
 
 
 

Tema�sk   kommunedelplan   for   trafikksikkerhet   2020-2024  
 
 

Vedlegg   1   -   Status   for   �ltak   i  
perioden   2012-2020  

 
 
 
  
  

 



 

Vedlegg   1   -   Status   for   �ltak   i   perioden   2012-2020  
 

Trondheim   kommune  
Trondheim   kommunes   forrige   trafikksikkerhetsplan   var   gjeldende   i   perioden   2012-2016.   Trafikksikkerhetsplanen   ble   vedta�   av   Bystyret   i   Trondheim  
den   28.   februar   2013,   som   en   strategisk   plan   for   trafikksikkerhetsarbeidet   i   Trondheim   kommune.   Planen   var   den   tredje   i   rekken,   og   var   den   første  
som   ble   fremmet   som   en   kommunedelplan.  
 
De�e   er   en   gjennomgang   av   de   �ltakene   som   ble   foreslå�   i   den   forrige   trafikksikkerhetsplanen,   med   redegjørelse   av   hva   som   er   gjennomført,   helt  
eller   delvis,   og   �ltak   som   av   ulike   grunner   ikke   er   gjennomført   eller   som   ikke   er   aktuelle   lenger.  
 
De   �ltakene   som   ikke   er   gjennomført   har   bli�   vurdert   på   ny�   for   den   nye   trafikksikkerhetsplanen.   De   �ltakene   som   har   bli�   videreført   som   forslag   i  
den   nye    trafikksikkerhetsplanen   er   markert   særlig   i   tabellen   under   avsni�   9.3.  
 

Klæbu   kommune  
Trafikksikkerhetsplanen   for   Klæbu   kommune   er   en   strategisk   plan   for   trafikksikkerhetsarbeidet   for   fireårsperioden   2017-2020.   Planen   er   todelt   og   i  
hoveddelen   av   planen   omtales   overordnede   visjoner   og   målse�nger   som   leder   �l   en   �ltaksdel   med   konkrete   �ltak.  
 
Trafikksikkerhetsplanen   for   Klæbu   kommune   ble   vedta�   av   Kommunestyret   i   Klæbu   20.10.2016.  
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Trondheim   kommune  

Tiltak   som   er   gjennomført  
 
Utbedring   av   ulykkespunkter-   og   strekninger  
 
Sted/område  Tiltaksforslag  Kommentar  

Sykkelveginspeksjoner  Gjennomgang   av   sykkelveger   og   utbedring.   Er   gjennomført   som   en   del   av   kontinuerlig   drift-   og   vedlikehold.   

Rundkjøringen  
Strindvegen/Dybdahls   veg  Kryssutbedring  

Er   utbedret   med   opphøyde   krysningspunkter   i   forbindelse   med  
tilstøtende   gateprosjekt.   

Midtbyen   Gatebruksplan  Gjennomføre   arbeidet   med   gatebruksplanen  Gatebruksplanen   er   sendt   på   høring   i   juni   2020  

E6   -   Innherredsvegen   Miljøgate  Miljøgate  Prosjektet   er   påbegynt.   Reguleringsplan   er   vedtatt.   

Signalanlegg   -   utbedring  Trafikksikkerhetsutbedringer.   Er   gjennomført   som   en   del   av   kontinuerlig   drift-   og   vedlikehold.   

Overvåking   av   ulykkesbelastede  
punkt   og   strekninger  Kontinuerlig  Er   kontinuerlig   gjennomført   av   Politiet.   

 
Utbedring   av   skoleveger  
 
Sted/område  Tiltak  Kommentar  

Mindre   trafikksikkerhetstiltak  Utbedringer   med   faste   årlige   midler.  Gjennomført   kontinuerlig   årlig.   

Selsbakkvegen   -   fortau   forbi   trikk  Fortau  Utbedret   ved   bussholdeplasser  

Vurdering   av   hente-bringearealer  
ved   skoler   og   barnehager  Tiltak   der   det   finnes   behov  Gjennomført   kontinuerlig   årlig.   

