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Forord 

 

Statens vegvesen i Buskerud ønsker å få utredet løsninger for og konsekvenser av å 

etablere sambruksfelt (2+) i Rosenkrantzgata i Drammen. 

 

Kontaktpersoner i vegvesenet har vært Øyvind Søfteland og Gert Myhren 

 

Hos Rambøll har Lars O. Ødegaard vært oppdragsleder mens Jon Flydal har vært 

medarbeider og gjennomført mesteparten av arbeidet. 
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1. Bakgrunn 

Det søkes etter konsulenthjelp til å få gjennomført et forprosjekt som skal foreslå 

løsning(er) for, og beskrive og vurdere konsekvensene av sambruksfelt (2+) i 

Rosenkrantzgata i Drammen. 

 

Hovedmålsetningen med tiltaket er: 

 

 Færre biler i Drammen sentrum,  
 Motvirke dagens trend med økt biltrafikk  
 Forbedre fremkommeligheten for bussene. 
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2. Beskrivelse av dagens situasjon 

2.1 Generelt 

 

Figur 1 Kart over området 

 

Området som skal studeres er følgende: RV.283/HP1/km 3,299 etter tunnelåpning – start 

4-feltsvei til Vinnes grense Drammen/Nedre Eiker kommune RV.283/HP1/km 7,443.  

 

Veien har to felt i hver retning. Strekningen har en rekke kryss og avkjørsler med ulik 

utforming, alt fra store signalregulerte kryss til små avkjørsler til boliger. Det er flest 

avkjørsler og kryss på strekningen tunnelen – Vårveien. Mellom Vårveien og 

kommunegrensa har veien en annen karakter med færre kryss og er generelt mer ryddig. 

2.2 Trafikktall 

ÅDT for noen utvalgte snitt: 

 

Rosenkrantzgata v/ Åslyveien: 26200 

Rosenkrantzgata v/ tunellen: 27300 

Rosenkrantzgata v/ Åssiden VGS: 19000 

Landfalløybrua: 14100 

Hans Hansens vei v/ sykehuset: 2700 

Hans Hansens vei v/Skrenten: 3594 

Buskerudveien: 2627 

Nedre Eiker vei: 6982 
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2.3 Fordeling av personer i ordinære kjørefelt og i 2+ felt 

Tallene under er hentet fra en telling gjort i 2001. 

 

 

 
Antall busser pr time og retning  7 - 8  8 - 9  11 - 12  12.30 - 13.30

Inn mot sentrum 22 21 16 10

 11 - 12  12.30 - 13.30 15 - 16 16 - 17

Ut fra sentrum 14 13 11 18  

 

Tabell 1 Fordeling 2+ og ordinære kjørefelt (Tellinger fra 2001) 
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2.4 Dagens busstrafikk 

 

Følgende busser trafikkerer strekningen: 

 

  Inn mot sentrum Ut fra sentrum 

Strekning Rute  Antall 

busser 

07.00-

08.00 

Antall 

busser 

13.00-

14.00 

Antall 

busser 

13.00-

14.00 

Antall 

busser 

15.00-

16.00 

Mellom 

kommunegrensen 

og Drammen 

 

1 (Oslo-Drammen-

Notodden) 

2 1  1  2 

10 (Oslo-Drammen-

Vikersund) 

1 1  1  1 

51 (Drammen-

Solbergelva-

Mjøndalen) 

4 2  2 

 

 3 

101 (Drammen-

Hokksund-Hønefoss) 

1 1  1  1 

Sum busser 

kommunegrense 

til Ingeniør 

Rybergs gate 

 9 6  6  7 

Mellom Ingeniør 

Rybergs gate og 

Drammen 

4 (Vinnes-

Drammen-Åskollen) 

2 2  2  2 

Sum busser 

Ingeniør 

Rybergs gate til 

Vårveien 

 11 8  8  9 

Mellom Vårveien 

og Drammen 

3 (Kastanjesletta –

Liejordet –Drammen 

- Fjell) 

3 3  3  3 

6 (Liejordet-

Drammen-Fjell) 

3 3  3  3 

Sum busser 

Vårveien til 

tunnelen 

 17 14  14  15 

 

Antall busser er eksklusive skoleruter og assistansevogner (ekstrabusser). 
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2.5 Forsinkelser for busstrafikken 

 

Nettbuss har brukt rutedatabasen for å undersøke forsinkelse for trafikken i 

Rosenkrantzgata. Det er strekningen Fylkeshuset-Vårveien som er undersøkt. I retning 

inn mot sentrum på morgenen (kl 06.00 - 08.30) er forsinkelsen ca. 2 min. I retning ut 

av sentrum (kl 14.00 - 16.30) er forsinkelse fra 4 - 6 min. Dataene er kvalitetssikret mot 

sjåførene som kjører ruta, og de mener tallene stemmer ganske godt. 

 

Tallene angir hvor mye bussene ligger etter rutetabellen på strekningen, men de sier ikke 

noe om forsinkelsen har oppstått på den aktuelle strekningen eller tidligere på ruta. 

Nettbuss opplyser at den største forsinkelsen normalt oppstår gjennom sentrum, særlig 

på Bybrua og på Bragernes. De antar at selve forsinkelsen i Rosenkrantzgata på vei 

utover om ettermiddagen er i størrelsesorden 1-2 minutter, og at øvrig forsinkelse i 

forhold til rutetabellen har oppstått før bussene kommer til Rosenkrantzgata. 

 

Nettbuss har ikke tall for passasjerbelegget i bussene når de passerer et gitt punkt i 

Rosenkrantzgata. De har kun tall på antall påstigende på de ulike holdeplassene. 

 

Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) har utført begrensede tidsstudier av buss i 

Rosenkrantzgata om morgenen og midt på dagen. Målingene viser at tiden bussen bruker 

på den aktuelle strekningen først og fremst er avhengig av hvor mange ganger den må 

stoppe og hvor mange som stiger på. Antall påstigende og antall stopp henger nøye 

sammen. Antall stopp og antall påstigende er størst om morgenen, derfor bruker bussen 

lengst tid på strekningen da.  

 

Forsinkelser på grunn av biltrafikken har relativt liten betydning med dagens 

trafikksituasjon. Likevel kan et sambruksfelt få større betydning over tid hvis 

trafikkmengdene øker. Med økt trafikk vil bussene bruke mer tid, særlig ved utkjøring fra 

holdeplass. Registreringene indikerer at man med et 2+ felt kan redusere rutetiden med 

1 min. 

 

Tidsstudiene til Vestviken underbygger undersøkelsene til Nettbuss.  
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2.6 Dagens høyresvingeandel 

 

Det er gjort tellinger for utvalgte kryss for å sjekke høyresvingeandel. Tellingene ble gjort 

fredag 28.mars på ettermiddagen, og tirsdag 1.april på morgenen. Tabellen under viser 

høyresvingandel i utvalgte kryss i Rosenkrantzgata. 

 

 

 

Tabell 2 Høyresvingandel morgen 

 

Tabell 3 Høyresvingandel ettermiddag 

 

Som tallene viser er det Landfalløya som har størst høyresvingandel både i morgenrush 

og ettermiddagsrush. Om morgenen ligger andelen på ca. 20 % og på ettermiddagen er 

andelen ca. 40 %. 

