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UTBYGGING DJUPDALEN SØR

Viser til møte 10. august  2017  hvor undertegnede og arkitekt Bengt Brandt deltok
sammen med Hans Olav Søbstad og Gøran Sandvik fra Djupdalen Panorama AS
(utbygger).

Utbygger har tatt ut veiskjønn for jordskifteretten iht. vegloven  §  53 for  å  avklare
tilkomstveg. Det ble i bemerkningene fra grunneierne da uttrykt sterkt motstand
mot tilkomst via Hansbakken og Severines veg. Som følge av dette ervervet
utbygger en ytterligere eiendom (gnr. 21/96) som muliggjør tilkomst direkte via
Djupdalsvegen. Grunneierne har nå tatt til motmæle også mot den løsningen. De
uttrykker seg kritisk til at spørsmålet om adkomstløsning har blitt en jordskiftesak
fremfor plansak.

Etter flere runder med jordskifteretten har det vist seg nødvendig å utvide saken
med stadig flere parter. Dette skyldes bl.a. kompliserte eierforhold i fellesveg hvor
også tidligere eiere er oppført med rettigheter. Det er nå 68 parter i saken.

Med bakgrunn i at saken har endret karakter både i innhold og omfang, ber vi om
en avklaring på om det vil kunne tilrås at saken legges ut for offentlig ettersyn.  I  så
tilfelle vil vi tilskrive jordskifteretten og be om at videre behandling der stanses.

Vedlagt følger en uttalelse fra arkitekt Bengt Brandt der han kort redegjør for
historikken for området og tidligere regulering. Han uttrykker at den tilkomst mot
nord som nå er muliggjort utvilsomt er det beste tilkomstalternativet.

Vedlegg 1: Skriv fra Siv. Arkitekt Bengt Brandt av 10. august 2017

For å underbygge de ulike alternative har vi tidligere innhentet en
sakkyndigvurdering fra AF Solid Consult. Også her konkluderes det med at
tilkomst mot nord via Djupdalsvegen  — alternativ  D  -  er det anbefalte alternativet.

Vedlegg 2: Rapport fra AP Solid Consult AS av 14.02.17

Det bes om snarlig tilbakemelding da beramming av jordskiftesak antas nært
forestående.

Med vennlig hilsen

Advokat
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Vedr.  utbygging av Djupdalen sør

Området hvor Djupdalen sør ligger har vært vist som boligformål på kommunedelplanene
siden Djupdalen øst og vest ble utbygget. Det er også på ny kommunedelpaln som går frem
til 2025vis med samme formål.

Eierne av det som i dag heter Arkitektene BBW AS kjøpte i sin tid Djupdalen øst, regulerte
dette, tegnet alle boligene og fikk det utbygget. Området mellom Djupdalen øst og vest var

vist på kommunedelplanen som boligformål. men området var ikke for salg og ble derfor
heller ikke regulert.
Planen slik vi regulerte den var at bebyggelsen på dette området skulle ha veiatkomst fra
Severines veg.

Djupdalen sør ble kjøpt for noen år siden og vi utarbeidet en reguleringsplan for området

hvor det hovedsakelig skulle bygges eneboliger.
Planen ble ikke godt mottatt og beboerne i Djupdalen øst som mente at vegen ikke var
dimensjonert for den trafikken dette området ville generere. Det er forståelig at man ikke er

positiv til en slik utbygging, men området har hele tiden ligget der klar til å bli regulert til
boligformål. De måtte forvente at dette ville skje på ett eller annet tidspunkt.
Siden dette er en privat vei med mange eiere er det alltid vanskelig å få med alle parter på

en omforent løsning. Det viste seg også i denne saken.
Vi har hele tiden sett at en egen atkomst fra nord ville løst atkomsten på en bedre måte og

ikke berørt så mange eiendommer. Heldigvis kom en av eiendommene i Djupdalsvegen for
salg noe som gjorde at denne kunne kjøpes og ny atkomst etableres gjennom denne

eiendommen.
Denne atkomsten ville kunne anlegges med akseptabel stigningsforhold og bare noen få
boliger i Djupdalsvegen vil bli berørt av trafikken dette området forårsaker. Vi er vel  litt
overrasket når man også stiller seg negativ til dette forslaget.

Alle alternative atkomster er utredet. men dette er uten tvil den beste for alle parter. både

utbygger og beboere området.

jä (i
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Med hilsen

Bengt Brandt
Siv. Ark. MNAL
Tlf.dir.: 71 24 02 71
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

INNLEDNING

Oppdragsgiver:

Djupdalen Panorama AS "[Hans Olav Søbstad .

c/o GH-Bolig AS  Eide

6499 EIDE

Opplysninger om eiendommen:

Eiendom: Gnr./Bnr.  21/18  i Molde kommune

Eiere: Djupdalen Panorama AS

Adresse: c/o GH-Bolig AS Eide, 6499  Eide

Befaring:

Befaringstid:  30.05.2016  og 13.02.2017

Til stede: Hans Olav Søbstad (Djupdalen Panorama AS)

Harry Gautvik (Djupdalen Panorama AS)

Erik Wold (Wold & Co)

Geir Inge Havnes (ÅF Solid Consult AS)

Type:

Reguleringsplan for boligfelt.

Mandat:

Vi er forespurt av eier om å utarbeide en rapport som skal beskrive mulige og alternative

løsninger for vegtilkomst til nytt boligfelt.

Premisser:

Følgende forutsetninger og premisser er lagt til grunn for vår rapport:

Rapporten er basert på opplysninger mottatt fra eier/advokat Erik Wold (herunder begjæring

om jordskiftesak av  02.03.2016  og bemerkninger fra øvrige parter av  11.05.2016).  Vi har i

tillegg innhentet kartgrunnlag fra kommunen samt foretatt innmåling av mulige vegtraseer.

Eiendomsopplysninger er basert på opplysninger i Gislink, ref. kartutsnitt bilag 1.

Vi har i vår rapport kun vurdert alternativ vegtilkomst til nytt boligfelt, tekniske installasjoner

som vann og avløp mm, er ikke medtatt i vår vurdering.

Vår rapport vil kun omhandle tekniske vurderinger, og vil ikke ta stilling til eller omhandle

ansvarsforholdet mellom utbygger og øvrige berørte parter.

Rapporten omhandler faglige vurderinger, som tar utgangspunkt i og refererer til Teknisk

forskrift samt øvrige relevante lover og forskrifter. Det vises til spesifikke henvendelser ide

enkelte punkt  i  rapporten.
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2 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVE LØSNINGER

2.1

2.1.1

Alternativ:

Vi har vurdert fem alternative mulige tilkomstveger til nytt boligfelt. Alternativene fremgår av

vedlagte kartutsnitt jfr. bilag 2. Ellers vises til bilderjfr. bilag 3.

I  vår vurdering har vi lagt til grunn eksisterende situasjon for hvert alternativ, samt beskrevet

mulig teknisk løsning sett opp imot gjeldende tekniske krav.

Det er lagt til grunn en utbygging som tilsvarer økt trafikkbelastning på eksisterende veger

med  15-20  biler.

Følgende alternativer er vurdert:

2.1.1  A  -  Adkomst via Haukabøvegen.

2.1.2 81 -Adkomst via Pelskroken mot øst.

2.1.3  82  -  Adkomst via Pelskroken mot vest.

2.1.4  C  -  Adkomst  via  Hansbakken/Severinesveg.

2.1.5 D  —— Adkomst via Djupdalsvegen.

Følgende faktorer er vedlagt i vår konsekvensvurdering:

Reguleringsmessige forhold.

