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1 Bakgrunn  
Deler av Marcus Thranes vei og Kloppaveien skal detaljreguleres. I den sammenheng er det blitt utarbeidet 
et fagnotat som kartlegger dagens situasjon mtp. biltrafikk, kollektivtilbud, trafikkulykker og sikkerhet for 
gående og syklende. Notatet inneholder også forslag til trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende i både 
permanent fase (dvs. den løsningen som omfattes av detaljreguleringen) og i «midlertidig fase» (dvs. i fasen 
mellom åpning av ny Fjellhamar skole og fram til løsningen beskrevet i detaljreguleringen er ferdig etablert). 

 

Figur 1: Planområdet avmerket med blå, stiplet strek. (Kilde: Varsel om oppstart av detaljregulering) 
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Norconsult har gjennomført flere trafikkanalyser i Fjellhamar de siste årene, og innehar derfor mye kunnskap 
knyttet til mobilitet og trafikk i området. Dette notatet bygger videre på datagrunnlag og vurderinger fra 
følgende tidligere utredninger: 

▪ Trafikkanalyse for endret adkomst til Fjellsrud skole og Fjellhamarhallen (2020-03-24) 
▪ Trafikksikksikker skolevei Nye Fjellhamar skole (rev. 02, 2020-02-10) 
▪ Trafikkanalyse for Fjellhamar Teknisk hovedplan (2019-04-02) 
▪ Trafikkanalyse for Fjellhamar skole (2019-03-11) 

Lørenskog kommune planlegger å bygge en ny Fjellhamar skole på den nåværende Icopal-tomta nord for 
Marcus Thranes vei. Den nye skolen forventes å stå ferdig i 2023. Marcus Thranes vei vil bli en viktig 
skolevei for mange barn. I arbeidet med rapporten Trafikksikksikker skolevei Nye Fjellhamar skole ble det 
gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse innenfor antatt inntaksområde for den nye skolen, inkludert Marcus 
Thranes vei.  

Forslag til langsgående anlegg for gående og syklende i Marcus Thranes vei, mellom krysset med 
Kloppaveien og krysset med Fjellhamarveien, inngikk opprinnelig i denne rapporten (revisjon 02, datert 
2020-02-10). Etter ønske fra Lørenskog kommunes prosjektledelse ble disse forslagene tatt ut av rapporten 
(revisjon 03, datert 2020-04-24), da det ble bestemt at eventuelle tiltak på denne strekningen skulle inngå i 
infrastrukturprosjektet (Teknisk hovedplan). 

I ettertid er det besluttet at det skal utarbeides en egen reguleringsplan for Marcus Thranes vei. Vurderingen 
av anlegg for gående og syklende langs Marcus Thranes vei, som inngår i revisjon 02 (datert 2020-02-10), 
er dermed inkludert i denne rapporten. 
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2 Dagens situasjon 
Figur 2 viser langsgående tilbud for gående og syklende på de viktigste skoleveiene innenfor antatt 
inntaksområde for Nye Fjellhamar skole. Kartleggingen er nærmere beskrevet i rapporten Trafikksikker 
skolevei Nye Fjellhamar skole. 

Det er gang- og sykkelvei langs vestsiden av Kloppaveien og fortau langs sørsiden av Marcus Thranes vei 
øst for Kloppaveien. 

 

Figur 2: Langsgående anlegg for myke trafikanter på de befarte strekningene. (Illustrasjon: Norconsult) 

Fartsgrensen i Kloppaveien er 60 km/t. I Marcus Thranes vei er den 40 km/t vest for Kloppaveien og 50 km/t 
øst for Kloppaveien.  
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2.1 Trafikkmengder 

Marcus Tranes vei har en ÅDT på 4 900 kjøretøy per døgn, på strekningen mellom Kloppaveien og 
Fjellhamarveien. Kloppaveien har ÅDT 5 400. Edvard Griegs vei, ved krysset med Marcus Thranes vei, har 
ÅDT 900. Figur 3 viser årsdøgntrafikk (ÅDT) på sentrale deler av veinettet i Fjellhamar, basert på tellinger.  

 

Figur 3: Beregnet ÅDT basert på trafikkregistreringer i Fjellhamar. Se nærmere beskrivelse i trafikkanalysen for Teknisk 
Hovedplan. (Illustrasjon: Norconsult) 
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Registrering av gående og syklende 

I forbindelse med trafikkanalysen for Fjellsrud ungdomsskole ble det i august 2019 gjennomført tellinger av 
myke trafikanter og kjøretøy i Marcus Thranes vei og Kloppaveien.  

