
 

 

  

 

 

 

 

 

Beregnet til 

Bjørn Bygg AS 

 

Dokument type 

Rapport 

 

Dato 

Mars, 2022 

 

 

 

 

MALANGEN SKOLE 
TRAFIKKANALYSE 

 

 
 



Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

 

 

 

 

 

  

 

Rambøll 

Kobbes gate 2 

PB 9420 Torgarden 

N-7493 Trondheim 

 

T +47 73 84 10 00 

https://no.ramboll.com 

 

 

 

 

MALANGEN SKOLE 

TRAFIKKANALYSE 

 
Oppdragsnavn Trafikkanalyse Malangen skole 

Prosjekt nr. 1350049975-001 

Mottaker Bjørn Bygg AS v/ Anne Cathrine Arnesen 

Dokument type Rapport 

Versjon 1.0 

Dato 08.03.2022 

Utført av Ingvild Hestenes 

Kontrollert av Kristin Kråkenes 

Godkjent av Kristin Kråkenes 

Beskrivelse Trafikkanalyse som tar for seg trafikksikkerhet ved løsninger for ny 

Malangen skole 

 

 

 

 

 



Rambøll - Malangen skole 

 

  

 

1/19 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. Innledning 3 
2. Dagens situasjon 4 
2.1 Oversikt 4 
2.2 Vegnett 4 
2.3 Trafikkforhold 4 
2.4 Tilbud til gående og syklende 6 
2.5 Skoleveg 6 
2.6 Kollektiv og skoleskyss 7 
3. Planlagt situasjon 8 
3.1 Planområdet 8 
3.2 Veg- og fortausløsninger 8 
3.3 Parkering 10 
3.4 Bruk av tomta sør for fv. 858 11 
3.5 Turproduksjon 11 
3.6 Andre planer i området 13 
4. Trafikkfaglig vurdering 14 
4.1 Interne trafikkløsninger 14 
4.2 Trygg skoleveg 15 
4.3 Parkering 17 
4.4 Trafikkgenerering 18 
4.5 Renovasjon og varelevering 18 
4.6 Drift 18 
5. Oppsummering 19 

 

 

  



Rambøll - Malangen skole 

 

  

 

2/19 

 

 

FIGURLISTE 

 

 

Figur 1: Oversiktskart 4 
Figur 2: ÅDT-kart for Meistervik 5 
Figur 3: Fartsgrenser i Meistervik 5 
Figur 4: Tilbud til gående og syklende 6 
Figur 5: Tomta hvor skolen skal bygges 8 
Figur 6: Foreløpig prinsipp for vegløsning 9 
Figur 7: Trafikk inn og ut av skoleområdet 12 
Figur 8: Andre planer i området 13 
Figur 9: Potensielle konfliktpunkter 15 
Figur 10: Malangsvegen ved skoletomta sett mot nord 16 
Figur 11: Malangsvegen ved skoletomta sett mot sør 16 
Figur 12: Anbefalt plassering av lysmaster ved gangfelt i henhold til 

Statens vegvesens Håndbok 264 17 
 

 

  



 

 

  

 

3/19 

1. INNLEDNING 

Bjørn Bygg AS har engasjert Rambøll til å utføre en trafikkanalyse/trafikksikkerhetsvurdering i 

forbindelse med regulering av nye Malangen skole. Dagens grunnskole i Balsfjord kommune ligger 

i Sand, vest på Malangshalvøya. Det ble etter en rapport, som vurderte konsekvensene av å 

renovere eksisterende skole kontra å bygge ny, vedtatt at ny skole skulle bygges i Meistervik, ca. 

17 km lenger sør langs Nordfjorden. Det er ønskelig at skolen skal bidra til sentrumsutvikling i 

Meistervik, og fungere som tyngdepunkt for kultur og idrett i Malangen.  

 

Trafikkanalysen skal ta for seg de trafikale konsekvensene av å bygge ny skole, og vurdere 

trafikksikkerhetsaspekter ved planen, spesielt med hensyn til skoleveg.  
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2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Oversikt 

Meistervik ligger i Balsfjord kommune i Troms og Finnmark fylke, og var kommunesenter i 

tidligere Malangen kommune. Det er ca. 5500 innbyggere i Balsfjord kommune, og 

kommunesenter er Storsteinnes innerst i Balsfjorden. I Meistervik og er det ifølge SSB et sted 

mellom 200 og 400 innbyggere.  

 

 

Figur 1: Oversiktskart 

2.2 Vegnett 

Fv. 858 går gjennom Meistervik, og er hovedvegen langs sørvestsiden av Malangshalvøya. Den 

går tvers over halvøya like vest for Meistervik, deretter langs nordsiden og via Ryatunnelen til 

Kvaløya og Tromsø. I øst møter fv. 858 E6 ved Sørkjosen. Fv. 7892 går langs nordvestsiden og 

nordenden av halvøya, hvor den møter fv. 858 ved Balsnesodden. Det er undersjøisk tunnel fra 

Balsnesodden til Larsenga (Ryatunnelen). 

