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Forord:
Statens vegvesen Region midt, Ressursavdelingen, Plan og prosjekteringsseksjonen har i løpet av
sommer og høst 2011 utarbeidet systemanalyse for hovedrute for sykkel gjennom Orkdal sentrum.
Arbeidet er utført i nært samarbeid med Orkdal kommune.

Arbeidsgruppe:

Kjersti Stæhli Orkdal kommune

Tor Wongraven Orkdal kommune
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Tine Solem Statens vegvesen

Stine Ruud Statens vegvesen

Leif Conradi Skorem, Tor Kvaal, Steinar Simonsen, Per Arne Enge og Øyvind Wasmuth (alle Statens
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Innledning

Mål for sykkeltilbudet i Orkdal
I det kommunale prosjektet Orkdal 2040 og kommunedelplan for Orkanger- Fannrem-
Gjølme legges det vekt på bærekraftige transportløsninger. Med sammenhengende
hovednett for sykkel ønsker kommunen å oppfylle følgende delmål i Nasjonal sykkelstrategi:

� Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 prosent av alle reiser
� I byer og tettsteder skal sykkeltrafikken dobles
� 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.

I tillegg til at Orkdal vil følge opp nasjonale målsetninger om sykkel vil kommunen også legge
til rette for gående i småbyen.

Strekning
Prosjektet omfatter gjennomføring av en systemanalyse for sykkelnettet i Orkanger, ved å se
på ulike alternativer til framkommelighet for syklister i Orkanger sentrum. Med systemanalyse
menes en gjennomgang av strekningen med tanke på å etablere en attraktiv og trygg løsning
for alle syklister. Prosjektet gjelder strekningen som er vist i kartutsnitt fra Orkdal vgd. Skole i
sør inkl. strekning fram til Orkdal barneskole/ Trondheimsveien i nord.

Hovedprinsipper for utforming av sykkelanlegg
Ved tilrettelegging av hovedsykkelruter er det viktig med færrest mulig systemskifter langs
samme strekning. Hyppig skifte av system og utforming bidrar til forvirring og gjør det
vanskeligere å forstå hvor og hvordan man skal sykle. Variasjon i byer og tettsteders gater
og veger med ulike bredder og krav gjør det vanskelig å gi rutene helt lik utforming. Her
beskrives de 4 mest relevante hovedprinsippene for utforming av hovedsykkelrute og hvilke
krav som stilles i Sykkelhåndboka (Håndbok 233, Statens vegvesen).
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Sykling i kjørebanen (blandet trafikk)
Sykling i kjørebanen sammen med andre kjøretøy anbefales når trafikken er liten,
hastigheten lav og det er lite plass til egne sykkelfelter. Syklisten har i denne situasjonen de
samme rettigheter og plikter som biltrafikken. Løsningen er godt egnet i sentrumsgater og
lavt trafikkerte boliggater, men mange vil allikevel oppleve det utrygt å sykle sammen med
biler. Fartsreduserende tiltak, reduksjon av tungtrafikk og fjerning av kantparkering er tiltak
som vil øke trygghetsfølelsen for syklende i blandet trafikk.

Sykkelfelt i kjørebanen
Sykkelfelt er den mest vanlige løsning i bygater og sentrumsområder. Løsningen anbefales
for strekninger med biltrafikk opp mot 15.000 biler pr døgn (ÅDT) og ved lavere
trafikkmengde for strekninger med hastighet opp mot 60km/t. Sykkelfelt skilles fra biltrafikken
med en malt stripe i kjørebanen, på begge sider av veien i hver sin retning. Syklisten er
kjørende. Sykkelhåndboka anbefaler bredde på 1.3 til 1.8 meter.