 

Ingeniør Rybergs gate har en høyresvingandel på henholdsvis 30 % og 20 % om 

ettermiddagen og morgenen. 
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3. Gjennomgang av strekningen og vurderinger 

Store kryss, mindre kryss og private avkjørsler 

 

På noen av strekningene er det mange kryss og avkjørsler. Alle disse kryssene og 

avkjørslene vil ha negativ virkning for et eventuelt sambruksfelt. Et 2+ felt må i 

utgangspunktet avsluttes før og startes på nytt etter hvert kryss. Ved for mange kryss vil 

et sambruksfelt få dårlig kontinuitet, og effekten for 2+biler og busser reduseres. Det kan 

også bli mange skilt på strekningen, noe som kan medføre liten respekt eller 

misforståelse av skiltingen. Mange kryss kan også føre til mange feltskifter. For å få 

kontinuitet i et eventuelt sambruksfelt anbefales det at noen av kryssene stenges for 

trafikk.  

 

I det følgende er det skilt på kryss og private avkjørsler uten omkjøringsmulighet. 

 

 

Private avkjørsler 

 

Langs deler av Rosenkrantzgata er det et betydelig antall private avkjørsler. Det er 

tilknyttet fra 1 til ca. 25 leiligheter/boenheter til de enkelte avkjørslene. Avkjørslene som 

finnes langs Rosenkrantzgata i dag er der fordi det er vanskelig å finne alternative 

tilførselsveier til eiendommene uten betydelige inngrep i naboeiendommer. 

 

Statens vegvesen Nedre Buskerud distrikt har i lys av innspill fra Vegdirektoratet drøftet 

problemstillingen og kan ikke anbefale at det tillates avkjørsler fra sambruksfeltet. Dette 

har to begrunnelser: 

 

- Trafikksikkerheten vurderes ikke å være godt nok ivaretatt. Trafikk som svinger 

av Rosenkrantzgata vil måtte bruke sambruksfeltet som høyresvingefelt, og det 

kan oppstå farlige situasjoner når biler som skal svinge av skifter fra venstre felt 

til sambruksfeltet. I rushperioder vil det oppstå situasjoner der trafikken i 

sambruksfeltet har større hastighet enn trafikken i venstre felt. Dette øker 

risikoen knyttet til at sambruksfeltet brukes som høyresvingefelt. En lignende 

situasjon vil oppstå når biler svinger inn på Rosenkrantzgata. De vil da bruke 

sambruksfeltet som et slags akselerasjonsfelt. I situasjoner med kø i 

venstrefeltet, kan bilister bli stående i sambruksfeltet mens de prøver å komme 

inn i venstrefeltet. Disse betenkelighetene knyttet til avkjørsler i sambruksfeltet 

forsterkes av at sambruksfeltet ikke bare kan benyttes av busser og privatbiler 

med 2 eller flere personer, men også av motorsykler og mopeder. 

 

- Det vil være i strid med Skiltforskriften å la andre kjøretøyer enn de forskriften 

angir få benytte sambruksfeltet.  

 

Når man legger til grunn at avkjørsler ikke kan kombineres med sambruksfelt, er det to 

valg på strekninger med avkjørsler:  
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- Stenge avkjørslene 

 

- La være å innføre sambruksfelt på disse strekningene 

 

 

Kryss med kommunale gater og veier. 

 

En tilsvarende problemstilling er knyttet til kommunale gater/veier som har kryss med 

Rosenkrantzgata. Heller ikke i slike tilfeller kan sambruksfeltet benyttes som av- og 

påkjøringsfelt. Sambruksfeltet oppheves derfor i forbindelse med kryss. For å få lengre 

strekninger med sammenhengende sambruksfelt, er det nødvendig å stenge noen av 

dagens kryss med Rosenkrantzgata og samle trafikken i færre kryss av en viss størrelse. 

Rapporten redegjør for hvilke kryss som foreslås stengt og hvilke konsekvenser dette får 

for kjøremønsteret. 

 

 

 

 

Parsellvis gjennomgang av strekningen 

 

Det er funnet hensiktsmessig å dele Rosenkrantzgata opp i følgende 3 parseller: 

 

- Parsell 1: Hotvetalleen– Olaf Bergers vei/Landfalløya 

- Parsell 2: Olaf Bergers vei/Landfalløya – Vårveien 

- Parsell 3: Vårveien – Traverveien 

 

I det følgende er de 3 parsellene presentert. De er svært ulike med tanke på antall 

avkjørsler og kryss, og vil egne seg ulikt som sambruksfelt. 
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3.1 Parsell 1: Hotvetalleen– Olaf Bergers vei/Landfalløya 

 

Denne parsellen har en rekke mindre kryss og avkjørsler. På strekningen ut fra byen er 

det 2 gater som kan stenges (Øvre Øren gate og Øvre Kjøsteruds gate). I tillegg er det 4 

avkjørsler mellom disse gatene (Øren Haveby inkludert). Det er ca. 30 boliger som 

sogner til disse avkjørslene. 

 

Inn mot byen er det ikke like mange kryss. Nedre Kjøsterudsgate er allerede stengt for 

inn-/utkjøring i Rosenkrantzgata. Det er kun Nedre Ørengate som eventuelt gjenstår å 

stenge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2  Parsell 1 Hotvetalléen/H. Ibsens gt – Olaf Bergers vei/Landfalløya
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Øvre Ørengate og Øvre Kjøsterudsgate 

 

Disse veiene gir adkomst til ca. 10 (Kjøsterudsgt) og ca. 21 (Ørengt) boliger. Gatene gir 

også adkomst til boliger langs samleveien Hotvetveien.  Øvre Ørengate gir også adkomst 

til Gustav Wriedtsgate, men det antas at beboerne her bruker Henrik Ibsens gate for å nå 

Rosenkrantzgata. Total ÅDT er anslått til 90-120 kjt pluss trafikk til/fra Hotvetveien, 

hvorav ca. halvparten i dag bruker Øvre Ørengate og Øvre Kjøsterudgate rett ut i 

Rosenkrantzgata. Den andre halvparten bruker andre veier siden det kun er høyresving 

inn/ut ved Rosenkrantzgata i disse veiene. 

 

Alternativ adkomst/utkjøring vil ved stenging være Hans Hansens vei eller Henrik Ibsens 

gate. Trafikk i retning Drammen eller fra vest må uansett velge en av disse veiene siden 

både Øvre Ørengate og Øvre Kjøstrudsgate kun har høyre inn/ut i Rosenkranztgata. Olaf 

Bergers vei er mulig å benytte fra Rosenkrantzgata (kun ut fra sentrum), men er stengt 

for utkjøring til Rosenkrantzgata. Det forekommer likevel snikkjøring via bensinstasjonen. 

Det antas at denne snikkjøringen vil kunne øke ved stenging av Øvre Ørengate og Øvre 

Kjøsterudsgate. 

 

Omveien beboerne får vurderes å være liten og akseptabel. En eventuell stenging vil føre 

til økt trafikk i Hotvetveien, Olaf Bergers vei og Henrik Ibsens gate. 

 

Figur 3 Parsell 1 H. Ibsens gt – Olaf Bergers vei utover 

 

 

Strekningen har i tillegg 4 avkjørsler, hvorav 3 er til enkelthus men med 1-4 leiligheter. 

Den fjerde, Øren Haveby (Jerusalem) har ca. 14 boliger. Disse boligene har kun adkomst 

 

Figur 4 Øvre Ørengate og Øvre Kjøsterudsgate 
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direkte fra Rosenkrantzgata. Alternativ adkomst er gjennom huset øverst i gata 

(Hotvetveien 65-71). Det er usikkert hvor mange som bruker de ulike adkomstene. Ved 

etablering av sambruksfelt i Rosenkrantzgata hadde det vært best å stenge Øren Haveby 

mot Rosenkrantzgata. Men det vil få svært store konsekvenser for beboerne i Hotvetveien 

65-71 som får økt trafikk rett gjennom huset. 

