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Denne formingsveilederen gjelder for prosjekter langs eller tilknyttet 
riksveg 70 i Kristiansund mellom Vadsteinsvikkrysset på Frei og 
Viadukten på Kirkelandet. Reguleringsplaner under utarbeidelse 
er (2017) er hovedfokus: Rensvikkrysset - Rensvikholmen og 
Vikansvingen - Kontrollplassen. Det anbefales at veilederen også 
blir brukt av drift og i andre prosjekter som hovedplan for sykkel. 
Veilederen kan revideres og supplenmenteres etter behov.

Formålet med formingsveilederen er å definere de ulike prosjektenes 
ambisjonsnivå. Planleggings- og utbyggingsperiodene kan strekke 
ut i tid, så dette skal sikre en mest mulig helhetlig utforming og 
gjennomgående materialvalg på strekningen. Den skal være til 
inspirasjon og gi føringer på et prinsippielt nivå. Den er kun et 
supplement til juridisk planer og normaler.

Da formingsveilederen ble påbegynt i 2014, var målsetningen at 
den skulle være felles for alle prosjektene som inngikk i Bypakke 
Kristiansund, som igjen inngikk i prosjektet «Bypakkene i Møre og 
Romsdal». Dette skulle være et samarbeidsprosjekt mellom Statens 
vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og de tre største 
bykommunenen i Møre og Romsdal.

Veilederen ble påstartet av Marianne Finserås Larsen og ferdigstilt av 
Bente Kjøll Øverbø, begge landskapsarkitekter på Plan og prosjketering 
i Statens vegvesen, Region midt. 

1. utkast 2015
1. versjon desember 2017

FORORD
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INNLEDNING
Under utarbiedelse av formingsveilederen antas det at målsetninger for Bypakke 
Kristiansund er gjeldende ved planlegging av pågående prosjekter. Bypakker er 
et samlebegrep for helhetlige planer i byer for trafikk- og miljøtiltak som skal 
delfinansieres av bompenger. 

HOVEDMÅL
Bypakke Kristiansund hadde et overbyggingsdokument, med en klar satsing på 
gange, sykkel og kollektiv. Ett av hovedmålene i dokumentet var fomulert slik: 
“Transporttilbudet i Kristiansund skal utvikles slik at tilbudet for reisende med 
miljøvennlige transportformer blir så attraktivt at persontrafikkveksten tas på 
disse transportformene.” 

DELMÅL 
• Helhetlig utforming av veg og vegmiljø som gir lettleselige, tilgjengelige og 

funksjonelle omgivleser for alle (universell utforming), 
• Fremtidsrettede og mest mulig bærekraftige løsninger av varig kvalitet.
• Hensiktsmessig plassering av ferdselsveger for myke trafikanter, støyskjermer 

og andre konstruksjoner som bidrar til å redusere vegens barrierevirkning og 
ivareta naturlig ferdselsårer.

• I størst mulig grad fremme et godt bymiljø og gode reiseopplevelser som 
fremmer attraktiviteten til gange, sykkel og opphold, gjennom virkemidlene 
grønnstruktur, utkikkspunkt, samt bevistgjørelse og synligjøring av 
kulturminner 

• Veg og vegmiljø  skal ha en sammenbindende og helhetlig utforming i tråd 
med konseptet i denne veilederen, samt være tilpasset de omkringliggende 
arealer når det gjelder arkitektur og miljø.  

MÅLGRUPPE 
• Formingsveilederen skal være et arbeidsverktøy for prosjekterende i alle 

planfaser. 
• Den skal gi prosjektledelse (byggeledelse) oversikt over hva som er viktig å 

vektlegge med hensyn til bymiljø og arkitektur.
• Veiledende for eksterne aktører som kommune og fylkekommune.

PREMISSER
• Mulighet for god drift og vedlikehold, og gjennomførbarhet i byggefasen.
• Gjenbruk og bevaring av vegetasjon, utstyr og materialer skal vurderes opp 

mot hensikten ved å erstatte med nytt.
• Godt bymiljø med mennesker i samme nivå som trafikken som virkemiddel for 