2.3 Trafikkforhold 

ÅDT på fv. 858 Malangsveien i Meistervik var ifølge NVDB (Nasjonal Vegdatabank) 730 og 750 i 

2020. Tilsvarende tall for 2018 er 630. Det er usikkert i hvor stor grad tallene for 2020 er påvirket 

av pandemien, derfor vil vi i denne analysen ta utgangspunkt i tallene for 2018. 

Tungtrafikkandelen var i 2020 på 6 %, og vi går ut fra at denne er relativt stabil. 
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Figur 2: ÅDT-kart for Meistervik 

 

  

Figur 3: Fartsgrenser i Meistervik 
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Det er fartsgrense 60 km/t store deler av Malangsvegen, også gjennom Meistervik. Sideveger og 

adkomstveger har fartsgrense 50 km/t. Balsfjordvegen har 80 km/t fra og med ca. 350 m nord 

for krysset Malangvegen x Balsfjordvegen. Det er ingen fartsdempere eller gangfelt i Meistervik, 

og relativt rette vegstrekninger, så det er naturlig å anta et høyere fartsnivå enn det 

fartsgrensene tilsier.  

 

Det er ikke registrert noen ulykker i Meistervik de siste 10 årene. Den nærmeste ulykken var ved 

Solheim, langs fv. 858 Balsfjordvegen, ca. 3 km nord for Meistervik. Ulykken var en 

utforkjøringsulykke, som involverte ett kjøretøy, i 2016.  

2.4 Tilbud til gående og syklende 

Det er gang- og sykkelveg langs Malangsveien fra krysset Adrian Hansens vei til krysset 

Balsfjordveien x Malangsveien (figur). Utover dette er det ingen andre tilbud til gående og 

syklende, foruten stier og skiløyper i friluftsområdet nord for Meistervik. Det er veglys langs hele 

strekningen med gang- og sykkelveg. Det er per i dag ingen gangfelt over fv. 858 ifølge NVDB.  

 

 

Figur 4: Tilbud til gående og syklende 

2.5 Skoleveg 

I Troms og Finnmark fylkeskommune har elever rett til gratis skoleskyss dersom avstanden 

mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2.-10. klasse). Elever kan også få 

rett på skoleskyss dersom de har farlig skoleveg (eksempelvis mangel på gang- og sykkelveg 

langs trafikkert veg). Avstandene i Meistervik og Oldervik er korte, og gang- og sykkelvegen gir 

trygg skoleveg. Det vil si at alle elever som bor i disse områdene kan gå til skolen langs det gang- 

og sykkeltilbudet som er etablert (figur 4). Disse elevene har tidligere måttet ta skolebuss til Sand 

skole.  
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2.6 Kollektiv og skoleskyss 

Dagens Sand skole betjenes av rute 401 og 402. Rute 401 betjener både Sand skole og Vikran 

skole nordvest på halvøya. Rute 402 er en ren skolerute. 402 betjener Sand lokalt (Fjellskardalen) 

i tillegg til Sletta på nordøstsiden av halvøya via fv. 858. Det vil ved nedleggelse av Sand skole og 

bygging av Malangen skole være behov for å endre på en del av avgangene slik at elever på blant 

annet Sand og Sletta kommer seg til Meistervik. 

 

Rute 401 er den eneste bussruten som i dag betjener Meistervik. De fleste avganger er 

skoleavganger knyttet til Sand og Vikran skole, og går mellom Storsteinnes og Sand. Det er to 

ordinære avganger per dag som går mellom Storsteinnes og Larseng fergekai. Figur 4 viser 

holdeplassene i Meistervik – Oldervik og Leirbogen. For ansatte ved skolen som skal benytte 

ordinære kollektivavganger vil Oldervik være nærmeste holdeplass. 
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3. PLANLAGT SITUASJON 

3.1 Planområdet 

Planområdet for nye Malangen skole ligger på nordsiden av fv. 858. Området består i dag av 

dyrket mark og vegetasjon. Det går en adkomstveg gjennom tomta, som må flyttes ved bygging 

av ny skole. Skoletomta er ca. 27 daa, og skolebygget ca. 1500 m2. Skolen skal ha omtrent 120 

elever, 16 pedagoger og 13 øvrige ansatte (ledelse, helsetjeneste, renhold osv.). Det er foreløpig 

dimensjonert for 18 årsverk ved skolen. 