-  Grad av inngrep på eiendommer tilhørende andre.

Terrenginngrep

- Utbyggingskostnader sett i forhold til boligfeltets størrelse.

Alternativ A  -  Adkomst via Haukabøvegen:

Registrering:

Vi har foretatt innmåling og profilering av eksisterende veg jfr. bilag 4. Som det fremgår av

profil i bilag 4, er det ca 40 meter høydeforskjell mellom punkt A1, punkt for avkjøring fra

Haukebøvegen, og punkt A2, punkt for eventuell videreføring av veg frem til planlagte veger i

nytt boligfelt. Som det videre fremgår av samme profil, har eksisterende veg mellom punkt

A1 og A2, delvis  stigningsforhold på over 28  %  og gjennomsnittlig stigning på ca 20%.

Beskrivelse mulig løsning:

Vi har for vår vurdering lagt til grunn at en ny veg med formål som tilkomst til nytt boligfelt,

har en maksimal stigning på 8%  i henhold  til gjeldende krav.

Om man skal kunne oppnå en veg med ett gjennomgående fall på maksimalt  8  %  fra punkt

A1 til AZ, vil man måtte bygge en ny veg på minimum 500 meters lengde, i praksis noe lengre

for å kunne tilpasse vegen i svinger og kurver. Vi har som illustrasjon, foretatt en skjematisk

skissering av mulig løsning på kartet jfr. bilag 2. Itillegg vil det måtte etableres ny veg i lengde

ca 100 meter fra punkt A2 frem til tilknytning veg i  nytt regulert område jfr. bilag 2.

Konsekvensvurdering:

Konsekvensene av beskrevet løsning vil være:

Reguleringsendring for innregulering av ny veg (LNF område)

Kjøp av grunneiendommer fra eiendom  135/14  og 135/48.

Vesentlige terrenginngrep i bratt og ulendt terreng, med skjæringer og fyllinger.

Vesentlige kostnader med utbygging.
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2.1.2

2.1.3

Totalvurdering:

Eksisterende veg kan først og fremst på grunn av stigningsforhold ikke benyttes. For å oppnå

en tilkomst i henhold til gjeldende krav, må det etableres en ny veg som både vil gi vesentlige

terrenginngrep og vil gi en utbyggingskostnad som etter vår vurdering ikke står i forhold til

omfanget av utbygging.

Totalt sett vurderer vi alternativ A til å være en lite egnet og reelt sett en ikke aktuell løsning.

Alternativ Bl  -  Adkomst via Pelskroken mot øst:

Registrering:

Vi har foretatt innmåling og profilering av eksisterende veg jfr. bilag 5. Som det fremgår av

profil i bilag 4, er maksimal stigning på denne vegen 9,7  %  mens gjennomsnittlig stigning er

ca 7 %. Siste del av vegen, er plassert inntil og foran innkjøring til garasjeanlegg jfr. bilag 2.

Beskrivelse mulig løsning:

Eksisterende veg har delvis noe høy stigning, med totalt sett er alternativ Bl en teknisk sett

akseptabel løsning, med unntak av at plassering av ny adkomst vil komme i konflikt med inn-

og utkjøring av garasjeanlegg. Mulig løsning vil derfor være å rive garasjeanlegg og anlegge

dette på nytt sted, for eksempel på tilstøtende eiendom 135/56.

Konsekvenser:

Reguleringsendring mht endret løsning ga rasjeanlegg. Eksisterende infrastruktur kan

beholdes og berøres ikke.

— Nødvendige avtaler med eiere (alternativt privat ekspropriasjon) av garasjeanlegg samt

kjøp av eiendom 135/56, og 135/46. Riving og bygging av nytt garasjeanlegg med

tilhørende adkomst. (Alternativt kan garasjeanlegget bli stående og benyttet til terrasse

for tilknyttet eiendom som idag, men stenges for mulighet til bruk til garasje.)

- Tilknytning til regulert veg i nytt boligfelt (veg beliggende lengst mot syd i nytt  felt) jfr.

illustrasjon i bilag 2, vil kunne etableres med fallforhold på veg som tilfredsstiller dagens

krav og uten vesentlige terrenginngrep.

-  Totalt sett moderate utbyggingskostnader, selv med bygging av nytt garasjeanlegg og

kjøp av grunneiendom tatt i betraktning.

Totalvurdering:

Totalt sett vurderer vi alternativ 81 vil etter vår vurdering gi en teknisk god og akseptabel

løsning, forutsatt at garasjeanlegget blir flyttet og etablert på nytt sted som beskrevet.

Alternativ 82 -Adkomst via Pelskroken mot vest:

Registrering:

Vi har foretatt innmåling og profilering av eksisterende veg jfr. bilag 5. Siste del av

eksisterende veg frem til avslutningspunkt har noe høy stigning. Høydeforskjell mellom

endepunkt 82 og til avkjørsel A2, er ca 15 meter. Ny tilførsel kan videreføres fra A2 til ny

regulert veg syd for og langs eiendommene 135/36-38-39-40. Høydeforskjell mellom A2 og

ny regulert veg er vurdert til ca 3 meter.
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2.1.4

Beskrivelse mulig løsning:

Vi har i tillegg vurdert tilkomst via Pelskroken med videreføring av vegen mot vest jfr. bilag 2.

Vi har for vår vurdering lagt til grunn at en ny veg med formål som tilkomst til nytt boligfelt,

har en maksimal stigning på 8% fra eksisterende endepunkt på Pelskroken.

Om man skal kunne oppnå en veg med ett gjennomgående fall på maksimalt  8  %  fra punkt Bl

til A2, vil man måtte bygge en ny veg på minimum 175 meters lengde. l tillegg vil det måtte

etableres ny veg i lengde ca 100 meter fra punkt A2 frem til tilknytning veg i nytt regulert

område jfr. illustrasjon i bilag 2.

Konsekvenser:

Reguleringsendring for innregulering av ny veg (LNF område)

Nødvendig kjøp av grunneiendom fra eiendom 135/14 og 135/48.

-  Noe fjellskjæring i område tilknytning eksisterende veg. For øvrig relativt små

terrenginngrep.

Tilknytning til regulert veg i nytt boligfelt (veg beliggende lengst mot syd i nytt felt), vil

kunne etableres i henhold til gjeldende krav mht. fallforhold på veg.

Relativt høye utbyggingskostnader knyttet til etablering av ny veg.

Totalvurdering:

Totalt sett vurderer vi alternativ Bl vil etter vår vurdering gi en akseptabel teknisk løsning.

Tiltaket vil kreve omregulering til vegformål i LNF område. Tiltaket vil videre medføre noe

fjellskjæring i overgangen til ny vegtrase.

Totalt sett anser vi alternativ 82 for å være en mulig løsning men vil sannsynligvis gi for høye

utbyggingskostnader som ikke står i forhold til omfang av utbygging.

Alternativ  C  -  adkomst via Hansbakken/Severines veg:

Registrering:

Vi har foretatt innmåling og profilering av eksisterende veg jfr. bilag 6. Som det fremgår av

profil i bilag 6, er maksimal stigning på denne vegen 10,7  %  mens gjennomsnittlig stigning er

ca 8,7 %. Eksisterende veg, spesielt nedre del, er delvis uoversiktlig i svinger og kurver, samt

noen avkjørsler fra vegen.

Eksisterende veger er bygget i henhold til tidligere norm for utforming av atkomstveger i

boligområde jfr. vedlegg 7, når det gjelder bredde på veger. (Krav til utforming av denne type

veger/gater er endret, jfr. bilag 8, utdrag av Statens Vegvesen håndbok N100).