økt gange og sykkel, skal vurderes opp mot kryssing i over- og underganger.
• Et dynamisk dokument som kan endres dersom forutsetninger forandres, i 

sammarbeid med landskapsarkitekt og prosjketledelse i Statens vegvesen. 
• Et supplement til gjeldende håndbøker og normaler, skal ikke overstyre disse 

og andre juridiske føringer. 
• Stedstilpassede løsninger skal ta hensyn til helheten, men noe særpreg og 

variasjon er ønsket på for eksempel enekeltkonstruksjoner.
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Fig. 1: Oversikt over de aktuelle og mulige prosjektene langs riksveg 70: 
1. Undergang Rensvik, 2. Reinsvikkrysset - Reinsvikholmen, 3. Rundkjøring Flyplasskrysset, 4. Vikansvingen – 
Kontrollplassen (inkl. Melkvika), 5. Rundkjøring Røsslyngveien, 6. Gang- og sykkelveg i Vågen

Frei

Nordlandet

Gomalandet

Kirkelandet

Innlandet
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1. KONSEPT
TEMA ELEMENTSITUASJON 

OG ANALYSE

Kapittelet definerer det 
valgte konseptet, som er 
den bærende ideen eller 
grunnleggende tanken som 
skal sikre helhhet og forenkle 
valg
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Fig. 2: Hovedløsningen i byen er dim.klasse H6, en 4-felts veg.

Fig. 3: Riksvegen sørover fra byen, 2-felts veg.

BYMESSIG

NATURLIK

Fig.4: To hovedløsninger på riksvegen.

“GRØNN OG HERDIG”

Frei - naturmessig veg

Løkkemyra - bymessig veg

Sentrum - gate 
(ikke omhandlet i formingsveilederen, 
men i Sentrumsplanen)

Kråkhaugen og Gomalandet 
- naturlik veg, med noe bymessig preg

Det naturlige terrenget i form av klippene har stor betydning for historien og 
identiteten til byen. Dette bør opprettholdes. Det er et mål at vegen i størst 
mulig grad skal innordne seg grønnstruktur og terreng/landskap.

Riksvegen snor seg i landskapet oppe på de grønne kollene i byen. Den 
binder sammen tre store øyene med bruer, som blir landemerker og 
orienteringspunkt. Dette kan forsterkes ved ytterligere ved utbygging av et 
gang- og sykkelnett som binder sammen tilgjendeligheten til grønnstrukturen 
på kollene. De gående og syklende heves over vegen. 

Konseptet for formgivningen av riksvegen og vegmiljøet gjennom Kristiansund 
by er “GRØNN” og HERDIG. 
• Med “grønn” menes at vegen skal dempes visuelt med vegetasjon. Det 

grønne preget bør opprettholdes gjennom å bevare naturområdene og 
vegetasjon, samt med ny beplantning. Vegetasjon bør komme så tett inn på 
vegen som mulig. Naturen kan brukes som forbilde for formgiving.

• Med “herdig” menes at anlegget skal være slitesterkt over tid og ikke 
medføre stor grad av skjøtsel og vedlikehold. Samtidig skal materialer og 
vegetasjon  være mest mulig klassisk og tidløst estetisk. Det skal være 
bærekraftig gjennom god arealutnyttelse og en kompakt by. 

Antall kombinasjoner av materialer og overflater skal ikke være høyt. 
Overordnet er det valgt to hovedløsninger for riksvegen. Det største skillet går 
mellom naturlikt og bymessig preg, øst for Løkkemyra. 
• På de naturlike strekningene er det ønskelig at vegen får en enkel standard

som glir godt inn i landskapet. Materialbruken vil være mindre utstrakt og
det benyttes vegetasjon med naturlig og stedegent preg.

• På de bymessige strekningene er det ønskelig at vegen får et gatepreg
gjennom bruk av elementer som: organisering av gatetverrsnittet,
tilgrensende bygningsmasse, bruk av vegetasjon, belegning og møblering,
folkeliv/byliv, menneskelige dimensjoner og nettverk av møteplasser.



2. TEMA
KONSEPT Her gjennomgås sentrale 

tema i bypakken på et 
overordnet og konseptuelt 
nivå. 

ELEMENTSITUASJON 
OG ANALYSE
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MÅL
Formspråket skal bygge opp under konseptet “grønt 
og hardført”. Formgivivng i veganlegget skal ha et 
klassisk, enkelt og moderne uttrykk som gjenspeiler 
og forsterker Kristiansunds identitet og særpreg. 

INSPIRASJONSKILDENE 
Inspirasjonskildene for abstraksjon av formspråket 
er kontrasten mellom den stramme og rettvinklede 
gjenreisningsarkitekturen og det kuperte terrenget 
med de skurte klippfiskbergene. Naturen kan brukes 
som forbilde for formgiving.

