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Vedlegg A - Problempunkter i det fysiske vegnettet, alle vegkategorier 
 
Denne listen viser en oversikt over registrerte mulige problempunkter i det fysiske vegnettet i Trondheim, uavhengig av vegeier. Med mulige 
problempunkter menes punkter og strekninger som oppfyller silingskriteriene beskrevet i trafikksikkerhetsplanens kapittel 10.2.1. Punktene er 
rangert ut fra en vektet poengsum, som er en estimering av størrelsen på trafikksikkerhetsproblemet, eller gevinsten av å gjøre tiltak. Metoden for 
rangering er nærmere beskrevet i kapittel 10.2.2 i trafikksikkerhetsplanen. Samtlige problempunkter er lagt inn i kart .  1

 
Det er behov for mer detaljerte vurderinger på hvert konkret sted for å finne egnede tiltak og sammenligne kostnader og nytteverdi. Videre arbeid 
med punktene i lista er beskrevet i kapittel 12.1 i trafikksikkerhetsplanen. 
 
Trondheim kommune har kun myndighet og forvaltningsansvar på kommunale veger. Fylkesveger forvaltes av Trøndelag fylkeskommune og riks- og 
Europaveger av Statens vegvesen. Miljøpakken, som er et samarbeid mellom alle tre vegforvaltere, prioriterer midler til gjennomføring av tiltak. 
Kommunedirektøren vurderer det derfor hensiktsmessig å vise en samlet rangering uavhengig av vegeier. Det er i kommunens interesse at 
innbyggerne beskyttes mot skader på alle veger. 
 
I listen på de neste sidene er følgende fargekoder benyttet: 
 

 
 
 

1 kart.trondheim.kommune.no/trafikksikkerhetsplan/  

 

 

Fargekoder/status på tiltak 

 Avsatt byggemidler 

 Ikke avsatt byggemidler 
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Gatenavn/sted Problem Vegeier 
Vektet 

poengsum 

Elgeseter gate 
Trafikksikkerhet, framkommelighet for buss, utrykning, tilbud og kryssingspunkter for 
gående 

F 9,20 

Innherredsveien Fremkommelighet for buss, gående og syklende F 8,70 

Prinsens gate Smale fortau og høy kjørefart F 8,55 

Torbjørn Bratts veg Mye sykkel- og gangtrafikk blandet på felles anlegg. F 7,70 

Singsakerringen Fart, mørkt, rødlyskjøring F 7,05 

Olav Tryggvassons gate Fremkommelighet for buss, trafikksikkerhet for gående og syklende F 7,00 

Bøckmans veg 
Smalt fortau, manglende tilbud for sykkel. Rødlyskjøring og utkjøring via gangfelt ved 
butikken i nr. 76. 

F 6,95 

Kongens gate Fremkommelighet for buss, gående og syklende F 6,85 

Omkjøringsvegen/Torbjørn Bratts 
veg/Utleirvegen 

Ulykkespunkt E 6,75 

Byåsveien (Ila-Havstad) Mangler fullverdig tilbud for gående og syklende. F 6,70 

Sorgenfriveien/Klæbuveien/S.P.An
dersens veg 

Ulykkespunkt K 5,90 

Kjøpmannsgata/Fjordgata Ulykkespunkt E/K 5,80 

Strindvegen/Klæbuveien 
Stort kryssområde med lange kryssingsavstander for gående og syklende. 
Hovedsykkelrute krysser viktig kollektivtrase. Mange hensyn å ta. 

F/K 5,70 

Havnegata/Pirbrua Ulykkespunkt R 5,70 

Jonsvannsveien (Singsaker - 
Dybdahls veg) 

Til dels smale fortau. Hastighetsforskjell sykkel/bil i oppoverbakke. K 5,70 

Osloveien ved Selsbakkvegen Ulykkespunkt R 5,20 
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Gatenavn/sted Problem Vegeier 
Vektet 

poengsum 

Eidsvolls gate/Jonsvannsveien Stort kryssområde, lange avstander for gående. F/K 5,05 

Havnegata/Strindheimtunnelen/Sk
ippergata 

Mange ulykker R 4,80 

Omkjøringsvegen/Bratsbergvegen Mange ulykker E 4,80 

Bromstadvegen/Ingvald Ystgaards 
veg 

Mangler fullverdig tilbud for gående og syklende nordvest for undergang under 
Omkjøringsvegen. 