 

Figur 5  Utkjørsler vest for H. Ibsens gt 

 

 

Anbefaling parsell 1, utover: 

 

I lys av Vegvesenets føringer med hensyn til utkjørsler, kan ikke et sambruksfelt 

anbefales. 
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Nedre Ørengate 

 

Denne gata ligger øst for Landfalløya. Gata gir direkte adkomst til 3 boliger og noen 

bedrifter. Gata fører også til Christoffer Knudsens gate som har et mindre antall boliger 

og bedrifter. 

 

Ved en eventuell stenging, må trafikk som i dag benytter Nedre Ørengate i stedet kjøre til 

Hotvetalleen eller Landfalløya. Nedre Kjøsteruds gate er allerede stengt mot 

Rosenkrantzgata. Trafikk som i dag skal vestover i Rosenkrantzgata, eller kommer fra 

Drammen, må uansett kjøre til Landfalløya siden Nedre Ørengate kun har høyresving ut 

og inn. 

 

En eventuell stenging vil føre til økt trafikk i Landfalløya og Hotvetalleen. Omveien er 

vurdert å være akseptabel for beboerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefaling parsell 1, innover 

 

Strekningen vurderes som egnet for et sambruksfelt.  Den bør i så fall sees i 

sammenheng med strekningen vest for krysset med Landfalløya for evt å få til et 

kontinuerlig 2+ felt. 

 

 

Figur 6 Parsell 1 Landfalløya – Hotvetalléen innover 

 

Anbefaling parsell 1, innover:  

 

Strekningen er egnet som sambruksfelt ved stenging av Nedre Ørengate. Sambruksfeltet 

kan da starte rett etter krysset ved Landfalløya. Sambruksfeltet avsluttes før 

Hotvetallèen. 
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3.2 Parsell 2 Olaf Bergers vei/Landfalløya - Vårveien 

 

I retning ut fra sentrum kan gatene Store Landfall Øvre og Stjerneveien Øvre stenges. 

Det er i tillegg 5 utkjørsler på strekningen. Boligene til disse 5 utkjørslene har ingen 

andre muligheter enn å bruke Rosenkrantzgata. 

 

I retning inn mot sentrum er det en avkjørsel rett før Store Landfall Nedre, en rett før 

Karjolveien, og en rett etter Åslyveien. Ved Landfalløya er det en bensinstasjon like før 

krysset. Opphevelse av sambruksfelt ved inn- og utkjøring til bensinstasjonen kan 

kombineres med Landfalløya. 

Figur 7 Parsell 2 Olaf Bergers vei/Landfalløya - Vårveien 
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Store Landfall Øvre og Stjerneveien Øvre 

 

Disse veiene er i dag regulert med høyre inn/ut i Rosenkrantzgata. En eventuell stenging 

vil derfor bare påvirke trafikk som skal ut i Rosenkrantzgata i retning vest, eller kommer 

fra Rosenkrantzgata fra øst. Disse bilene må ved en eventuell stenging bruke Åslyveien 

eller Vårveien. En stenging vil føre til mer trafikk i de nevnte veiene, samt Betzy 

Kjelsbergs vei, Doktor Narveruds vei og Henrik Walters plass. 

 

Store Landfall Øvre gir direkte adkomst til 26 boliger pluss adkomst til Flata som 

inneholder 7 boliger. Stjerneveien Øvre gir direkte adkomst til 11 boliger. Total ÅDT 130-

180 hvorav halvparten bruker disse veiene direkte ut i Rosenkrantzgata. I tillegg benyttes 

inn/utkjøringene til Rosenkrantzgata til en viss grad av boliger langs Betzy Kjelsbergs vei, 

uten at det har vært mulig å tallfeste dette. 

 

Omveien beboerne får blir lengre enn det andre berørte får i forbindelse med 

sambruksfelt i Rosenkrantzgata. 

 

Figur 8 Parsell 2 Åslyveien - Vårveien utover  

 

Figur 9 Store Landfall Øvre og Stjerneveien Øvre 
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Vest for Olaf Bergers vei før Hans Hansens vei ligger det en bensinstasjon som antas 

fortsatt å ha behov for inn/ut kjøring.   

 

 

 

 

Figur 10  Parsell 2 Olaf Bergers vei – Hans Hansen vei utover 

 

Anbefaling parsell 2, utover. 

 

Bensinstasjon vest for Olaf Bergers vei, kort avstand til Hans Hansens vei, 3 avkjørsler 

mellom Hans Hansens vei og Åslyveien og 2 avkjørsler videre på strekningen, gjør at 2+ 

felt ikke anbefales.  
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Store Landfall Nedre, Stjerneveien Nedre og Karjolveien 

 

Disse 3 veiene ligger øst for Vårveien. Veiene fungerer i første rekke som adkomst til 

boliger i området. Store Landfall Nedre har ca. 15 boliger. Stjerneveien Nedre har 10 

boliger og en bedrift. Karjolveien har 9 boliger. Beregnet ÅDT totalt er 75-100 kjt. 

 

Alternativ adkomst/utkjøring ved stenging vil være Vårveien og Åslyveien. Trafikk i 

vestlig retning i Rosenkrantzgata må uansett bruke Vårveien eller Åslyveien i dag. Dette 

fordi gatene som skal stenges kun har høyresving ut i Rosenkrantzgata. Det samme 

gjelder trafikk fra Drammen som skal inn i området.  

 

Omveien er vurdert til å være akseptabel for beboerne. Stenging av gatene vil føre til økt 

trafikk i Buskerudveien og Åslyveien, og kan føre til en begrenset økning i Bjelkeveien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Parsell 2 Vårveien – Åslyveien innover 

 

Det også 3 private avkjørsler på strekningen. Fra vest er det en ved Store Landfall Nedre 

(Rosenkrantzgata nr 203 og 205). Videre er det en avkjørsel mellom Stjerneveien Nedre 

og Karjolveien (Rosenkrantzgata nr 191). Den siste ligger mellom Åslyveien og 

Meieriveien (Rosenkrantzgata nr 177 og 179). 

 

 

Figur 11 Store Landfall Nedre, Stjerneveien Nedre og Karjolveien 

 

Figur 12 Gater som kan stenges 
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Disse 3 avkjørslene bør stenges hvis sambruksfeltet skal kunne fungere. Det ble utført en 

befaring torsdag 15.mai (Rambøll og Statens vegvesen) for å vurdere mulige løsninger. 

Alle de berørte boligene kan få alternativ adkomst gjennom naboers eiendom. 

 

Rosenkrantzgata nr 203 og 205 ved Store Landfall Nedre kan få alternativ adkomst 

gjennom eiendommen til naboen i vest (Bjelkeveien 10). Se bilde under. 

 

 

Figur 14 Alternativ adkomst for Rosenkrantzgata 203 og 205 
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Rosenkrantzgata nr 191 mellom Stjerneveien Nedre og Karjolveien kan få alternativ 

adkomst gjennom eiendommen til naboen i øst (Karjolveien 9). Se bilde under. 

 

 

Figur 15 Alternativ adkomst for Rosenkrantzgata 191 
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Rosenkrantzgata nr 177 og 179 mellom Åslyveien og Meieriveien kan få alternativ 

adkomst gjennom eiendommen til naboen i øst (Hotvetveien Vest 19). Se bilde under. 

 

 

Figur 16 Alternativ adkomst for Rosenkrantzgata 177 og 179 
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Avkjørslene er i utgangspunktet en svært dårlig løsning på en så trafikkert vei som 

Rosenkrantzgata. Inn- og utkjøring her er i konflikt med både øvrig trafikk og 

fotgjengere/syklister på fortauet, og kan skape farlige situasjoner. Stenging av disse 3 

avkjørslene vil ikke bare være hensiktsmessig ved innføring av sambruksfelt, men vil 

også bedre trafikksikkerheten. Se bilde under. Etablering av nye adkomster som 

erstatning for de som fjernes vil medføre arealbeslag, blant annet av hageareal. Det blir 

ikke behov for å rive bygninger. 

