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1.

INNLEDNING

I videre kapitler følger den trafikktekniske vurderingen for søknad som å etablere signalanlegg i krysset
mellom Kirkeveien (fv. 152), Rådhussvingen og avkjøringen til Kirkeveien nord, i Ski sentrum. I
forbindelse med detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien/Langhusveien planlegges det å etablere et nytt
kryss mellom fylkesveien, Rådhussvingen og avkjøringen til Kirkeveien nord. Krysset vil erstattet
eksisterende kryssløsninger (to separate T-kryss), og er planlagt utformet som et signalregulert X-kryss.

1.1. Bakgrunn
Det arbeides med detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien/Langhusveien i Ski kommune. Prosjektets
målsetting er at økningen i personbiltrafikken skal tas med kollektiv gange og sykkel, at det sikres god
trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, samt at gateutformingen skal tilføye bymessige kvaliteter til
området. I den forbindelse planlegges det å etablere et nytt kryss mellom fylkesveien, Rådhussvingen
og avkjøringen til Kirkeveien nord.

1.2. Målsetting
Målsetningen med å signalregulere krysset mellom fv. 152 Kirkeveien, Rådhussvingen og Kirkeveien
nord er å sikre en trygg overgang for myke trafikanter, samt å prioritere kollektivtrafikken.
Konflikterende bevegelser vil være til hinder for kollektivtrafikken dersom en velfungerende
prioritering ikke etableres.

2.

DAGENS SITUASJON

2.1. Lokalisering
Det aktuelle krysset er planlagt langs fv. 152 Kirkeveien i Ski sentrum, i Ski kommune. Lokaliseringen
av kryssområdet er illustrert i Figur 1.

Figur 1: Lokalisering av kryssområdet
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2.2. Dagens utforming
Figur 2 viser dagens situasjon langs Kirkeveien, med T-kryss ved Rådhussvingen og Kirkeveien nord.
Kirkeveien fungerer som hovedveg med forkjørsregulering, og kryssene er utformet med vikeplikt fra
sidevegene. Hele strekningen planlegges ombygd, og dagens utforming med to separate T-kryss
videreføres ikke.

Kirkeveien nord

Figur 2: Dagens situasjon langs Kirkeveien

3.

FREMTIDIG SITUASJON

3.1. Fremtidig utforming
I fremtidig situasjon er det planlagt ett samlet kryss mellom Kirkeveien, Rådhussvingen og Kirkeveien
nord, utformet som et signalregulert X-kryss. Krysset er planlagt etablert mellom dagens to T-kryss,
forskjøvet noe mot vest.
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Figur 3 illustrerer fremtidig utforming av krysset, somt vil utformes med et kort venstresvingefelt fra
øst med plass til ca. 3 biler. Rabatten i senter av vegen er planlagt etablert med ca. 2 meters bredde
øst for krysset og ca. 4 meters bredde vest for krysset. Dette muliggjør forbikjøring av venstresvingende
kjøretøy mot Kirkeveien nord.
Strekningen langs Kirkeveien er planlagt med 3 felt, hvorav ett felt er kollektivfelt. Det er ingen rene
kollektivfelt i selve krysset, men nedstrøms (i begge retninger) utvides vegen med ett felt, som blir
kollektivfelt. Det resulterer i et vestgående kollektivfelt vest for krysset og et østgående kollektivfelt
øst for krysset.
Krysset planlegges også utformet med egen sykkelløsning langs Kirkeveien. Vest for krysset er det
planlagt sykkelfelt på hver side av vegen. Øst for krysset videreføres sykkelløsningen i form av
sykkelveg med fortau på sørsiden av Kirkevegen. Sykkelfeltet i østgående retning avsluttes ved
stopplinja og har med felles signal med biltrafikken. I vestgående retning ledes syklistene frem til
gangfelt over Kirkeveien øst for krysset, hvor de må krysse som fotgjengere over Kirkeveien både i øst
og nord før sykkelfeltet videreføres på nordsiden av Kirkeveien vest for krysset.
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Figur 3: Illustrasjon på fremtidig utforming