ANVENDELSE
Kontraster bør være et gjennomgående tema i 
formspråket i anlegget. Kontrastene skal blant annet 
finnes i skiftet mellom det stramme/rettvinklete og 
det naturlige/menneskeskapte. Det er et mål at mest 
mulig naturlig terreng blir bevart og framhevet. 

Kontrastene skal også framgå i form av skala på 
elementer og ulik detaljeringsgrad og behandling 
av materialer. Skiftet skal ikke være symmetrisk og 
repeterende, men helst naturlig og asymmetrisk. 
“Natur-like” hvor man bruker naturen som forbilde. 
Etterligning og abstraksjon av natur skal ikke skje 
i stort omfang, men kan eventuelt kompansere for 
manglende natur.

Formspråket skal ikke omfatte organiske former som 
for eksempel ”amøbeformer” eller uregelmessige 
vinkler. 

Skissene og fotografiene til høyre er ment som 
forklaring av formspråket og til inspirasjon. 
Prosjekterende oppfordres til å gjøre egne 
formstudier og tolkninger.

FORMSPRÅK
REFERANSER 
NATUR - ARKITEKTUR

INSPIRASJON
ORGANISK - GEOMETRISK 

EKSEMPEL
BØLGET - STRAMT

Kontrast mellom om det naturlige som 
avgrenser det geometriske, eller motsatt 

Tett samspill mellom arkitektur og natur Ulike kombinasjoner av “stramt” (mate-
rialbearbeiding, geometriske former) og 
“bølget” (terreng, natur, avgrensing)
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FARGEPALETT - farger fra naturenFARGEPALE
MÅL
Fargepaletten skal bygge opp under konseptet “grønt 
og hardført”. Farger på vegmiljø skal gjennomgående 
og i hovedsak harmonisere med stedets naturlige 
fargepalett. Dette bidrar til at vegen visuelt reduseres 
og at Kristiansunds identitet og særpreg med for 
eksempel gjenreisingsarkitekturen, forsterkes. 

INSPIRASJONSKILDENE 
Farger på vegmiljø skal hentes fra Kristiansunds 
landskap, med innslag av farger fra 
gjenreisingsarkitektur.

ANVENDELSE
Veganlegget skal nedtones visuelt gjennom å bruke 
naturfarger på gjennomgående vegutstyr. 
I den bymessige delen skal det være pulverlakkert 
grå (det som er brukt i sentrum i dag). 
I den naturlike delen skal det være galvanisert stål.

De “klare og rene” naturfargene fra 
mineralittspekteret i gjenreisingsarkitekturen kan 
brukes på enkeltelementer for å skape kontrast til 
resten av vegmiljøet. For eksempel kan gang- og 
sykkelkonstruksjoner være i rødtone og busstopp i 
gultoner. Dette for å øke reiseoppleveslsen for dem 
som ferses i området, ikke minst for gående og 
syklende.

Grønnfargen RAL 6009 er benyttes i Langveien, skal 
ikke videreføres på vegmøblering. 

Kostnader ved vedlikehold og utskifting av fargede 
element må veies mot efekten av tiltak.

8

Holdeplass, St. Hanshaugen
 (med ny farge i Photoshop).

Undergang Økern (med ny farge i Photoshop).

I den bymessige delen skal det være pulverlakkert grå (det som er brukt i sentrum i dag). 
I den naturlike delen skal det være galvanisert stål.

Fargekart mineralittpuss

9 10

11 12
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MATERIALPALETT
MÅL
Materialpaletten skal bygge opp under 
konseptet “grønt og hardført”. Materialer på 
vegmiljø skal gjennomgående og i hovedsak 
harmonisere med det stedegne. Dette bidrar til 
at vegen visuelt reduseres og at Kristiansunds 
identitet og særpreg forsterkes. 

INSPIRASJONSKILDENE 
Forslag til materialer tar utgangspunkt i 
eksisterende kvaliteter, samt med referanser 
til Kristiansunds historie som havne- og 
klippfiskby. For eksempel betongfortau og 
murbygg i gjenreisingsarkitekturen, skurte 
klippfiskberg og stål i skip og industri.

ANVENDELSE
Det er ønskelig å bruke få utvalgte materialer i 
samme områder. Bredden i overflateuttrykk og 
bearbeiding i hvert materiale bør anvendes.

Kombinasjonen av herdige og enkle materialer 
hører hjemme i et kystlandskap og vil gi 
assosiasjoner til byen. 