Tellingene viste at det er svært mange gående og syklende som krysser Kloppaveien i morgenrushet, blant 
annet på vei til Fjellsrud skole. I løpet av én time ble det registrert 236 kryssende gående og syklende i 
gangfeltet over Kloppaveien og 440 kjøretøy i Kloppaveien. I Marcus Thranes vei (vest for rundkjøringen) ble 
det registrert 266 kjøretøy og 27 kryssende gående og syklende. Rundt 70 % av de myke trafikantene var 
barn og unge. Figur 4 viser sum av antall gående og syklende i de tre tellesnittene, prosentvis fordeling 
mellom syklister og gående samt registrert biltrafikk i Kloppaveien og Marcus Thranes vei (vest for 
rundkjøringen). 

 

Figur 4: Biltrafikk og antall gående og syklende mellom kl. 07.45 og 08.45 (60 min), 27. august 2019. (Kartgrunnlag: 
Norgeskart, kilde: Norconsult)  
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2.2 Registrerte trafikkulykker 

Det er registrert tre trafikkulykker med personskade innenfor planområdet i perioden 2007-2020. To av 
ulykkene involverte syklende. Figur 5 viser hvor ulykkene skjedde. Tabell 1 gir mer utfyllende informasjon om 
hver enkelt ulykke.  

 

Figur 5: Registrerte trafikkulykker med personskade, i perioden 2007-2020. (Kilde: NVDB, illustrasjon: Norconsult) 

Nr. Alvorligste 
skadegrad 

Uhellskode Uhellskategori Ulykkesdato 

1 Lettere skadd Uhell med uklart forløp Bilulykke 2008-08-22 
2 Alvorlig skadd Kjørende fra fortau eller G/S-vei krysset kjørebanen på bortsiden 

av krysset 
Sykkelulykke 2014-06-12 

3 Lettere skadd Påkjøring bakfra Sykkelulykke 2007-06-19 
Tabell 1: Informasjon om registrerte trafikkulykker i perioden 2007-2020. (Kilde: NVDB) 

Det er sannsynlig at det har skjedd flere sykkelulykker enn registrert, da det er mange sykkelulykker med 
personskade som ikke rapporteres til politiet. Disse kommer ikke med i statistikken og mørketallene er derfor 
store.1 

I forbindelse med trafikktellingen i august 2019 ble det observert en nestenulykke ved gangfeltet over 
Marcus Thranes vei, vest for Kloppaveien, mellom en bilist og tre ungdommer på sykkel. De tre 
ungdommene var i ferd med å sykle over gangfeltet, da bilen kom kjørende. Bilisten hadde ikke senket farten 
og stoppet ikke for syklistene. Den fremste syklisten måtte bråbremse for å ikke bli påkjørt. Bilisten fortsatte 

 
1 Bjørnskau, Torkel (2017): Arbeidsdokument 51154 «Sykkel i Oslo – eksponering, ulykker og risiko» TØI. (Lenke: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/2409412/binary/1277072?fast_title=Sykkel+i+Oslo+-+eksponering%2C+ulykker+og+risiko.pdf) 
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å kjøre videre østover i retning rundkjøringen. Det er ikke kjent om det ofte er nestenulykker mellom bilister 
og myke trafikanter i dette området.  

2.3 Kollektivtilbud 

Kollektivlinjene i Fjellhamar er illustrert i Figur 6. Nye Fjellhamar skole ligger i kort avstand (ca. 600 meter) til 
togstasjonen. Linje L1 har avgang ca. hvert 15. minutt i ukedagene og hver halvtime i helga. 

Bussen kjører i en sløyfe om togstasjonen og en sløyfe om A-hus og har avgang hver halvtime mandag-
fredag. I helga har bussen avgang hver time om morgenen og avgang hver halvtime resten av dagen. 

 

Figur 6: Kollektivlinjene i Fjellhamar. (Illustrasjon: Norconsult) 
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3 Fremtidig situasjon 
Det skal bygges en ny barneskole, flerbrukshall og nye boliger på nordsiden av Marcus Thranes vei. I tillegg 
er det planlagt en utvidelse av Fjellsrud ungdomsskole. Dette vil føre til mange barn som ferdes langs 
Marcus Thranes vei. Disse utbyggingsprosjektene, sammen med omfattende boligutbygging i Fjellhamar, vil 
også føre til økt biltrafikk i Marcus Thranes vei og Kloppaveien. 