Sykkelvei med fortau
Egen toveis sykkelbane adskilt fra kjørebane og separert fra fortau. Denne løsningen bør
velges ved stor biltrafikk og/eller ved høy hastighet. Sykkeltrafikken i begge retninger samles
på en side av vegen, eller det anlegges tosidig toveis tilbud. Denne løsningen skal ha et
fysisk skille mot gangtrafikken, som regel ved bruk av kantstein. Sykkelhåndboka anbefaler
bredde på 2 til 3 meter, for toveis sykkeltrafikk. Anbefales ikke på strekning med mange
kryssende veger, da det har vist seg at usikkerhet om vikepliktsforhold i kryss har ført til
ulykker og farlige situasjoner.

Atskilt gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelvei er mest brukt utenfor sentrumsområder. Løsningen er ikke godt egnet i
by og sentrumsområder da tetthet i antall fotgjengere og syklister ofte fører til konflikter når
de skal benytte samme areal.

Metode for kartlegging og vurderinger
Det ble gjennomført manuelle trafikktellinger i to snitt (hhv Sør og Nord) i Orkdalsveien
torsdag 16. juni 2011. (Avmerket på vedlagt oversiktsplan O101). Selv om tellingen kun ble
gjennomført en dag, vil resultatene gi gode indikasjoner på trafikkforholdene. Det ble
registrert både fotgjengere, syklister og biler i 6 timer. Noen nøkkeltall fra beregningene:

Snitt Sør:
70 syklister i makstimen
40 fotgjengere i makstimen
500 biler i makstimen
Prosentfordeling fotgjengere/syklister/biler; 3/11/86
2,5% lange kjøretøy
4% av syklistene sykler i kjørebanen, 96 % på GSV eller fortau

Snitt Nord:
120 syklister i makstimen
60 fotgjengere i makstimen
500 biler i makstimen
Prosentfordeling fotgjengere/syklister/biler; 8/13/79
2,8% lange kjøretøy
5% av syklistene sykler i kjørebanen, 95 % på GSV eller fortau
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Resultatene viser at snitt nord (nærmest sentrum) har en høyere andel fotgjengere og
syklister, samt en marginalt større andel som sykler i kjørebanen. Begge snitt indikerer
såpass stor gang- og sykkeltrafikk at de to trafikantgruppene bør separeres. Særlig med
tanke på målsetting om dobling av sykkeltrafikken i byer og tettsteder. Det innebærer at både
sykkelfelt og sykkelveg med fortau er aktuell på strekningen (ref. sykkelhåndboka).

Tellingene vil ligge som grunnlag for valg av løsninger og som grunnlag for å vurdere
framtidig måloppnåelse.

Det er utført gjennomsykling av ruten som inngår i oppgaven og det er registrert typiske
situasjoner lang strekningen og spesielle tverrsnitt som vil ha betydning for valg.
Registreringer på stedet er supplert med målinger på kart.

Strekningen som inngår i analysen er vurdert både i lokale situasjoner og som helhet, for å
sikre at valg av systemløsning er godt begrunnet og lesbarhet og trafikksikkerhet for myke
trafikanter ivaretas.

Kriterier som vurderes før valg av system er blant annet:

� brukervennlighet
� kapasitet
� framkommelighet
� sikkerhet og komfort
� drift og vedlikehold
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Anbefalt system langs hovednett for sykkel i Orkdal

Stedets forutsetninger med topografisk situasjon og utforming av bosetting og bystruktur
ligger til rette for at Orkdals innbyggere skal kunne benytte sykkel til en stor del av sine
arbeidsreiser. Hovednettet går både gjennom sentrumsgate og langs hovedveg med
eneboliger skoler og næring.

Strekning sør Fra Orkdal vdg. Skole til Hovsbakken: Se vedlagt oversiktsplan (vedlegg 02)

Det er generelt god plass i tverrsnittet, og er det allerede etablert adskilt gang og
sykkeltrafikk på den ene siden av vegen. De fleste målpunktene som skole og offentlige
institusjoner ligger på samme side som etablert gang og sykkelveg. Vi anbefaler at ensidig
toveis løsning opprettholdes, men at løsningen oppgraderes til sykkelveg med fortau.
Separering av gående og syklende markeres med et skille mellom gangtrafikk og sykkelveg,
ved bruk av kantstein og brøytevennlig høydeforskjell. Anbefalt bredde for samlet sykkelvei
og fortau er 5 meter.