Ilakrysset  Lysregulering  Er   utført   i   forbindelse   med   bygging   av   tunnel  
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Rye   (Klefstad-Rye,   Rye-Bjøre,  
Rye-Klefstadbakken)  Fortau    

Spongdal   -   Høyemslien   (Spongdal  
kirke)  GS-veg    

Byåsvegen/Åsveien   skole  Utbedring   undergang    

Bregnevegen  Fortau   

Havsteinbakken,   nedre   del  Fortau   

Vestre   Rosten  Fortau   

Ranheimsvegen/Grilstadvegen  Fartsdempere   

Anders   Wigens   veg/Dalgårdvegen  Fortau   og   gangfelt   

Fossegrenda,   Leirfossvegen  

Tilrettelagt   kryssing   ved   Hornebergv/   Leirfossv   og  
fysisk   avgrensning   mellom   gs-areal   og   parkering  
ved   Leirfossv/Fossegrenda.  Er   utført   med   gjerde   mot   privat   eiendom.   

Skjetlein   vgs  Gang-   og   sykkelveg   og   belysning   

Gangveg   til   Romolslia   skole  Belysning   

Osvegen  Gangveg    

Ringvålvegen   fra   Lundåsen   og  
vestover  Fortau.   Regulering   av   gs-veg   igangsatt.   

Utleirvegen/Steinanvegen  Kryssutbedring  Er   utført   i   forbindelse   med   reguleringsplan   i   krysset.   
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Opplæring   og   informasjons�ltak  
 
Sted/område  Utført   tiltak  

Sykkelopplæring   ved   Eberg   trafikkgård  Kontinuerlig  

Trafikkopplæring   i   skole   og   barnehage  Kontinuerlig   gjennomført   i   samarbeid   med   Trygg   trafikk.   Sertifisering   med   Grønt   flagg.  

Kurs   i   trafikkopplæring   til   lærer  
Trygg   Trafikk   har   tilrettelagt   det   pedagogiske   opplegget   og   kurset   for   lærere   ved   Eberg  
trafikkgård.   Det   er   gjennomført   flere   kurs   i   planperioden,   sammen   med   Statens   Vegvesen.  

Gå-til-skolen-kampanjer  Gjennomført   med   Miljøpakkens   reiserådgivere.   

Informasjon   til   foresatt   om   kjøring   til   skoler  Gjennomført   med   Miljøpakkens   reiserådgivere.   

Trafikkovervåkning   ved   skoler  Aksjon   skolestart   i   samarbeid   med   Politiet.   

Kontakt   på   skoler   og   informasjon  Gjennomført   med   Miljøpakkens   reiserådgivere.  

Trafikkontakt   på   barnehager   og   informasjon   om  
trafikksikkerhet  Gjennomført   med   Miljøpakkens   reiserådgivere.  

Atferdsrettede   tiltak   mot   barn  Gjennomført   med   Miljøpakkens   reiserådgivere.  

Atferdsrettede   tiltak   mot   moped/scooter-ulykker  Gjennomført   i   forbindelse   med   Forebyggende-dagen   i   videregående   skoler  

Bruk   av   sikkerhetsutstyr  Kontinuerlig   gjennom   politikontroller   og   informasjon   fra   Trygg   trafikk.   

 
Fartsreduserende   �ltak  
 
Sted/område  Tiltak  

Policy   for   fartsdempere   i   busstraseer  Policy,   vedtaksnummer:   102/13.  

Overvåking   av   strekninger   med   høyt   fartsnivå  Kontinuerlig   utført   av   Politiet.   
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Dri�   og   vedlikehold  
 
Sted/område  Tiltak  

Opprettholde   standardkrav   for   gangfelt  Oppmerking.   Gjennomført   kontinuerlig.   