3.1 Trafikkmengder 

I forbindelse med prosjektet Fjellhamar Teknisk hovedplan ble det utarbeidet en trafikksimuleringsmodell for 
Fjellhamar. Figur 7 viser hvilke utbyggingsplaner som er hensyntatt i trafikksimuleringsmodellen.  

 

Figur 7: Utbyggingsplaner i Fjellhamar. Trafikkmengder til/fra disse områdene i fremtidig situasjon (2040) er lagt inn i 
trafikksimuleringsmodellen. (Illustrasjon: Norconsult) 
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Trafikksimuleringsmodellen viser at det kan forventes om lag en dobling av trafikkmengden i Marcus Thranes 
vei og Kloppaveien i 2040, som følge av omfattende utbygging i Fjellhamarområdet. Forventet trafikkøkning i 
Kloppaveien er ca. 5 000 ÅDT. I Marcus Thranes vei, vest og øst for Kloppaveien, er forventet trafikkøkning 
henholdsvis ca. 700 og 4 700 ÅDT.2  

Med utgangspunkt i trafikkregistreringene for dagens situasjon, gir dette følgende trafikkmengder i fremtidig 
situasjon (2040): 

▪ 10 400 ÅDT i Kloppaveien 
▪ 9 600 ÅDT i Marcus Thranes vei øst for Kloppaveien 
▪ 3 800 ÅDT i Marcus Thranes vei vest for Kloppaveien 

 

Figur 8: ÅDT 2040, basert på modellert trafikkøkning og dagens registrerte trafikkmengder. (Illustrasjon: Norconsult) 

  

 
2 Se figur 9, s. 16 i trafikkanalysen for Fjellhamar Teknisk hovedplan (2019-04-02) 



Marcus Thranes vei 

 
Trafikksikkerhetstiltak 
Oppdragsnr.: 5203970   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 
  

2020-06-11  |  Side 13 

3.2 Planforslag 

Forslag til detaljregulering av Marcus Thranes vei innebærer en oppgradering med tosidig sykkelfelt, gang- 
og sykkelvei langs nordsiden av veien og fortau langs sørsiden av veien. Fartsgrensen i Marcus Thranes vei, 
mellom Kloppaveien og Fjellhamarveien, settes ned fra 50 km/t til 40 km/t. Reguleringen inkluderer ny 
busslomme i Marcus Thranes vei (øst for rundkjøringen), eksisterende busslommer i Kloppaveien og Marcus 
Thranes vei (vest for rundkjøringen), samt flytting av rundkjøringen Marcus Thranes vei x Kloppaveien i 
sørøstlig retning. 

Det etableres tre nye avkjørsler på nordsiden av Marcus Thranes vei, hvorav den ene blir felles avkjørsel for 
idrettsanlegget og framtidige boliger på nordre del av ICOPAL-tomta. Utforming av krysset Marcus Thranes 
vei x Fjellhamarveien er på dette tidspunkt ikke avklart. 

 

Figur 9: Utsnitt fra 3D-modell av planlagt løsning (per medio juni 2020) i Marcus Thranes vei. 
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Figur 10: Planlagt Normalprofil (per medio juni 2020) i Marcus Thranes vei (øst for Kloppaveien). (Kilde: Norconsult) 

Planlagt normalprofil i Marcus Thranes vei (øst for Kloppaveien) er som følger: 

▪ Sykkelfelt 1,8 meter langs begge sider av Marcus Thranes vei 
▪ Gang- og sykkelvei langs nordsiden av Marcus Thranes vei 3,0 meter 
▪ Fortau langs sørsiden av Marcus Thranes vei 2,5 meter 
▪ Kjørefelt 3,25 meter 
▪ Møbleringssone/grønnrabatt 4,0 meter 
▪ Snølager og grøft 1,5 meter 
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4 Forslag til trafikksikkerhetstiltak i permanent situasjon 
I rapporten Trafikksikker skolevei Nye Fjellhamar skole (rev. 02) foreslås det tiltak som bidrar til å øke 
sikkerheten for gående og syklende, basert på registrering av viktige skoleveier innenfor antatt 
inntaksområde for Nye Fjellhamar skole.  