Beskrivelse mulig løsning:

A): Tilkomst via alternativ  C  uten gjennomføring av tiltak på eksisterende veger.

Konsekvenser:

Søknad om dispensasjon fra bygningsmyndighetene mht avvik fra krav til utforming

av tilkomstveg (eksisterende).

ingen behov for kjøp av ytterligere grunn/eiendom.
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2.1.5

Økt belastning på eksisterende veg, som  i  tillegg til å ha for høy stigning i  forhold  til

dagens  krav, så er vegen i tillegg smal og er uoversiktlig, og tar i liten grad hensyn til

barn samt gående og syklende for øvrig.

Dagens veger er etter vår vurdering lite egnet i forhold til kjøring og vedlikehold

spesielt under vinterforhold, det samme gjelder mht. tilkomst for renovasjon,

brannbil mm. Det er ikke anlagt veggrøfter langs eksisterende veger, noe som vi

antar medfører avrenning langs veger, med de driftskonsekvenser det medfører

spesielt på vinter. Reffor øvrig utdrag fra NB  312.112  i vedlegg 9.

Tilknytning til regulert veg i nytt boligfelt (veg beliggende lengst mot syd i nytt felt),

vil kunne etableres i henhold til gjeldende krav mht. fallforhold på veg.

Ingen ytterligere utbyggingskostnader.

B): Tilkomst via alternativ  C  med gjennomføring av tiltak på eksisterende veger.

Det vil være mulig å utbedre eksisterende vegtraseer. Dette ved å fjerne fjellknauser inn mot

vegen, samt foreta breddeutvidelse både for å utvide vegbredden (asfaltert areal) men også

forbedre forholdene for møtende trafikk og gående/syklende på en bedre måte, i tillegg til at

vegen vil bli bedre oversiktlig. Fallforhold på vegene kan ikke utbedres, og det vil ikke være

mulig å utbedre vegen til dagens krav jfr. vedlegg 8.

Totalvurdering:

Utbygging av tilkomst via alternativ C uten gjennomføring av tiltak på eksisterende veger, er

etter vår vurdering ikke å anbefale. Eksisterende veger har imidlertid en tilstand som gjør at

vi ikke ser å ville anbefale dette alternativet. En ytterligere trafikkbelastning vil, sett ut i fra

sikkerhet til myke trafikanter spesielt, samt til driftsmessige forhold, ikke være å anbefale.

Dersom det imidlertid gjennomføres tiltak som foreslått ovenfor, vil en tilkomst via alternativ

C  kunne  anbefales.

Vi ser at en utbedring som foreslått vil være utfordrende både praktisk, økonomisk og i

forhold til berørte og tilknyttede eiendommer. Sett  i  forhold til andre alternative løsninger,

vil vi likevel anse dette for å være ett alternativ som anbefales vurdert.

Alternativ D  -  adkomst via Djupdalsvegen.

Tilkomst alternativ 0 er vurdert fra nytt boligfelt via eiendom  21/96  med utkjøring til

Djupdalsvegen. slik det fremgår av vedlagte «Planskissse 04.10.16», vedlegg 10.

Vi har foretatt innmåling og profilering av Djupdalsvegen jfr. bilag 11. Som det fremgår av

profilen, er stigning på vegen fra planlagt ny avkjøring til kryss mot Hansbakken på 9,8  -  10 %.

Dette med unntak av øvre del mot kryss Hansbakken.

Konsekvenser:

Nødvendig kjøp av grunneiendom fra eiendom  21/96.  (Er gjennomført.)

Det forutsettes at ny tilførselsveg fra Djupdalsvegen og inn i nytt boligområde, bygges i

henhold til gjeldende krav og forskrifter.

Det forutsettes at det ikke vil være behov for terrenginngrep utenfor nytt

reguleringsområde, for å kunne etablere ny tilførselsveg.
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Helning på Djupdalsvegen er  godt  over  dagens  krav på 8%.

Tilknytning til eksisterende Djupdalsvegen er  planlagt  vil bli etablert i ett område med

stigning ca 10  %  stigning.  Dette er ikke gunstig, og kan skape trafikale problemer spesielt

på vinterføre.

Eksisterende Djupdalsvegen er bra oversiktlig i  begge retninger, og har en bredde og

kvalitet som kan forsvare den relativt mindre økning i  trafikk som her planlegges, uten at

det vil være behov for utbedring eller oppgradering av vegen ut over vanlig vedlikehold.

Foruten grunnkjøp, vil utbyggingskostnader knyttet til etablering av ny veg bli lave.

Totalvurdering:

- Vi vurderer alternativ  D  til totalt sett  å  gi en akseptabel teknisk løsning. Den største

negative konsekvensen vi kan se, er etablering av innkjøring på Djupdalsvegen med

relativt høy stigning. Dette vil kunne medføre trafikale problemer på vinterføre.

Alternativ D gir forholdsvis lave utbyggingskostnader som vil stå iforhold til omfang av

den planlagte utbyggingen.

OPPSUMMERING

Ut i fra vårt mandat fra oppdragsgiver, har vi gjort vår vurdering av tilkomstforholdene. Etter vår

vurdering vil totalt sett alternativ D være det beste alternativet.

Molde 14.02.2017

ÅF/ågäzx AS

Geir inge Hax/ä

Senioringeniør/Daglig leder
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Vedlegg 2  -  Bilder Djupdalen Panorama

Bilde 1: Alternativ A — eksisterende avkjøring fra Haukabøvegen

 

Bilde 2: Alternativ A  — terreng vest for eksisterende veg/sti.
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Vedlegg 2  -  Bilder  Djupdalen Panorama

Bilde 7: Alternativ C  — avslutning av eksisterende veg ned mot planlagt utvidelse.
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Bilde 8: Alternativ C  — nedre del av eksisterende veg ned mot planlagt utvidelse.

. . . .,-

S  "  _- \ '

" . '
,

?

u

! i»...i &. _ ..

, a» - -
e' ' l .' '

Y  u. -3. «  "
I: iW-"-'

' .tl '1. "S'—*, . ..-  "  "-
g " ' -  n -- J. <.. __

. , "nah" - 4.» ,

‘  .  A .' ,.

'N.

,  .==»<-—--'."»-°,?—.2-.= -

».: '  "'..u- .

; -'  * 5-1:" "? ill—'   







Z li/Vedlegg 2  -  Bilder  Djupdalen Panorama 31

Bilde 11: Alternativ D - fra nytt kryss mot øst:
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Bilde 12: Alternativ D — fra nytt kryss mot vest:
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Vedlegg 2 -  Bilder Djupdalen  Panorama

Bilde 11: Alternativ D — plassering ny tilførselsveg:
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Bilde 12:  Alternativ  D  — tilkobling ny avkjøring (ved  hvit kassebil):
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B.4 Kjørebane

Kjørebanens tverrsnitt kan bestå av:
kjørefelt

-  sykkelfelt

-  kollektivfelt/sambruksfelt

l gater med norisontalkurveradius mindre enn 500 m, vurderes behov for breddeutvrdelse. se
kapittel F.3.

Tabellene 8.2 — 86 viser ulike varianter av tverrprofil for kjørebanen og feltbredder. Dersom det er

mange busser og/eller tunge kjøretøy kan kjørefeltbredder økes etter en fraviksbehandiing.

Forklaringer til forkortelser i tverrprohltegningene:

Kk  =  kantsteinsklaring
Sf  =  sykkelfelt
Kjl  =  kjørefelt

Kof= kollektivfelt

8.4.1  Ett kjørefelt

Tabell 8.2 viser nar gater kan bygges med  1  kjørefelt. hvilke element tverrprohlet da består av og

bredde på elementene i tverrprofilet.

