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Forord
Denne formingsveilederen gjelder for E39 
Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen), men prosjektet må sees 
i sammenheng med hele E39 mellom Ålesund og Molde. 
Vegen mellom disse byene vil planlegges, prosjekteres og 
bygges over flere år, og ulike aktører vil bidra i de ulike 
fasene. Formingsveilederen er viktig for at vegen skal 
ha et helhetlig og gjenkjennelig formspråk. Veilederen 
gir anbefalinger og føringer for å sikre at dette skjer. 
Denne formingsveilederen er den første av sitt slag for 
strekningen mellom Ålesund og Molde. Det er derfor 
naturlig at formingsveiledere for øvrige delstrekninger 
mellom Molde og Ålesund utarbeides med føringer gitt i 
denne formingsveilederen. 

Veilederen skal fungere som et supplement til gjeldende 
håndbøker og normaler og skal ikke overstyre disse og 
andre juridiske føringer. Det er den prosjekterende som 
har ansvar for å følge gjeldene regelverk og veilederen.

Veilederen er utarbeidet av Statens vegvesen region midt 
med innspill fra kommunene.

31.03.2016.
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1.1  E39 Vik-Julbøen, kryssing av Romsdalsfjorden
Prosjektet omfatter strekningen mellom 
Vik i Vestnes kommune, til Julbøen i Molde 
kommune, og går via Oterøy i Midsund 
kommune. På strekningen mellom Ålesund 
og Kristiansund er det i dag et lengre 
fergesamband langs E39. Fergesambandet 
oppleves som en barriere og bidrar til at 
reisetidene blir høye mellom byene i fylket. Det 
er et potensial for betydelig reisetidsreduksjon 
på strekningen, og fergefri kystriksveg er både 
et nasjonalt og regionalpolitisk langsiktig 
mål. Tiltaket vil også gi Midsund kommune 
fastlandsforbindelse. I tillegg er det mulig at 
det skal lages en arm fra Nautneset til Gossen, 
dette er et fylkesvegprosjekt og er ikke en del 
av denne formingsveilederen.

Tiltaket vil i sin helhet gå i ny trasé og erstatter 
dagens fergesamband Molde – Vestnes og 
Mordalsvågen-Solholmen (Molde-Midsund).

Prosjektet E39 Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen) 
omfatter utarbeidelse av reguleringsplaner for 
fjordkryssinga mellom Vestnes og Molde, dvs. 
fra Vik via Nautneset til Julbøen. Strekningen er 
totalt 22 km lang. 



7

2. Situasjon
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2.1  Formspråk dagens landskap: Vik
Landskapet på Vik er slakt og åpent. 
Vegetasjonen består både av lauvskog, 
blandingsskog og barskog (furu
og gran). Det er mye myr i området, og her 
er det furuskogen som dominerer. Det mest 
verdifulle landskapselementet er elva Vidåna 
og randsonene langs denne. Ned mot sjøen 
er det en del bebyggelse, både av nyere og 
eldre opprinnelse. I området der tunnelen skal 
komme opp er det mindre bebyggelse, og 
husene som er der er av eldre karakter.

Foto: Statens vegvesen/Øivind Leren
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Åpent landskap med fjell som siluett. Glissen skog på myrområder, bjørk og furu.

Noe bebyggelse langs den nye vegstekningen.

Blandet furuskog på myr og åser i bakgrunnen. Spor etter vilt i planområdet. Bebyggelse ned mot strandsona.

Åpent og flatt med dyrka mark.