Dette kapittelet omfatter foreslåtte trafikksikkerhetstiltak i detaljreguleringen av Marcus Thranes 
vei/Kloppaveien. Foreslåtte tiltak hviler direkte på vurderingene som ble gjort i rapporten Trafikksikker 
skolevei Nye Fjellhamar skole (rev. 02). Det foreslås å videreføre alle tiltak, med unntak av forslag til nytt 
anlegg for gående og syklende langs Marcus Thranes vei. 

I  Tabell 2 oppsummeres vurderingene som ble gjort vedrørende østlig del av Marcus Thranes vei og øvre 
del av Kloppaveien i forbindelse med rapporten Trafikksikker skolevei Nye Fjellhamar skole (rev. 02). 
Plassering og nummerering av de foreslåtte tiltakene er illustrert i Figur 11. Detaljert beskrivelse og vurdering 
av hvert kryssingspunkt og strekning finnes i vedlegget. Kolonnen til høyre i Tabell 2 viser hvilke tiltak som er 
planlagt ivaretatt i detaljreguleringen for Marcus Thranes vei/Kloppaveien. 

 

Figur 11: Oversiktsfigur som viser nummerering av strekninger og kryssingspunkt der det er foreslått 
trafikksikkerhetstiltak i detaljreguleringen Marcus Thranes vei/Kloppaveien. 
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Nr. Foreslåtte tiltak i permanent situasjon Status ift. planlagt 
løsning per juni 
2020 

Punkt 9b Oppstramming av krysset Edvard Griegs vei x Marcus Thranes vei. Ivaretas i planen 
Strekning 7b Redusert fartsgrense på Marcus Thranes vei. Ivaretas i planen 
Punkt 8b Etablere opphøyd gangfelt Ivaretas i planen 
Strekning 7b Etablere fartshumper (opphøyde gangfelt), i tilknytning til alle gangfelt 

over Marcus Thranes vei. 
Ivaretas i planen 

Strekning 
1a/7b 

Etablere sykkelvei (3,0 m) med fortau (2,5 m) langs nordsiden av 
Marcus Thranes vei og utvide fortauet (3,0 m) på sørsiden av Marcus 
Thranes vei. 

Planlagt løsning: GS-
vei (3,0 m), tosidig 
sykkelfelt (1,8 m), 
fortau (2,5 m) 

 Måle og eventuelt forbedre/etablere belysning ved:  
Punkt 1a ▪ Kryssingspunkt over Kloppaveien. Montere belysning på 

østsiden av gangfeltet. 
Ivaretas i planen 

Punkt 8b ▪ Kryssingspunkt over Marcus Thranes vei ved «smetten» 3. 
Etablere opphøyd gangfelt med intensivbelysning.  

Ivaretas i planen 

Punkt 9b ▪ Kryssingspunkt over Edvard Griegs vei, ved krysset med 
Marcus Thranes vei. 

Ivaretas i planen 

Tabell 2: Oppsummering av foreslåtte trafikksikkerhetstiltak i detaljreguleringen Marcus Thranes vei/Kloppaveien. 

I trafikksikkerhetsrapporten (rev. 02) foreslås det å etablere sykkelvei med fortau langs Marcus Thranes vei, i 
motsetning til detaljreguleringen som legger opp til sykkelfelt og gang- og sykkelvei. Det er flere grunner til at 
løsningen med sykkelvei ikke er blitt videreført i detaljreguleringen. En av de viktigste grunnene til at 
sykkelvei ble valgt bort, var at den blant annet ville krevd betydelig mer plass i kryss for å få til gode og 
trygge kryssløsninger. Lørenskog kommune og Statens vegvesen har i fellesskap blitt enige om valgt 
løsning.  

En av fordelene ved sykkelfelt, i kombinasjon med gang- og sykkelvei i nord og fortau i sør, er at 
«transportsyklister» og barn/unge skilles fra hverandre, ved at transportsyklistene sannsynligvis vil velge å 
benytte sykkelfeltene og at barn/unge vil velge å sykle på gang- og sykkelveien og på fortauet. På den 
måten unngås konflikter mellom de ulike gruppene. 

