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1. BAKGRUNN
Asplan Viak har på oppdrag for Planor bolig AS bistått med en trafikksikkerhetsvurdering knyttet til 
regulering av 18 nye boenheter med adkomst fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Røysan i Molde. Det 
har vært tett dialog med Molde kommune i arbeidet, og løsningene som er vurdert er også drøftet 
med kommunen underveis. 

Notatet er bygget opp med bakgrunn for arbeidet, beskrivelsen av dagens trafikksituasjon basert på 
målinger fra april 2019, beskrivelse av den trafikale løsningen som vist i forslag til reguleringsplan 
(utarbeidet av Kosberg arkitekter), vurdering av de trafikale løsningene i Røysan og Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg samt Asplan Viak anbefaling til tiltak og videre arbeid. 

Vurderingene er basert på planmateriale som er lagt ut på høring, datert 2018-08-21, 
trafikkregisteringer gjennomført april 2019 samt kommunenes strategi og planer for utvikling av det 
overordnete gang- og sykkelvegnettet i Molde. Håndbok N100 er lagt til grunn i klassifisering av 
veger/gater, og vurdering av løsninger for oppnåelse av lav kjørehastighet og god trafikksikkerhet. 
Det er også gjort en vurdering av adkomstene med tanke på siktforhold og manøvreringsareal. 
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2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON

2.1. Trafikksikkerhetsmålinger, registrering av antall kjørende og hastigheten
Det er gjennomført registrering av kjørende trafikk i Røysan i perioden 03.04.2019-17.04.2019 og i 
Lillevikvegen i perioden 03.04.2019-17.04.2019. Figur 1 og Figur 2 viser plassering av utstyr for 
registering av trafikken. Tabell 1 viser en sammenstilling av statistikken i trafikkrapporten, som er 
laget basert på registreringen.

Registreringsperioden omfattet også påskeuken og dette påvirker beregning av ÅDT og 
gjennomsnittlig kjørehastighet. Det er gjort en enkel studie av hvor mye mer trafikk det er på en dag 
med kamp på Aker stadion sammenlignet med en dag uten kamp. Lillevikvegen har mellom 10-15 % 
mer trafikk en kampdag på søndag sammenlignet med en søndag uten kamp. I registreringen var 
dette palmesøndag, og denne søndagen kan derfor avvike fra en gjennomsnittlig søndag. 

Det er registrert lave trafikkmengder både i Lillevikvegen og i Røysan. ÅDT, basert på registeringen, 
er beregnet til 540 kjt. i Lillevikvegen og 250 kjt. i Røysan. Registret hastighet er i gjennomsnitt 
tilnærmet skiltet hastighet, men det er målt hastigheter over 60 km/time i Lillevikvegen, og opp mot 
80 km/timen i Røysan på nattestid. Dette betyr at det er mulig å kjøre betydelig fortere enn skiltet 
hastighet samtidig som dette ser ut å skje når det er liten annen trafikk på vegene. 85-  prosent-
 fraktilen indikerer at de aller fleste kjører i skiltet hastighet, men det er en liten tendens til at 
hastighetsnivået i Røysan er noe høyt. 

Det er ikke gjennomført registreringer av myke trafikanter i området, men det er informert om at 
Røysan fungerer som en snarveg for gående og syklende mellom Bjørnstjerne Bjørnsons veg og 
Julsundvegen. Røysan er ikke oppgitt til å inngå i det overordnede gang- og sykkelvegnett i 
kommunen. 

Figur 1. Registreringspunktet av trafikken i Lillevikvegen er vist med lilla markering på bildet.
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Figur 2. Registreringspunktet av trafikken i Lillevikvegen er vist med lilla markering på bildet.
 

Vegsnitt
Beregnet 

ÅDT
Skiltet 

fartsgrense
Gjennomsnittsf

art Km/time
Maks hastighet 

Km/time
85 % fraktil 

Km/time

Røysan 250 30 31,3 76,0 38,0

Lillevikvegen 540 30 26,8 61,0 32,0

Tabell 1. Sammenstilling av statistikk fra trafikkrapporten basert på trafikkregistreringen. 