Tabell  8.2:  Gate med  1  kjørefelt (mål i m)

Fartsgrense 30 km/t og
ÅDT  <  300 " m n
Det bør være møte eller 0.25 3.5 0,25
passeringsmulighet  for  hver
100 meter

8.4.2 To kjørefelt

Tabell 8.3 viser når gater bør bygges med 2 kjørefelt. hvilke element tverrprofilet da består av og

bredde på elementene i tverrprofilet.
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Tabell 8.3: Gate med 2 kjørefelt (mål i rn)

e.,

Fartsgrense 30  -  40 kmlt

ÅDT 0  '  4000 09 Ki m m xx
ÅDT tunge  <  100 0.25 2.75 2.75 0.25

Fansgrense 30  -  40 km/t
ÅDT  o  -  4000 og
ÅDT tunge  >  100 eller k . '
ÅDT 4000  -  15000 å,” ::; :10 år;;

Fansgrense 50 km/t
ÅDT 0  -  0000

Fartsgrense 50 km/t
ÅDT  sooo - 15000 u n, w "

0.25 3.25 3,25 0,25

l gater med 50 km/t. ÅDT  8  000  — 15 000 og lite tungtrahkk kan kjøreleltbredden ener en fravrks-

behandling reduseres til  3  m.

Sykkelfelt, kollektivfelt. sambruksfelt. holdeplasser for buss, vareleveringslommer eller kantparkering
kommer  i  tillegg. i henhold til kravene l kapitlene  8.4.4  - 8.5 3.

8.4.3 Fire kjørefelt

Tabell B.4 viser når gater bør bygges med  4  kjørelelt. hvilke element tverrproh'lel da består av og

bredde på elementene i tverrprof'ilet

Dersom det ut fra kapasitetSvurdermger viser seg å være beh0v for flere enn  4 felt.  skal også de

øvrige feltene ha bredde  3  m.

Midtdeler vurderes i Herleltsgater. Ved gangfelt bør eventuell midtdeler være minimum 2  m bred.

Tabell 8.4: Gate med 4 kiorelelt (mål i m)

Fartsgrense 30, 40 eller 50 lun/t
ÅDT  >  15000 Kit Kil Kn xji x,! Kk

0,25 3,0 3,0 3,0 3.0 0.25

Sykkel'elt. kollektivfelt, sambrukslelt. holdeplasser lor buss. vareleveringslommer eller kantparkering

kommer i tillegg. i henhold til kravene i kapittel 5.4.4  -  8.53.

25
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for  syklister  og andre raske trafikanter, både av hensyn

til gående og fordi sikten for bilister mot fortau er tilpasset

fortaustrafikk  i  gengfart. Se  [947] og pkt. 23.

Lite trafikk gir få ulykker

Ulykker er konsentrert til veier med mye trafikk og kryss

mellom slike veier. Korte blindveier i boligstrøk er blant de

minst trafikkerte bilveistrekningene. Med dagens ulykkes—

frekvens går det svært lang tid mellom hver dødsulykke på

slike veier. Det er derfor viktig at det kun er atkomsttrafikk  i

boligområdene. Se pkt. 4 for beregning av trafikkmengde.

Langsom trafikk reduserer skedegreden

En dansk undersøkelse  [938] viser at antall ulykker og

skadegraden blir redusert der hvor gater blir ombygd fra

50 km/t til «stilleveje» eller «oppholds- og lekeområder»

med fartsgrense på 15—30 km/t. Undersøkelsen viser at

lavere hastighet reduserer tallet på alvorlig skadde med

hele 78 %. Lavere hastighet fører ikke nødvendigvis til

færre ulykker og uhell. men skadegraden/konsekvensene

blir dramatisk redusert.

Anta at man akkurat klarer a stoppe foran en hindring når

man kjører i 30 km/t. Hadde man kjørt i 40 km/t. ville man

kollidert f 35 km/t. og hadde man kjørt i 50 km/t. ville man

kollidert i 50 km/t. forutsatt ett sekunds reaksjonstid og

tørr asfalt.

Se pkt.  3  og 5  for utforming av veier med langsom trafikk.

Veityper og hovedprinsipper

Veinormaler

Bladet tar utgangspunkt i Vegdirektoratets håndbok 017:

Veg- og gateutforming — Normaler  [950],  som gir detaljene

anvisninger for utforming av forskjellige veityper. Den er

viktig for vei- og arealplanlegging i Norge. og prinsippene

har vakt interesse også internasjonalt. Et grunnleggende

prinsipp er skillet mellom fire veityper: hovedveier. samle-

veier, atkomstveier og gang-lsykkelveier. Se også fig. 22.

Utforming av gang-lsykkelvei er ikke nærmere behandlet i

dette bladet. annet enn på prinsipielt nivå i pkt. 23 og 62.

De tre første veitypene utgjør hver omtrent en tredel av

kjøreveinettet. Typene blir ytterfigere spesifisert etter om-

givelsene: spredt bebyggelse, middels tett bebyggelse og

bybebyggelse.

Differensiering

Differensiering betyr  a  gjøre forskjellig. Et differensiert

veinett vil si at noen veier er bygd for store trafikkmeng-

der og store hastigheter. mens andre bygges for liten og

langsom trafikk. Veitypene er vesensforskjellige i funksjon.

trafikkmengde og ønsket kjøreatferd. Pa hovedveier ønskes

rask og jevn awnkling av store trafikkmengder (fire felt og

midtdeler). pa atkomstveier ønskes langsom kjøring pa

fotgjengeres premisser.

Vegdirektoratet anbefaler et lite antall veityper med svært

forskjellig standard, se fig. 22. Hovedveier kan være firefelts

eller tofelts. samleveier vanligvis tofelts. Atkomstveier som

betjener småhusområder. kan bygges med ett felt ener

visse kriterier.
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Fig. 22
Veisystem etter [950]

Et differensiert veisystem er bygd opp av hre veityper. Hovedveier med

god kapasitet er dimensjonert for stor hastighet, mens utformingen av

sem/ever'e/ og Atkomstveier bør gjøre det vanskelig I  kjøre fort i nær-

heten av boliger. Samleveier og atkomstveier har begrenset lengde.

Gangveier bør føres gjennom grønne områder. og i tillegg bør det være

gangveier som er trygge i mørket

Med et lite differensiert veinett kan trafikksikkerheten bli

mindre god fordi man får en «omvendt» kjereatferd av det

som er ønskelig: Der det er stor trafikk. går det tregt. og der

det er liten trafikk. blir det muligheter for  å  kjøre fort.

Separering

Separering vil si å skille trafikanter av ulik type og gi dem

hvert sitt veisystem. Allerede i antikken (som i Pompeii)

finner vi eksempel på at gående og kjørende trafikk var

skilt med en fortauskant. I teorien kunne man tenke seg

separerte veisystemer for trailertrafikk. personbiltrafrkk osv.

I dag er det vanlig å  skille bare mellom biltrafikk og myke

trafikanter. Separering er særlig aktuelt der trafikkmengden.

og dermed ulykkesrislkoen. er stor.

Syklister og andre raske. myke trafikanter bør separeres

fra gående og lekende. Fortau eller gang-lsykkelvei uten

intern separering er ofte en utilfredsstilfende løsning for

myke trafikanter.

Myndighet

Myndighet til a fravike veinormalene innenfor forskriftens

rammer er lagt til Vegdirektoratet for riksveier, til fylkesutval-

get forfylkesveier og til formannskapet for kommunale veier.

Det betyr at de enkelte kommunene kan fastsette særskilte

normaler for kommunale veier. noe som i praksis har stor

betydning for utforming av tettbebyggelse.

