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Vurdering av snumulighet i Sandsliåsen (KV5351)

INNLEDNING
I forbindelse med planarbeidet for Sandsliåsen 59 er det i dette notatet gjort en vurdering av ulike snuløsninger i
Sandsliåsen (KV5351) for renovasjon for planområdet. Dette omfatter også løsning for renovasjon for planområdet i
Sandsliåsen 59.
Målet med planarbeidet for Sandsliåsen 59 er å legge til rette for et boligområde med ca. 80 boenheter. Det
planlegges ca. 60 p-plasser for bil i felles underetasje, med innkjøring i grensen til Sandsliåsen 57.
Dette notatet bygger på tidligere oversendt notat «Snuplass Sandsliåsen» (se vedlegg 1), som er vurdert av
Bymiljøetaten (BME). BME har blant annet gitt følgende tilbakemelding:
«I oversendt notat planlegges det en mindre utbedring av snuhammer for store kjøretøy i kommunal veg. I denne
vegen er det en del trafikk som skal videre rett frem, i tillegg til sykkeltrafikk som skal krysse over vegen til sykkelfeltet.
Etter vårt syn bør man se på muligheten for snusløyfe på stedet, da dette er en mer trafikksikker løsning uten behov for
rygging. Alternativt bør man vurdere en løsning der renovasjonskjøretøy kan snu og manøvrere inne på eget areal.
Dersom dette ikke lar seg løse kan vi vurdere løsningen med snuhammer nærmere. Det bør da utarbeides en
risikovurdering for løsningen.»
Basert på tilbakemeldingen gitt av BME er det gjort ytterligere vurderinger av de tre ulike løsningene som er
beskrevet:
Alternativ 1. Snuplass i Sandsliåsen (i enden av KV5351)
Alternativ 2. Renovasjon og manøvrering på eget område
Alternativ 3. Vendehammer i Sandsliåsen (i enden av KV5351)
I henhold til tilbakemeldingen er det også gjennomført en enkel risikoanalyse av alternativ 3 – Vendehammer i
Sandsliåsen.

Sweco
Fantoftvegen 14P
5072, Norge
Telefon +47 55 27 50 00

Sweco Norg e AS
Orga nisasjonsnr. 967032271
Hovedk ontor Oslo
www.sweco.no

Marius Tonheim
Seniorrådgiver Samferdsel
Region Infrastruktur Be rgen
Mobil +47 416 69 885
marius.tonheim@sweco.no

Side 1 av 8

Det aktuelle området er markert med rød sirkel i figuren under.

Figur 1 Oversiktskart (Kilde: vegkart.no)

Eksisterende situasjon
Sandsliåsen KV5351 har i henhold til vegkart.no en trafikkmengde (ÅDT) på 1270 kjt/d. Vegen har en skiltet
fartsgrense på 30 km/t, og det er etablert humper som fartsdempende tiltak. Dagens vei har tosidig fortau. Det er i
henhold til vegkart.no ikke registrert ulykker i det aktuelle området i enden av Sandsliåsen.
Sandsliåsen er kommunal veg frem til foreslått vendehammer. Fra dette punktet fortsetter Sandsliåsen som private
veger til Sandsliåsen 46 mot øst og til Sandsliåsen 50 mot sør. Eneste snumulighet i dagens situasjon er dermed i form
av vendehammeren som dagens kryss utgjør, noe som krever at de private avkjørslene benyttes. En oversikt over
eksisterende situasjon er vist i figuren under.
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Figur 2 Oversikt over aktuelle veier og eiendommer (Kilde: bergenskart.no)

VURDERING AV ALTERNATIVE LØSNINGER
Alternativ 1 – Snuplass i Sandsliåsen
«Snusløyfe på stedet» forstås som en sirkulær snuplass utformet i henhold til håndbok N100, med en ytre radius på 13
meter.
Generelt sett vil en sirkulær snuplass være en mer trafikksikker løsning, sammenlignet med en vendehammer, fordi
det ikke medfører behov for rygging. I dette tilfellet kan det imidlertid gi en uoversiktlig trafikksituasjon ettersom de
private veiene til Sandsliåsen 46 og 50 må sikres tilkomst via en slik snuplass. Med påkobling med 3 ulike veier i dette
området, kan snuplassen minne mer om en rundkjøring enn en snuplass. Dette gir potensiale for flere konfliktpunkter
enn de andre alternativene.
Løsningen medfører også at arealer som er tilrettelagt for myke trafikanter blir forskjøvet til fordel for motoriserte
kjøretøy. Dette kan gi en fare for at myke trafikanter vil krysse over snuplassen i istedenfor å benytte tilbud i ytterkant
av snuplassen. Dette er særlig relevant for syklende som skal nordover langs Sandsliåsen.
Videre er løsningen mer arealkrevende enn en vendehammer og medfører at kjøreveien får større nærhet til planlagte
og eksisterende fasader.
Figuren under viser en skisse av hvordan snuplass med radius 13 meter kan se ut.
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Figur 3 Skisse alternativ 1 – Snuplass i Sandsliåsen (Kilde: Holon Arkitektur AS)