3. PLANFORSLAGET OG ANDRE PLANER
Planforslaget regulerer 18 boenheter med adkomst fra Røysan, til parkeringskjeller, og via avkjøring 
fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Eksisterende bolig med adkomst fra Røysan beholdes, og de to 
eneboligene med adkomst fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg rives og blir erstattet av et nytt 
leilighetsprosjekt. Kjøreadkomsten er foreslått via Røysan mens adkomst fra Bjørnstjerne Bjørnsons 
veg er forbeholdt myke trafikanter, renovasjonsbiler, kortere stopp for håndverkere, pleietjeneste og 
redningskjøretøy og tilsvarende.

Det er gjort et omfattende arbeid med å vurdere trafikkmengder og løsninger i planarbeidet. Dette 
arbeidet er dokumentert i planbeskrivelsen.  Det er stipulert og beregnet trafikkmengder på 
vegnettet. Sammenlignet med de nye registreringene (fra april 2019) så ser tallene ut å stemme 
relativt godt. Det er beregnet er økning av biltrafikken i Røysan som følge av tiltaket, men fremtidig 
ÅDT i Røysan vil fortsatt være lav når tiltaket er realisert.  

Etter første runde på høring er det gjort endringer på adkomstløsningen fra Bjørnstjerne Bjørnsons 
veg, og det er nå foreslått at renovasjonsbiler skal kunne kjøre av vegen og tømme kontainerne inne 
på eiendommen. Planen er endret fra én avkjøring til to. Her skal det også være mulig med på- og 
avlessing samt kortere stans/parkering for håndverkere, pleietjeneste og redningskjøretøy. 
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Det er avdekket at siktkravene ikke er ivaretatt i første utkast til planmaterialet. Det er laget en 
kompletterende situasjonsplan der støttemuren i Røysan er justert. Det er to forslag til justering, i 
høyden eller at muren flyttes til eiendomsgrensen.  Ny situasjonsplan er vist i Figur 3. Plankartet er 
ikke oppdatert, men Figur 4 viser første utkast til plankart. Det er ikke vist om manøvreringsareal og 
siktkrav er ivaretatt i adkomsten fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg. 

Figur 3. Oppdatert situasjonsplan datert 02.04.2019. 
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Figur 4. Plankart datert 08.11.2017, Kosberg arkitekter.
I gjeldende reguleringsplan er det regulert fortau på en kortere strekning på sørsiden i Røysan. Se 
Figur 5. Figur 6 viser østre del av Røysan og gang – og sykkelfrobindelsen Pebakken. 

Figur 5. Gjeldende reguleringsplan som viser vestre del av Røysan. Figuren er hentet fra planbeskrivelsen. 
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Figur 6. Gjeldende reguleringsplan som viser østre del av Røysan. Figuren er hentet fra planbeskrivelsen.
Kommunens overordnete strategi for det offentlige hoved gang- og sykkelvegnettet legger til grunn 
at Bjørnstjerne Bjørnsons veg skal legges til rette for økning av gang- og sykkeltrafikken gjennom et 
bedre tilbud. Valgt løsning på strekningen forbi planområdet er fortau og sykkelfelt i begge retninger. 
Dette er i stort sett ivaretatt i plankartet (Figur 4). Røysan fungerer som snarveg for gående og 
syklende mellom Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Julsundvegen. Røysan er ikke oppgitt som en del av 
overordnet gang- og sykkelvegnett. 

4. VURERING AV TRAFIKALE LØSNINGER

4.1. Røysan
Røysan har lav trafikkbelastning og ingen gjennomgangstrafikk (blindvei). Det er ikke eget tilbud for 
myke trafikanter, disse er henvist til kjørebanen. Pebakken ligger i forlengelsen til Røysan mot sør-øst 
og er koblet mot gang- og sykkelveg videre sørover til gang- og sykkelveg ved Julsundvegen. 

Fartsgrense i Røysan er 30 km/t. Det er i planbeskrivelsen anslått at ÅDT er cirka 320 kjøretøy basert 
på boligmassen. ÅDT basert på registering i april 2019 er beregnet til 250. 

Asplan Viak har gjort en trafikksikkerhetsvurdering av eksisterende løsning i Røysan og kommet frem 
til følgende.