Materialene må tåle det tøffe kystklimaet 
og perioder med regn og kulde. Anleggene 
skal fungere i mange år og materialenes 
tåleegenskap skal balanseres fornuftig mellom 
god visuell kvalitet, bruk, funksjonalitet og 
drifts- og vedlikeholdsvennlighet (som for 
eksempel materialer som tåler fjerning av 
tagging).

STÅL
Stålelementer er et solid og 
varig materiale, og effektfull 
på grunn av sin formbare 
overflate og fargemuligheter. 
I naturlike omgivelser trenger 
ikke fargene å dominere like 
mye som de har mulighet 
til i urbane miljø. Stålet er 
fint i seg selv og kan brukes 
til rekkverk, midtdelere og 
stolper.

PLEXIGLASS
Plexiglass kan benyttes i 
busskur for å få lette og 
transparente vegger, på 
partier i støyskjermer for å 
bryte opp store monotone 
flater og for å tilrettelegge for 
inn og utsyn og i rekkverk. 
Det bør benyttes moduler 
og være robust i forhold til 
hærverk. 

13 15
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BETONG
Betong er formbart og 
anvendelig materiale. Det 
er vedlikeholdsvennlig og 
robust,og kan brukes til både 
vei, fortau, mur og uterom. 
Mange muligheter for farging 
og overflatebehandling.

14

TREVERK
Lyst treverk gir et lunt og 
moderne preg på uterom. Det 
er innbydende å sette seg 
ned på varme treoverflater, 
samtidig som det er et 
miljøvennlig materiale. Også 
i urbane strøk kan tresviller 
benyttes slik foreslått i Asplan 
Viaks mulighetsstudie for 
Kristiansund fra 2012. Bør 
benyttes med henyn til drift 
og vedlikehold.

20

19

NATURSTEIN
Natursteinsmurer er estetiske 
element i landskapet. De glir 
ofte godt inn og harmonerer 
med omgivelsene. Murer 
gir et ryddig og stramt 
preg, samtidig som de 
er funksjonelle. Bredden 
i naturstein med ulike 
overflater bør brukes 
(wiresag, vannskurt, brutt), 
kontraster kan forsterkes.

17

16
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VEGETASJON
MÅL 
Med konseptet “grønn” menes at vegen skal dempes visuelt i bybildet med 
vegetasjon. Det grønne preget bør opprettholdes gjennom å bevare mest 
mulig av naturområdene og dagens vegetasjon, samt ved ny beplantning. 

Vegetasjon bør komme så tett inn på vegen som mulig. Den skal bidra til å 
forankre og integrere vegen i landskapet, dempe uheldige fjernvirkninger, 
skjerme lokalmiljøet, virke arealeffektivt og skape et intimt miljø. 
Grønnstrukturer skal videreføres og viktige siktlinjer skal ivaretas. 

Det er ønskelig med mangfoldig vegetasjon i farger og arter, men som 
harmonerer med stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal være herdig 
gjennom lang levetid og å eldes med stil, som for eksempel Quercus robur.

“Viltvoksende” vegetasjon eller kultivarer av “naturlige” planter er ønskelig. 
Som for eksempel Betula Darlecarlica. Viltvoksende planters egenskaper 
kan etterlignes i plantematerilaer og struktur. 

ANVENDELSE
NATURLIK: Her er det fint å etterligne naturen med blomsterenger eller 
bruke naturlig revegetering i sidearealer. Naturlig revegetering bør 
vurderes der lyngheier kommer tett inntil vegen og tilsåing virker unaturlig. 
Men i utgangspunktet er det ønskelig med tilsåing for å skape et raskt 
grønt uttrykk. Trær i slike områder kan være store, og passer best i 
grupperinger eller klynger.

BYMESSIG: Her vil vegetasjonen ha klare innramminger og stram 
beplantning slik som trerekker. Man kan benytte opphøyde bed som 
kombineres med sittekant langs vegen, og formgis etter konseptet. 

Vegetasjonen må får tilstrekkelig med jordvolum. Rabatter med trær 
bør være minst 3 m bred, og ha minst 5-7m3 med jord per tre. Trær 
bør helst stå i sammenhengende rabatter fremfor i hver sin plantekum. 
Skal trærne stå som en del av fortausarealet bør man benytte rotvennlig 
forsterkningslag. Bruk av trerister/tregruberister kan vurderes.

BYMESSIG NATURLIK

Fig. 5: Eksempel på plassering av trær i gatetverrsnitt.