 

 

 

Figur 5: Tomta hvor skolen skal bygges 

3.2 Veg- og fortausløsninger 

Det legges opp til en todelt løsning, hvor ansatt- og besøksparkering ligger på sørsiden av vegen, 

og drop off-sone, korttidsparkering, bussholdeplass, HC-parkering, renovasjon og varelevering er 

på nordsiden av fylkesvegen. Sistnevnte tre er planlagt oppe ved skolen, mens drop off-sone, 

bussholdeplass og korttidsparkering er tenkt nærmere fylkesvegen. Parkering for ansatte og 

andre besøkende er ved Miljøbygget sør for fylkesvegen. Drop off-sonen på nordsiden av vegen 

envegskjørt, med innkjøring i øst og utkjøring i vest. Denne vil brukes av skolebuss for av- og 

påstigning (fire samtidige busser), i tillegg til korttidsparkering (foreldre som følger barna til 

skolen) og drop off (kiss & ride).  

 

Alle elever (barne- og ungdomsskole) vil benytte inngang på nordsiden av skolebygget. 

Inngangen på sørsiden av bygget er for ansatte og besøkende. Adkomstvegen opp til skolen er 

foruten gående elever forbeholdt HC, varelevering og renovasjon.  

 

Det er i tillegg planlagt en gruset sti/snarveg fra adkomstvegen opp til den vestre siden av skolen.  
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Figur 6: Foreløpig prinsipp for vegløsning  

 

Planen legger opp til at dropoff-sone og bussholdeplasser skilles i to separate områder (figur 6). 

Bussveg/bussholdeplass legges i den ytre sonen, mens dropoff-sone (for foreldre) og 

korttidsparkering legges i en indre sone. Buss og bil deler inn- og utkjørsel til fylkesvegen. Det 

legges opp til fortau på nordsiden av både dropoff-sone og bussveg, samt gangveg tvers gjennom 

området, som binder gangvegene sammen og leder til skolen. Gjerde skiller fortau ved dropoff-

sone fra kjørebanen for buss. Det er lagt opp til 8 plasser for korttidsparkering (skråparkering) og 

en lomme for drop off/kiss & ride.  

 

Det legges opp til en «krokete» inn- og utkjøring til arealet, slik at hastigheten tvinges ned. I 

tillegg er det planlagt en fartshump ved gangfelt/der hvor gangvegen krysser drop off-sonen, 

samt mulighet for varselfelt i adkomstveg til skolen. Alle parkeringsplasser vil ha direkte adgang 

til fortau. Det må sørges for at p-plassen nærmest innkjøringen gir plass til å kjøre inn og rygge 

ut. Slik skissen foreligger vil dette ikke være mulig, i tillegg til at trafo er i veien. 

 

Det er også lagt opp til trafikkgjerde som skiller gangveg langs fylkesvegen fra fylkesvegen, og 

som også hindrer høy fart ved kryssing av fylkesvegen.  

 

Renovasjon og varelevering 

Det legges opp til renovasjon ved det sørøstlige hjørnet av skolebygget (Plan 1), separat fra 

elevinngangene. Varelevering vil foregå på sørsiden av bygget i Plan U. Det legges opp til et 

område med belegningsstein eller lignende på plan U for å skille kjørende og gående. Det 

vurderes at hyppigheten, og tidspunktet varelevering og renovasjon skjer på, gjør at det ikke er 
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noen konflikt mellom gående og kjørende i disse områdene. Det vil ikke være noen grunn for 

elever å oppholde seg i dette området, da all elevaktivitet og lekeområder vil være på nord- og 

nordvestsiden av skolebygget.  

 

 

 

 

3.3 Parkering 

Korttidsparkering 

Det er lagt opp til 8 p-plasser for korttidsparkering, samt en lomme for drop off. Det vil kunne 

være anledning for mer enn én bil å slippe av elever i lommen samtidig.  

 

Parkering for ansatte og aktivitet utenfor skoletid 

Det er i dag en p-plass sør for fylkesvegen (ved Mijøbygget), og det er besluttet å sambruke 

denne plassen med ansatt- og besøksparkering for skolen. Skolen og Miljøbygget vil ha behov for 

parkering til ulik tid, og plassen er derfor godt egnet til sambruk. Det er foreløpig skissert inn 

totalt 49 p-plasser som kan benyttes av ansatte og besøkende til skolen samt besøkende til 

Miljøbygget og de øvrige fritidsaktivitetene på sørsiden av fylkesvegen. Det er i 

planbestemmelsene lagt inn krav til minst 23 p-plasser for ansatte ved skolen. Dette gir en 

parkeringsdekning på 0,8 (29 ansatte totalt). 
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Sykkelparkering 

Det er planlagt totalt 52 parkeringsplasser for sykkel ved dropoff-sonen. Det Legges opp til 

overdekte sykkelparkeringsplasser for ansatte nærmere skolen. 

 

HC-parkering 

Det legges opp til én HC-parkering ved kveldsinngangen (sørsiden av bygget på Plan 1), og én 

HC-parkering ved den vestlige inngangen på sørsiden av bygget (Plan U).  

