkelrundkjøring plassert i et 

områdene der det er trangt om 

plassen og ¾ av armene inn til 

rundkjøringa allerede er bygget. 

Større diameter på den indre sirkelen kan gi mer 

avbøying og forståelse for at det bare er et kjørefelt i 

rundkjøringa. 

 

Vurdere T-kryss 

X 

 

 

 

X 

 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Indre sirkel på rundkjøring er økt slik at man får en bedre avbøyning og forståelse for at det bare er et kjørefelt i 

rundkjøringen.  

 

6 Avkjørsel til 3T Leangen i ca. profil 

340 (avkjørsel med biltrafikk) 

Avkjørselen bør utformes slik at biltrafikken får 

vikeplikt for syklistene på hovedsykkelvegen. Annen 

 X 
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type oppmerking som gjør bilistene oppmerksomme 

på syklistene kan også vurderes (f.eks. hump). 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Anbefaling anbefales å tas med videre i byggeplan 

 

7 Avkjørsel til Leangen stasjon i ca. 

profil 425 er omtalt i pkt. 2 

(avkjørsel med biltrafikk) 

Forslag til tiltak beskrevet i pkt. 2. Samme forslag til 

løsning som i pkt. 6. 

 

 X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Anbefaling anbefales å tas med videre i byggeplan 

 

8 Gang- og sykkelveg på sørsiden 

under Leangenbrua sin tilkobling 

til hovedsykkelvegen i profil 440 

 

Vurderes siktforhold slik at de på hovedsykkelvegen 

og gangvegen ser de som kommer fra GS vegen og 

omvendt. 

 

Ekstra god belysning som foreslått i pkt. 2. 

Fotgjengerfelt. 

X  

 

 

 

X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Siktforhold mellom gang- og sykkelveg og fortau er tilfredstilt.  

 

 

 

 

 

 

9 Kryss med eksisterende 

hovedsykkelveg på nordsiden av 

Nordlandsbanen 

 

Vurdere muligheten for å gjøre sykkelfeltene øst – 

vest noe bredere akkurat forbi kryssområdet. Kan 

være greit mht. at syklister kan bli stående og vente 

(behov for «venstresvingfelt»).  

 

Fotgjengerfelt. 

Syklistene fra Leangenbrua bør ha vikeplikt for 

syklister som sykler øst/vest.  

X  

 

 

 

 

X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Dette vil gi en større konstruksjon (trau) og økt kostnad. Det er vurdert at det ikke er behov for eget venstresvingeflet 

her. Sykkelvegen med fortau er totalt 7 m bred.  

 

10 Avkjørsel til Bane nord (teknisk 

anlegg) på linje 70120 i profil 30 

(biltrafikk) 

Det kan evt. markeres i vegbanen før avkjørselen i 

begge retninger (i sykkelfeltene) at dette er en 

avkjørsel (det skjer noe her). 

 

 

 

 

X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Anbefaling anbefales å tas med videre i byggeplan 

 

 

 

Hovedsykkelveg Ladalen – Thrond Nergaards veg 

Nr. Tema  Følges 

opp i 

regplan 

Følges 

opp i 
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bygge-

plan 

11 Ved «salthuset» er det lagt inn en 

ulogisk kurve på sykkelvegen fordi 

salthuset skal ikke rives. 

Det kan vurderes om denne overgangen tas over en 

lengre avstand. 

X  

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Kurvatur er som følge av tilpasning til «salthuset» og brusøyle. Hvis «salthuset» kan rives anbefales det å rette opp 

hovedsykkelvegen 

 

12 Sikt     

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Stoppsikt på 50 m er sjekket og tilfrestilt. Sikt mellom hovedsykkelvegen og gs-vegen er også sjekket og tilfredstilt. 

Siktlinjer i kryss vises på c-tegning  

 

13 Kryss mellom planlagt 

hovedsykkelveg og ny GS-veg 

som føres nordover for å komme 

til Haakon VII’s gate og Dalenbrua 

Markering og skilting av fotgjengerfelt.  X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Anbefaling anbefales å tas med videre i byggeplan 

 

14 Påkobling av gang- og sykkelveg 

til hovedsykkelveg over 

Dalenbrua. 

 

Fotgjengerfelt over gangvegen slik at syklister på 

stoppe for forgjengere.  

 

Det kan vurderes en trapp nærmere jernbanen slik at 

gående ikke trenger å gå helt ned til dette 

påkoblingspunktet for å komme seg opp på Dalebrua. 

 

 

 

X 

X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Det er vurdert at det ikke er behov for trapp. Denne kan evt legges inn på et senere tidspunkt hvis man finner det 

hensiksmessig.  

15 Kryss mellom hovedsykkelveg og 

innkjøring til City Lade, 

eksisterende situasjon 

Som i pkt. 6  X 

Oppfølging/kommentar fra planlegger: 

Anbefaling anbefales å tas med videre i byggeplan 
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