Fig. 6: Eksempel på plassering av trær i gatetverrsnitt.

Fig. 7: Eksempel på plassering av trær i gatetverrsnitt.

21
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Trerekker

Beplantning i opphøyde rabatter, som tar opp i seg det 
rettvinklede formspråket.

Stort solitærtre som eldes med stil

Trær: Betula pendula “Darlecarlica” E 
(hengebjørk “Darlecarlica”)

Løkplanter i store organiske grupper: Crocus vernus 
(krokus)

141

24 25

26
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BELYSNING
MÅL 
Lyset skal være hvitt, varmt og ha god 
fargegjenngivelse. Det skal ikke være blendende 
eller føre til unødvendig lysforurensing.  

Det skal være miljøvennlige lyskilder som benytter 
seg av LED-teknologi.

ANVENDELSE
Lysmastene skal om mulig midtstilles i vegbanen. 
De bør ha samme farge som øvrig vegutstyr på 
strekningen.

Det er viktig med god belysning for myke 
trafikanter. Trygghetsfølelse kan økes ved å 
belyse nærliggende omgivelse og tydeliggjøre 
sammenhenger i strekningen.

Det bør utarbiedes egne belysningsplaner for 
spesielt gang- og sykkelveger.

Effektbelysning kan benyttes blant annet til 
å fremheve sentrale objekter som bruer og 
underganger.

Strekningnen skal belyses etter gjeldende 
normaler i vegbelysning (N100). 

Fig. 8: MULIG LØSNING I BYMESSIGE OMRÅDER... med midtstilt mast og 
eget lys for myke trafikanter.

Fig. 9: ...EVT SLIK med felles lys for gang- og sykkelveg og kjørebane 
plassert på utsiden av fortau.

Fig. 10: ...ELLER EVT SLIK

Fig. 11: DETTE BØR UNNGÅS. Gående og syklende bør ikke måtte ta til 
takke med vegens “baklys”.

27
Fortrinnsmessig egen og lav belysning for myke trafikanter

Belysning for å øke opplevelsen, attraktiviteten og ikke minst 
tryggheten.

28



3. ELEMENT
KONSEPT TEMA Kapittelets hovedformål 

er å legge mer detaljerte 
føringer for viktige element 
i veganleggene

SITUASJON 
OG ANALYSE
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God stedstilpasning og terrengforming skal føre til at 
portalene blir integrert i eksisterende terreng, og glir 
inn i omgivelsene. Portalene skal trekkes tilstrekkelig 
ut slik at man unngår skjemmende og dominerende 
forskjæringer. 

I dagsonene på Kråkehaugen kan utformingen med 
fordel uttrykke at det er et natur- og friluftsområde 
tunnelen går gjennom. Portalutforming 
skal underbygges seg hovedprinsippet for 
formingsveilederen, der naturen møter det 
geometrsike (rettvinklede). Det kan gjerne benyttes 
firkantede portaler, som forsterker opplevelsen av å 
være i byen.  

Rekkverk og antall skiltstolper bør holdes på et 
minimum, og portalområdet skal ha et ryddig 
uttrykk.

Portaleområdet bør belysses godt slik at det ikke 
framstår som et svarte hull. 

TUNNELPORTALER

Yngve Olav Aartun

05.03.2010

ER
YOAA
PME

Bærumsveien

FranzeFoss

Åses vei

K306

K307
K309

K315

K310

K314

K304
K303

K316

K312

K313

K308

K311

T303-01Oversiktskart med tegningsnummer og stedsnavn  (utsnitt fra tegning nr. B103)
Illustrasjoner

Yngve Olav Aartun

Illustrasjoner

05.03.2010

ER
YOAA
PME

Hamang
KjørBo

K101

K104

K106
K202

K203

K201
K105

K107

T202-01Oversiktskart med tegningsnummer og stedsnavn  (utsnitt fra tegning nr. B102)

GS-bru over Sandvikselva ved Birkheim (sett fra nord) 

GS-bru over Sandvikselva ved Birkheim (sett fra øst) 

Yngve Olav Aartun

Illustrasjoner

05.03.2010

ER
YOAA
PME

Hamang
KjørBo

K101

K104

K106
K202

K203

K201
K105

K107

T202-01Oversiktskart med tegningsnummer og stedsnavn  (utsnitt fra tegning nr. B102)

GS-bru over Sandvikselva ved Birkheim (sett fra nord) 

GS-bru over Sandvikselva ved Birkheim (sett fra øst) 

Ilsviktunnelen i Trondheim. Firkantede portaler gir et bymessig preg. Den “grønne veggen”  minimerer arealbehovet til teiltaket, demper støy 
og støv og gir et markant grønt preg. Rekkverk er unngått, ved å bruke betongmur som går i forlengelsen av portalen.  