Sikt   i   kryss  Vegetasjonskontroll   og   sikt.   Gjennomført   kontinuerlig  

Vintervedlikehold   på   gang-   og   sykkelveger  Vintervedlikehold.   Gjennomført   kontinuerlig  

Tilfredsstillende   standard   for   strøing  Strøing.   Gjennomført   kontinuerlig  

Feiing   av   hovednett   sykkel  Renhold.   Gjennomført   kontinuerlig  

Gang-   og   sykkelveger,   dekke  Reasfaltering  

Fartsdempende   tiltak  Fartsdempere  

Oppgradering   av   skilting   med   trafikksikkerhetsverdi  Skilting  

 
Fysisk   planlegging  
 
Sted/område  Tiltak  

Trafikksikkerhet   i   plan-   og   byggesaksbehandling  Trafikksikkerhet   vurderes   kontinuerlig   i   saksbehandling.  
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Tiltak   som   er   delvis   gjennomført  
 
Utbedring   av   ulykkespunkter-   og   strekninger  
 
Sted/område  Tiltak  Kommentar  

Kryssutbedring   i   ulykkespunkter  Kryssutbedring  
Flere   kryss   i   sentrale   deler   av   Trondheim   er   ombygget   i  
prøveprosjekter   i   Miljøpakken.   

Årlig   rapportering   av   ulykkessituasjonen   i   Trondheim  
kommune.   

Innhenting   av   data   fra   St   Olavs  
sykehus.   Det   er   ikke   kommet   igang   med   sykehusregistrering.   

Sykkelvegsstrategi   -   utbedring   av   farlige   punkter/strekninger   
Det   finnes   en   vedtatt   sykkelstrategi   med   mål   om   trafikksikkerhet,  
og   det   er   startet   arbeid   med   gjennomgang   av   hovedsykkelruter.  

Opprette   samarbeidsgruppe   for   signalanlegg   TK/SVV   
Trondheim   kommune   har   samarbeidsmøter   med   Statens  
vegvesen,   Politiet   og   Trøndelag   fylke.   

Tyholtvegen  Fartsdemping.  
Fortau   er   bygd   mellom   Aleksander   Kiellands   g   og   Festningsg,  
samt   østover   til   Asbjørnsens   gate.    Fortau   lenger   øst   er   regulert.  

 
Utbedring   av   skoleveger  
 
Sted/område  Tiltak  Kommentar  

Kryss   Bromstadvegen/Brøsetvegen   på   lang   og   kort   sikt  Kryssutbedring  Krysset   er   utbedret   med   fartsdempende   tiltak   og   fartsgrense   30.   

Uglavegen  Fortau  Fortau   mellom   Gamle   Osloveg   og   Per   Sivles   veg   er   utført.   

Asbjørnsens   gate/Tyholtvegen  Fortau   og   kryssutbedring  Asbjørnsens   gate   er   ferdigbygget.   Tyholtvegen   er   under   bygging.   

Ladehammerveien  Fortau   Delvis   utført   ved   skolen.  

Rv   707   Høstadkorsen   og   Stormyra  Fortau  
Gang-   og   sykkelveg   er   utført   mellom   Stormyra   og   Berg.   Gjenstår  
strekningen   mellom   Berg   -   Høstadkorsen.   

Prestegårdsjordet  Snarveg  Er   under   regulering  
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Tiltak   som   ikke   er   gjennomført   og   som   videreføres   i   forslagslisten   for   2020-2024  
 
Utbedring   av   ulykkespunkter-   og   strekninger  
 
Sted/område  Tiltak  
E6   -   Elgeseter   gate  Gateprosjekt.   Påbegynt.  
 
Utbedring   av   skoleveger  
 
Sted/område  Tiltak  
Hangerslettsvegen   mellom   Sollunda   og   Skolvollen  GS-veg  

Reppevegen   fortau  Fortau  

Reppevegen   øvre   del  Fortau   og   fartsdempere  

RV   707   Rye   -   Klefstadbakken  Fortau/gs-veg  

Buenget  Fortau  

Kong   Inges   gate  Fortau  

Roald   Amundsens   vei  Fortau  

Bratsberg   skole   -   Trondset  GS-veg  

Jakobslivegen  Fortau  

Sigurd   Jorsalfars   veg  Fortau  

Brøsetvegen,   Jonsvannsvegen   -   Sigurd   Jorsalfars   veg  Fartsdempere   og   fartsgrense  

Klæbuvegen  Fartsdemping   og   bom   under   Omkjøringsvegen  

Litavegen/Nedre   Stavsetvegen  Fortau  
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Utleirvegen   mellom   Gimlevegen   og   Yggdrasilsvegen  Planskilt   kryssing  

Ringvålvegen   ved   Ringvål.  Prosjekt   på   gang   mellom   Leinbakkan   og   Hestsjøen  

 
 
Fartsreduserende   �ltak  
 
Sted/område  Tiltak  
Strategisk   plan  Fartssoneplan.   Tas   med   i   KPA.   
 