 

 

Figur 17 Privat avkjørsel til Rosenkrantzgata 177/179 
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Åslyveien – Landfalløya 

Meieriveien er allerede stengt mot Rosenkrantzgata. Etter lyskrysset ved Hans Hansens 

vei er det en bensinstasjon som har inn- og utkjøring. Sambruksfeltet avsluttes før 

innkjøring til bensinstasjonen, og i forbindelse med utkjøring og krysset til Landfalløya. 

Mellom inn- og utkjøring til bensinstasjonen kan det også være en kort strekning med 

sambruksfelt for å unngå snikkjøring. Sambruksfeltet startes opp igjen etter krysset med 

Landfalløya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18  Parsell 2  Åslyveien – Landfalløya innover 

 

 

Anbefaling parsell 2, innover. 

 

Et sambruksfelt vil fungere på strekningen Vårveien – Landfalløya. Det må i så fall 

oppheves ved Åslyveien og ved bensinstasjonen ved Landfalløya. Store Landfall Nedre, 

Stjerneveien Nedre og Karjolveien stenges. 3 private avkjørsler må få alternativ 

tilknytning til en sidegate.  

 

Sambruksfelt anbefales på strekningen. 
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Kapasitetsberegning 

 

2 lyskryss er kapasitetsberegnet. Beregningene er utført med dagens trafikk, med tenkt 

sambruksfelt retning inn mot Drammen. Biler med 2 eller flere personer i er plassert i 

sambruksfeltet. Feltet som brukes som sambruksfelt er gjennomgående i kryssene, men 

selve sambruksfelt-restriksjonen oppheves i kryssområdet. Ved Vårveien er det ikke eget 

høyresvingefelt, så her må trafikken i sambruksfeltet dele på kapasiteten med 

høyresvingende trafikk. 

 

Inndata til kapasitetsberegning: 

 

- Tellinger utført 28.3.2008 på ettermiddagen og 1.4.2008 på morgenen. 

- Telling av 2+andel fra 2001 

- ÅDT fra Viskart 

 

Tellinger gjort i 2001 viser andel biler med 2 eller flere personer i (inkludert taxi, buss og 

mc). Resultatene viser en andel på 0,20 om morgenen, og 0,28 på ettermiddagen. 

 

Under følger kapasitetsberegning av krysset ved Åssiden VGS, Landfalløya og Vårveien. 

 

Resultatene som kommer ut av kapasitetsberegningen forklares slik: 

 

 

- Tilfart: Navn på vei 

- Kjørefelt: Nummerering på de ulike feltene, fra ytterst til innerst 

- Retning: R = rett fram, V = venstre, H = høyre 

- Volum: antall kjøretøy per time i de respektive felt 

- Kapasitet: kapasitet i feltene (kjøretøy per time) 

- Belastningsgrad: forholdet mellom volum og kapasitet. Alt under 0,7 gir fin flyt. 

0,8-1,0 gir ustabil avvikling. Større enn 1,0 er overbelastning og gir situasjoner 

med mye kø. 

- Kølengde middel: gjennomsnittlig antall biler i kø gjennom makstimen. For 

signalregulerte kryss gjelder tallet for rødtidens slutt (normalt inntreffer maksimal 

kølengde her) 

- 90 %: 90-percentil for kølengden, dvs. for 90 % av tiden er kølengden kortere 

enn 90-percentilen. Kølengden måles i antall biler. 

 

Kapasitetsberegning for kryss med Landfalløya 

 

Trafikktall: 

 

Rosenkrantzgata fra Eiker morgen: 2200 (telling + justering i forhold til ÅDT) 

Rosenkrantzgata fra Eiker ettermiddag: 1209 (telling) 

 

Rosenkrantzgata fra Drammen morgen: 1200 (ÅDT) 

Rosenkrantzgata fra Drammen ettermiddag: 2244 (ÅDT) 
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Landfalløya morgen: 634 (ÅDT og tellinger) 

Landfalløya ettermiddag: 646 (ÅDT og tellinger) 

 

Høyresving fra Rosenkrantzgata morgen: 0,22 (telling) 

Høyresving fra Rosenkrantzgata ettermiddag: 0,39 (telling) 

 

Venstresving fra Rosenkrantzgata morgen: 0,13 (antakelse) 

Venstresving fra Rosenkrantzgata ettermiddag: 0,07 (antakelse) 

 

 

Resultater morgen: 

 

 

Tabell 4 Kapasitetsberegning kryss med Landfalløya morgen. Kølengde er antall biler. 

 

Resultatene viser at det vil bli avviklingsproblemer i det vanlige feltet i Rosenkrantzgata 

retning Drammen. Belastningsgraden vil bli 1,25. Maksimal kapasitet blir oversteget med 

ca. 300 biler. Landfalløya og Venstresvingefeltet fra Drammen vil også få kø, men slik er 

det i dag også.  
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Resultater ettermiddag: 

 

 

Tabell 5 Kapasitetsberegning kryss med Landfalløya ettermiddag. Kølengde er antall biler. 

 

Resultatene viser at det blir avviklingsproblemer i det ordinære feltet i Rosenkrantzgata 

fra Drammen. Belastningsgraden vil bli 1,18. Kapasiteten blir oversteget med ca. 250 

biler. 

 

 

Kapasitetsberegning for kryss med Vårveien 

 

Trafikktall: 

 

Rosenkrantzgata fra Eiker morgen: 1386 (ÅDT) 

Rosenkrantzgata fra Eiker ettermiddag: 1006 (telling) 

 

Rosenkrantzgata fra Drammen morgen: 1350 (telling) 

Rosenkrantzgata fra Drammen ettermiddag: 1733 (telling) 

 

Vårveien fra nord morgen: 484 (anslag) 

Vårveien fra nord ettermiddag: 430 (anslag) 

 

Vårveien fra sør morgen: 251 (anslag og ÅDT) 

Vårveien fra sør ettermiddag: 244 (anslag og ÅDT) 

 

Svingeandelene er funnet ved hjelp av tellingene og anslag. 
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Resultater morgen: 

 

 

Tabell 6 Kapasitetsberegning kryss med Vårveien morgen. Kølengde er antall biler. 

 

Resultater ettermiddag: 

 

 

Tabell 7 Kapasitetsberegning kryss med Vårveien ettermiddag. Kølengde er antall biler. 

 

Resultatene viser at det er de ordinære feltene i Rosenkrantzgata som får størst 

belastning. Kjørefeltet i retning Drammen om morgenen får en belastningsgrad på 0,97. 

Dette betyr ustabil avvikling, og kølengder på ca. 28 biler i snitt. 
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3.3 Parsell 3 Vårveien – Traverveien 

 

Denne parsellen har ingen avkjørsler og få kryss. Den er derfor velegnet som 

sambruksfelt i begge retninger. 

Figur 19 Parsell 3 Vårveien - Traverveien 

 

 

 

 

 

 

Anbefaling parsell 3, begge retninger 

 

Her er det mulig å etablere sambruksfelt i begge retninger. 
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3.4 Oppsummering de ulike parsellene 

 

Parsell 1 Hotvetalleen– Olaf Bergers vei/Landfalløya: Ut fra byen 

Denne parsellen har 4 private avkjørsler som det er vanskelig å gjøre noe med. Det 

anbefales ikke sambruksfelt. 

 

Parsell 1 Hotvetalleen– Olaf Bergers vei/Landfalløya: Inn mot byen 

Parsellen er egnet til sambruksfelt. Det betinger at Nedre Ørengate stenges. 

 

Parsell 2 Olaf Bergers vei/Landfalløya – Vårveien: Ut fra byen 

I starten av parsellen er det bensinstasjon og 3 avkjørsler. Etter Åslyveien er det 2 

avkjørsler. Strekningen anbefales derfor ikke som sambruksfelt. 

