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Vurdering av geometri i kryss Trollåsveien x
Lienga/ Mellomåsveien
1.

Bakgrunn
Dagens løsning i krysset mellom Lienga og Trollåsveien er utflytende og uoversiktlig noe som også delvis skyldes nærheten til Mellomåsveien. Det kan diskuteres om dette er et eller to kryss.
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Dagens situasjon er vist på bildet under:

Figur 1: Dagens situasjon

I områdereguleringen er det beskrevet en rundkjøring her, men
denne er kun avsatt som flater i planen. Det er også sagt at forslag
til detaljregulering må utarbeides av private utbyggere.
Plankartet viser denne løsningen:
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Figur 2: Områdeplankart

Lienga og Mellomåsveien er her samlet slik at det blir en rundkjøring med 4 armer.
Det har vært noe tvil om det er behov for denne rundkjøringen ut fra en kapasitetsvurdering. Det ble derfor høsten 2017 utført kapasitetsvurderinger basert på full utbygging av
Mastemyr næringspark. Kapasitetsberegningene viser at kapasiteten er meget god her i dag
og at krysset også tåler en full utbygging av næringsparken om rundkjøringen ved hotellet
etableres.
Basert på dette har vi sett på alternative løsninger for å gjøre dette krysset mer oversiktlig
enn i dag enten ved hjelp av kanalisering eller innsnevring.

2.

Utfordring i krysset

2.1

Vurdering av kanalisering av krysset
Den mest nærliggende løsningen for å «rydde opp i krysset» vil være å etablere kanalisering. Dette kan enten gjøres fysisk ved å etablere kantstein, eller kun ved oppmerking. I
vegnormalene defineres det at kanaliseringen skal være fysisk med kantstein når hastigheten er under 70 km/t.
Vi har derfor sett på mulighetene for å kanalisere krysset med fysiske øyer basert på sporingskurver og fremkommelighet.
Noe av bakgrunnen for at krysset er såpass utflytende i dag er at det trolig er dimensjonert
for store kjøretøy, dvs vogntog/semitrailer. Med tanke på at dette er knyttet opp mot næringsparken vil nok dette være aktuelt også i fremtiden og vi har brukt dette som dimensjonerende kjøretøy.

2.2
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Fysisk kanalisering med kantstein
Sporingskurvene for vogntog viser at det er svært små muligheter til å få til en fysisk kanalisering i krysset.

Tegningene under i figur 3 og 4 viser kurveutslagene for en semitrailer i alle svingebevegelser. Det er mange linjer på tegningene så vi har valgt å splitte disse i to for å øke lesbarheten. De små gule feltene viser hvilke arealer som vil være mulig å kanalisere basert på semitrailer/vogntog.
I praksis betyr dette at fysisk kanalisering ikke er mulig innenfor dagens vegareal.

Figur 3: Sporingskurver for vogntog/semitrailer, primært for trafikk Lienga - Mellomåsveien

Figur 4: Sporingskurver for vogntog/semitrailer
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En utvidelse av dagens veggrunn er ikke ønskelig både fordi det vil bety ny overbygning og
uttrauing for dette, men kanskje enda viktigere på grunn av dagens undergang. Behovet for
en forlengelse av denne vil raskt oppstå, noe som kan være både kostbart og komplisert. I
verste fall vil det medføre en helt ny undergang, noe som vil være krevende rent anleggsteknisk, spesielt med tanke på gjennomføringen.

Figur 5: Dagens situasjon sett fra Lienga inn mot krysset (bilde fra Google Maps juni 2017).

Kanalisering ved hjelp av maling vil ikke være ihht vegnormalene og vil også ha en begrenset effekt. Det er verdt å merke seg at det ikke er noen oppmerking i området i dag.
2.3

Innsnevring av kjørebanene/vegen
Som et alternativ til fysisk kanalisering er det sett på et alternativ hvor kantlinjene strammes opp og flyttes lenger inn i kjørebanen.
Som sporingskurvene i vurderingene for fysisk kanalisering viste, er arealene godt utnyttet
her. Vi har derfor endret litt på forutsetningene for dette alternativet og tillatt at semitrailer/vogntog kommer over i motsatt kjørefelt. Dimensjonerende kjøretøy i dette tilfellet har
vært lastebil som i sin helhet holder seg innenfor eget kjørefelt.
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Opptegnet får vi da denne løsningen:

Figur 6: Innsnevring av kantlinjer basert på sporing for lastebil. Lysblå linjer er eksisterende vegkant,
mens nye er tegnet med rødt. De sorte linjene med prikker er eksisterende rekkverk.