 
Fysisk   planlegging  
 
Sted/område  Tiltak  
Vurdere   kjøreruter   for   moped   som   øker   trafikksikkerheten  
for   denne   trafikantgruppen  Er   lagt   opp   til   parallelle   mopedruter   langs   høytrafikkerte   veger   og   gater.  

Utarbeide   kriterier   for   definering   av   "sikker   sone"   ved   2  
barneskoler  “Hjertesoner”  
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Tiltak   som   utgår  
 
Hovedområde  Sted/område  Tiltak  Kommentar  

Utbedring   av   skoleveger  Sandbakkvegen  Fortau  
Sandbakkvegen   er   stengt   i   enden,   bussen   er   borte   og  
behovet   for   fortau   er   mindre.  

Utbedring   av   ulykkespunkt  Steinanvegen/Loholt   alle  Kryssutbedring  Er   ikke   lenger   et   ulykkespunkt.   

Utbedring   av   skoleveger  Henrik   Mathisens   veg  Fortau  Lav   trafikk   og   ikke   noen   trafikkulykker.   

Opplæring   og   informasjonstiltak  Tverrfaglig   gruppe   som   følger   opp   tiltak   Ikke   gjennomført   regelmessig  

Utbedring   av   skoleveger  Jarlsborgvegen  Fortau  Det   finnes   opparbeidet   snarveg   til   nye   Lade   skole.   

Utbedring   av   skoleveger  Kryssing   ved   Magnus   Åldstedts   veg  
Plattform   ved  
gangfelt  Lav   trafikk   og   ikke   noen   trafikkulykker.   
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Klæbu   kommune  

Tiltak   som   er   gjennomført  

Tabell   1   Fv   704   

FV   704  Utførelsesår  

Busslommer   Moen  2012  

Fartsreduserende   tiltak   gjennom   Tanem  2014  

Ombygging   av   ny   fylkesveg   fra   Rødde   til   Tanem  2017-2018  

  

Tabell   2   Fv   6694   (�dligere   fv   921)   

FV   6694  Utførelsesår  

Kyss   og   klemfelt   ved   Sørborgen  2012  

Trafikksikring   Sørborgen   v/fv   og   adkomstveg,   busslommer   med   mer  2012-2015  

Reguleringsplan   Prestegårdskrysset  2012  

Overgang   og   GS   fra   Ulstadvegen  2013  

Busslomme   Prestegårdskrysset   nordre  2014  
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Ombygging   av   busslomme   Prestegårdskrysset   søndre  2016  

Trafikksikring   Sørborgen,   tiltak   indre   skoleområde  2017-2018  

  

Tabell   3   Fv   6680   (   �dligere   885)   

FV   6680  Utførelsesår  

Veglys   fra   Lysklett   til   avkjøring   til   Bostad  2012  

Miljøgate   Tine   Bugges   veg,   delparsell   med   rundkjøring  2015  

Haugdalen,   oppgradering   med   bedre   tilrettelegging   for   myke   trafikanter  2016-2017  

Amundsdalen  2016-2018  

Miljøgate   Tine   Bugges   veg,   delparsell   2   med   rundkjøring  2018-19  

  

Tabell   4   Øvrige   fv.   

Øvrige   fylkesveger  Utførelsesår  

Fv   6696   (tidligere   fv   922):   veglys   fra   Osen   til   Vangsmo  2011-2012  
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Tabell   5   Kommunale   veger.   