Alternativ 2 – Snu- og manøvreringareal på eget område
En løsning med snu- og manøvreringsareal inne på eget område har også potensiale for å ivareta trafikksikkerheten på
en god måte, fordi all rygging kan skje uten konflikt med andre trafikanter. Dette alternativet vil likevel gi noen
konfliktpunkter mot planlagt sykkelfelt og gang- og sykkelveg på vestsiden av Sandsliåsen, som kan unngås med de
andre alternativene.
Videre er dette svært arealkrevende sammenlignet med de andre alternativene og medfører at løsning for renovasjon
må plasseres mellom områder som er planlagt som uteoppholdsareal.
Det er også en ulempe at dette alternativet ikke gir noen forbedring av dagens utfordringer med manglende
snumulighet i enden av kommunal vei Sandsliåsen.
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Alternativ 3 – Vendehammer i Sandsliåsen
Det forutsettes at det for dette alternativet gjøres nødvendige utbedringer i Sandsliåsen som sikrer tilstrekkelig areal
for manøvrering og sikt i forbindelse vending, og at utforming sikres i henhold til håndbok N100 figur D.50 som vist i
Figur 5 nedenfor.
Videre forutsettes det at det sikres mulighet for å kjøre rett frem mot sør, for så å rygge inn mot Sandsliveien 46.
Figuren under viser et forslag til vendehammer.

Figur 4 Skisse alternativ 3 – Vendehammer i Sandsliåsen (Kilde: Holon Arkitektur AS)

I likhet med alternativ 1 er også dette alternativet basert på at det etableres renovasjonsløsning med bunntømte
konteinere langs Sandsliåsen, slik det allerede er planlagt for Sandsliåsen 57.

Figur 5 Vendehammer for lastebil i henhold til håndbok N100 kapittel D.8.6 Snuplasser (Kilde: Statens vegvesen)
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Alternativet er lite arealkrevende og krever relativt begrensede utvidelser av dagens veg. De nødvendige endringene
vil være fordelaktig med tanke på trafikksikkerhet sammenlignet med eksisterende situasjon.
Det er noen utfordringer med tanke på trafikksikkerhet ettersom løsningen gir behov for å rygge. Dette gjelder
spesielt forbi avkjørselen til Sandsliåsen 46 hvor løsningen gir konflikt mellom ryggende kjøretøy og myke trafikanter.
Likevel bemerkes det at løsningen ikke gir noen konflikter mellom kjøretøy som snur og myke trafikanter på vestsiden
av Sandsliåsen.
Dette alternativet vil også gi noe redusert fremkommelighet ved vending, da trafikk til/fra Sandsliåsen 46 og 50 vil
måtte vente. Selv om redusert fremkommelighet isolert sett er en ulempe, så kan det være en fordel med tanke på
trafikksikkerhet, fordi det bidrar til å redusere fartsnivået. I så måte er det viktig å sikre en relativt stram utforming
som sikrer at utålmodige bilister ikke kan kjøre forbi en lastebil som snur i vendehammeren.
Med bakgrunn i at en vendehammer kan gi en mindre trafikksikker løsning sammenlignet med de andre alternativene
er det gjennomført en enkel risikovurdering av dette alternativet.

Risikovurdering alternativ 3 Vendehammer
Med utgangspunkt i løsningen som er vist i Figur 4 er det avdekket og vurdert følgende farer:
1.
2.
3.
4.
5.