3.4 Bruk av tomta sør for fv. 858 

Sør for fylkesvegen er det flere målpunkt for barn og unge, blant annet Miljøbygget, fotballbane, 

ridebane og friluftsområde ved sjøen. Det vil også etableres naust for skolens båter ved 

Malangsfjorden, så elever vil krysse fylkesvegen i følge med lærere i skoletida. Det vil med andre 

ord være behov for å krysse vegen både i og utenfor skoletid for elever og lærere. Det vil derfor, i 

forbindelse med reguleringssaken, søkes til vegeier og politiet om å redusere fartsgrensen på 

vegstrekningen forbi skolen, slik at det kan etableres sikker kryssing. 

3.5 Turproduksjon  

Fremtidig trafikkmengde beregnes teoretisk ved hjelp av turproduksjonsfaktorer. Det er generelt 

knyttet usikkerhet til beregning av trafikk ved hjelp av turproduksjonsfaktorer, som blant annet 

skyldes: 

- Lokale forhold (områdets plassering og funksjon i nærområdet) 

- Varierende usikkerhet på eksisterende erfaringstall 

 

Det finnes ingen turproduksjonstall for skole i Statens vegvesens Håndbok V713 

Trafikkberegninger. Gode norske erfaringstall for turproduksjon fra skole er også begrenset, og 

turproduksjon varierer fra skole til skole avhengig av blant annet plassering. For Malangen skole 

kan vi for eksempel anta en høyere bilandel enn for en skole sentralt i et tettsted eller en by som 

har god kollektivdekning. Med bakgrunn i dette er det valgt å ta utgangspunkt i en tenkt 

maksimal turproduksjon for skolen, både når det gjelder ansattes kjøring og foreldrekjøring. 

 

Turproduksjon i skoletid 

For å ta høyde for tilstrekkelig turproduksjon, legger vi til grunn at alle ansatte kjører til og fra 

skolen i egen bil (ingen samkjøring). I beregningen legger vi til grunn 16 pedagoger samt 4 øvrige 

ansatte, som alle kjører egen bil til skolen hver dag. Når det gjelder foreldrekjøring er det ifølge 

kommunen en liten andel av elevene som blir kjørt til skolen. De fleste bor enten innenfor 

gangavstand, eller så langt unna at de tar buss. Vi antar derfor at maksimalt 10 % av barna blir 

kjørt til skolen av foreldre. Det er knyttet usikkerhet til dette tallet, og det vil avhenge av årstid 

og værforhold. Legger vi likevel dette til grunn, gir det:  

 

• Ansattes bilturer = 20 ansatte * 2 bilturer per ansatt = 40 envegs bilturer per døgn 

• Foreldres bilturer = 120 barn * 0,1 * 4 turer per barn = 48 envegs bilturer per døgn 

 

I sum gir dette 88 envegs bilturer per døgn i skolens ordinære åpningstid. Trafikken generert av 

de ansatte vil gå via avkjørsel til p-plass på sørsiden av vegen, mens elevtrafikken vil gå via inn- 

og utkjørsel på nordsiden av vegen.  

 

Det vil være mest trafikk til og fra skolen rundt skolestart og skoleslutt, det vil si at mesteparten 

av trafikken er konsentrert til noen timer på døgnet (inkl. skolebuss). Makstimen vil mest 

sannsynlig være mellom kl. 8 og 9 om morgenen, og de aller fleste ansatte og elever antas å 

ankomme skolen i dette tidsrommet. Dette gir derfor ca. (40/2) + (48/2) = 44 kjøretøy per time i 
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makstimen. På ettermiddagen vil rushet være spredd utover et større tidsrom, siden ulike trinn og 

ansatte slutter til ulik tid. 

 

Turproduksjon utenfor skoletid 

I tillegg antar vi at skolen og fotballbanen tidvis vil brukes på kveldstid, til ulike aktiviteter. Heller 

ikke her finnes gode erfaringstall, men vi legger til grunn at: 

 

- Det foregår i snitt én aktivitet på skolen eller fotballbanen hver kveld 

- Hver aktivitet har 20 deltakere 

 

Dersom alle blir kjørt av foresatte, og ingen samkjører, gir det følgende: 

 

• Bilturer på kveldstid: 20 barn * 4 turer per barn = 80 envegs bilturer  

 

Total turproduksjon 

I tillegg kommer renovasjon og varelevering. Det er usikkert hvordan skoleskyssen vil legges opp 

til den nye skolen, men vi tar utgangspunkt i at skolen betjenes av fire skolebusser, noe som gir 

16 envegs turer per dag. Tallene fra renovasjon og varelevering er så lave at de regnes å ikke ha 

noen vesentlig påvirkning på trafikkmengden. 

 

Totalt vil det være 88 + 80 + 16 = 184 ≈ 200 envegs bilturer per døgn til og fra skolen. Ca. 100 

(avrundet) av disse vil gå inn og ut av drop off-sone på nordsiden av vegen, mens 100 (avrundet) 

vil gå til p-plass på sørsiden av vegen.  