Elva Vidåna er et viktig element som vil krysses av 
vegen, dette må skje på en skånsom måte. 
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2.2  Formspråk dagens landskap: Nautneset
Nautneset er preget av bratt terreng og består 
for det meste av fjell. Området er en brattlendt 
lisone med berg, blokkmark og tynt jordsmonn. 
Vegetasjonen i området er variert, og består 
av lauvskog sammen med furu. Sitkagran er 
også plantet flere steder i området. Nede ved 
sjøen ligger det et oppdrettanlegg, og området 
bærer preg av å være et industriområdet 
med tanker og næringsbygg. Området har 
store terrenginngrep og høye skjæringer 
som følge av utbygging av anlegget. Over 
oppdrettsanlegget ligger dagens veg, her er 
det endel fylling. Stedet ligger sterkt eksponert 
i landskapet og inngrep vil være synlig på lang 
avstand. Det bratte terrenget gjør det også 
vanskelig å gjøre inngrepene skånsomme for 
landskapet.

Det er lite bebyggelse i området. I tillegg 
til oppdrettsanlegget er det en eldre 
fritidseiendom som ligger i et slakere parti 
nordvest ned mot sjøen.  

Foto: Statens vegvesen/Øivind Leren
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Lokalveg rv. 668, ligger på store fyllinger.

Oppdrettsanlegg helt nede ved sjøen.

Lokalveg mot nord, her er det litt slakere terreng

Bratt terreng og store skjæringer for å få plass til 
anlegget.

Lite bebyggelse i området, noen få hytter.

Det er bratt terreng der brua kommer i land og skal 
inn i tunnel. Dette gjør det utfordrende å få plass til 
kryssområde, ny veg, lokal veg og portal. 
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2.3  Formspråk dagens landskap: Julbøen
Julbøen har et variert landskap, fra dyrka mark 
til svaberg ved sjøen. Fv. 662 går gjennom 
planområdet i øst. På Julbøen finnes et 
gårdsbruk, bolighus og to fritidsboliger. Ved 
gården er det kulturlandskap med dyrka mark. 

Bak bebyggelsen og ned mot sjøen er området 
preget av berg og kystfuruskog. Jordsmonnet 
er tynt og det er for det meste furu som vokser 
der. Ned mot strandlinja vokser det i tillegg til 
furu en del lauvskog. Mellom furuene går det en 
sti som ender nede ved sjølinja. Her åpenbarer 
det seg et naturskjønt strandområde preget av 
svaberg og man har god utsikt til omgivelsene 
rundt og over til Nautneset. På Julholmen ligger 
det også et torpedofort fra 2. verdenskrig. Dette 
setter særpreg på stedet og gir stedsidentitet. 
Deler av Julbøen er i dag et offentlig friområde. 
Området ved Julbøen har et variert og verdifullt 
kulturlandskap.

Foto: Statens vegvesen/Øivind Leren
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Åpent berglandskap mot havet.

Bilde: Tysk torpedofort fra 2.verdenskrig. Det ene 
brubeinet vil treffe oppi fortet.

Over torpedofortet finns en gresslette. Her vil E39 gå inn i tunnel mot Molde. Furuskog på berg. Så mye som mulig av skogen må 
bevares siden den det tar tid å etablere.

Dyrka mark, før vegetasjonen går over i blandet 
furuskog. Åpent og god utsikt.

Utsikt fra Julbøen over mot Nautneset
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Lang tunnel, viktig med elementer 
som bryter opp den monotone 
reiseopplevelsen

Landskap preget av berg og skog, 
viktig å bevare skogen mot nord for å 
dempe fjernvirkning av tiltaket

Lang hengebru, nytt element som vil 
prege landskapsbildet

Kort strekke med kjøring i dagen, viktig 
at reiseopplevelsen blir god

Forholdsvis flatt terreng preget av 
myr, blandet furuskog og dyrka 
mark. Vegen bør legges lavt for å 
dempe virkningene av vegen

Bratt terreng, skal lite til før inngrep 
vil bli svært synlig

Mulige utkikkspunkt mot brua

*

*

2.4  Viktige landskapselementer

Foto: Statens vegvesen/Øivind Leren



3.Elementer og utforming
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3.1  Mål for utforming og konsept: Naturlig, robust og elegant

• Vegen skal ha en helhetlig 
utforming og være godt tilpasset de 
omkringliggende arealer både når det 
gjelder landskap, estetikk, natur- og 
kulturmiljø.