Veiutforming og fart

Hensikt

Lav fart er avgjørende for  å  redusere antall skader og ska-

degraden i tettbebyggelse og boligområder. Utformingen av

veiene i boligområder er det beste virkemidlet for  å  holde

farten lav.
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Fartsnivå

Dimensjonerende fart. En vei blir utformet ut fra et tenkt

fartsnivå (dimensjonerende fart). Dimensjonerende fart

avgjør  altså veiens  geometriske  utforming. Det lins eksakte

beregninger som angir sammenhengen mellom dimensjo-

nerende fart og veiens detaljutforming. blant annet veiens

bredde. siktforhold og minste horisontale svingradius.

Faktisk hasn'ghetsnivå. En veis dimensjonerende fart er ikke

allment kjent. og veier blir som regel skiltet med vesentlig

lavere hastighet enn den dimensjonerende.

Det faktiske hastighetsnivået på en vei er definert som den

hastighetsgrensen som overholdes av 85 % av kjørende

traiikk. Som regel ligger hastighetsnivåef noe over det som

er skiltet for en veistrekning.

Fartsvennlig utforming bare for hovedveier

Slake svinger. sikt langt fram og bred veibane legger

iorholdene til rette for høy hastighet. Dette benyttes ved

prosjektering av veier for god trafikkawikling og lorbindes

med høy kvalitet og god veistandard. Slike tiltak er menings-

fylte og effektive i hovedveinettet. Men brukt på veier inne i

bebyggelse vil slik veiutforrning virke mot sin hensikt, fordi

kjøreatferden da blir som på hovedveier med for høy fart og

flere og alvorligere ulykker. Veien blir lite sikker— den har for

høy standard.Tiltak som fører til høy kvalitet på hovedVeier.

fører altså til lav kvalitet på atkomstveier i tettbebyggelse

og boligområder. se fig. 33.

 

Fig. 33

Atkomstver med for hey standard. som både gir for høy Ian og koster

mer enn nødvendig

Denne atkomstveien er lite trafikkert. men har utforming som en

hovedvei. Veibanen er 8 rn bred. det er fortau på begge sider. lange

rettsfrekk og god sikt framover. Veien ble skittet til 30 km/t. Seinere ble

dette endret til 50 km/t og veien likk humper Om anbefalt bredde og

uttorming av etkomstvei. se pkt. 5.

Fartsdempende utforming for atkomstveier

Kunnskapen om dimensjonerende fan kan og bør benyttes

til å holde farten nede i boligområder med lite eller ubetyde-

lig trafikk. Slike tiltak på atkomstveier er:

—  smal veibredde

—  svinger og korte rettstrekninger

Krappe svinger er et effektt lartsdempende tittak. men

oppleves ikke irriterende. Svinger gir også relativt kort tri

sikt framover, og kort sikt bidrar til at farten settes ned.

Sidesikten bør derimot være god. slik at man lett ser barn

som leker i nærheten av veien. Se utdyping i pkt. 5.
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Bedre terrengtilpasning og økonomi med trafikksikre

atkomstveier

Smale. svingete veier har en standard som gir mulighet for

smidig tilpasning til utfordrende og kostbart terreng. Med

en lav dimensjonerende {an  i  boligområder (tilpasset stan-

dard) kan man altså tilgodese trafikksikkerhet. økonomi og

terrengtilpasning samtidig.

Beregning av trafikkmengde i boligområder

Hensikt

For å tilpasse veistandarden til den aktuelle situasjonen må

vi kjenne til trafikkmengden, særiig i rushtiden.Trafikkmeng-

den forteller mye om kvaliteten i et nærmiljø.

Erleringstall

Trafikkmengden til og fra et boligområde kan beregnes på

grunnlag av antall boliger i området eller antall biler beboer-

ne disponerer.

Vegdirektoratets håndbok for trafikkberegninger  [951]

oppgir gjennomsnittlig antall turer per bolig til 3,5 per dag.

Variasjonsområdet er imidlertid ganske stort. og man angir

2.5 til 5.0 bilturer per bolig som et erfaringstall. Byggforsks

undersøkelser viser enda større spredning. noen hushold-

ninger har ikke en eneste biltur i løpet av en uke. mens

andre kan ha fra 15 til 20 turer daglig.

Bilholdet (antall biler per husholdning) er høyt der hushold-

ningene har høy inntekt, der det er grisgrendt og der kollek-

tivtilbudet er dårlig. Høyest ligger kommuner på Nord-Jæren

med ca. 1,4 biler per husholdning. lavest ligger sentrale strøk

i Oslo øst med  0.34  biler per husholdning.

Beregningemåter

Trafikkmengde blir beskrevet på ulike måter. avhengig av

formål.  I  lagmiljøet angis trafikkmengden som årsdøgntrafikk

(ÅDT). mens beboere lettere forholder seg til antall biler i

kvarteret når trafikken er på det travleste. Det henvises til

spesiallitteratur om dette emnet [950].

Arsdegnlrafikk (ÅDT) angir gjennomsnittlig antall bilpasse-
ringer av et punkt per døgn. basert på tellinger over et helt

år. I praksis telles imidlertid bare ett eller to døgn. ÅDT

benyttes i diskusjoner om tralikkbelastning i ulike miljøer.

Det er konkret og enkelt å måle.

Rushrrmen er dimensjonerende for uttorming av veianlegg.

Vanligvis anslås rushtimen til å ha  10—12  %  av årsdøgn-

trafikken. Ved å telle trafikken i ettermiddagsrushet og ta

ut de travleste 60 minuttene kan vi få et brukbart bilde av

trafikkbelastningen over døgnet på dette stedet.

Biler per kraner. Et mer håndgripelig mål på trafikken  l

stille boligveier er den maksimale mengden av biler per

kvarter. ÅDT vil vanligvis være antall boliger multiplisert med

3.4-4.0.  Erfaring tilsier at antall boliger i en blindvei delt på

10 gir et godt anslag for maksimalt antall biler per kvarter,

det vil si at en bolrgruppe på 50 vil generere  5  biler per

kvarter i gjennomsnitt i den travleste tiden. Av dette følger

at ÅDT-tallet delt på  34—40 tilsvarer antall biler i det travleste
kvarteret. Resten av døgnet er det mindre trafikk.
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Atkomstveier

Kerakteristikk

Atkomstveier har blandet funkspn med  kjøring. opphold

og lek. i motsetning til samleveier, som er tenkt primært

for transport og for a gi atkomst til andre veityper. altså ren

kjørefunksjon.

Vi ønsker lav fart på elkomstveien fordi man  innser  at barn

kommer til a leke på og ved  veien.  Veien bør utformes med

sikre runder der barna har lov til a sykle. løpe og utfolde seg

uten å komme ut på samleveien. Det betyr at atkomstveier

bør legges isløyfer, eller at gang/sykkelveier har forbindelse

med atkomstveier på en slik måte at de gir mulighet for

rundturer, se fig. 22.

Gang/sykkelveier er forbeholdt myke trafikanter og bør

ikke tjene som atkomstvei for biler. Bare unntaksvis kan

gang/sykkelveier brukes som atkomst. og i så fall til et fåtall

eksisterende boliger.

Å styre farten ved hjelp av veiens design

(integrert fertsdemplng)

Atkomstveier er underlagt kommunale veinormaler. Veg—

direktoralels håndbok 017 [950] foreslår en standard på

atkornstveier som vil redusere hastigheten uten bruk av

tradisjonelle trafikksikkemetstiltak. Dette kan kalles integren

tartsdemping, og vil si at veien helt fra prosjektstadiet utfor-

mes for  å  holde hastigheten nede. Det gjøres med mange

virkemidler (se pkt. 53 til 58), som spenner fra hovedgrep i

reguleringsplanen via veiens geometri og til parkeringsløs-

ninger. Øvrige fartsdempende tiltak er ikke nødvendig.