Strindheimtunnelen i Trondheim. Flott, bymessig og firkantet portal. 
Mange skilt foran tunnelen gir et noe rotete uttrykk.

Tegning av teknisk bygg godt integrert i terrenget. 
Parkeringsmuligheter er nødvendig.

IKKE SLIK... Dagområdet til Atlanterhavstunnelen har skjemmende 
forskjæringer. Sprøytebetongen er videre med på å trekke ned 
inntrykket. Selve betongkonstruksonen i portalen har en god 
utforming, med betongmurer som henger sammen med portalen på 
en god måte.

29

30
31

32
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KRYSS OG GANGFELT
RUNDKJØRING
Innholdet i rundkjøringene skal skal følge overordnet konsept 
for formspråk, materialer, farger og vegetasjon, samtidig spille 
på lag med omgivelsene. Den formale kontrasten mellom det 
naturlige og rettvinklede bør gjennspeiles i løsningene. Materialer 
er for eksempel naturstein og plasstøpt betong. 

Graden av detaljering og kvalitet i rundkjøringene når det gjelder 
blant annet element, materialer og belysning øker med nærhet 
til sentrum. Minimum av vegetasjon i rundkjøringene er gress og 
oppstammede trær. 

Det må planlegges for adkosmt av driftspersoner eller -kjøretøy 
inn i rundkjøringen. 

GANGFELT
Gangfelt bør ligge i menneskenes naturlig bevegelseslinjer 
vertikalt og horisontalt. 

Gangfeltene skal være universelt utformet med god belysning, 
opphøyd, med oppmerksomhetsfelt og ledelinjer. Plasseringen av 
stolper må ikke være til hinder for synshemmede.

RABATTER (TRAFIKKØYER)
Gang- og sykkelløsning skal skilles fra kjørefeltene med en 
rabatt (grå eller grønn) for blant annet snølagring. Rabatter skal 
ha en bevisst form og innhold. Materialer skal være mest mulig 
vedlikeholdsfritt og ta igjen andre materialer brukt i veganlegget. 

Rabatter skal fortrinnsvis inneholde vegetasjon for å forsterke 
det grønne preget på vegen, men dette bør avklares med drift. 
Smale rabatter eller endepartier fylles med gatestein. Vegetasjon 
bør rammes inn med noen rekker med gatestein, for å danne en 
“driftsbuffer” mot veg.         
                         
GANG- OG SYKKELLØSNINGER
I den bymessige delen skal det fortrinnsvis være tosidig gang- og 
sykkelløsning, hvor den ene siden er sykkelveg med fortau. 
I den naturlike delen av riksvegen vil gang- og sykkelløsningen 
stort sett være ensidig gang- og sykkelveg.  

Fig. 12: Prinsipp for hvordan myke traffikanter bør føres forbi 
rundkjøring. Løsningen til høyre er å foretrekke. Man bør 
unngå løsninger som oppleves kronglete

33
Gangfelt bør ligge i naturlige bevegelseslinjer.

Fig. 13 og 14: Forslag til utforming av midlertidig rundkjøring i 
Flyplasskrysset Rv70, utarbeidet av Statens vegvesen. 

Bakgrunn: Rundkjøringen ligger utenfor byen, i den naturlike 
delen av riksvegen. Premissgivende for utforming var enkel 
drift. På deler av Omagata, en gammel ferdselsveg som ligger 
syd for tiltaksområdet, står igjen enkelttrær fra en gammel 
askeallè. 

Konsept: Rundkjøringen skulle ha et enkelt formgrep med 
naturlik vegetasjon og terrengform. Rundkjøringens og allèen 
stramme geometriske form brytes opp av terrengformen,
Allèen og terrengformasjonen tar opp i seg en fjerde retning 
i tillegg til vegarmene. Denne er parallell med: den gamle 
ferdselsvegen Omagata som ligger syd for tiltaksområdet, 
landskapsformene i området, samt flystripa på Kvernberget. 
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UNDER- OG OVERGANGER/BROER
Kryssingspunktene bør ligge i naturlige bevegelseslinjer. I sentrum bør det være 
kryssinger i plan. Kryssing i plan bør også utredes i planarebeid i de øvrige bymessige 
strøk. Dersom det krysses planskilt bør det meste av høydeforskjellen tas av vegen og 
kjørende slik at stigningsforholdene blir best mulig for myke trafikanter. Høydeforskjeller 
i terrenget bør utnyttes til rampesystem. Om topografi ligger til rette for dette bør det 
tilstrebes at planskilte kryssinger skjer på bro fremfor undergang. Bro gir ofte flotte 
opplevelser i form av utsikt og økt trygghetsfølelse framfor undergang. 