K 4,75 

Holtermanns veg/Bratsbergvegen Lange gangkryssinger. Flere bilulykker ved påkjøring bakfra i lyskrysset. F 4,70 

Utleirvegen/Steindalsvegen Langt mellom kryssingsmuligheter for gående over Utleirvegen. F 4,40 

Amundsdalvegen Mangler tilbud for gående og syklende F 4,30 

Kockhaugvegen/Grilstadvegen Høy fart på syklende F/K 4,30 

Kockhaugvegen/Jakobslivegen 
(Skovgårdkrysset) 

Kø, utrygge kryssinger for gående, utflytende avkjørsel til bensinstasjon F/K 4,20 

General Bangs veg/Byåsveien Mange gående og syklende på felles anlegg. K 4,10 

Ringvålvegen/Kongsvegen 
Til dels utflytende kryssområde. Mange gående må krysse veg fordi gangtilbudet skifter 
side. 

F/K 4,00 

Breidablikkvegen/Sverresborg Allé 
Fortau til dels dårlig/ikke universelt utformet. Lange kryssingsavstander for gående. 
Uklart sykkeltilbud. Avkjørsel til P-kjeller svært nær lyskryss. Varelevering på fortau 
observert. 

K 3,90 

Utleirvegen/Jotunvegen Planskilt krysning er trang og har dårlig sikt. F 3,90 

Tyholtveien (del 1) mellom Henrik 
Mathiesens veg og Asbjørnsens 
gate 

Mangler fullverdig tilbud for gående. K 3,60 
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Gatenavn/sted Problem Vegeier 
Vektet 

poengsum 

Søbstadvegen fortau 
Mangler fullverdig tilbud for gående og syklende. Dårlig vegfundament gir utfordringer 
for busstrafikk. 

K 3,55 

Byåsvegen/Vegmesterstien Utrygt gangfelt på sørsiden av rundkjøring, kjørende sørfra har stor fart F 3,50 

Østre Rosten/Tiller-ringen Flere ulykker, ikke kanalisert kryss F/K 3,40 

Bynesveien (Fagervika-Høvringen) 
Mangler tilbud for gående og syklende. Krappe sviger, flere utforkjøringsulykker med bil 
og MC. 

F 3,30 

Tonstadkrysset gang- og 
sykkelveger 

Dårlig sikt mellom kryssende GS-veger, mangler separering av gående og syklende R/F/K 3,30 

Leinstrandvegen (Nypan-Sundet) Mangler tilbud for gående og syklende F 3,10 

Sorgenfriveien 13/28/32 Utflytende avkjørsel K 3,05 

Tempevegen/Valøyvegen Uoversiktlig kryss på hovedsykkelrute. Mye tungtrafikk. K 3,00 

Bjørndalen/John Aaes veg Sikt, mørkt, fart F 3,00 

Ringvålvegen ved Åsheim skole Mangler tilbud for gående på nordsiden av Ringvålvegen. F 2,90 

Klostergata/Mauritz Hansens gate Uoversiktlig kryss K 2,90 

Fv 707 Mangler tilbud for gående og syklende F 2,90 

Klæbuveien/Gløshaugvegen 
Kryss mellom kjøreveg og hovedsykkelrute med høy fart. Muligens uklare 
vikepliktsforhold. 

K 2,90 

Kongsvegen (Nedre 
Flatåsveg-Saupstadringen nord) 

Mangler tilbud for gående og syklende K 2,80 

Sigurd Jorsalfars veg 
Hastighetsforskjell mellom syklende og gående som ferdes blandet på gang- og 
sykkelveg. 

K 2,70 

Kockhaugvegen/Granvegen/Askel
addvegen 

Uoversiktlig/uklar kjøreatferd? F/K 2,70 
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Gatenavn/sted Problem Vegeier 
Vektet 

poengsum 

Ringvålvegen (Tunnelvegen - 
Kongsvegen) 

Mangler tilbud for gående på sørsiden av Ringvålvegen. F 2,65 

Tyholtveien del 2 
(Persaunvegen-Kong Øysteins veg) 

Høy fart, smale fortau, parkering i gate. Pga bakke får syklister stor hastighetsforskjell 
med andre trafikanter, mangler eget sykkeltilbud i dag. 

K 2,40 

Ringvålvegen (Skogly-Hestsjøen) Mangler tilbud for gående F 2,40 

Tanemsmovegen/Brøttemsvegen Utflytende kryss F/K 2,40 

Kirkegata Manglende trafikksikkerhet i kryss med stor sykkeltrafikk. K 2,35 

Klæbuveien under 
Omkjøringsvegen 

Ulovlig kjøring av biltrafikk i bussgate. K 2,15 

Brøsetvegen Høy fartsnivå. K 2,15 

Ringvålvegen ved Jørgen Hegstads 
veg 

Mangler ca. 20 m gangforbindelse mellom ny bussholdeplass/fortau på nordsiden av 
Ringvålvegen og gang- og sykkelveg ved snuplassen i Jørgen Hegstads veg. 