 Vegen har et tverrsnitt på mellom 5- 5,5 m. 
 Det er ikke egen fortausløsning, noe som betyr at gående og syklende deler areal med 

kjørende trafikk. Se vedlegg.
 Det er i målinger i april 2019 registret lav trafikkmengde og gjennomsnittlig hastighet på noe 

over skiltet hastighet. Det er målt maks hastighet opp mot 80 km/time, noe som indikerer at 
det er fullt mulig å kjøre i høye hastigheter i Røysan. Røysan har relativt stor helning ned mot 
Julsundvegen, noe som bidrar til at hastigheten kan øke. 
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 Kjørebanen er for smal for sambruk mellom myke trafikanter og motorisert trafikk. Håndbok 
N100 anbefaler at gater som Røysan har en vegbredde på 5,5-6 meter med kantstein og 
fortau på min 1,5 meter på hver side. Det anbefales at boliggater er blindveger med 
snumulighet med snuplass eller sløyfe. Løsningen er omtalt som en «Overordnet 
boliggate/boligveg» med fortau i håndboken. Et alternativ er typen «Øvrig 
boliggate/boligveg» som etableres uten kantstein og uten fortau med vegbredde på 3,5-4,5 
meter. En slik løsning må sikres et lavt fartsnivå. De to alternative løsningene er vist i 
vedlegg. 
Asplan Viak anbefaler fortausbredde på minimum 2,5 meter som muliggjør maskinell rydding 
av fortauet. 

 Det er etablert kantstein på begge sider av vegen. Vegen har takfall. Noen steder er det 
etablert mur helt ut i vegen som erstatning for kantstein. En slik løsning er ikke 
tilfredsstillende trafikksikkerhetsmessig løsning. Murene er etablert på veggrunnen innenfor 
sikkerhetsarealet til vegen, utenfor eiendomsgrensene. 

 Asplan Viak ser det som nødvendig å utbedre sikkerheten i Røysan uavhengig av denne 
plansaken. Trafikkmengdene er små (både i dag og etter utbygging av planområdet), men det 
kan oppstå situasjoner der myke trafikanter blir skvist mot kantsteinen når vegen gir et 
visuelt inntrykket av å ha fullverdig 2-felts kjørebane. I realiteten er det ikke er plass til møte 
mellom to kjøretøy. Dette kan også være med på å bidra hastigheter over skiltet hastighet er 
målt på dette strekket. 

 Det anbefales å vurdere en ombygging av Røysan. Det ser ut å være nok plass innenfor 
eiendomsgrensen til en fullverdig gate med kantstein og ensidig fortau på 2,5-3 meter. Vi 
anbefaler også etablering av fartsdempende tiltak (hump) som sikrer at hastighetsnivået vil 
ligge under skiltet hastighet på 30 km/time. Dette er vurdert til å være den mest optimale 
løsningen. 
En minimumsløsning kan være å fjerne kantsteinen på den ene siden av vegen, og etablere 
fartsdempende tiltak. En slik løsningen muliggjør at overvann i vegbanen ikke blir stoppet av 
fartshumpene samtidig som det er mulig å kjøre ut på siden av vegen ved behov uten å bli 
fanget av kantsteinen. Myke trafikanter må fortsatt dele areal med kjørende, men de er i 
større grad sikret med lave hastigheter.

 Av trafikksikkerhetsmessige årsaker bør støttemurene langs Røysan flyttes til 
eiendomsgrensene. Det bør da samtidig tas høyde for at nytt fortau kan etableres og at 
vegføringen blir tilpasset dette. 

4.2. Bjørnstjerne Bjørnsons veg
Bjørnstjerne Bjørnsons veg har fortau på begge sider av vegen og inngår i kommunenes hovednett 
for gående og syklende. Fortau på nordsiden av vegen er imidlertid dårlig merket/adskilt fra 
kjørebanen. Bjørnstjerne Bjørnsons veg er en kommunal veg. 

Avkjørslene langs vegen krysser eksisterende fortau. Veistrekket er oversiktlig, men sikten begrenses 
noe av eksisterende vegetasjon. 

Vegen har moderat trafikkbelastning og har skiltet fartsgrense 40 km/t. ÅDT estimert til cirka 2500 i 
en tidligere reguleringssak. Det er ikke gjennomført registrering av mengder og hastighet i denne 
gaten. 