Kommunale   veger   og   øvrige   veger  Utførelsesår  

Ståggåvegen,   asfaltering   og   rekkverkssikring  2011-2012  

Rønnningsvegen,   rekkverk  2011-2012  

GS   mellom   Lauvåsenvegen   og   Gammelsaga  2013  

Forsterket   beslysning   busslomme   Brannåsen  2013  

Torvmarkvegen,   oppgradering,   etablering   av   GS-veg   og   forsterket   belysning  2014  

Gang-   og   sykkelveger   Tanem   (Flatheim,   inntil   ny   barnehagen)  2014  

Hallsetbakken   (oppgradering   med   fortau   og   belysning)  2015  

Skarpsnovegen   veglys   med   mer  2011-2015  

Ordfører   Nerviks   veg   (oppgradering   med   fartshumper)  2012-2013  

Finnmyrvegen  2016-2017  

Sørborgen   skole:   Tilskudd   til   sykkelstativer  2017-2018  

Haugamyra/Sørborgen:   Tiltak   Haugamyrvegen   /fysisk   hinder   for   gjennomkjøring.  2019  

Rønningsvegen/Rønningsgrenda:   Asfaltering   og   fartshumper   i   forbindelse   med   VA-prosjekt,   560   meter  2019  

Sørborgen   skole.   Tiltak   ved   skoleområdet.   2019  

Oppgradering   av   gs-veger   og   snarvegnett   som   en   del   av   skoleveger  Under   planperioden  
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Tiltak   som   ikke   er   gjennomført   og   som   videreføres   i   forslagslisten   for   2020-2024  

Tabell   7   Kommunale   veg�ltak  

Kommunale   veger   og   øvrige   veger  Status  

Tanem   oppvekstsenter  Forbedre   tilrettelegging   for   barn   og   andre   myke   trafikanter   langs   veg   inn   til   skole   og  
idrettshall  

Noe   delvis   utført  

Prestegårdsvegen/  
Vinterlebakken  

Asfaltering   og   fartshumper   i   forbindelse   med   VA-prosjekt,   600   meter  Avventer   VA-prosjekt.   
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Tiltak   på   fylkesveger   som   ikke   er   u�ørt  
 
Tiltakene   nedenfor   finnes   i   vedlegg   2:    Problempunkter   i   det   fysiske   vegne�et   for   alle   vegkategorier    der   de   er   rangert   sammen   med   problempunkter  
på   det   øvrige   vegne�et.   

Tabell   6   Fylkesveg�ltak  

Fylkesveger  Status  

Fv   704:   Ombygging   av   fv   fra   Tanem   til   Tulluan  I   prosess   ved   Miljøpakken  

Fv   704:   Tiltak   ved   innkjøring   til   Tanem   oppvekstsenter.   Mindre   tiltak   utført   i   2018.   Det   mangler   en   god  
kobling   mot   Tanem   idrettshall.   Kjøring   forekommer   over   skolegård.  

Delvis   i   mulighetsstudie.   Tiltak   som   krever  
større   investeringer.   Tiltak   ved   selve   skolen   er  
kommunens   ansvar.  

Fv   704:   Fartsreduserende   tiltak   gjennom   Hyttfossen   (fartshumper),   samt   tiltak   for   gående   og   syklende.  
Siktrydding   for   å   synliggjøre   bedre   at   det   bor   folk   der.  

Fylkeskommunen   har   det   på   prosjektliste.  

Fv   6680   Østbyv.-Husbytrøa:   Veglysbehov   på   1,2   km,   samt   GS-veg.  Utgår.   Avklart   med   kommunen   at   det   ikke  
trengs   belysning   når   det   ikke   er   et   helårs  
tilbud.  

Fv   6694:   GS-veg   langs   fylkesveg   fra   Tanem   krysset   til   Tanem   bru   

Fv   6698:   Osen-Vangsmo:   Endre   trafikkforhold   ved   bakketopper  Det   er   et   privat   ansvar   å   ivareta   siktforhold   ved  
private   avkjørsler.  

Fv   6680:   Etablering   av   GS-veg   fra   Klæbu   sentrum   til   Trondheim   via   Amundsdalen  Delvis   utførelse   på   gang   med   VA-trase   som  
gjør   tiltaket   rimeligere  
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