Veier med integrert fartsdempmg kan gi:

—  reduserte anleggskostnader

—  rimeligere veivedlikehold

— bedre trafikksikkerhet

—  rimelig trygge lekesteder

— bedre bevaring av natur og vegetasjon

—  beskjedent arealforbruk til vei

Lengde og type

En atkomstvei med  30—50  boliger blir ca. 250  m  lang og gir

en trafikkmengde på ca. 200 ÅDT. Med maksimal trafikk-

mengde på ca. 200 ÅDT (ca.5biler i løpet av det travleste
kvarteret) vil atkomstveien ha tilstrekkelig lav trafikkmengde

til at det er mulig å benytte de lartsdempende tiltakene

beskrevet i dette punktet.

Atkomstveier bør utformes som blindveier eller sløyfer (to

«blindveier» som er knyttet sammen innerst), se fig. 22.Vei—

sløyfar gir enklere brøyting og mer effektiv servicetratikk enn

blindveier ved at man slipper rygging eller stor snuplass.

Dersom atkornstveier er for korte. vil barn trekke mot sam-

leveien og samles og leke der. Det er ikke ønskelig. Derfor

er det viktig at atkomstveier i småhusbebyggelse heller ikke

er vesentlig kortere enn ca. 250 m.

Det er vanskelig å angi anbefalte veilengder l tettere be-

byggelse. men prinsippene er de samme som for småhus-

områder.

Veibredde og veiprofil

Valg av smal vei. Det mest effektive tansdempende en-

kelttiltaket er en enfelts svingete vei. se fig. 542 a og b.

Forutsetningen er ÅDT under 200,det vil si atkomstvei for

opp til 50 boliger i en blindvei eller 100 boliger i en sløyfe.
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Veien bør ikke være enveiskjørt. Ved enveiskjørt vei vet man

at man ikke møter noen. og øker fanen.

Flere kommunale veinormaler krever bredere veier enn det

Byggforsk anbefaler. Anlegg av smalere atkomstvei enn

normalen i kommunen må derfor drøftes og vedtas på et

tidlig tidspunkt. Se pkt. 22 om differensiering.

542 Enfelts vei er  å  foretrekke. av areal- og kostnadshensyn,

og for  a holde  farten nede. Enfelts vei kan utformes med

3.5 m asfalten dekke. Det er viktig at asfaltbredden ikke er

større. for det vil føre til kantparkering, se pkt. 586. Skuldrer

bør være 2 x 0,5  m  mot grøft og 2 x  0.25  m  mot kantstein,

se fig. 542a og b.

 

Fig. 542 a

Tilstrekkelig bred atkomstvei for opptil ca. 50 boliger

Veien er også tilstrekkelig smal til at farten holdes naturlig nede. Astanen

bredde er 3.5  m  pluss brolagte skuldrer på 2 ! 0.25 rn. Lave stauder.

gmftene hindrerverken sidesikt eler snølagring, men motvirker erosjon
og inntrykk av lorsøolet ingenmannsland.

Kilde: [935]

Skulder Kjørebane' M Kantlinje

Grusl ‘T‘ lAstaft Vegkant

! ' l ; .!
l l

[c.—...t.  J  I  Ms
l snøopplag ; Planeringsbrodde/vogbrodde '

Regulert bredde . '

Fig 542 D

Prom  av enfells atkomstvei

Prinsippet er relatrvt brede grøfter og smalt aslaltoekke. Kjorebanen på

3.0 rn blir ikke merket opp. asfaltdekkel er 3.5 m medregnet asfaltert del

av skulder. planenngsbredden eller vegbredden er 4.0 mAsfaltkanten

beskyttes av gruset skulder eller skulder belagt med sto'galestein. Kjø-

retøy kan møtes ved  Å  ta i bruk innkjørsler til tomtene. Kilde [950]
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Tole/ts atkomstvei med 5,5 m asfalten dekkebredde bør

vurderes når veien betjener mer enn 50 boliger langs blind-

vei eller 100 bolrger langs en sløyfe. Aslaltdekket bør være

smalt og tilpasset trafikkmengden. mens regulert bredde

gjerne kan være romslig.

Grillene må være brede. slake og U-formet slik at de
blant annet har stor kapasitet til å føre bort overtlatevann.

se fig. 542 b. Bredden kan være 1,2 til 1.5 rn. avhengig av

snøforhold. Beboerne kan oppfordres til å holde grøftene

tilsådde og grønne. En V—formet grøft er mindre heldig når

det gjelder tralikksikkerhet, og V-formen gir erosjon som

kan skade asfaltkanten.

Det bør settes av plass til Iangtidslagring av snø. anslagsvis

2/3 av brøytet bredde. det vil si at 3.5 m brøytet bredde

krever ca. 1,2 m snøopplag på hver side. Det kan godt

være grøntareal under snøen. Smale atkomstveier brøytes

i full bredde. som passer over ens med bredden på vanlige

ploger. se også pkt. 546.

Veiens sideområder bør utformes slik at bilføreren har
oversikt over lek og aktiviteter langs veien i et område 20-

30 m framover og fram ti inngangsdørane. Det vil blant annet

si at hekker i dette området er uheldig, men det må gjerne

være lave planter og oppstammede trær langs veien. For å

få tiltalende grønne og velpleide veikanter er det en fordel

om de kan disponeres privat, se Planløsning 330.033.

Brøyting og vedlikehold. Snøploger har en bredde som er

tilpasset smale veier. Oslo Vei opplyser for eksempel at

deres ploger er 3.30 m brede og at de i tillegg har smalere

ploger tor brøyting av fortau.

Svinger (horisontalgeometri)

Smal veibane må suppleres med svinger for å få effektiv

fartsdemping. Svinger virker tartsdempende. spesielt der-

som de er krappe og opp imot 90 grader. T-kryss gir slike

svinger. se fig. 22. Svinger gir mulighet for bedre å tilpasse

veien til ulendt terreng. Rette strekninger mellom svinger

og/eller kryss må være kortere enn 150 m.

Framkommelighet for dimensjonerende kjøretøy gir kravene

til horisontalgeometrien. Det skal være møtemuligheter for

typekjøretøyene personbil og liten lastebil. Minste sving-

radius for ytre forhjul kan være ned til  12.5  m. Dette lører

til svært lav hastighet. Denne radien gir framkommelighet

også for store kjøretøyer som semitrailere. men forutsetter

at veibanen er utvidet i kurvene. se tig. 55.

Stigninger (venikalgeometrl)

WDM ”valgmann f% for vei med 3.5 m
asfaltert dekkebredde og to  %  for bredere vei. Venikalkurve—

radiene bør ikke være mindre enn 100 m.

I  utgangspunktet bør atkomstveier være flate (samleveien

tar høydeforskjellene). l kupert terreng bør veiens vertikal-

geometri følge terrenget slik at man unngår fyllinger og

skjæringer. Det gir rimeligere opparbeiding av tomtene, og

fall og stigninger virker som naturtig fartsdemping.