OVERGANGER OG BROER
Broer bør tilpasses form på eksiterende broer og steder, men kan ha et felles visuelt 
formspråk langs riksvegen. Ferdselslinjer for mye trafikanter i naturområdene på 
høydedragene i byen, åpner i stor grad for gangbroer over riksvegen.

“Konstruksjon, pilarer, terrengtilpasning og rekkverk er vesentlige elementer i det 
visuelle bildet av brua. Disse elementer blir ofte kun vurdert i forhold til gitte krav uten 
hensyn til det helhetlige ‘bildet’ som summen av alle disse elementene utgjør.” (fra 
Statens vegvesens Utforming av bruer, 2012). 

Det må i tidlig fase tas et bevist forhold til valg av uttrykk på broer:                                
1. SKULPTURELLE BROER: Broer som er eksponert for trafikanter og omgivelsene 
bør får en utforming som bidrar positivt til den visuelle og romlige helheten, for 
alle trafikanter. Dette gjelder for eksempel gangbroer som krysser riksvegen.                                          
2. FUNKSJONELLE BROER/KULVERTER: Broer som er mindre viktige for det helhetlige 
bybildet/landskapet bør vektlegge en god, men mer nøytral tilpasning til omgivelsene.

Broene skal være så lange at de treffer terrenget godt og unngår store landkar og 
fyllinger. Gangbroer bør i størst mulig grad ligge vinkelrett over vegen. De må planlegges 
med tilstrekkelig bredde i forhold til bruk, men det er ønskelig med et smalt uttrykk. Det 
skal velges rekkverk som kan sammenføyes med øvrig rørrekkverk (eksempel: Sicuro og 
Ørsta brurekkverk).

UNDERGANGER
Attraktivitet og trygghet er viktig ved utforming av underganger. Vegen bør heves 
eller underganger legges der vegen ligger høyt i forhold til sideterreng. Det er viktig at 
underganger som inngår i hovednettet for sykkel har god horisontalkurvatur (min. r=40), 
for å opprettholde flyt og skape god sikt.

Dersom det bygges underganger må de ha stor lysåpning og være romslige for å slippe 
inn mest mulig dagslys (minimum 4x3,5 (høyde) meter). Det beste er om vegen kan 
bygges som kort bro over kryssingen. Omgivelsene rundt inngangspartiene bør være lyse 
og åpne. Vingemurer bygges fortrinnsvis parallelt med vegen. At munningene går ut i 
trompetform kan være et virkemiddel for å visuelt korte ned undergangen. 

Overflatene bør være så slette som mulig for å forenkle drift. Lyset bør plasseres høyt. 
Driftskjøretøy må kunne komme gjennom undergangen.

Forslag til materialbruk på underganger i bymessig områder kan være betong og 
natursteinsmur i naturmessige områder. 
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Underganger bør ha stor lysåpning, trange kulverter 
bør unngås. Det ideelle er om vegen kan bygges som 
kort bru over kryssingen slik tegningen øverst viser.

35

37

Kryssing med bru bør tilstrebes der det skal være planskilt kryssing for myke trafikanter.

Inspirasjon til materialbruk i bymessige områder 
(atlanten i Kristiasnund).

Inspirasjon til materialbruk i naturlike områder.

Inspirasjon til fargebruk i bymessige strøk

34

36
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SIDETERRENG
MUR
Murer kan variere ut fra hvor man befinner seg. Materialet i 
murene er hovedsakelig naturstein i de naturlike områdene 
og plasstøptbetong og naturstein i de bymessige. Det kan 
vurderes å benytte grønne murer. Variasjon i materialer, 
innslag av trekledning og klatreplanter kan skape variasjon 
og gode løsninger. 

Betong er et fleksibelt materiale og her kan man leke med 
form, struktur og mønster. 

Natursteinsmurer bør framheve og være tilpasset 
omgivelsene, med det kollete landskapet. Det bør være en 
mest mulig jevn murkroneg, overflate/form og størrelse på 
steinen.