 

Parsell 2 Olaf Bergers vei/Landfalløya – Vårveien: Inn mot byen 

Denne parsellen er egnet som sambruksfelt hvis Store Landfall Nedre, Stjerneveien 

Nedre, Karjolveien og 3 private avkjørsler stenges. Strekningen anbefales som 

sambruksfelt. 

 

Parsell 3 Vårveien – Traverveien: Begge retninger 

Strekningen er egnet som sambruksfelt i begge retninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Strekninger som anbefales eller ikke anbefales for sambruksfelt. 

Tegnforklaring:  

Rød strek: ikke mulighet for sambruksfelt 

Grønn strek: egnet som sambruksfelt 
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3.5 Sambruksfelt i venstre eller høyre felt? 

 

Konsekvenser ved å legge et sambruksfelt i venstre felt vil være: 

 

- Problemer i forhold til bussholdeplasser som er plassert i høyre felt 

- Avbrudd i sambruksfelt ved kryss med venstresving 

 

 

Konsekvenser ved å legge et sambruksfelt i høyre felt vil være: 

- Lett adkomst til bussholdeplasser 

- Avbrudd i sambruksfelt ved kryss med høyresving 

 

Totalt bedømmes det til å være best å legge et sambruksfelt i høyre felt. 

 

Et sambruksfelt skiltes med skilt 509 ”Sambruksfelt” og oppheves med skilt 511 ”Slutt på 

sambruksfelt”. 

 
509 Sambruksfelt   511 Slutt på sambruksfelt 
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3.6 Kostnadsoverslag 

 

I det følgende er kostnader for sambruksfelt på strekningen Traverveien-Hotvetallèen inn 

mot byen presentert. 

 

Oppmerking av skillelinje gjøres på partier med sambruksfelt (ca. 4000 m). Tilsvarende 

må dagens ledelinje mellom kjørefeltene fjernes. Tekst med 2+ markeres i kjørebanen 

etter hver oppstart av sambruksfelt, samt underveis. Oppstart og avslutning av 

sambruksfelt markeres med skilt 509 Sambruksfelt og skilt 511 Slutt på sambruksfelt. 

Nedre Ørengate, Store Landfall Nedre, Stjerneveien og Karjolveien stenges, og markeres 

med skilt 527.3 Blindveg, med mulighet for sykkel. Gatene stenges fysisk med 

gjennomgående fortau og kantstein i Rosenkrantzgata. I tillegg stenges 3 private 

avkjørsler. 

 

 

Tabell 8 Kostnader 

Kostnader ved å opprette ny adkomst 3 steder inkluderer grunnerverv og 

ulempeerstatning (500 kr/m2), samt opparbeiding av ny veg (5000 kr/løpemeter). 
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Ved regning av kostnader til stenging av avkjørsler er det ikke tatt med kostnader til 

støyskjerm. Oppsetting av støyskjerm vil det gi en ekstra kostnad på ca 10 000 

kr/løpemeter. Fortauet vil i dette tilfellet koste 1500 kr/meter istedenfor 2000 kr/meter 

slik det er regnet over. 

 

Dersom man forutsetter stenging av avkjørsler med støyskjerm, vil altså kostnadene bli:  

Fortau: 1500 kr/m x 120 m = 180 000,- kr  

Støyskjerm: 10 000 kr/m x 120 m = 1 200 000,- kr  

SUM: 1 380 000,- kr  

Dette beløpet vil erstatte punkt 10 i tabellen ovenfor. Vi ser at dersom man velger 

stenging med støyskjerm, vil kostnadene øke med i størrelsesorden 1,1 mill. kr. 

 

En rushtidsbom som er tidsstyrt og inntil 4 meter lang vil koste ca 40 000 kr ferdig 

oppsatt. I tillegg kommer en trafikkøy med skilt til ca 20 000 kr. 

 

 

3.7 Tegninger 

 

Det er utarbeidet tegninger som viser oversikt, stenging av kryss og avkjørsler, og skilt- 

og oppmerkingsplan. 

 

B-tegning viser oversikt over hele strekningen 

L-tegninger viser skilt- og oppmerkingsplan 

E-tegninger viser endringer i kryss og avkjørsler 
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4. Hva kan et 2+ felt føre til 

4.1 Avvisning av trafikk, generelt 

Ved innføring av et sambruksfelt (2+ felt) i Rosenkrantzgata kan det til tider bli dårligere 

avvikling for personbiler i forhold til dagens situasjon. Kapasitetsberegningene viser at 

noen av kryssene vil bli overbelastet i perioder i rushtiden hvis antall kjøretøy ikke 

reduseres. 

 

På grunn av overbelastning vil enkelte se etter alternative reisemåter eller -tider til og fra 

Drammen. Følgende alternativer kan være aktuelle: 

 

- Man slutter å kjøre bil og reiser med buss  

- Man reiser med sykkel 

- Man velger andre kjøreruter lokalt rundt Rosenkrantzgata 

- Man velger andre kjøreruter lenger unna (sør for elva) 

- Man velger å samkjøre med andre personer 

- Man endrer reisetidspunkt for å unngå kø 

- Man aksepterer noe mer forsinkelse hvis man velger å kjøre i rushet 

 

Det er vanskelig å anslå hvor mange som vil velge den enkelte løsning. Generelt vet man 

at hvis forsinkelsene i veitrafikken er stor og strekker seg over en lang rushperiode, er 

det en større tendens til å reise kollektivt enn der forsinkelsene er moderate eller små.  

 

Forsinkelsene i Rosenkrantzgata må i denne sammenheng betegnes som moderate eller 

små, i dagens situasjon. Innføring av 2+ felt vil ikke endre situasjonen dramatisk, 

spesielt hvis en del av de kjørende velger en av løsningene nevnt ovenfor som ikke 

innebærer å akseptere mer kø. Kapasitetsberegningene viser at krysset ved Landfalløya 

vil få en belastning som er ca. 300 biler høyere enn kapasiteten til krysset. Dette gjelder 

makstimen. I løpet av hele morgenrushet (07.00-08.30) vil kapasiteten bli oversteget 

med ca. 450 biler. Basert på faglig skjønn er det antatt hvordan disse reisende vil reagere 

ved innføring av 2+ felt: 

 

Man slutter å kjøre bil og reiser med buss  10 % 

Man reiser med sykkel 5 % 

Man velger andre kjøreruter lokalt rundt Rosenkrantzgata 20 % 

Man velger andre kjøreruter lenger unna (sør for elva) 10 % 

Man velger å samkjøre med andre personer 5 % 

Man endrer reisetidspunkt for å unngå kø 20 % 

Man aksepterer noe mer forsinkelse hvis man velger å kjøre i rushet 30 % 

 

Antallet som velger buss eller sykkel vil være nokså konstant, idet det er en form for 

prinsippbeslutning. Antallet som velger alternativer med bil vil variere inntil det opprettes 
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en form for likevekt mellom akseptable forsinkelser og ulempe ved å for eksempel kjøre 

alternative ruter.  

4.2 Omkjøring sør for elva 

Det finnes to hovedruter for omkjøring sør for elva. Begge er et alternativ for trafikk som 

kommer fra Mjøndalen, Krokstadelva og områdene vest for Mjøndalen. 

 

Strømsåstunnelen E134 

 

Veien har tilfredsstillende kapasitet og en antatt liten økning påvirker avviklingen lite. Det 

medfører litt økt belastning i Bangeløkkakrysset og i det lokale veinettet inn til sentrum 

av Drammen fra sør. Totalt antas det at dette veisystemet kan ta imot noe økt trafikk.  