Strekning nord fra Hovsbakken til Trondheimsveien Se vedlagt oversiktsplan (vedlegg 02)

På strekningen fra FV 710 og nordover er det målpunkter på begge sider av Orkdalsveien.
Sykkelfelt på begge sider er en god løsning i sentrumsgater. Løsningen er minst
arealkrevende og den gir god synlighet og god sikkerhet for syklistene med god tilknytning til
sidegater med blandet trafikk. Gateutforming med sykkelfelt med tosidig fortau og
møbleringssoner er i tråd med framtidig ønsket utvikling av sentrumsområdet til en mer
bymessig karakter.

Gjennom sentrumsgata er det nylig opparbeidet med fortau møbleringssoner ledelinjer og
godt utformede kryssingspunkt. Varelevering og parkering foregår i tydelig utformede
lommer. Det er ikke eget tilbud for syklende. Tellinger viser at syklende benytter de brede
fortauene. Fartsgrense er i dag 40km/t. Deler av strekningen har svært smalt tverrsnitt
mellom huslivene der det ikke er plass til sykkelfelt i tillegg til minimumsbredde på fortau og
kjørebane. Sykling i blanda trafikk er aktuelt for voksne transportsyklister, men ikke tilrådelig
som fullgod løsning for alle, da mengden biltrafikk antakelig er for høy (trafikktellinger
mangler). Velfungerende og fin gateopparbeidelse samt problemsoner med smalt tverrsnitt
fører til anbefaling om blandet trafikk på strekningen kombinert med fartsreduserende tiltak.
Fortauet er de fleste steder så bredt at de mest usikre syklistene og barn kan fortsette å
sykle i gangfart på fortau. For å gjøre situasjonen for syklister i blandet trafikk mer oversiktlig
er det foreslått å fjerne kantparkering og lommer på vestsiden av Orkalsveien
gjennomsentrum

Ved system blandet trafikk er det ingen merking, heller ikke gjennom kryss, men vi foreslår
opphøyde gangfelt i de fleste kryss som fartsreduserende tiltak. Opphøyde gangfelt kan med
fordel brukes som fartsreduserende tiltak og gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter på
hele strekningen nord for Fv. 710. I arbeidet med systemanalysen ble det også foreslått at
forkjørsrett oppheves på strekningen Orkdalsveien nord for Fv710. Stopp for trafikk fra høyre
vil ha fartsreduserende virkning på kjøretrafikk, og er et vanlig system i sentrumsgater.
(Forslaget er ikke vurdert i forhold til framkommelighet for kollektivtrafikk)
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Det kan evt. vurderes å benytte farget asfalt i tillegg i sykkelfelt og som visuell markering i
strekning med blandet trafikk.

Belysning er viktig. På kveldstid bør strekning og kryssingspunkter/ overganger framstå
forsterket av lyssettingen. Skilt bør også være godt synlig når det er mørkt. TS-inspeksjon
bør ligge til grunn for belysningsplanen.

Vedlikehold
For at sykkelanlegg skal fungere vinterstid må de ryddes for snø og is, samtidig som den
nødvendige friksjon må sikres ved strøing med sand/grus. Dersom en skal oppnå et godt,
gjennomgående vedlikehold om vinteren, så krever dette normalt at de aktuelle strekninger
kan trafikkeres kontinuerlig med vedlikeholdsutstyr.

Erfaringene så langt viser at et sammenhengende sykkelvegnett blir brukt av langt flere, og i
flere av årets måneder når drift og vedlikehold er godt gjennomført.

Vintervedlikehold skal utføres i henhold til Håndbok 111.
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