Som det fremkommer av tegningen har vi i tillegg til å snevre hjørnene inn valgt å smalne
vegen noe inn vest for krysset (til høyre på skissen), da vegen her er bredere enn tilstøtende. For å utnytte dette fullt ut kan innsnevringen trekkes forbi den gamle busslommen
som ligger her. Denne har en lang innkjøring, men svært liten oppstillingsplass og en kort
utkjøring.
Summen av disse mindre inngrepene gir et strammere og mer definert kryss, selv om hvert
enkelt inngrep ikke er så stort.
I dag er det ingen oppmerking i området her og asfalten avsluttes mot en grusskulder uten
kantstein. Utenfor vegen er det rekkverk på tre av hjørnene. Det er ordinære trafikkregler
som gjelder med vanlige forkjørsregler og derfor heller ingen vikelinjer eller stopplinjer.
I området som er vist over er det heller ingen kantstein i dag, denne starter først i busslommen i retning Mastemyrveien.
Ved en oppgradering av vegen kan dette i ulike omfang som vist under:
1. De nye linjene som er vist på skissen over merkes. Som nevnt over er det ingen oppmerking i området i dag, men dette kan allikevel gjennomføres lokalt i kryssområdet.
Spesielt visuelt vil dette være med på å definere kjørearealet.
2. Overskytende asfalt skjæres og fjernes. Dette vil medføre at det asfalterte arealet blir
mindre og innebære en oppstrammende effekt.
3. Rekkverket som er plassert utenfor dagens veg kan flyttes nærmere ny kjørebanekant.
Dette vil medvirke til at det visuelle inntrykket av vegen blir mer definert.

2.4
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Andre tiltak
Som det fremkommer på bilde i Figur 7 kan det være noe begrenset sikt inn mot krysset
spesielt fra Trollåsveien. Det bør derfor vurderes om det bør hugges noen trær i skråningen
utenfor vegen.

Figur 7: Dagens situasjon sett fra Lienga inn mot krysset (bilde fra Google Maps juni 2017)

Det samme kan også være aktuelt fra Mellomåsveien mot Trollåsveien, men dette er trolig
ikke like påkrevd. Det er sammenlignet med bildene her allerede tynnet i vegetasjon hos
Volvo, men det har på grunn av snømengdene vært lite aktuelt å ta nye foto. Eksisterende
trær/vegetasjon bør uansett kontrolleres opp mot gjeldende sikttrekanter.

Figur 8: Dagens situasjon sett fra Mellomåsveien inn mot krysset (bilde fra Google Maps juni 2017)

Dagens hastighet er 60 km/t på Mastemyrveien og 50 km/t på lokalveiene ellers. Dette er i
henhold til vanlige retningslinjer for hovedveger og veger i tettbygde strøk. Områdets karakter og type trafikk med mye næringsvirksomhet og industri gjør at vi ikke vil anbefale å
endre skiltet hastighet her.
Oppegård kommune vurderer å forkjørsregulere Trollåsveien. Dersom man velger en slik
løsning må det som en direkte følge av dette gjøres flere tiltak i form av oppmerking av vikelinjer i Lienga, samt oppsetting av bl.a vikepliktskilt.
2.5
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Utfordring for bussreisende og gående
Mellom dagens bru og undergangen er det en todelt løsning i tillegg til at det er en bussholdeplass her. Holdeplassen har ikke standardiserte mål, verken i forhold til inn- og utkjøringslengder, eller oppstillingslengde, men er i drift og fungerer. Fortauet fra brua fortsetter

frem mot holdeplassen hvor det går direkte over til repos på holdeplassen. Herifra er det en
separat gang- og sykkelveg retning undergangen.

Figur 9: Dagens holdeplassområde

Som tegningen viser er holdeplassen i minste laget og tilfredsstiller ikke dagens krav til utforming, bl.a bør oppstillingsplassen for bussen ha en bredde på 3 meter. En eventuell utvidelse vil medføre at fortauet må flyttes lenger ut. Arealet bak holdeplassen er imidlertid kupert og har en del fjell som vil måtte fjernes.

Figur 10: Dagens holdeplass (bilde fra Google Maps 2017)

Vi har skissert litt på en oppgradering av holdeplassen basert på utbedringsstandarden i
Statens vegvesens håndbok N100. Dette er vist på figuren under.
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Figur 11: Utbedret busslomme

De lyseblå linjene på denne skissen er eksisterende vegkanter. Legg spesielt merke til vegkanten inne i busslommen og hvordan denne har blitt utvidet både i bredde og lengdeutstrekning. Det er lagt inn en liten grøft på utsiden av fortauet og en skråning med helning
5:1 på deler av strekningen hvor vi ser at det er delvis fjell i dagen.
Denne oppstrammingen vil også være med på å stramme opp krysset og gjøre dette mer
definert, samt gjøre fotgjengerforholdene bedre mellom undergangen og brua.
Over selve brua er arealene så begrenset at det vil være vanskelig å gjøre merkbare endringer og vi har derfor valgt å beholde dagens situasjon hvor det er et ca. 2 meter bredt fortau.

3.

Forslag til tiltak – anbefalt løsning
For å oppnå målsetningen om et mer oversiktlig kryss anbefales i første omgang følgende
tiltak:
• Oppmerking av kantlinjer jf. Figur 6
• Vegetasjonsrydding i skråningene jf. Figur 6 til Figur 8
• Utbedring av busslomme
• Eventuell oppmerking og skilting som følge av forkjørsregulering av Trollåsveien
Med unntak av utbedringen av busslommen er dette enkle og billige tiltak, men vi mener at
de vil ha en god effekt. Dersom det på et senere tidspunkt viser seg at dette ikke er tilstrekkelig, vil det ikke være vanskeligere å gjøre øvrige tiltak som fjerning av asfalt eller flytting
av rekkverk jamfør kulepunkter i kapittel 2.3 på et senere tidspunkt.
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