 

Øvre Eiker vei og Nedre Eiker vei 

 

Dette er den gamle veien mellom Drammen og Mjøndalen sør for elva. Den kan være et 

alternativ for trafikk som skal til vestlige deler av sentrum i Drammen. Vegstandarden er 

tildels lav (i forhold til Strømsåstunnelen) og den går igjennom blandet arealbruk, 

landbruk, næring og bolig. Mellom Gulskogen og Drammen sentrum er 

trafikkbelastningen tidvis relativt stor. Det ikke ønskelig med stor økning i trafikken. Det 

antas likevel at en økning i trafikken vil være så marginal at virkningen på vegsystemet 

vil være liten. 

 

4.3 Omkjøring nord for elva 

 

Kapasitetsberegningene viser at krysset ved Landfalløya kan få en overbelastning på opp 

mot 300 biler i makstimen i morgenrushet. Hvis vi antar at 20 % velger å kjøre andre 

ruter lokalt rundt Rosenkrantzgata, kan lokalveiene få i størrelsesorden 60 biler ekstra i 

makstimen om morgenen. Dette kan være merkbart for beboere i området. Det er 

vanskelig å anslå nøyaktig hvilke veier som får økt trafikk. Sannsynligvis vil trafikken 

fordele seg mellom Hans Hansens vei på nordsiden av Rosenkrantzgata, og 

Buskerudveien og Landfalløya på sørsiden, samt over Landfalløybrua. 

 

Buskerudveien 

 

Ved travbanen er det mulig å ta av inn Traverveien, og følge Buskerudveien til Vårveien. 

Buskerudveien gir i dag adkomst til boliger. Fra Traverveien er Buskerudveien bred og 

innbyr til høy fart. Mellom Ingvald Ludvigsens gate og Vårveien er det en strekning med 

fartsreduserende tiltak (humper, opphøyd gangfelt og innsnevring) En omfordeling av 

trafikk fra Rosenkrantzgata til Buskerudveien kan ha konsekvenser for bebyggelsen rundt 

Buskerudveien. Det anbefales derfor tiltak for å hindre omfordeling til Buskerudveien. Et 

alternativ vil være tidsbegrenset bom med midtrabatt (for retning inn mot byen). Dette 

er vanlig på sidevegnettet til E18 i Bærum. Disse bommene kan stenge veien fysisk i 

rushtidsperiodene (07.00-09.00 og 15.00-17.00).  
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Hans Hansens vei 

 

Denne veien er en alternativ rute nord for Rosenkrantzgata. Dette gjelder særlig trafikk 

som skal til/fra øvre deler av sentrum og til/fra Åssiden. Veien har stedvis en (svært) 

dårlig geometri og har allerede i dag en betydelig belastning. Det er ikke ønskelig at 

trafikken øker vesentlig langs Hans Hansens vei. For å unngå sterkt trafikkvekst kan det 

vurderes å sette opp bom i området ved Bråtan. Dette vil hindre trafikk fra vestre del av 

Åssiden å kjøre Hans Hansens vei som alternativ til Rosenkrantzgata. 

 

Landfalløya og Landfalløybrua til Nedre Eiker vei 

 

Dette er en mulig omkjøringsvei. Biler som skal til Strømsøsiden kan benytte Nedre Eiker 

vei. Det antas at en del biler som skal til Strømsø benytter ruta om Landfalløybrua hvis 

2+ felt innføres på parsell 1. 

Det antas at det er få biler som benytter Landfalløya, fordi avkjøringen er på et sent 

tidspunkt i forhold til sambruksfeltet. I retning sentrum vil et sambruksfelt avsluttes før 

Hotvetalleen.  Det vil derfor i praksis ikke være kapasitetsforskjeller etter avkjøring til 

Landfalløya. Videre kan grønntider for trafikk fra Hotvetalléen justeres slik at 

Rosenkrantzgata gis ytterligere prioritet i forhold til i dag. 

 

Oppsummering omkjøringer 

 

Det er rimelig å anta et en del trafikk avvises til det lokale sideveinettet. Antall kjøretøy 

er beregnet til å være relativt lite. Avvisningen vil skje til begge sider av 

Rosenkrantzgata. Trafikkøkningen i sidevegene antas derfor ikke å ha avgjørende 

innvirkning på lokalmiljøet. 

 

Konsekvensen av et 2+ felt kan bli en økning på ca. 60 biler i lokalveisystemet. Ca. 40 av 

disse kan komme i Hans Hansens vei kontra de 500-700 som allerede går der i dag 

(forutsatt av makstimen representerer 15-20 % av ÅDT i en boliggate med noe 

gjennomgangstrafikk). Eventuelle rushtidsbommer må avveies mot denne 

tilleggsbelastningen. 
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4.4 Trafikksikkerhet 

De største trafikksikkerhetsmessige utfordringene rundt etableringen av et sambruksfelt i 

Rosenkrantzgata er knyttet til 

 

- økt antall feltskifter før kryss med høyresving 

- avvisning av trafikk til andre gater/lokalveger 

- endring i trafikkmønsteret som følge av at kryss med og avkjørsler til 

Rosenkrantzgata stenges. 

 

4.4.1. Økt antall feltskifter før kryss 

Hvis høyre kjørefelt omreguleres til sambruksfelt, må sambruksfeltet oppheves et stykke 

før kryss med høyresving slik at biler i venstre kjørefelt får tid og anledning til å skifte 

felt. Hvis krysset har eget høyresvingefelt, må bilene skifte felt 2 ganger. 

 

I dagens situasjon med to likeverdige kjørefelt i hver retning, kan kjørefeltskifte 

planlegges i god tid på forhånd og tilpasses tidsluker i lang avstand fra krysset.  En stor 

andel av trafikken i Rosenkrantzgata i rushtidene er arbeidsreiser, og de kjørende er godt 

kjent og planlegger kjøringen. Det påstås til og med at trafikken ut av Drammen om 

ettermiddagen har en egen kjørekultur, der trafikken som skal til Nedre Eiker ligger i 

venstre felt helt fra Drammen, selv om kapasiteten i høyre felt er god. 

 

Med sambruksfelt kan det oppstå konflikter på strekningen der sambruksfeltet oppheves 

og de kjørende skal skifte fra venstre til høyre felt. Det er lett å tenke seg uhell mellom 

trafikk i de to kjørefeltene der bilisten som skal skifte felt har valgt for liten tidsluke eller 

ikke har sjekket blindsonen. Et annet sannsynlig uhell kan være at bilister som skal skifte 

felt bremser kraftig for å smette inn i en tidsluke og blir påkjørt bakfra i sitt eget 

kjørefelt. Faren for uhell øker med antall kjøretøy som skal skifte felt og hvis forskjellen i 

fartsnivå mellom de to kjørefeltene er stor. 

 

Alvorlighetsgraden i denne typen uhell vil være avhengig av fartsnivå og hvorvidt tunge 

kjøretøy er innblandet.  Sannsynligheten for å bli drept i en sidekollisjon er liten så lenge 

fartsnivået er under 50 km/t og det er to like tunge kjøretøy som kolliderer. 

Alvorlighetsgraden ved et uhell vil øke hvis tunge kjøretøy er innblandet. MC og moped 

har anledning til å kjøre i sambruksfeltet. Disse gruppene utgjør en spesiell risiko både 

fordi de er lett å overse og fordi de er ubeskyttet hvis uhellet er et faktum. 

 

4.4.2. Økt trafikk på lokalvegnettet 

Trafikken på lokalvegnettet vil øke noe som følge av avvisning av trafikk i 

Rosenkrantzgata og fordi fire kryss og tre avkjørsler til Rosenkrantzgata stenges. 