 

 

Figur 7: Trafikk inn og ut av skoleområdet  

 

Ny ÅDT fv. 858 Malangsvegen 

Ny trafikk i Malangsvegen ved skoleområdet, som er generert av skolen, vil i hovedsak komme fra 

bebyggelsen nord for ny skoletomt (i retning Sand). Disse vil istedenfor å kjøre nordover til Sand 
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skole kjøre sør til Malangen skole. Det er usikkert hvor stort antall dette gjelder. Elever og ansatte 

som kommer sørfra reiser mest sannsynlig forbi det nye skoleområdet fra før, da det ikke 

eksisterer mange alternativer, og vil ikke utgjøre noen ny trafikk. ÅDT i Malangsvegen vil ikke 

endre seg vesentlig som følge av bygging av ny skole.  

3.6 Andre planer i området 

Det er tre reguleringsplaner i Meistervik, hvorav to av dem er endelig vedtatt og ferdig bygget 

(boligfelt og gang- og sykkelveg), se figur 8. Det er også regulert et område til jord- og skogbruk 

øst for boligfeltet. Ingen av planene har noen påvirkning på trafikken til og fra skoleområdet.  

 

 

Figur 8: Andre planer i området 
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4. TRAFIKKFAGLIG VURDERING 

4.1 Interne trafikkløsninger 

Løsningene for kjørende, gående og syklende i og rundt dropoff-sonen ved skolen vurderes ut fra 

antall potensielle konfliktpunkter mellom kjørende og myke trafikanter. Potensielle konfliktpunkter 

defineres her som steder hvor myke trafikanter og kjørende skal ferdes i samme område, for 

eksempel alle kryssingssteder.  

 

Drop off-sonen er skilt fysisk fra sonen for buss i en indre og ytre sone, henholdsvis. Det er i den 

indre sonen (drop off-sonen) lagt opp til skråparkering på nordsiden av p-arealet, med p-plassene 

vendt mot vest. Det er i tillegg lagt opp til en lomme hvor foreldre kan slippe barna av. Denne er i 

utgangspunktet tiltenkt større elever, som ikke skal følges til skolen. For å sikre at ingen parkerer 

i lommen dersom det er fullt på p-plassen, bør det skiltes for dette. Alle p-plassene har direkte 

adgang til fortau, og det vil ikke være behov for gående å krysse parkeringsarealet, noe som 

vurderes positivt. 

 

Det legges opp til en «krokete» inn- og utkjøring til arealet. Dette bidrar til å senke hastigheten 

og bedre trafikksikkerheten, da det vil ikke være mulig å kjøre fort gjennom området. 

Fartshumpen ved gangfeltet bidrar ytterligere til å senke hastigheten. Det bør etableres ekstra 

belysning ved kryssing av p-arealet.  

 

Den ytre sløyfa er forbeholdt buss (og varelevering, HC og renovasjon som skal opp til skolen). 

Det er tidligere foreslått ledegjerde som skiller bussveg fra fortau, men dette vil gjøre det mindre 

fleksibelt med tanke på oppstilling av bussene (avstand mellom åpninger i gjerdet). Det anses 

derfor tilstrekkelig med ledegjerde mellom p-arealet og bussvegen for å hindre villkryssing. 

Gangfelt over bussvegen bør ha ekstra eller intensiv belysning. I busstraseer bør man unngå 

opphøyde gangfelt og fartshumper så langt det er mulig, og vi går ut fra at bussjåfører som 

profesjonelle sjåfører holder et lavt fartsnivå i området.  
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Figur 9: Potensielle konfliktpunkter  

 

Figur 9 viser potensielle konfliktpunkter mellom myke trafikanter og kjørende i drop off-sone og 

parkering for ansatte. Ved å gjøre tiltak for å redusere hastighet for bilene (kurvatur, 

fartshumper) og øke synlighet for fotgjengere (belysning, unngå hindringer for sikt), så vurderes 

ingen av konfliktpunktene som kritiske i denne løsningen.  

 

Alle kryssingssteder må ha sikt også på vinterstid med brøytekanter, og snøopplag må legges 

unna disse. 

4.2 Trygg skoleveg 

Området rundt skolen vil inngå i skolevegen til elevene. Skolevegen går enten direkte fra 

hjemmet til skolen og tilbake, eller via fritidsaktiviteter etter skolen. Det er for Malangen skole 

sannsynlig at elever vil benytte seg av området sør for fylkesvegen etter skoletid, enten om det er 

Miljøbygget eller idrettsområdet. Det anbefales derfor at det gjøres tiltak på fylkesvegen for å 

bedre trafikksikkerheten ved kryssing og redusere fartsnivået forbi skolen.  