• Vegen skal ha et gjenkjennelig 
formspråk selv om tilstøtende 
vegprosjekter kan bli prosjektert av 
ulike aktører og skje i ulike etapper.

• Det skal være en høy standard på 
veganlegget, og det skal legges vekt 
på landskapstilpasning, beplantning, 
belysning, og materialer av god 
kvalitet. Vegen skal oppleves som et 
integrert landskapselement. Dersom 
møblering er aktuelt skal disse tilpasses 
stedet og ha en estetisk og visuell 
forankring i miljøet hvor de er plassert. 

• Vegens utforming og estetikk skal 
styrke vegens lesbarhet når det gjelder 
trafikk og kjøremønster.  Det skal være 
enkle formprinsipper uten effekter som 
virker fremmede og forstyrrende.

• Anlegget skal være holdbart over tid. 
Derfor skal det velges materialer og 
beplantning med god holdbarhet. 
Beplantningen som velges skal 
ikke kreve høy grad av skjøtsel. 
På denne måten blir anlegget lite 
vedlikeholdskrevende og slitesterkt.

• Anlegget skal være drifts- og 
vedlikeholdsvennlig, særlig med tanke 
på kombinasjoner av materialer og 
møte mellom disse samt utforming som 
tar hensyn til vinterdrift.

• Veganlegget blir liggende i landlige 
omgivelser med sjø, skog og 
kulturlandskap. Julbøen har sine 
særtrekk med kupert kystlandskap 
som både har et aktivt kulturlandskap 
og godt synlige krigsminner helt 
ned i sjøkanten. Nautneset har en 
bratt fjellside som går rett ned i 
fjorden, mens Vik har flatt landskap 
med furumyrskog og slake koller 
og jordbruksarealer.Veganlegget 
skal gjenspeile og harmonere med 
landskapsbildet som er formet av 
vær, vind og menneskelig aktiviteter 
gjennom tidene. Derfor skal 
veganlegget fremstå som naturlig 
og robust, men samtidig elegant. 
Materialbruk og dimensjoner i 
anleggets elementer skal fremme 
dette formspråket. Vegetasjonsbruken 
skal spille på den naturlige 
vegetasjonen i området.

• Materialvalget i konstruksjoner vil derfor 
i hovedsak domineres av betong, 
naturstein, tre og stål. Fra naturens side 
tar vi med oss furuskogen, synlig fjell og 
jordfyllinger. Eksisterende furuskog skal 

bevares så langt det lar seg gjøre, og 
vil være et viktig element i anlegget. 
Furuskogen vil skjerme inngrepet 
veganlegget medfører og redusere 
behovet for avbøtende tiltak.

• Fargepaletten skal i størst mulig grad 
speile konseptet. Dette medfører 
at materialene skal ha sin naturlige 
fargepalett - betong blir betonggrått, 
vegutstyr får sin sølvgrå farge slik de 
produseres og treverk må behandles 
på en måte som gir et naturlig 
uttrykk, med mindre det brukes 
spesifikke tresorter som ikke trenger 
overflatebehandling. Ellers skal farger 
som man finner igjen i naturen i 
området benyttes.
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3.2  Bru

Julsundbrua
• Julsundbrua har en elegant utforming 

der riglene har blitt løftet opp for å gi 
et luftigere preg. Tårna starter bredt 
og går deretter inn for så å gå rett opp 
der riglene er.

• Det er utarbeidet skisser på bruer med 
både firkanta og trekanta tårnbein. 
Begge utforminger fungerer bra. 
Det anbefales en trekanta form da 
denne gir mindre kanter og oppleves 
smidigere. 

• Det er viktig at viaduktene (bruas 
del fra tårn inn mot land) og 
formene under brua har det samme 
formspråket som selve brua.

• Viser til notat om Julsundbrua der 
utformingen er nærmere beskrevet.