 
3 Strekningen som omtales som «smetten», vil si stikkveien mellom Marcus Thranes vei og det femarmede 
krysset i sør (Edvard Griegs vei x Johan Svendsens vei x Halvdan Kjerulfs vei). 
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5 Forslag til trafikksikkerhetstiltak i «midlertidig fase» 
Det vil være en periode på ca. 4-8 år (i beste fall) hvor Nye Fjellhamar skole er ferdig bygget uten at Marcus 
Thranes vei er blitt oppgradert, dvs. at Marcus Thranes vei og rundkjøringen har samme utforming som i 
dag. Dette omtales som «midlertidige fase» eller «plan B».  

I denne perioden må det iverksettes tiltak langs Marcus Thranes vei for å sørge for trafikksikker skolevei. De 
foreslåtte tiltakene i «midlertidig fase» er oppsummert i Tabell 3 og illustrert i Figur 12. Detaljert beskrivelse 
og vurdering av hvert kryssingspunkt og strekning finnes i vedlegget. 

 

Figur 12: Oversiktsfigur som viser nummerering av strekninger og kryssingspunkt der det er foreslått 
trafikksikkerhetstiltak i «midlertidig fase», i østlig del av Marcus Thranes vei og øvre del av Kloppaveien. 
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Nr. Foreslåtte tiltak i «midlertidig fase» 
Punkt 2a Oppstramming av avkjørselen til Fjellsrud skole og fjerne trafikkøya. 
Punkt 9b Oppstramming av krysset Edvard Griegs vei x Marcus Thranes vei. 
Strekning 
7b 

Redusert fartsgrense på Marcus Thranes vei. 

Strekning 
8a 

Redusert fartsgrense på nordlig del av Kloppaveien. 

Punkt 2a Montere skilt på begge sider av gangfelt over avkjørselen til Fjellsrud skole. 
Punkt 7b Etablere nytt opphøyd gangfelt, tilpasset fartsgrense 40 km/t, over Markus Thranes vei, vest for 

krysset med Fjellhamarveien. 
Punkt 8b Etablere opphøyd gangfelt 
Strekning 
7b 

Etablere fartshumper (opphøyde gangfelt), i tilknytning til alle gangfelt over Marcus Thranes vei. 

Strekning 
7b 

Midlertidig langsgående anlegg langs nordsiden av Marcus Thranes vei, på strekningen mellom 
Kloppaveien og Fjellhamarveien. Standarden bør muliggjøre snørydding om vinteren.  

 Måle og eventuelt forbedre/etablere belysning ved: 
Punkt 1a ▪ Kryssingspunkt over Kloppaveien. Montere belysning på østsiden av gangfeltet. 
Punkt 2a ▪ Kryssingspunkt over avkjørsel til Fjellsrud ungdomsskole. Montere belysning på 

østsiden av gangfeltet, eventuelt intensivbelysning. 
Punkt 3a ▪ Kryssingspunkt over Marcus Thranes vei, like vest for avkjørselen til Fjellsrud skole. 

Etablere intensivbelysning i gangfeltet.  
Punkt 7b ▪ Kryssingspunkt over Markus Thranes vei, like vest for krysset med Fjellhamarveien. 

Etablere intensivbelysning i gangfeltet. 
Punkt 8b ▪ Kryssingspunkt over Marcus Thranes vei ved «smetten». Etablere opphøyd gangfelt 

med intensivbelysning.  
Punkt 9b ▪ Kryssingspunkt over Edvard Griegs vei, ved krysset med Marcus Thranes vei. 
 ▪ Strekning langs «smetten» mellom Edvard Griegs vei og Marcus Thranes (ikke illustrert 

på Figur 11) 
 Etablere gode forbindelser til ny undergang på nordsiden av jernbanesporene, slik at 

skoleelever benytter denne framfor eksisterende undergang ved togstasjonen og går/sykler 
videre langs Marcus Thranes vei. 

Tabell 3: Oppsummering av foreslåtte trafikksikkerhetstiltak i «midlertidig fase», i østlig del av Marcus Thranes vei og 
øvre del av Kloppaveien. 

Dagens barneskole har ca. 560 elever, mens Nye Fjellhamar skole vil få kapasitet til 6 paralleller og 
nærmere 1 180 elever.  

Som vist i Figur 7, er det planlagt omfattende utbygging i Fjellhamar – blant annet nye boliger øst for Nye 
Fjellhamar skole og en utvidelse av Fjellsrud ungdomsskole fra 4 til 6 paralleller. Barne- og 
ungdomsskoleelever med bosted øst for skolene vil i stor grad benytte Marcus Thranes vei som skolevei. I 
tillegg vil det være mange gående syklende som beveger seg langs Marcus Thranes vei på vei til/fra 
togstasjonen, fritidsaktiviteter, idrettsanlegg, jobb osv. 