F/K 2,15 

Selsbakkvegen Smal jernbaneundergang uten eget gangtilbud. K 1,90 

Leinstrandvegen/Kammen/Skjetlei
nvegen 

Uoversiktlig, høy trafikk, tett på busstopp F/K 1,90 

Bratsbergvegen/Amundsdalvegen Utflytende rundkjøring/busslomme, uryddig kjøremønster F 1,90 

Tanemsbruvegen Mangler tilbud for gående og syklende F 1,70 

Nedre Flatåsveg 
(Kongsvegen-Anton Bergs veg) 

Mangler tilbud for gående og syklende K 1,65 

Ingvald Ystgaards veg, øst for 
rundkjøring 

Høy fart, dårlig belysning, mangelfullt tilbud til gående og syklende, manglende 
snøopplag, store kjøretøy bruker av fortau for å klare svingebevegelser. 

K 1,60 

Jakobslivegen Delvis mangel på fullverdig fortau. Uoversiktlige kryss. K 1,50 
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Gatenavn/sted Problem Vegeier 
Vektet 

poengsum 

Roald Amundsens veg 
Mangler fullverdig fortau som også kan fungere som sykkeltilbud i oppoverbakke. Smalt 
tilgjengelig tverrsnitt med busstrafikk. 

K 1,40 

Industriveien 
Mangler kollektivplattform og tilhørende gangtilbud på østsiden av vegen, , langs 
boligområder sør for Johan Tillers vei. 

K 1,40 

Leinstrandvegen 
(Mulberga-Sundet) 

Mangler tilbud for gående og syklende F 1,40 

Fv 707 Leinstrandvegen ved 
Leinum holdeplass 

Kryssing av veg ved sving, høy fart og høy trafikk F 1,40 

Kongsvegen 
(Bissmiet-Ringvålvegen) 

Mangler tilbud for gående K 1,35 

Øvre Flatåsveg (nr. 6 - Nedre 
Flatåsveg) 

Mangelfullt gang- og sykkeltilbud K 1,35 

Brøttemsvegen 
Mye tungtrafikk gjennom boligområdet på Tanem. Vil øke med utvikling av Tulluan 
næringsområde. 

F 1,20 

Leinstrandvegen ved kirka Fortau er smalt og ligger helt inntil vegen, hvor det er høy fart. F 1,20 

Uglavegen Mangler tilbud for gående K 1,20 

Forsøkslia/Romolslia Mangler tilbud for gående K 1,10 

Orrevegen/Kongsvegen Mangler fullverdig fortau. Uoversiktlig kryssområde. K 1,10 

Ringvålvegen 
(Spongdalsvegen-Skogstadvegen) 

Mangler tilbud for gående og syklende F 1,10 

Bratsbergvegen (Amundsdalvegen 
- Engelsåsvegen) 

Mangler tilbud for gående og syklende. Tungtransport. F 1,05 

Hangerslettvegen 
(Mulegrenda-steinsgrenda) 

Mangler tilbud for gående og syklende F 1,00 
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Gatenavn/sted Problem Vegeier 
Vektet 

poengsum 

Buengvegen Mangler tilbud for gående K 0,95 

Reppevegen Mangler tilbud for gående K 0,95 

Kyvannsvegen 
Mangler tilbud til gående, smalt om vinteren pga lite snøopplag, uoversiktlig 
parkeringsområde ved butikk 

K 0,90 

Brøttemsvegen ved Hyttfossen Fart, sikt, mangler tilbud for gående F 0,80 

Skjermvegen Dårlig dekke. Mangler tilbud for gående K 0,70 

Mikkelvegen Mangler fullverdig fortau. Bratt terreng og busstrase K 0,70 

Nyheimsvegen 
Mangler fullverdig fortau. Utflytende parkeringsområde ved Prix. Uoversiktlig 
kryssingspunkt ved Hørløcks veg. 

K 0,65 

Bynesveien (Klefstadbakkan - 
Hangerslettvegen) 

Mangler tilbud for gående og syklende F 0,55 

Nedre Stavsetvegen Mangler tilbud for gående, krapp sving og glatt på vinteren K 0,50 

Gammel-Lina/Magasinvegen Mangler fullverdig fortau. Lav kantsteinsvis. K 0,40 

Sunnlandsskrenten Deler av strekningen mangler fullverdig fortau. K 0,40 

Casper Lundes veg Mangler tilbud for gående. K 0,40 

Hans Finnes gate Mangler tilbud for gående K 0,35 

Nybrottsvegen Kjøring til idrettshall via skolegård. K 0,35 

Reppevegen-Vikelvvegen Mangler gang- og sykkelforbindelse på tvers, øvre del av Reppevegen mangler fortau K 0,25 

Leinbakkan Mangler rekkverk K 0,20 

Kong Inges gate Mangler fullverdig tilbud for gående K 0,10 
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