FJELLSKJÆRING
Det er lave og knudrete fjellskjæringene på strekningen i 
dag. Ved utvidelse av vegen må man påse at fjellskjæringene 
ikke blir massive (lange og/eller høye). Dette kan 
eventuelt motvirkes ved etablering av vegetasjonsnisjer. 
Tilbakefyllinger mot skjæringer skal tilsås. Det skal tilstrebes 
å unngå bruk av sprøytebetong. Man må unngå tosidige 
fjellskjæringer. 

Wiresaging bør vurderes på noen steder der geologi og 
steinkvaliet kan tillate det, for å skape kontraster i materialer 
og framheving av element.

JORDSKJÆRINGER OG FYLLINGER
Jordskjæringer og fyllinger bør ikke være brattere enn 1:2. 
Det skal tilstrebes at fyllinger får en helning som ikke er 
brattere enn 1:4 for å unngå vegrekkverk. 

De bør utformes slik slik at det blir naturlig overgang mot 
eksisterende terreng, muliggjøre ulik vegetasjon og skaper 
et variert sideterreng.

38
Fjellskjæring med tilsådd motfylling.

Ulik behandling av fjell i sideterreng: wiresaget                        ... og vannskurt.
39 40
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VEGUTSTYR OG RABATTER
Med vegutstyr menes autovern, rekkverk, 
skiltstolper, lyktestolper o.l

Man bør forsøke å minimere bruk av rekkverk og 
gjerder i veganlegget. Det bør det velges rabatt 
fremfor rekkverk dersom det er plass og mulighet 
til dette. Det skal være mest mulig transparent 
slik at vegetasjon og omgivelser framheves. 
Rekkverk skal være lette og luftige i utseende som 
rørrekkverk eller liknende. 

Antall stolper (f.eks skiltstolper) bør holdes 
på et minimum da disse fort blir dominerende 
element, og kan medføre et rotete uttrykk. Når 
sideterrenget har helning på 1:4 eller slakere 
slipper man vegrekkverk. 

Rekkverk bør ikke være tett/heldekkende slik at 
dyr (for eksempel grevling) kan komme seg ut 
igjen om de forviller seg inn på vegen.

41

43

42
Inntrykket av bomstasjonen er redusert gjennom bevisst bruk av 
vegetasjon. Rørportaler er ønskelig for å få et lett uttrykk i forbindelse 
med bommer.

Vegrekkverket som benyttes skal ha et åpent og lett uttrykk.

Vegetasjon og fargebruk (galvanisert) kan brukes for å minimere 
inntrykket av stolper og rekkverk.
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STØYSKJERMING
Støyskjermende tiltak som terrengvoller og 
fasadetiltak er å foretrekke. Støyskjermer kan 
benyttes i bebygde områder med arealknapphet. 
Det er viktig at de blir en del av bymiljøet og 
bidrar til opplevelsen på en god måte. Samtidig 
skal den oppfylle kravene til form, farge og 
materialbruk i denne formingsveilederen.

Støyskjermene bør ha en fellesnevner som f.eks. 
ensformig materialbruk og/eller fargebruk, 
men kan variere noe i utforming for å tilpasses 
omgivelser. Transparente deler og klatreplanter 
eller vegetasjonsgrupper kan brukes for å bryte 
opp støyskjermer. Innenfor sikkerhetsonen 
støyskjermer  utformes påkjørselsikre (grader 
1:10).

Det må settes av tilstrekkelig med avstand mellom  
veg/gang-/sykkelareal og støyskjerm med tanke 
på drift (snø og vann). 

Dersom det blir behov for tosidig støyskjerming 
er det viktig å se på forholdet mellom høyde på 
skjermene og avstand mellom dem. Blir høyden 
for stor i forhold til bredden kan man få en 
sjaktfølelse.

Den bør være herdig. Drift- og vedlikehold er 
viktig ved utforming av støyskjermer. 

Fig. 15: Man kan legge inn nisjer av vegetasjon i støyskjermen for å 
bryte opp lange monotone flater.

Gode eksempel med naturstein som materialbruk

Marienborgtunnelen i Trondheim. “Grønne støyskjermer” er effektive for å fange opp støy og støv fra tunnelmunningen. Støyskjermene i kombinasjon 
av treverk ogglass er diskre i bybildet. 

44

45

46 47

Godt eksempel på variasjon mellom materilaer 
og tilpasning til bebyggelse
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