Øvrige bruer
• Bruene skal ha god stedstilpasning.
• Det skal legges vekt på hvordan 

bruene vil fremstå visuelt, både for de 
som ferdes på vegen og for de som 
opplever bruene på avstand.

• Bruene skal ha et felles visuelt 
formspråk selv om størrelse og form 
kan variere. De må harmonisere når 
det gjelder utforming av landkar, søyler 
og rekkverk.

• Store terrenginngrep skal i størst mulig 
grad unngås. Bruene skal være så 
lange at de treffer terrenget godt 
og unngår bruk av store landkar og 
fyllinger.

Firkanta form

Trekanta form

Trekanta form

Firkanta form

Illustrasjoner: Plan arkitekter.
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Belysning Julsundbrua
• Det skal være en diskret og enkel 

belysning på Julsundbrua. Belysningen 
skal ikke være domminerende 
og bidra til lysforurensning av 
omgivelsene.

Belysningsprinciper

Snedkabelbro, uppljus 
på pyloner. 

Belysningsprinciper

Älvsborgsbron, Göteborg 

Belysningsprinciper

Snedkabelbro, uppljus 
på pyloner. 

Belysningsprinciper

Enkel belysning av enkelte elementer av brua kan gi god 
effekt (Udeland, 2015).

Älvsborgbron i Göteborg har en enkel belysning som ikke blir for domminerende (Udeland, 2015).

Enkel og diskre belysning av bro, selv om bruen har få 
lyskilder, gir lyset effekt med skyggevirkning (Udeland, 
2015).
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3.3  Forankring av brutårn

• Forankring av brutårn er viktig for å 
implementere brua godt i landskapet. 
Dette er spesielt viktig på Julbøen der 
det ene tårnebenet blir stående oppi 
fortet mens det andre benet vil stå uten 
noe rundt seg.

• På Julbøen er det viktig at fortet 
får stå for seg selv og representere 
det kulturminne det er uten mer 
innblanding en tårnbeinet gir. Derfor 
skal terrenget være lavt mellom 
tårnebeina før det slakt går opp rundt 
det andre tårnbeine. Dette for å gi 
fortet mest mulig plass.

• På Nautneset vil begge tårnføttene 
stå frie uten terreng rundt seg (som 
vist på de små bildene). Terrenget 
på Nautneset kommer til å bli helt 
forandret som følge av vei- og 
brubygging, og deler av bukta mot 
nord skal fylles igjen for å lage kai.
Terrenget i området må derfor 
gjenskapes, og i den sammenheng 
vil det være naturlig og også legge 
stein rundt brutårna for å få de bedre 
forankret.

• På Nautneset er det en stor skjæring 
som følge av utsprengning for å lage 
oppdrettsanlegg. I forbindelse med å 
lage nytt terreng vil det være naturlig å 
fylle igjen denne skjæringa som en del 
av forankring av tårnbeina.

Nautneset Julbøen

Integrering av tårnbein på Nautneset sett mot 
nordvest. Illustrasjon: Plan arkitekter med 
bearbeidelse av Statens vegvesen.

Integrering av tårnbein på Nautneset sett mot sør. 
Illustrasjon: Plan arkitekter med bearbeidelse av 
Statens vegvesen.

Integrering av tårnbein på Julbøen, med inntegnet 
mulige forslag til aktivitet. 

Integrering av tårnbein på Julbøen. Terrenget mellom 
fortet og tårnbein skal være lavt (før det går slakt opp)
for å gi fortet mest mulig plass.

Plastring gjort på en god måte estetisk sett. Høye skjæringer på Nautneset i dag som bør fylles.
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3.4  Ankerblokk til spredekammer

• Hovedkablene på Julbøen lander 
i en symmetrisk situasjon på hver 
side av kjørebanen. Det er ønskelig 
å redusere den synlige delen av 
forakringskammerne. Dette kan 
gjøres ved å bygge kammer opp til 
terrengnivå før montering av sadel og 
kabler. Etter montering av hovedkabel 
og fjerning av rigg, kan det bygges 
klimabeskyttelse som kan være 
betydelig mindre i størrelse.