Mest belastet blir antakelig Buskerudveien, Hans Hansens vei og Landfalløya til Nedre 

Eiker veg eller Øvre Storgate.  Disse gatene fungerer i dag både som samleveier og 

boligveier. Deler av strekningene er skolevei for barn, hovedsykkelruter og busstrasè. 

Fartsgrensene er 30, 40 eller 50 km/t og det er på flere av strekningene innført ulike 
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tiltak for å redusere fartsnivået og øke trafikksikkerheten. 

 

Trafikksikkerhetshåndboka (tabell G 3.7) oppgir risikoen for personskadeulykker pr 

millioner kjøretøykilometer på fylkesveg i middels tett bebyggelse med fartsgrense 40 

eller 50 km/t til nesten dobbelt så høy som på en riksveg i middels tett bebyggelse med 

fartsgrense 60 km/t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 viser politirapporterte personskadeulykker på de aktuelle ”omkjøringsvegene” i  

8-årsperioden 2001-2007.  (Omkjøringsvegene er fylkesveger. Det kan ha inntruffet 

ulykker på det kommunale vegnettet også, men disse er ikke registrert i STRAKS-

ulykkesregisteret og kommer derfor ikke fram på kartet).  Symbolene viser hvilke 

kjøretøy som er innblandet i ulykken, og defineres ut fra svakeste part (Bil som kjører på 

fotgjenger blir fotgjengerulykke, MC som kjører på fotgjenger blir fotgjengerulykke, bil 

som kjører på MC blir MC-ulykke osv.) Fargen viser alvorlighetsgrad: Grønn = lettere 

skadd, gul = alvorlig skadd, oransje = meget alvorlig skadd og rød = drept. 

 Som vi ser av figur 21, har det kun inntruffet ulykker med lettere skader. 

 

Buskerudveien 

I Buskerudveien inntraff det i perioden tre ulykker; en utforkjøring, en MC som veltet og 

en ulykke hvor en busspassasjer falt av bussen fordi bussjåføren kjørte litt for tidlig fra 

bussholdeplassen.   

 

Figur 21 Politirapporterte personskadeulykker på de aktuelle omkjøringsveiene 2001-

2007  
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Det er ensidig G/S-veg langs Buskerudveien fra Traverveien til Vårveien. Vegen har et 

bredt tverrprofil, god linjeføring og det er lett å kjøre fort.  Det viktigste 

trafikksikkerhetstiltaket i Buskerudveien må være å holde fartsnivået lavt og sikre 

eventuelle kryssingspunkter for myke trafikanter, både i sideveiene og på tvers av 

Buskerudveien.  Tverrprofilet kan smalnes, men det må tas hensyn til at Buskerudveien 

er sykkelrute og busstrase. Hele strekningen bør vurderes med hensyn på fart, 

kryssingpunkter for myke trafikanter og sikkerhet for syklister. 

 

Hans Hansens vei 

Hans Hansens vei er smal, svingete og uoversiktlig med mange direkteavkjørsler og 

kryss. I 8-årsperioden inntraff det 5 ulykker; to fotgjengerulykker, to møteulykker på rett 

vegstrekning og en utforkjøring. I en av møteulykkene måtte en buss gjøre unnamanøver 

for å unngå en møtende bil i stor fart. Bussen kom for langt ut på kanten og veltet, 2 

personer fikk lettere skader.  På grunn av den dårlige geometrien og fordi vegen allerede 

er overbelastet, bør ikke trafikken øke. Det er viktig at fartsnivået er lavt. Det bør 

vurderes nærmere om det er mulig å stenge for gjennomkjøring enkelte steder. Hele 

strekningen fra Nøste til Åssiden bør tas med i vurderingen. 

 

Landfalløya til Nedre Eikervei eller Øvre Storgate 

Her inntraff det 9 ulykker i perioden. Flere av dem kan kobles til rus og/eller uvettig 

kjøring.  I to av ulykkene har fotgjenger vært innblandet; en fotgjenger ble påkjørt i 

gangfelt og en annen mens han/hun gikk langs veien. Også her vil det viktigste være å 

sørge for lav fart, sikre kryssingspunkter for myke trafikanter og ivareta sikkerheten til 

syklistene. 

 

4.4.3. Endring i trafikkmønsteret som følge av stenging av gater 

Nedre Ørengate 

Ved å stenge Nedre Ørengate1 mot Rosenkrantzgata, vil biltrafikken enten ledes via Øvre 

Storgate og ut Hotvetalleen eller ut ved Landfalløya. Det er grunn til å tro at hoveddelen 

av trafikken som skal mot Drammen sentrum kjører ut Hotvetalleen. Trafikk som skal 

mot vest må kjøre ut ved Landfalløya. Trafikkøkningen antas å være liten. 

 

Figur 22 viser politirapporterte personskadeulykker 2001-2007 i Rosenkrantzgata. Alle 

ulykkene er knyttet til lysregulerte kryss eller lysregulerte gangfelt.  

 

I krysset med Hotvetalleen inntraff det tre ulykker, to med påkjøring bakfra og en 

venstresvingende foran kjørende i motsatt retning. En MC-fører kjørte inn i bilen foran 

som bremset brått for gult lys, og ble meget alvorlig skadd.  En økning i trafikken i 

Hotvetalleen antas å ha liten innvirkning på risikoen for ulykker. 

                                                
1 Det pågår et arbeid med å se på trafikkbildet fra Landfalløybrua til Øvre Sund bru. Avhengig av valgte løsninger i 

det arbeidet, kan forholdet til stengning av Nedre Ørengate endres. 
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Figur 22 Politirapporterte personskadeulykker i Rosenkrantzgata 2001-2007 

 

 

Det skjedde to fotgjengerulykker i lysregulerte gangfelt, i den ene ble fotgjengeren drept. 

Det framgår ikke av dataene om det var bilen eller fotgjengeren som hadde rødt lys. 

Stengingen av Nedre Ørengate vil ikke ha innvirkning på risikoen ved disse 

kryssingspunktene. 

 

I krysset ved Landfalløya har det inntruffet tre ulykker, alle med lettere skade. En var 

påkjøring bakfra og to var venstresving foran kjørende i motsatt retning. En økning i 

trafikken fra Landfalløya antas å ha liten innvirkning på risikoen for ulykker i krysset. 

 

Store Landfall Nedre, Stjerneveien Nedre og Karjolveien 

Veiene fungerer i første rekke som atkomst til boligene. Det antas at trafikkmengden som 

i stedet må kjøre ut Åslyveien eller Vårveien til sammen er i størrelsesorden 75 – 100 

kjt/døgn. 

 

Kryssene med Åslyveien og Vårveien er lysregulert. Gangfeltene ved Stjerneveien og 

Store Landfall er også lysregulert, har refuge i midten og er sideforskjøvet mellom de to 

kjøreretningene. 

 

Figur 23 under viser politirapporterte personskadeulykker for perioden 2001-2007.  
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Figur 23 Politirapporterte personskadeulykker i perioden 2001-2007. 

 

I krysset med Åslyveien inntraff det fem ulykker i perioden, tre med kryssende 

kjøreretninger og to med venstresving foran kjørende i motsatt retning. En av ulykkene 

var med alvorlig skade.  Slik vi tolker ulykkesdataene, skjedde alle de fem ulykkene med 

svingebevegelse til eller fra Åslyveien på nordsiden av Rosenkrantzgata. 

 

Ved Stjerneveien skyldtes en av ulykkene et feltskifte, og har således ikke noe med selve 

krysset å gjøre. Den andre var en påkjøring i gangfelt der bilisten kjørte på rødt lys. 

 

I krysset med Store Landfall skjedde det tre fotgjengerulykker (ett symbol er skjult på 

figuren). Ulykken med dødelig utgang inntraff utenom gangfeltet, da en person hadde 

lagt seg ned i vegbanen. Bilisten hadde verken høy fart eller promille og lastes ikke for 

ulykken. De to andre ulykkene med lettere skade var påkjøring i gangfelt hvor bilisten 

kjørte på rødt lys. 