 

Gangfelt 

Det vil foregå kryssing i plan mellom skoleområdet og arealet sør for fylkesvegen, enten til p-

plassen eller til Miljøbygget og fotballbanen. Det anbefales derfor at det etableres gangfelt her. 

Hvorvidt gangfelt anbefales eller ikke avhenger av fartsnivå, trafikkmengde og antall kryssende 

myke trafikanter. I tilfellet ved skolen vil det være fartsnivå og antall kryssende myke trafikanter 

som utløser behov for gangfelt. Generelt gjelder at antall kryssende bør være mer enn 20 i 

makstimen og trafikkmengden over 2000 for å etablere gangfelt (Statens vegvesens Håndbok 

270). Gangfelt kan også etableres ved trafikkmengder under 2000, dersom det krysser mer enn 

30 i makstimen eller mange trafikanter med særskilte behov. Vi anser det som sannsynlig at 

begge disse kriteriene oppfylles ved skolen.   
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Et gangfelt alene vurderes ikke som tilstrekkelig trafikksikkerhetstiltak, spesielt siden gangfeltet 

er et av svært få gangfelt på Malangshalvøya. Kjørende som ikke er kjent i området, vil ikke 

forvente å møte et gangfelt, og dersom gangfeltet blir lite brukt, vil ikke kjørende forvente å møte 

fotgjengere der. Man kan anta at gangfeltet ved Malangen skole vil være hyppigst brukt ved 

skolestart og skoleslutt, i tillegg til ved arrangementer hvor det parkeres på sørsiden av vegen. 

 

Ifølge Trafikksikkerhetshåndboken (TØI) er de viktigste årsaksfaktorene for ulykker i gangfelt feil 

ved gangfelt (20 % av ulykkene), feil ved belysning (20 %), sikthindring (13 %) og uryddig 

vegmiljø (11 %). Det er viktig å utelukke disse faktorene i utarbeidelse av kryssingssted ved 

skolen. Vi anbefaler at gangfeltet ved Malangen skole suppleres med ytterligere tiltak, som 

beskrives under. 

 

Fartsreduserende tiltak 

I dag er det fartsgrense 60 km/t forbi skoleområdet. Trafikkmengden langs fylkesvegen er lav, og 

vil i seg selv ikke gi behov for tiltak. Det er likevel en veg med mange rettstrekninger, uten 

fartsreduserende tiltak, noe som inviterer til høyere fartsnivå enn hva fartsgrensen tilsier.  

 

 

Figur 10: Malangsvegen ved skoletomta sett mot 

nord 

 

Figur 11: Malangsvegen ved skoletomta sett mot sør 

 

Gangfelt forutsetter at fartsgrensen er maks 50 km/t. På grunn av skole og tilhørende aktivitet, 

anbefaler vi at den settes ned til 40 km/t (gangfelt anlegges i utgangspunktet ikke på veg med 

fartsgrense 30 km/t). Gangfeltkriteriene tilsier at fartsnivået ved gangfelt i 40 km/t må være 

mindre enn 40 km/t. Dersom fartsnivået er høyere må det gjøres fartsreduserende tiltak. Vi 

anbefaler at dette løses med fartsdempere i form av for eksempel fartshumper på hver side av 

gangfeltet (modifisert sirkelhump) eller rumlefelt. Ulempen med rumlefelt er at de kan dekkes av 

snø om vinteren, og de slites bort. Dersom det etableres fartshumper, bør det bygges to på hver 

side av gangfeltet. Dette vil dekke en større del av strekningen, og vil, sammen med skilting og 

belysning, øke oppmerksomheten til de kjørende. Humpene bør, i henhold til Statens vegvesens 

Håndbok V128, etableres med ca. 100 m mellomrom i fartsgrense 40 km/t.  

 

Dersom fartsgrensen ved skolen ikke endres, vil eneste løsning være å etablere en tilrettelagt 

kryssing. Tilrettelagt kryssing kan benyttes der hvor gangfelt ikke er anbefalt. De har ikke 

sebrastriper og de som kjører på vegen har ikke vikeplikt for de kryssende. Tilretteleggingen 

består som regel av nedfelt kantstein, eventuelt forsterket belysning. Ansvaret for å krysse trygt 

over vegen ligger derfor på den myke trafikanten. Dersom det skal etableres tilrettelagt kryssing 

ved Malangen skole anbefales det at den suppleres med intensivbelysning tilsvarende figur 12, for 

å gjøre de kjørende mer oppmerksomme på mulige kryssende. Vi anbefaler på generelt grunnlag 
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ikke å etablere tilrettelagt kryssing her, med hovedargument at kryssingen med stor 

sannsynlighet vil benyttes av skolebarn utenfor skoletid (til fritidsaktivitet på sørsiden av vegen). 