Det er antatt at «midlertidig fase» vil vare nesten hele skoleløpet til en barneskoleelev. 

Det bør derfor tilbys et midlertidig langsgående anlegg på nordsiden av Markus Thranes vei, fra første dag 
Nye Fjellhamar skole og flerbrukshall er åpen. Et tosidig anlegg er viktig for å unngå kryssing av Marcus 
Thranes vei, som vil få betydelig økt trafikkmengde i lys av planlagt aktivitet og boligutbygging, og få gode 
forbindelser/tilkoblinger/bevegelseslinjer mellom nordsiden av Marcus Thranes vei og øvrig gang- og 
sykkelveinett.   
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Vedlegg  

Sikkerhetsproblemer knyttet til kryssingspunkter 

Kryssingspunkt over Kloppaveien, ved krysset med Marcus Thranes vei (punkt 1a):  

Sikkerhetskritiske forhold:  

▪ Høy fartsgrense (60 km/t), og liten avbøying i rundkjøringen tilsier at det er mulig å holde høyt fartsnivå. 
▪ Gangfeltet er ikke opphøyd. Mangelfull belysning på østsiden av gangfeltet.   

Forslag til tiltak: 

▪ Redusere fartsgrensen til 40 km/t i nordlige ende av Kloppaveien, og etablere opphøyd gangfelt. 
▪ Montere belysning på østsiden av gangfeltet. 

 

Figur 13: Omtalt som kryssingspunkt nr. 1a i trafikksikkerhetsrapporten for Nye Fjellhamar skole. 

  



Marcus Thranes vei 
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Kryssingspunkt over avkjørsel til Fjellsrud ungdomsskole (punkt 2a):  

Sikkerhetskritiske forhold:  

▪ Gangfeltet er oppmerket, men mangler skilt på begge sider. 
▪ Mangelfull belysning på østsiden av gangfeltet. 
▪ Lang kryssingsavstand uten «fullverdig» trafikkøy.  
▪ Mange gående/syklende i området pga. nærheten til ungdomsskolen.  

Forslag til tiltak: 

▪ Montere belysning på østsiden av gangfeltet, eventuelt intensivbelysning. 
▪ Stramme opp avkjørselen og fjerne trafikkøya (kjøremåte B).  
▪ Montere skilt på begge sider.  

 

Figur 14: Omtalt som kryssingspunkt nr. 2a i trafikksikkerhetsrapporten for Nye Fjellhamar skole. 
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Kryssingspunkt over Marcus Thranes vei, like vest for avkjørselen til Fjellsrud skole (punkt 3a):  

Sikkerhetskritiske forhold:  

▪ Mangelfull belysning på sørsiden av gangfeltet. 
▪ Mange gående/syklende i området pga. nærheten til ungdomsskolen. 

Forslag til tiltak: 

▪ Etablere intensivbelysning i gangfeltet.  
▪ Etablere opphøyd gangfelt. 

 

Figur 15: Omtalt som kryssingspunkt nr. 3a i trafikksikkerhetsrapporten for Nye Fjellhamar skole. 
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Kryssingspunkt over Markus Tranes vei, like vest for krysset med Fjellhamarveien (punkt 7b):  

Sikkerhetskritiske forhold:  

▪ Det er belysning på begge sider av gangfeltet, men plassering av stolper tilsier at belysningen ikke 
fungerer som intensivbelysning.  

▪ Høy fartsgrense (50 km/t) 
▪ Ikke tilstrekkelig fartsdempende tiltak (det opphøyde gangfeltet har slak utforming).   

Forslag til tiltak: 

▪ Etablere intensivbelysning i gangfeltet. 
▪ Etablere nytt opphøyd gangfelt tilpasset fartsgrense 40 km/t. 

 

Figur 16: Omtalt som kryssingspunkt nr. 7b i trafikksikkerhetsrapporten for Nye Fjellhamar skole. 



Marcus Thranes vei 
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Kryssingspunkt over Marcus Thranes vei, ved «smetten» fra Edvard Griegs vei (punkt 8b):  

Sikkerhetskritiske forhold:  

▪ Når ny Fjellhamar skole er ferdig, vil det bli økt behov for kryssing av Marcus Thranes vei i dette punktet. 