 

Ulykken før krysset med Vårveien var en møteulykke med mistanke om promillekjøring. 

 

I krysset med Vårveien skjedde det 3 ulykker i perioden, en utforkjøringsulykke med 

mopedbil hvor bremsene skal ha sviktet, en ulykke med kryssende kjøreretninger mens 

lyssignalene var ute av funksjon og en venstresving foran kjørende i motsatt retning. 

 

Ut fra gjennomgangen av ulykkene på strekningen, kan ingen av ulykkene knyttes 

spesielt til trafikk til eller fra vegene/kryssarmene som skal stenges. Vi tror heller ikke en 

økning i trafikken ut i kryssene med Vårveien eller Åslyveien vil påvirke risikoen for 

ulykker noe vesentlig i disse kryssene.  

 

Stengningen av gatene Nedre Ørengate, Store Landfall Nedre, Stjerneveien Nedre og 

Karjolvegen reduserer antall konfliktpunkter mot Rosenkrantzgata. Trafikken vil måtte gå 
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inn eller ut andre gater, men totalt sett vil antakelig risikoen for kryssulykker i 

Rosenkrantzgata blir mindre.  

 

 

Positive effekter 

Innføringen av et sambruksfelt kan også bidra positivt rent trafikksikkerhetsmessig. 

Hvis sambruksfeltet endrer reisevanene som anslått i kapittel 3.1, vil biltrafikken i 

rushtrafikken reduseres fordi 10 % heller kjører buss, 5 % begynner å sykle og 5 % sitter 

på med andre. Gjennomsnittlig personskaderisiko er mindre for buss enn for personbil 

både hvis man regner i forhold til personkilometer og i forhold til persontimer. 

Personskaderisikoen for sykling er høyere enn for bil, men da er det ikke tatt høyde for at 

sykling gir generelt bedre helse i et lenger perspektiv. 

 

En mulig fordel ved sambruksfeltet vil være at sannsynligheten for konflikter mellom 

vanlige bilister og buss som kjører inn og ut fra busslommer vil bli redusert fordi 

trafikkmengden i høyre felt reduseres. Gevinsten kan imidlertid bli ”spist opp” hvis 

fartsnivået i kjørefeltet øker.  

 

Stengingen av 3 direkteavkjørsler til Rosenkrantzgata på parsell 2 er også positivt med 

tanke på trafikksikkerheten.  Avkjørslene er verken logiske eller lettleste for trafikantene 

og kan i dag skape farlige situasjoner, spesielt for fotgjengere og syklister på fortauet.  
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4.5 Støy og luftforurensing 

 

Støyen fra selve Rosenkrantzgata vil ikke bli merkbart endret, men økt trafikk i noen av 

sidegatene pga. stengingene ut i Rosenkrantzgata kan medføre litt ekstra støybelastning. 

  

Luftforurensningen fra Rosenkrantzgata vil ikke bli vesentlig endret, men økt køkjøring i 

høytrafikkperioder kan medføre noe mer utslipp.  

 

4.6 Nyttetransport i sambruksfelt 

 

Et eventuelt sambruksfelt i Rosenkrantzgata vil kunne skape dårligere avvikling for 

kjøretøy med færre enn 2 personer i. For å hindre for store konsekvenser for 

nyttetransport ble det vurdert å gi adgang til sambruksfeltet for nyttetransport. 

Muligheten for dette er sjekket med Vegdirektoratet, og trafikkreglene slik de er i dag gir 

ikke rom for å la nyttetransporten benytte sambruksfeltet. 

 

4.7 Referanser fra andre sambruksfelt 

Sambruksfelt finnes for tiden minst 3 andre steder i Norge: 

 

Trondheim, innfart fra syd, Holtermannsveien – Elgesetergate. Her har 2+ feltet virket i 

noen år og erfaringene er positive. Reisetiden for busspassasjerer er redusert i rush, 

mens reisetiden med bil har økt. Totalt er det flere som har fått kortere reisetid enn de 

som har fått forlenget reisetid. 

 

På Rv 22 øst for Lillestrøm er det et 3+ felt. Erfaringene er usikre da feltet er relativt 

nytt. 

 

På flyplassveien i Bergen finnes også et 3+ felt, som søkes omgjort til 2+ felt fordi det er 

relativt lav belastning i dag. 
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5. Begrunnelse for anbefalt løsning 

5.1 Anbefalt løsning 

 

Det anbefales ikke å legge til rette for et sambruksfelt ut fra Drammen. Årsaken er at 

starten av strekningen ikke egner seg som sambruksfelt. Slutten av strekningen er egnet, 

men behov for sambruksfelt er begrenset på denne strekningen. Det vil heller ikke dempe 

trafikk inn til sentrum.  

 

På vei inn mot Drammen kan det opprettes sambruksfelt for strekningen Traverveien til 

Hotvetalleen. Dette betinger at Nedre Ørengate, Store Landfall Nedre, Stjerneveien 

Nedre, Karjolveien og 3 private avkjørsler stenges. 

 

 

5.2 Måloppnåelse 

 

Målene med et sambruksfelt i Rosenkrantzgata var i utgangspunktet definert slik: 

 

- Færre biler i Drammen sentrum  

- Motvirke dagens trend med økt biltrafikk 

- Forbedre fremkommeligheten for bussene 

 

Sambruksfeltet fører sannsynligvis til lite endring av kjørevanene i (endret tidspunkt, 

rutevalg og aksept for litt køkjøring). Det vurderes at køsituasjonen er såpass lite 

merkbar i Rosenkrantzgata, at terskelen for å endre reisemåte er relativt høy. 

Sambruksfelt vil likevel føre til noe avvisning i biltrafikken i Drammen sentrum. 

Kapasitetsberegningen viser en overbelastning på ca. 300 biler i makstimen som gir ca. 

450 biler gjennom hele morgenrushet. Av disse 450 antas 10 % å velge buss, 5 % sykkel 

og 5 % å samkjøre (kameratkjøring). Det vil si en reduksjon av i størrelsesorden 100 

færre kjøretøy i Rosenkrantzgata. Av disse er det under halvparten som skal til sentrum. 

Drammen sentrum antas derfor å få ca. 50 færre biler per dag. Det antas da at et 2+ felt 

har lite eller ingen virkning ut over rushtidene fordi man da har ledig kapasitet i veinettet. 

 

Umiddelbart vil et sambruksfelt ha relativt liten reduserende effekt på biltrafikken. Men 

på sikt kan generell trafikkøkning kombinert med et sambruksfelt medføre en sannsynlig 

tendens til å endre reisevanene. Det vil si en glidende overgang til økt bussbruk og flere i 

bilen. I tillegg vil fremkommeligheten for buss ved en forventet generell trafikkøkning 

være sikret ved et sambruksfelt. 

 



  

Sambruksfelt Rosenkranzgate - Rapport - Oppdragsnr.: 1080125 

Arkiv ref: L:\1080125\7-PROD\Rapport_v9.doc 

47 

(47) 

5.3 Oppsummering øvrige konsekvenser 

 

Trafikken vil i noe grad bli avvist. Det antas å ha en fordeling vist i kap 4.1.  

 

De største utfordringene knyttet til trafikksikkerhet er økt antall feltskifter og avvisning 

av trafikk til lokalveinettet. Det vil ha en positiv gevinst hvis flere begynner å bruke buss, 

sykkel eller sitter på med andre.  

 

Sideveiene kan få noe mer støy på grunn av økt trafikk. Mer køkjøring kan føre til økt 

luftforurensing. 

 

 