Renovasjonsbiler stopper i dag i Bjørnstjerne Bjørnsons veg og henter avfall ved hver enkelt 
eiendom, (vanlig renovasjonsløsning med plastbeholder som tømmes jevnlig).

Asplan Viak har gjort en trafikksikkerhetsvurdering av foreslått løsning og kommet frem til følgende.

 Planen bør legge til rette for etablering av fortau og sykkelfelt som bygger opp om den 
overordnete planen for gang- og sykkel i Molde. Plankartet må vise gjennomgående fortau 
med kun pil som symbol for adkomst. 
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 Dagens renovasjonsløsning kan opprettholde. Dette betyr at renovasjonsbilene stopper i 
gata for henting og tømming av avfall. Ved etablering av containerløsning vil tømming skje 
mer sjeldent, men fortauet kan ikke benyttes når dette skjer. Det bør undersøkes med 
renovasjonsselskapet hvilken løsning som er å foretrekke i denne gata.  

 Hvis avfallshåndtering skal skje med gjennom inn og utkjøring av eiendommen må siktkrav og 
manøvreringsbehov for større kjøretøy (renovasjonsbiler) være ivaretatt.

 Det er ønskelig med minst mulig kjøring over fortau og sykkelfelt langs Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg. 

 I situasjonsplanen, som er lagt ut på høring, er det lagt til rette for besøksparkering på egen 
eiendom på nordsiden av leilighetsprosjektet. Denne er fjernet i revidert utgave og 
planområdet legger ikke opp til besøksparkering på egen grunn. Når det ikke lagt til rette for 
gjesteparkering på egen eiendom er det viktig at det finnes et parkeringsalternativ innen 
rimelig gangavstand. Det kan oppstå uønsket villparkering i nabolaget hvis avstanden er for 
stor eller vanskelig å finne. Parkering på steder som ikke er tilrettelagt kan medføre 
trafikkfarlige situasjoner. Det anbefales å undersøke nærmere om dette er ivaretatt eller om 
planen kan ivareta dette med noen mindre justering av løsninger. 

5. ANBEFALTE TILTAK

 Det anbefales å gjøre en ny vurdering av hvilken renovasjonsløsning som er mest 
hensiktsmessig fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Det anbefales også å optimalisere 
adkomstløsningen fra nord slik at renovasjonsbiler, håndverkere, pleietjeneste og 
redningskjøretøy samt besøksparkering kan benytte denne adkomsten.

  I oppdatert situasjonsplan er besøksparkeringen tatt ut. Dette kan føre til villparkering i 
området hvis det ikke er tilrettelagt for offentlig parkering innen rimelig gangavstand.

 Det er nødvendig å justere plankartet slik at det er i trå med oppdatert situasjonsplan. Det 
anbefales også å redigere kartet slik at fortau og sykkelfelt blir videreført uten brudd og at 
adkomsten markers med pil. 

 Kortsiktig løsning for Røysan vil være å fjerne kantsteinen på den ene siden av vegen, samt å 
flytte støttemurene til eiendomsgrensen på denne siden. I tillegg anbefales etablering av 
fartshumper, stigningsforholdene gjør dette utfordrende, men det anbefales likevel for få 
ned kjørehastigheten i Røysan.

 Langsiktig tiltak i Røysan vil være å etablere ensidig fortau på 2,5-3 meter i tillegg til de 
kortsiktige. Etablering av fortau vil ikke kunne bidra til å redusere fartsnivået, men vil bidra til 
bedre trafikksikkerhet for de myke trafikantene.

 Det anbefales å utbedre trafikksikkerheten i både Røysan og Bjørnstjerne Bjørnsons veg 
uavhengig av dette plantiltaket. Det er ikke tilfredsstillende løsninger i dag og det vil være 
viktig å få utbedret dette. Dette vil også komme videre fortetting i boligområdet og eventuell 
framtidig utbygging av Lundavang til gode.
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VEDLEGG
Bilde er hentet fra google.no/maps og viser utformingen i Røysan.

Kart med eiendomsgrenser hentet fra http://kart2.asplanviak.no/
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Utklipp fra Håndbok N100, Statens vegvesen
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Eksempler fra Øvre Bakklandet 28, fortettingsprosjekt i Trondheim. Bilder hentet fra google.no/maps 
som viser renovasjonsløsning med container med tømming fra gata. 