• Klimaskallet (bygningen) tenkes utført 
i en kombinasjon av betong og et 
transparent materiale som f.eks. 
Hammerglass.

• Utformingen skal være beslektet 
med utforming av tårntoppene. 
Transparent materiale sammen med 
diskret belysning kan gjøre sadlene 
og kabelnedføringen til en tilgjengelig 
attraksjon og bidra positivt til bruas 
egenidentitet.

• Terrenget inntil 
kabelforankringskassene skal 
bearbeides med fylling slik at visuell 
høyde på elementene reduseres. Ankerblokk til spredekammer vist i modell. Blokkene 

vil få veldig store dimmensjoner og det er viktig 
at de blir integrert i terrenget for å dempe visuell 
høyde. Dette gjøres ved å bearbeide terrenget 
inntil kabelforankringskassene. Ulikt materiale 
som beskrevet i teksten vil også bidra til å bryte 
opp de store flatene som skapes av ankerblokkene. 
Illustrasjoner: Plan arkitekter
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3.5  Tilkomst til Julholmen

Anleggsveg
• Anleggsvegen skal gi tilkomst til 

Julholmen der brutårnene skal bygges, 
og gi adkomst til tunnelpåhugget til 
forankringskammeret til bruakablene. 
Disse vil ligge under Julbøen. Selve 
forankringskammeret (tunnelen) vil ikke 
omtales i formingsveilederen.

• Anleggsvegen må prosjekteres og 
anlegges så skånsomt som mulig i 
landskapet. I de mest eksponerte 
områdene vil anleggsvegen gå langs 
sidebratt terreng.

Driftsveg/tursti 
• Etter at behovet for anleggsvegen 

opphører skal vegen omarbeides 
til tursti, da må linjeføringen på 
vegen justeres for å unngå fyllinger 
og skjæringer. Linjeføringen har 
stor betydning for å få en optimal 
opplevelse for turgåere. Vegen skal 
nedskaleres i bredde, skråninger ordnes 
til omsorgsfullt, tilsås og sikres gode 
forhold for vegetasjonsetablering. 
Skråningsutslag ned mot sjø skal tilordnes 
pent med plastring i naturstein. Vegen 
skal i tillegg kunne fungere som driftsveg 
for å komme seg ned til brutårnet.

• Det kan videre etableres en tursti på 
nordsiden av Julbøen. Dermed danner 
turstisystemet en rundtur som starter 
og ender på parkeringsplassen som 
anlegges inne på Julbøen. Se den 
skisserte løsningen i bildeteksten til høyre. 
Turstisystemet utenom G/S-veg vil ikke 
være universelt utformet.

Plankart over Julbøen med anleggsvegen inntegnet. Vegen ligger lett inn mot 
sidebratt terreng, noe som gir lite til ingen skjæring. Dette er positivt med 
tanke på transformering til tursti i etterkant av anleggsfasen.
(Gule felter representerer arkeologiske funn).

Tegnforklaring: Skissen viser skjematisk hvordan gang- turveger kan ligge. 
A (lilla strek): G/S-veg direkte knyttet til vegprosjektet. På tidspunktet skissen 
er lagd er situasjonen lengst øst uavklart, derfor stiplet. G/S-veg har asfaltert 
dekke og skal tilfredsstille krav til universell utforming, i motsetning til 
resten av turstisystemet som har grusdekke og ikke vil følge krav til UU. B 
(rød strek): Tursti knyttet til G/S-veg i ny trasé. C: Anleggsveg transformeres 
til tursti, vegbredde og fylling reduseres. D: Anleggsveg transformeres til 
tursti, vegbredde reduseres og fylling mot sjø reduseres og plastres. E: Mulig 
vegskille til alternativ tursti trukket bort fra vegen ( F ). F: Alternativ tursti 
trukket bort fra veganlegget. Kan sløyfes, men gir best turopplevelse. G: Tursti 
kobles til G/S-veg. Kan kombineres med F. H:Østre del av anleggsveg fjernes 
og tilbakeføres i naturlig stand.