3.2. Vurdering av alternative krysstyper
Som et alternativ til signalregulering er en vikepliktsregulert løsning med forbud mot venstresving i
krysset vurdert (forbud både for hovedveg og sideveg). Denne utformingen unngår behovet for
venstresvingefelt, og resulterer dermed i kortere krysningsavstand for myke trafikanter, med kun ett
felt i hver retning. Den vikepliktsregulerte løsningen gir også en tydelig prioritering av
kollektivtrafikken, gående og syklende. Utformingen vil også kunne ha en bilreduserende effekt ved at
det blir vanskeligere for kjøretøy å komme frem til et attraktivt parkeringsområde midt i sentrum.
Samtidig vil trafikken i Kirkeveien øke på grunn av venstresvingende kjøretøy som blir tvunget til å
kjøre til nærmeste kryss med snumulighet for å komme til rett avkjøring. Dette vil dermed kunne
medføre økt trafikkarbeid dersom kjøring til området ikke reduseres. Utformingen vil også kunne
medføre at lyskrysset ved Jernbanevegen blir benyttet til U-sving i stedet for rundkjøringen på motsatt
side av jernbanen. Kryssløsningen vil også kunne medføre trafikale konsekvenser for bussen andre
steder i sentrum avhengig av trafikkmengden fra Rådhussvingen.
Prosjektgruppen fra Statens vegvesen sammen med kommunen, fylkeskommunen og Ruter har
kommet frem til en felles beslutning om å gå videre med et signalregulert anlegg.

4.

TRAFIKKGRUNNLAG DIMENSJONERENDE TIME

Statens vegvesen har utarbeidet en trafikkanalyse for Rådhussvingen, som blant annet henter inn
grunnlag fra tidligere analyser i området. Forventet trafikkmengde i fremtidig situasjon, hentet fra
trafikkanalysen, er vist i Figur 4. Passerende trafikk langs Kirkeveien er holdt på dagens nivå.
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Figur 4: Trafikk etter ferdig utbygging. Lv: lette kjøretøy, Hv: tunge kjøretøy, B: busser, C: sykkel

Tilleggsregistreringer av gående og syklende på fortuau og over gangfelt i dagens situasjon (nov. 2018)
viser noe høyere antall myke trafikanter enn hva som er lagt inn i trafikkaanlysen. Registrert antall
gående (G) og syklende (S) i makstimen på morgenen (07:45-08:45) er vist i Figur 5. Antallet myke
trafikanter er forventet å øke i fremtidig situasjon. Dette henger blant annet sammen med etablering
av ny videregående skole sørvest for krysset, samt stor arbeidsplasskonsentrasjon i området med
begrenset parkeringsdektning i fremtidig situasjon.

Kirkeveien
nord
Kirkeveien

Rådhussvingen
Figur 5: Registrert antall gående (G) og syklende (S) på fortau og over gangfelt i makstimen på morgenen (07:4508:45) i dagens situasjon (nov. 2018).
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5.

VURDERING MOT KRITERIENE FOR SIGNALREGULERING

Håndbok N303 Trafikksignalanlegg (Statens vegvesen, 2014) beskriver kriterier og begrensninger for
oppsetting av signalanlegg.
Kriteriene deles inn i tre grupper: Biltrafikk, Gående og syklende og Samordnet regulering. Et
signalanlegg kan settes opp dersom ett av kriteriene er oppfylt, og forholdet ikke er i strid med
begrensningene.

5.1. Begrensninger
Håndbok N303 lister opp 5 begrensninger for å sette opp signalanlegg:
1) «Trafikksignaler skal ikke anlegges på steder hvor forholdene er slik at signalene vil komme
overraskende på trafikantene. Trafikkskilt som varsler om trafikksignaler er alene ikke tilstrekkelig
til å oppheve overraskelsesmomentet».
Ca. 100 meter vest for krysset er det allerede etablert et lysregulert kryss, og det antas at sikten mellom
disse vil være god. Ut over dette er ikke sikten kontrollert, men det antas at tiltaket ikke er i konflikt
med begrensning nummer 1.
2) «Skiltet fartsgrense skal ikke være høyere enn 60 km/t».
Fartsgrensen er 40 km/t i dagens situasjon og dette videreføres i fremtidig situasjon. Tiltaket kommer
ikke i konflikt med begrensning nummer 2.
3) «Signalanlegg skal ikke anlegges på steder hvor vegens fartsnivå, uttrykt ved 85 % fraktilen,
overskrider 65 km/t».
Hastigheten er ikke kontroller, men det antas at tiltaket ikke er i konflikt med begrensning nummer 3.
4) «Gangfelt i umiddelbar tilknytning til høyreregulerte kryss skal som hovedregel ikke
signalreguleres uten at hele krysset innlemmes i signalanlegget».
Alle gangfeltene i tilknytning til krysset er planlagt innlemmet i signalanlegget. Tiltaket kommer ikke i
konflikt med begrensning nummer 4.
5) «Gangfelt i umiddelbar tilknytning til rundkjøringer må signalreguleres med varsomhet.
Signalregulerte gangfelt bør trekkes så langt bort fra kryssområdet at sirkulerende trafikk normalt
ikke hindres, og utformes slik at signalene for trafikk i rundkjøringen ikke kan misoppfattes».
Begrensning nummer 5 gjelder ved signalregulering av frittstående gangfelt i forbindelse med
rundkjøringer. Tiltaket kommer ikke i konflikt med denne begrensningen.
Gjennomgangen over viser at en signalregulering av krysset trolig ikke er i konflikt med begrensningene
nevnt i håndbok N303.
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5.2. Biltrafikk