Forslag til tiltak: 

▪ Etablere opphøyd gangfelt med intensivbelysning.  

 

Figur 17: Omtalt som kryssingspunkt nr. 8b i trafikksikkerhetsrapporten for Nye Fjellhamar skole. 
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Kryssingspunkt over Edvard Griegs vei, ved krysset med Marcus Thranes vei (punkt 9b):  

Sikkerhetskritiske forhold:  

▪ Utflytende kryss og svært lang kryssingsavstand (nesten 20 m) for gående som skal krysse Edvard 
Griegs vei. 

Forslag til tiltak4: 

▪ Oppstramming av krysset. 
▪ Montere belysning i kryssingspunktet. 
▪ Vurdere behov for etablering av opphøyd gangfelt eller gangfelt. 

 

Figur 18: Omtalt som kryssingspunkt nr. 9b i trafikksikkerhetsrapporten for Nye Fjellhamar skole. 

 

  

 
4 Forslag til tiltak er hentet fra revisjon 01 ettersom planlagt løsning, på det tidspunktet hvor revisjon 02 ble 
skrevet, var å stenge krysset. 
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Sikkerhetsproblemer knyttet til strekning 

Marcus Thranes vei (fra krysset med Kloppaveien til krysset med Per Sivles vei) (strekning 1a):  

Sikkerhetskritiske forhold:  

▪ Det er ÅDT under 4000, fartsgrense 40 km/t og fartshumper, noe som tilsier at sykling i gata er en 
akseptabel løsning for voksne syklister. Syklende skolebarn og andre trygghetssøkende syklister vil 
derimot ikke sykle i gata. Pga. stor GS-trafikk på strekningen vil fortaussykling medføre konflikter mellom 
gående og syklende. Spesielt når Nye Fjellhamar barneskole og flerbrukshall står ferdig og Fjellsrud 
ungdomsskole har blitt utvidet, blir det behov for å øke kapasiteten på de langsgående anleggene og 
behov for å skille gående og syklende.  

Forslag til tiltak: 

▪ Etablere sykkelvei med fortau på nordsiden av veien og fortau på sørsiden av veien.  

 

Figur 19: Omtalt som strekning nr. 1a i trafikksikkerhetsrapporten for Nye Fjellhamar skole. 



Marcus Thranes vei 
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Kloppaveien (fra GS-undergang under Kloppaveien i sør til krysset med Marcus Thranes vei i nord) 
(strekning 8a):  

Sikkerhetskritiske forhold:  

▪ Høyt fartsnivå lengst nord, ved Fjellsrud ungdomsskole og kryssingspunkt 1a. 

Forslag til tiltak: 

▪ Redusere fartsgrensen til 40 km/t i nordlig ende av strekningen, i tilknytning til sikring av kryssingspunkt 
1a.  

 

Figur 20: Omtalt som strekning nr. 8a i trafikksikkerhetsrapporten for Nye Fjellhamar skole. 
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Marcus Thranes vei (fra krysset med Fjellhamarveien til krysset med Kloppaveien) (strekning 7b):  

Sikkerhetskritiske forhold:  

▪ For høy fartsgrense (50 km/t). 
▪ Det planlegges å etablere sykkelfelt på strekningen. Syklende skolebarn og andre trygghetssøkende 

syklister vil derimot i liten grad sykle benytte sykkelfeltene. Pga. stor GS-trafikk på strekningen vil 
fortaussykling medføre konflikter mellom gående og syklende. Når Nye Fjellhamar barneskole er ferdig, 
blir det behov for god kapasitet på de langsgående anleggene og behov for å skille gående og syklende. 

Forslag til tiltak: 

▪ Redusere fartsgrensen til 40 km/t.  
▪ Det etableres fartshumper (opphøyde gangfelt), i tilknytning til alle gangfelt over Marcus Thranes vei på 

denne strekningen.   
▪ Etablere sykkelvei (3,0 m) med fortau (2,5 m) og grønt-rabatt (3,5 m) på nordsiden av veien og fortau (3,0 

m) på sørsiden av veien. Foreløpige planer for ombygging av Marcus Thranes vei legger opp til GS-veg 
(3 m) på nordsiden, fortau (2,5 m) på sørsiden samt sykkelfelt på 1,8 m i begge retninger.   

 

Figur 21: Omtalt som strekning nr. 7b i trafikksikkerhetsrapporten for Nye Fjellhamar skole. 