Fare for ulykke mellom kjøretøy som kjører ut fra privat vei/parkeringsplass i Sandsliåsen 46 og kjøretøy som
rygger i vendehammer
Fare for ulykke mellom myke trafikanter som krysser avkjørsel til Sandsliåsen 46 og kjøretøy som rygger i
vendehammer
Fare for ulykke mellom myke trafikanter fra Sandsliåsen 46 og kjøretøy som rygger i vendehammer
Fare for ulykke mellom syklende som skal nordover langs Sandsliåsen (KV5351) og kjøretøy som snur i
vendehammer
Fare for redusert fremkommelighet til Sandsliåsen 46 og 50 i forbindelse med at kjøretøy snur i
vendehammer

Basert på disse farene, og med utgangspunkt i relativt lav trafikkmengde i området og lavt fartsnivå, er det foreslått
følgende risikomatrise:
Risikomatrise
Konsekvens
Frekvens
Svært ofte (0 – 6mnd)
Ofte (6mnd – 2år)
Sjelden (2 – 5år)
Svært sjelden (> 10år)

Ingen skadde

Lettere skadd

Hardt skadd

1

2, 3, 4

Drept

5

Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko og skal tolkes slik:
Tiltak er nødvendig
Tiltak skal vurderes
Tiltak ikke nødvendig
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Forhold nr. 1
Dette forholdet gjelder fare for ulykke mellom kjøretøy som kjører ut fra privat vei/parkeringsplass i Sandsliåsen 46 og
kjøretøy som rygger i vendehammer. Det er vurdert at en slik hendelse vil oppstå sjelden fordi området er oversiktlig,
og på grunn av lav trafikkmengde. Konsekvensen er vurdert å være tilsvarende lav på grunn av lavt fartsnivå i
konfliktpunktet, med lettere skadde som det mest alvorlige utfallet.
Forholdet er vurdert å ha en akseptabel risiko.

Forhold nr. 2
Dette forholdet gjelder fare for ulykke mellom myke trafikanter som krysser avkjørselen inn til Sandsliåsen 46 og
kjøretøy som rygger i vendehammer. Det er vurdert at en slik hendelse vil oppstå sjelden, men at konsekvensen ved
en ulykke mellom kjøretøy og myke trafikanter er stor (hardt skadd).
Forholdet er vurdert å ha en uakseptabel risiko, og tiltak skal derfor vurderes.

Forhold nr. 2
Dette forholdet gjelder fare for ulykke mellom myke trafikanter fra Sandsliåsen 46 og kjøretøy som rygger i
vendehammer. Det er vurdert at en slik hendelse vil oppstå sjelden, men at konsekvensen ved en ulykke mellom
kjøretøy og myke trafikanter er stor (hardt skadd).
Forholdet er vurdert å ha en uakseptabel risiko, og tiltak skal derfor vurderes.

Forhold nr. 4
Dette forholdet gjelder fare for ulykke mellom syklende og kjøretøy i forbindelse med snumanøvrering. Det er vurdert
at en slik hendelse vil oppstå sjelden. Bakgrunnen for vurderingen er at rygging skjer i samme retning som syklende.
Det er derfor ingen konflikt mellom syklende og kjøretøy som rygger. Dette gjør at både syklende og kjørende har god
oversikt over konfliktpunktet. I tillegg har sykkelveien stigning mot konfliktpunktet, noe som gjør at farten her vil være
lav. Konsekvensen ved en ulykke mellom kjøretøy og myke trafikanter er potensielt stort (hardt skadd), selv om det er
forventet lav fart i området.
Det er også et poeng at denne konsekvensen er uavhengig av om snumuligheten i enden av KV5351 utformes som
vendehammer eller snusløyfe.
Forholdet er vurdert å ha en uakseptabel risiko, og tiltak skal derfor vurderes.

Forhold nr. 5
Dette forholdet gjelder fare for redusert fremkommelighet i Sandsliåsen i på grunn av kjøretøy som snur i
vendehammeren. Sannsynligheten er vurdert å være stor. Sannsynligheten for dette vil også øke med økende trafikk i
Sandsliåsen. Konsekvensen er vurdert å være lav, med ulemper knyttet til redusert fremkommelighet for trafikk til og
fra privat eiendom som ytterste konsekvens.
Forholdet er vurdert å ha en akseptabel risiko.
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Avbøtende tiltak
For å oppnå en akseptabel risiko for forhold 2-4 anbefales det følgende avbøtende tiltak:





Forlenge fortau slik at gående har mulighet til å krysse utenfor vendehammer
Utvide eiendomsgrenser slik at hele vendehammeren inngår i kommunal veg KV5351
Utarbeide lysberegninger for å sikre tilstrekkelig belysning i vendehammer
Vurdere behov for skilting (f.eks. parkering forbudt) i forbindelse med videre detaljering

Vurdering/konklusjon
Med de forutsetningene som er beskrevet, i tillegg til de tiltakene som er beskrevet over, vurderes «Alternativ 3 –
Vendehammer i Sandsliåsen» å være en løsning med akseptabel risiko.

VEDLEGG
Vedlegg 1 - Notat Snuplass Sandsliåsen, datert 22.10.20
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