Kryss og avkjørsler

Det stilles ingen krav til kryssavstand på atkomstveier. Kryss

der atkomstvei munner ut i samlevei. bør markeres visuelt

ved hjelp av geometri. vegetasjon eller bebyggelse. Kryss

bygges som T- eller X-kryss. Kryss på boligveier dimensjo-

neres normalt for typekjøretøy liten lastebil eller lastebil som

kjører i langsom hastighet.
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Eksempel på sving med møteplass
Kilde:[950]

Det stilles ingen krav til avstand mellom avkjørsler. Sikt-

trekanten i avkjørsler bør være 4 m fra veikant og 30—50 m

langs veien. se Vegdirektoratets håndbok 0t7 og Planløs-

ning 330.033.

Boligparkering

Bilfritt ved boligen?” mange sammenhenger kan man ønske

seg et bilfritt område nærmest boligene. Hvor nær boligene

beboerne faktisk kommer til å parkere bilen. avgjør om det

er realistisk å oppnå dette.

Flere ulike parkenhgsmuligheter. For frittliggende bebyggel—

se bør parkering skje dels pa egen tomt. dels på fellesplas-

ser og unntaksvis som kamparkering i veien. Det er ikke

hensiktsmessig å kreve at forbigående toppbelastninger skal

dekkes på egen tomt, derimot bør man ta utgangspunkt i

sambruk som reduserer det totale behovet for parkerings—

areal. Kommunen kan kreve dokumentasjon av at man

senere eventuelt kan opparbeide supplerende parkerings-

plasser.

Frittliggende bebyggelse. Omtrent 60 % av boligene  l

Norge er frittliggende bebyggelse. Her er det fysisk mulig

å parkere på tomta. og praktisk talt alle vil foretrekke å

kjøre fram til døra. De eldste av oss klarer heller ikke å gå

mange skritt utendørs. særlig ikke vinterstid. Da blir bil fram

til døra en nødvendighet. Skal det være livsløpsstandard på

boligene. må det også være mulig å kjøre fram til døra og

komme inn i hovedetasjen uten trapper. Dette er lettest å

oppfylle når tomtene er over  15—20  m brede. fordi det gjør

det mulig å anlegge parkeringsplass i umiddelbar nærhet

av inngangen. I frittliggende bebyggelse med tomter på 15-

20 m bredde eller mer. kommer beboerne til å kjøre fram til

døra. uavhengig av planleggernes intensjoner. Det eneste

realistiske er dertor å planlegge området med kjøring helt

til inngangene.

Om parkeringsløsninger. se Planløsning 330.033.
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Rekkehusområder og liknende småhusområder. For rekke-

husområder og andre  småhusområder med lomtebredder

under 10—1 5 m er det mulig å legge parkeringen i utkanten

av området.  slik  at det blir bilfritt foran boligene.

Lav fart uansett parkeringsplassering. Uansett hvor bilene

parkeres. må bilenes hastighet reduseres i nærheten av

boliger, fordi barns aksjonsradius er tre til lem ganger leng-

re enn den gangavstanden voksne vil akseptere fra bil til

bolig.

Bred vei gir kanfparkering. Der veien er for bred i forhold til

trafikkmengden. viser erfaring at folk parkerer l veibanen.

kanskje for å slippe måking på egen tomt. En økning av

veibanen på enlelts vei fra 3.5 til 4,0 m er ofte nok til slik

uheldig parkering.

Ett resultat av kantparkering er at søppel-. brøyte- og

brannbiler ikke kommer fram, et annet er redusert sidesikt

for eksempel til barn som kommer ut i kjørebanen.

Parkering og grad av utnytting. Teknisk forskrift til plan- og

bygningsloven forutsetter at parkeringsarealet inngår i be-

regningsgrunnlaget for grad av utnytting. Kravet til parkering

må derfor vurderes når grad av utnytting fastsettes.

Samleveier

Karakteristikk

En samlevei er en vei med blandet transport- og atkomst—

funksjon. Fartsgrensen bør være 50 eller 60 km/t. 40 km/t

kan unntaksvis benyttes på eksisterende vei med smal

veibredde og mye bebyggelse. Samleveiene forbinder

atkomstveiene med hovedveiene. Samleveien bør ikke

være lengre enn 2km. og ÅDT bør ikke være over 1 500. !
byer kan det være aktuelt med samleveier med ÅDT opp til

5 000. Samlevei dimensjoneres etter typekjøretøy lastebil

eller semitrailer etter en vurdering av virksomhetene i

området.

Eventuell kollektivtrafikk bør gå i samlareien. l utgangspunk-

tet er det en fordel om samleveiene er blindveier. Hvis ikke

bussen har endeholdeplass innerst i samleveien, gir blinde

samleveier lite rasjonelle bussruter. Man bør derfor legge

opp til sløyfer og eventuelt knytte sammen to samleveier

med en egen bussvei (bom styrt fra bussen) for å få rasjonell

kollektivtrafikk.

Myke trafikanter

Samleveier har ofte en relativt høy andel myke trafikanter.

selv om man i høy grad kan unngå lekende barn. Myke

traikanter kan ivaretas med fortau og sykkelfelt i kjøreba-

nen. eller man kan anlegge paralleltførte gang—lsykkelveier

hvor gående er separert fra syklister og andre raske. myke

trafikanter. Se også pkt. 23.

Mye tyder på at det er behov både for gang/sykkelvei I eller

parallelt med samlevei (nyttetransport) og gang/sykkelvei

som knytter sammen blindenden av atkomstveier og grønt—

drag (hygge og lek). Se også  [947] og [950].

Dersom raske. myke trafikanter skal benytte egne traseer

istedenfor kjørebanen. er to forhold vesentlige:

— Raske, myke trafikanter er mer følsomme for stigninger

i veibanen enn motoriserte trafikanter, og valget mellom

alternative veier avgjøres ofte av stigningsforhold. Syk-

kelveien bør derfor minst være like slak som kjøreveien.
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—  Sykkelveien bør ligge slik at man har synskontakt med

kjøreveien, og det bør ikke være lange strekninger hvor

det ikke er mulig å forflytte seg fra sykkelveien til kjøre—

veien.

Raske. myke trafikanter er mer følsomme for sand. grus.

ujevnheter og hull i veibanen enn bilister. Derfor er renhold

og vedlikehold av sykkeltraseer viktig.

Voiprofilot

Samleveier bygges med to felt, hvert på 2.5 til 2,75 m

bredde. pluss skuldrer. Det gir en asfalten dekkebredde på

5.5 til 6.0 m. Eventuelt sykkelfelt kommer i tillegg til dette.

Isldebratt terreng vil en parallellført gangvei gi store teneng—

inngrep. og det bør vurderes egen trasé for gangvei. Den

kan eventuelt legges på et annet nivå enn samleveien.

Kryss og avkjørsler

Kryssavstanden mellom samleveier og mellom samlevei og

atkomstvei bør ikke være mindre enn 50 m og bestemmes

for øvrig ut fra hensyn til kødannelse. Kryssene bygges

normalt som T- eller X-kryss. Rundkjøring kan være et

alternativ i kryss som er typiske knutepunkt og der mange

velarmer møtes.

Antallet avkjørsler direkte til samlevei bør reduseres så mye

som mulig. En veiledende øvre grense er seks avkjørsler

per km for nyanlegg og ti for utbedringer.

Enkeltavkjørsler til bolig kan unntaksvis tillates. Samleav-

kjørsler anbefales. l industriområder gjelder ingen krav til

antall avkjørsler. Parkering bør ikke forekomme på samle-

veier, men stopp kan være tillatt.

Dersom man ikke forutsetter syklister, rulleskøytende o.l. i

kjørebanen, må man ta hensyn til siktforhold for og til raske,

myke trafikanter ved kryss og avkjørsler.