 

Ledegjerde 

I tillegg til fartsreduserende tiltak anbefales det å etablere ledegjerde mellom gangveg og 

fylkesvegen langs skoletomta. Dette for å både redusere hastigheten hos de som kommer fra 

skolen og skal krysse fylkesvegen, og for å hindre villkryssing. Flere undersøkelser viser at 

kryssing i nærheten av, men utenfor gangfelt, gir vesentlig større risiko enn å krysse i selve 

gangfeltet. Det er i tillegg nedoverbakke til fylkesvegen, og til tross for grøft og en sideforskyving 

mellom gangveg og gangfelt, vil barn på sykkel eller sparkesykkel kunne komme i stor hastighet 

ned bakken. På vinterstid med snø vil det kunne dannes «snarveier» over grøfta utenfor 

gangfeltet. Gjerde langs fylkesvegen på hver side av gangfeltet vil tvinge hastigheten ned, og 

hindre at kryssing skjer utenfor gangfeltet. Ledegjerde gir også en mer universelt utformet 

kryssing av fylkesvegen, spesielt med hensyn til svaksynte.  

 

Belysning og skilting 

Det er i dag belysning langs hele gang- og sykkelvegen på nordsiden av fylkesvegen. Det bør i 

tillegg etableres intensivbelysning på begge sider av fylkesvegen ved kryssingsstedet. En rapport 

fra Vejdirektoratet i Danmark refererer til to ulike undersøkelser av etablering av 

intensivbelysning, hvor man fant en reduksjon i antall fotgjengerulykker på henholdsvis 30 % og 

63 %. Fordelen med intensivbelysning er at den tydelig markerer kryssingsstedet, noe som er 

positivt i tilfeller hvor det ikke har vært gangfelt fra før, som ved Malangen skole. Det anbefales 

at intensivbelysningen minimum dekker kryssing av inn- og utkjøring til dropoff-sone og kryssing 

av fylkesvegen. I henhold til Statens vegvesens Håndbok 264 bør lysmastene etableres på begge 

sider av kryssingsstedet, for å sikre god sikt og kontrast mellom gående og bakgrunnen i begge 

retninger.  

 

 

Figur 12: Anbefalt plassering av lysmaster ved gangfelt i henhold til Statens vegvesens Håndbok 264 

 

Det bør i tillegg skiltes for skole i begge ender av skoleområdet langs fylkesvegen (eksempelvis 

skilt nr. 142 med undertekst), i tillegg til gangfeltskilt.   

4.3 Parkering 

Drop off og korttidsparkering 

Det er skissert inn 8 korttidsplasser og én lomme for drop off. Dersom vi antar at 10 % av 

elevene blir kjørt til og fra skolen, jfr. kap. 3.4, gir dette 12 elever som skal settes av ved 

skolestart og hentes ved skoleslutt. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til dette tallet. Det vil 

avhenge av årstid, vær og vind, og alle vil ikke komme på nøyaktig samme tid. De fleste vil kun 

slippes av, noe som raskt frigjør ledig p-plass. På ettermiddagen vil trolig de mindre barna ha 

kortere skoledag og en del også SFO, mens de større barna har lengre skoledag, noe som gir en 
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spredning i når foresatte ankommer for å hente. Med bakgrunn i dette vurderer vi at 8 drop off-

plasser/korttidsplasser er tilstrekkelig dekning.  

 

Parkering for ansatte 

Det er skissert totalt 49 p-plasser sør for fylkesvegen (inkl. eksisterende plasser), i tillegg til to 

HC-plasser ved skolen. Dersom alle pedagoger og administrasjonen kjører til skolen i hver sin bil 

(maks turproduksjon), gir dette behov for 19 p-plasser i skoletiden. Det vil i tillegg være tidvis 

behov for parkering for assistenter, renholdspersonale m.m. Reguleringsbestemmelsene setter 

krav til 23 p-plasser for ansatte. Dette vurderes tilstrekkelig, da ikke alle ansatte vil kjøre bil, og 

enkelte ikke vil være på skolen hver dag. Den totale parkeringsdekningen som er skissert (49 

plasser), vurderes som mer enn tilstrekkelig i skoletiden.  

 

Dersom man tar utgangspunkt i beregningene gjort i kapittel 3.5, kan vi anta at det vil være 

behov for rundt 50 p-plasser utenfor skoletid på en normal uke- eller helgedag. Til 

fritidsaktiviteter er det imidlertid sannsynlig at det vil være en viss grad av samkjøring, og at barn 

vil sykle på sommerstid.  

 

Det vil trolig forekomme arrangementer ved skolen hvor alle elever med foresatte inviteres, eller 

andre typer arrangementer som konserter eller lignende. I slike tilfeller vil det trolig kunne være 

behov for betydelig flere p-plasser, uten at slike anledninger kan være dimensjonerende for p-

arealet. 