Figur 6: Kriterier for oppsetting av signalanlegg med utgangspunkt i trafikkmengde, med trafikkmengden i de
konflikterende tilfartene med betydning for kriteriet markert.

Trafikkmengden i de konflikterende tilfartene med betydning for kriteriet for oppsetting av
signalanlegg med utgangspunkt i trafikkmengder er markert i Figur 6, sammen med kriteriet. Det er de
to største konflikterende tilfartene som har betydning for om kriteriet er oppfylt. Kun trafikk som går
i konflikt, skal tas med i de to tilfartene (røde piler). Høyresvingende biler som ikke kjører i konflikt,
skal ikke tas med (grå piler). Figuren viser at ingen av de konflikterende bevegelsene i krysset
tilfredsstiller kriteriet for signalregulering med utgangspunkt i biltrafikk.

5.3. Gående og syklende

Figur 7: Kriterier for oppsetting av signalanlegg med grunnlag i antall gående og syklende, med kriteriet som
gjelder den aktuelle strekningen markert.
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Kriteriet for oppsetting av signalanlegg med grunnlag i antall gående og syklende er vist i Figur 7.
Fv. 152 Kirkeveien er planlagt med fartsgrense 40 km/t. Både dagens og fremtidig ÅDT er forventet å
ligge mellom 5000 og 8000 kjt/døgn. Sidevegene, Rådhussvingen og Kirkeveien nord, er planlagt med
fartsgrense 30 km/t og er forventet å ha betydelig lavere trafikk enn 5000 kjt/døgn.
Langs fv. 152 Kirkeveien er det planlagt et sykkelanlegg med systemskifte fra sykkelfelt til sykkelveg i
krysset ved Rådhussvingen. Dette resulterer i et høyt antall kryssende syklister i gangfeltet over
Kirkeveien i øst og nord. I trafikktallene presentert i kapittel 4 er det fremtidige antallet syklister som
vil ha behov for å krysse i makstimen estimert til 50.
I henhold til tilleggsregistreringer fra november 2018, som vist i Figur 5, har alle 4 gangfeltene totalt
358 kryssende (gående og syklende samlet) i makstimen i dagens situasjon. Hver for seg har alle
krysningspunktene over 20 kryssende i makstimen. Fra registreringene er det gangfeltet i vest som har
størst belastning, med 166 kryssende i makstimen på morgenen. Antall gående og syklende er
forventet å øke i fremtidig situasjon grunnet etablering av ny videregående skole sørvest for krysset,
samt stor arbeidsplasskonsentrasjon i området med begrenset parkeringsdektning i fremtidig
situasjon.
I henhold til overnevnte situasjon tilfredsstilles kriteriet for signalregulering med grunnlag i antall
gående og syklende over fv. 152 Kirkeveien.
Krysset er også planlagt utformet med venstresvingefelt fra Kirkeveien mot Rådhussvingen. For å sikre
en trygg forbindelse for myke trafikanter over tre kjørefelt er det derfor også ønskelig å signalregulere
krysset med trafikksikkerhet som argument. Da plasseringen av gangfeltet er i umiddelbar nærhet til
krysset vil det være behov for å signalregulere hele krysset.

5.4. Samordnet regulering
En høy prioritet i prosjektet er å prioritere kollektivtrafikken langs Kirkeveien. I overkant av 100 meter
vest for krysset ved Rådhussvingen er det et signalregulert kryss mellom Kirkeveien, Jernbaneveien,
Nordbyveien og Waldemarhøyveien, der Jernbaneveien er en ren kollektivgate. For å sikre
fremføringen av bussen er det etablert eget venstresvingefelt for buss fra Kirkeveien mot
Jernbaneveien med prioritering i signalanlegget. Det vil derfor være viktig å sikre god samkjøring
mellom signalanleggene i form av kollektivprioritering. Dette vil være med på å prioritere bussen, samt
hindre tilbakeblokkering mellom kryssene langs Kirkeveien.