Fartsdempende tiltak

Veien bør primært utformes (bredde og svinger) slik at

fartsgrensen overholdes. Fartsdempende tiltak kan være

aktuelt på eksisterende samleveier, særlig der fartsgrensen

er lavere enn 50 km/t, se pkt. 8.

Hovedveler

Karakteristlkk

Hovedveier bør føres utenom tettbebyggelse, og blir nevnt

her for å vise forskjellen fra samleveier og atkomstveier.

Hovedvei er en vei med ren transportfunksjon. Hovedvei nær

middels tett bebyggelse bør anlegges som motorvei med

fire felt og midtdeler, motorvei med to felt eller avkjørselsfri

vei. Fartsgrensen bør være 60 km/t eller høyere. Hovedvei

dimensjoneres for semitrailer.

Veiprofilet

Hovedvei med fartsgrense 50—60 kmlt og ÅDT mindre enn

5 000 kan bygges med 8,5 m bredde mellom kantsteinene.

Vei med fire eller flere felt bygges normalt med midtdeler.

Midtdeleren kan sløyfes hvis fartsgrensen er 60 kmlt eller

lavere.

Midtdeleren kan utføres med 3—4 m bredde mellom kjøre-

banene kombinert med betongrekkverk. Midtdeler på
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eksisterende vei kan utformes som metallkonstruksjon

med fjærende langsgående wirer. Det hindrer møteulyk-

ker og kan hindre forbikjøring på tofelts vei. Midtdeler kan

hindre redningsmannskaper i å nå fram ved ulykker på tett

trafikkerte veier. og midtdeler med wire kan være farlig for

motorsyklister.

Det bør settes av plass til langtidslagring av snø. Bredden

på sneopplaget bør være anslagsvis halvparten av brøytet

bredde.  6  m brøytet bredde krever for eksempel 2 m snø-

opplag på hver side. For ytterligere detaljer. se [950].

Kryss

Kryssavstand på hovedvei har betydning for resten av vei-

nettet. Stor kryssavstand fører til et omfattende veinett av

samleveier og atkomstveier.

Ønskelig kryssavstand på hovedvei er minimum 500 ut for

kryss i plan og 1,0 km for planskilte kryss. Det kan være

aktuelt å gå ned på dette avstandskravet, men ikke lenger

ned enn at det blir plass til krysskanalisering og køoppstll—

ling. og aldri lenger ned enn 50 m.

Mlljopriorlterte gjennomkjørlnger på hovedvei

Nesten alle tettsteder har vokst opp langs veier eller gater

beregnet for små trafikkmengder. Økt trafikk etter 1960

har gitt problemer.  I  første omgang ble gjerne problemene

med trafikksikkerhet og parkering løst ved at tettstedet ble

tilpasset veianlegget. Noen bygninger ble etter hvert fjernet

og tidligere tiders lukkede gafebilder ofte erstattet av åpne.

asfalterte arealer. Nedslitte. eldre tettsteder er forsøkt red—

det ved å føre trafikken utenom, med det resultat at nye

kjøpesentre overtar andeler av handelen. En løsning er å

la trafikken gå gjennom tettstedet, men på lokale miljøpre-

misser. Utlonning av veianlegg og utforming av ny bebyg-

gelse er avgjørende for at tettstedet skal være attraktivt. Se

Planløsning 312.101.

Tiltak på eksisterende veier

Bakgrunn

Tidligere ble atkomstveier ofte utført slik at vi i dag anser

dem for å være trafikkfarlige. hovedsakelig fordi veien innbyr

til for stor fart. Slike veier kan selvfølgelig bygges helt om

etter anvisningene i pkt. 5. men ofte er det kun økonomi til

enklere tiltak. Aktuelle tiltak er beskrevet i pkt. 82 til 84.

Skilting

Et trafikkskilt er formelt sett en lokal forskrift. Det er derfor et

lovbrudd å kjøre fortere enn skiltet fartsgrense. Undersøkel-

ser viser imidlertid at skilting med redusen fartsgrense på

eksisterende veier. og uten andre tiltak. kun senker farten i

noen uker ener at skiltene er satt opp. Siden finner trafikken

tilbake til sitt gamle. høye hastighetsnivå [931 ]. Skilting alene

er ikke å anbefale som trafikksikkemetstiltak. men det kan

være nødvendig som supplement til andre tiltak eller som

hjemmel for reaksjoner ved uønsket høy fart.

Automatisk trafikkontroll (fotobokser) kan være en måte å

håndheve skiltet fartsgrense på. men bortsett fra på spe-

sielt ulykkesbelastede steder. er del ikke et aktuelt tiltak

for småveier.
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83 Fysisk fartsdemping på visse punkter
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Fanen på veier som er prosjektert med for høy dimensjone-

rende hastighet. kan reduseres med fysiske. lartsdempende

hindringer på visse punkter. Dette kan være:

-  innsnevringer

—  midtdelere og trafikkøyer

—  fortausutvidelser i kryss

— sideforskyvninger

—  rumlefelt

-  humper

—  endret kryssutforrning

Det er tre generelle ulemper med fysiske hindre som farts-

demping i forhold til smal. svingete vei:

—  Fartsdempingen virker punktvis. og ikke på hele veistrek-

ningen.

—  Hindringene reduserer kvaliteten på veien på en iøynefal—

lende måte.

—  Metoden forbruker mer areal til trafikktormål enn det

smalere vei gjør. Dette arealet kunne vært et tilskudd til

grøntarealene for lek og rekreasjon.

Humper er mest benyttet som fartsreduserende tiltak.

Humper bør utformes som et sirkelsegment. det vil si som

siden av en liggende sylinder nedfelt i veibanen. Resultatet

er ubehagelig vertikal akselerasjon. som kan reduseres ved

å sette ned hastigheten ler humpen.

Typisk tan  over  humper er ca. 30 km/t. Hastigheten blir

imidlertid økt mellom humpene. Resultatet er et ujevnt kjø-

remønster og unødig mye tralikksføy. Dersom humper skal

gi jevn lav fart. må de plasseres sålen som 75 m.

lnnsnevringer. midtdelere og liknende har minimal fartsdem-

pende virkning på atkomstveier med lite trafikk. Rumlelelt

gir ofte støyproblemer for de nærmeste naboene.

Visuell fartsdemping

Et alternativ til fysisk fartsdemping er å utforme veien og

dens nære omgivelser slik at man uvegerlig kjører saktere.

se pkt.  3  og 5.  Visuell  innsnevring av veien med langsgå-

ende striper eller annet dekke i ytre del av kjørebanen er

effektivt på atkomstveier.
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A1 Atkomstveger i boligområder,  fartsgrense  30 km/t

Dette er veger som gir atkomst til boliger. l boligområder bør atkomstvegene  utformes

som blindvcger eller sløyfer. Blindveger bør ikke være lengre enn 250 m, mens sløyfer

kan ha lengde inntil 600 m. Atkomstveger i boligområder utformes på de myke
trafikanters premisser.

Tverrprofil

Kjørebanebredden varierer etter antall boenheter langs vegen. For veger inntil 50

boenheter i blindveg, eller 80 boenheter i sløyfe, bor  tverrprofil  som Vist i figur C21 bruks.

3,5 ..

å "" __ ” "l

Figur (' 27. TverrprofiIA I, 3, 5  m  vegbredde (mål im)

Figur  C.21  er vist med ett kjørefelt, asfaltert bredde 3,5 m.

For veger med mer enn 50 boenheter i blindveg eller mer enn 80 boenheter i sløyfe, bør

tverrprofilet som vist ! figur  C.22  brukes,

Figur (  22 Tverrprofil AI,  5  m vegbredde (må! ! m)

Aslaltert bredde er 4m  med 0,5 m grusskulder.
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