 

Sykkelparkering 

Det legges opp til totalt 52 sykkel-p-plasser ved skolen. I og med at det hovedsakelig vil være de 

større barneskoletrinnene og ungdomsskoletrinnene samt ansatte som er potensielle syklister, 

vurderes antallet som tilstrekkelig. Parkeringsdekningen er tilstrekkelig til at hver tredje 

elev/ansatt sykler til skolen.  

 

Det bør vurderes å etablere mulighet for innendørs sykkelparkering nærmere skolen for ansatte. 

Det vil trolig være dyrere sykler/el-sykler blant de ansatte, som det ikke er ønskelig å parkere 

utendørs pga. risiko for hærverk og tyveri. 

4.4 Trafikkgenerering 

Totalt vil det være ca. 200 envegs bilturer per døgn til og fra skolen (maksimal produksjon). Tross 

et høyt anslag vurderes det at den nye trafikken ikke vil ha noen betydning for avvikling i kryss 

(avkjørsler til skolen) eller kapasitet på fv. 858.  

4.5 Renovasjon og varelevering 

Skissert plan for renovasjon og varelevering anses som uproblematisk når det gjelder 

trafikksikkerhet. Området er adskilt fra resten av skoleområdet, og skal ikke være elevaktivitet i 

dette området. Varelevering og renovasjon vil i hovedsak ikke foregå samtidig som bringing og 

henting til skolen, og vil heller ikke skje hver dag. Det vurderes derfor ikke sannsynlig at det vil 

være noen konflikter knyttet til dette.  

4.6 Drift 

Brøyting og snøopplag må legges opp slik at det er god sikt ved alle kryssingssteder i området. 

Det vil si at det ikke legges opp snø i nærheten av gangfelt eller mulige kryssingssteder for 

gående og syklende. Ledegjerder vil kunne gjøre brøyting vanskeligere, men for å opprettholde 

trafikksikkerheten i drop off-sone og parkering bør det sørges for frie gangforbindelser.  

  



 

 

  

 

19/19 

5. OPPSUMMERING 

Interne trafikkløsninger 

Løsningen vurderes som god med tanke på trafikksikkerhet, da myke trafikanter og kjørende i 

stor grad er skilt i separate områder. Elever som går eller sykler til skolen vil ikke ha behov for å 

krysse veg dersom de kommer fra boligområdene øst og vest for skolen. Buss- og biltrafikk er 

også skilt på ulike vegareal inne på området. Det etableres fartshump ved kryssing over drop off-

sone, og «krokete» kurvatur i drop off-sonen for privatbil hindrer høyt fartsnivå gjennom 

området.  

 

Det vurderes ikke behov for fartshump ved kryssing i bussvegen, da bussjåførene er profesjonelle 

sjåfører og antas å holde lavt fartsnivå i området. 

 

Barn som slippes av i drop off-sone/korttidsparkering har direkte adgang til fortau og gangfelt 

som leder til adkomst opp til skolen. Det etableres ledegjerde mellom drop off-sone og bussveg, 

som hindrer villkryssing. Det anbefales at kryssingsstedene utstyres med forsterket belysning. 

 

Trygg skoleveg 

For å sikre trygg kryssing av fylkesvegen anbefales det at: 

- Fartsgrensen forbi skolen senkes til 40 km/t og det etableres gangfelt over fylkesvegen 

- Det etableres to fartshumper på hver side av gangfeltet med 100 m mellomrom 

- Det etableres intensivbelysning på begge sider av gangfeltet samt ved kryssing av inn- og 

utkjørsel til skolen 

- Det etableres ledegjerde som senker farten til de kryssende som eventuelt kommer i stor 

fart på sykkel e.l. fra skoleområdet 

- Det sørges for at beplantning og snøopplag ikke hindrer sikt ved gangfelt over 

fylkesvegen 

- Det skiltes for skole og gangfelt 

 

Parkeringsdekning 

Med bakgrunn i en antagelse om at maks 10 % av elevene blir kjørt til skolen, og at de fleste kun 

vil settes av på drop off-lomme, vurderer vi at 8 korttidsplasser for parkering og én drop off-

lomme gir tilstrekkelig dekning for skolen. 

 

P-plassen sør for fylkesvegen vurderes å ha mer enn tilstrekkelig antall p-plasser til ansatte og 

besøkende i skoletid. P-plassen vil også kunne benyttes utenfor skoletid, og det vurderes at 

antallet er tilstrekkelig til en normal uke- eller helgedag utenfor skoletid, med enkelte 

fritidsaktiviteter på idrettsområdet eller skoleområdet. 

 

Det vurderes også at 52 p-plasser for sykkel er tilstrekkelig. Det bør vurderes låsbar 

sykkelparkering under tak nærmere skolen for ansatte, da de ofte har dyrere sykler. 

 

Drift 

Vinterdrift må legges opp slik at brøytekanter og snøopplag ikke hindrer sikt ved noen av 

kryssingsstedene tilknyttet skoleområdet. 