6.

TEGNINGER OG FASEPLAN

6.1. M-tegning
Forslag til M-tegning er vist i
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Figur 8.Tegningen er også tilgjengelig som vedlegg.

Figur 8: Forslag til M-tegning.

6.2. Faseplan / Beskrivelse av virkemåte
Det legges opp til en faseplan med 2 faser. Fasene vil bestå av trafikk langs hovedvegen parallelt med
fotgjengerkryssingene over sidevegene og omvendt. Anlegget vil benyttet grønt for trafikken langs
hovedvegen som en hvilefase.
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De er mulighet for å legge til en fase med ettergrønt for trafikken fra øst ved behov, dersom
sekundærlyshodet etter krysset i østgående retning tas bort. Dette kan gjøre det lettere å avvikle den
venstresvingende trafikken mot Rådhussvingen. Det er ikke tilrettelagt for denne muligheten i motsatt
retning da den venstresvingende trafikkmengden mot Kirkeveien nord er forventet å være betydelig
lavere.
Det legges opp til et trafikkstyrt anlegg med detektering i alle tilfarter. Alle fotgjengerovergangene
planlegges med trykknapp og lydsignal.
Syklister i sykkelfeltet sykler på samme signal som resterende trafikk i tilfarten. For å synliggjøre
syklistene er det etablert tilbaketrukket stopplinje for resterende trafikk i tilfarten.
For å øke synligheten av signalanlegget for trafikk fra Rådhussvingen er signaler plassert på begge sider
av tilfarten i tillegg til sekundærsignalet på motsatt side av krysset. Signalet på venstre side av tilfarten
vil ha bedre synlighet da vegen kommer inn mot krysset i en sving.
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7.

KAPASITETSVURDERING

Det er utført kapasitetsberegninger av Statens vegvesen i en tidlig fase av prosjektet som viser god
avvikling, med liten belastning og forsinkelse. Resultatene er vist i Tabell 1. Beregninger med 2,5% årlig
vekst av trafikken langs Kirkeveien over 20 år viser også tilfredsstillende resultater i krysset, med
belastningsgrad under 0,85 og forsinkelse under 25 sek for mest belastede tilfart.
Tabell 1: Resultater kapasitetsberegninger fremtidig situasjon

Etter at kapasitetsberegningene ble gjennomført er geometrien endret noe, med blant annet kortere
svingefelt, endret sykkelløsning og etablering av flere gangfelt. Krysset er likevel forventet å fungere
fint, da krysset i utgangspunktet har stor restkapasiteten.

8.

KONSEKVENSER FOR DE ULIKE TRAFIKANTGRUPPENE

8.1. Gående og syklende
Tilbudet for gående og syklende vil med tiltaket få en samling av krysningspunktene i samme
kryssområde, kombinert med separat definerte systemer for begge trafikantgruppene. Dette er med
på å gjøre tilbudet tydeligere definert og de myke trafikantene vil bli mer synlig i trafikkbildet. Kryssing
vil fortsatt skje i plan, men reguleres med egne signal. Med stor trafikkbelastning på hovedvegen og
økt trafikkbelastning i sidevegene, kombinert med store gangstrømmer på tvers, vil trafikksikkerheten
for myke trafikanter forbedres. Kryssende fotgjengere vil kunne få noe lenger ventetid enn i dag, men
samtidig vil trafikksikkerheten forbedres.

8.2. Kollektivtransport
Buss har høy prioritet gjennom krysset og forventes å ha tilnærmet forsinkelsesfri avvikling.
Signalregulering av fotgjengerovergangene sikrer også forutsigbar fremføring av bussen i perioder med
mange kryssende fotgjengere. Dette er i samsvar med målsettingen med signalanlegget.

8.3. Øvrige motorkjøretøy
Øvrige motorkjøretøy langs Kirkeveien forventes å få høy prioritet grunnet kollektivprioritering
gjennom krysset. Fremkommeligheten for trafikk fra sidevegene vil reduseres noe, men samtidig vil
det oppnås større forutsigbarhet for å komme ut på hovedvegen enn i dagens situasjon der Kirkeveien
er forkjørsregulert.

9.

VURDERING OG KONKLUSJON

Det anbefales å signalregulere krysset mellom fv. 152 Kirkeveien, Rådhusveien og Kirkeveien nord med
hensyn på myke trafikanter og prioritering av kollektivtrafikken.

VEDLEGG
Forslag til M-tegninger
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