Prinsippsnitt av anleggsvegen med 
fylling i sjøkanten.

Prinsippsnitt av anleggsvegen 
transformert til tursi

A

F

B
C

D

E

H

G
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Portalområde på Vik. For å gjøre betongtunnelen så kort som mulig kreves det nokså omfattende utgraving og tilordning 
av sidearealene for at inngrepet skal framstå godt tilpasset i landskapet. Mellom vegene inn mot portalen skal det være en 
voll for å skille kjørebanene. Vollen skal hindre at eventuell røyk skal gå i begge løpene. Vollen skal ha avrunda topp. På 
kanten av skjæringene er det tegnet inn sikkerhetsnett, dette vil også fungere som viltgjerde. Sikkerhetsnettet skal trekkes 
tilbake slik at det kan etablere seg vegetasjon fremfor som vil skjule gjerdet.

3.6   Tunnelportaler og påhuggsområder

• Formspråket skal være enkelt og 
stå i harmoni med omgivelsene. 
Materialene skal ha kvalitet som er 
godt og tidløs. 

• Tunnelpåhugget bør lokaliseres slik at 
terrenginngrepet med tunellportal blir 
minst mulig.

• Overgang mellom tunnelportal og 
terreng skal være så presis som mulig. 
Skjemmende terrenginngrep skal 
rettes opp ved avbøtende tiltak som 
tilbakefylling av masser, steinmurer og 
vegetasjonsetablering.

Vik
Terrenget på Vik er ganske slakt, og 
det er viktig at tunnelportalen tilpasses 
landskapet. Derfor skal vegen senkes 
gradvis ned i terrenget slik at det blir 
en naturlig overgang mellom terreng 
og portal. For å korte ned lengden på 
betongtunnelen må man grave ut et 
relativt romslig areal på sidene (ca1:3). 
Skråningene skal være slake slik at de 
harmonerer med landskapet rundt, 
og unngår å gi inntrykk av at bilistene 
kjører ned i en sjakt. Med en slak helning 
slipper man også sikringstiltak for å unngå 
erosjon. Skråningene inn mot portalen må 
tilsås med engang for å unngå erosjon. 
Det skal ikke brukes matjord. Det skal 
benyttes en frøblanding med arter som 
passer inn i den naturlige vegetasjonen. 
Jorda i området skal mellomlagres 
og gjenbrukes (på sikt vil man da få 
opp arter som er i naturlig området). 
Sikkerhetsnett skal trekkes tilbake. 
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Nautneset
På Nautneset vil forskjæringen for 
påhugget bli veldig høy og vil ha negativ 
betydning for både fjernvirkning og 
kjøreopplevelsen inn mot tunnelen.
Situasjonen kan forbedres ved å 
bygge en portal liknende portalen ved 
Hardangerbrua (se bilder).

Denne portaltypen tjener flere hensikter:
- Man bruker mer av forskjæringen til 
tunnelmunning og skjæringen blir dermed 
mindre dominant.
- Portalprofilet har formlikhet med det 
åpne rommet mellom brutårn, kjørebane 
og rigelen. De to elementene sammen 
styrker og fremhever hverandre.
- Mer lys slipper lenger inn i tunnelen, 
noe som gjør overgangen mellom veg 
i dagen (bru/viadukt) og tunnel bedre 
med tanke på kjøreopplevelse. Det vil 
også være positivt for kjøreopplevelsen 
at portalen i seg selv føles romslig og høy.

Portalen starter med høy åpning for så å bli lavere innover i fjellet. Illustrasjonen er hentet fra 
Hardangerbrua (Statens vegvesen Region vest, 2012).

Illustrasjon: Når man kommer av brua og skal inn i fjellet på Nautneset, er det ønskelig å bruke 
en lignende portal som brukt på Hardangerbrua (Statens vegvesen Region vest, 2012)
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3.7  Elementer i tunnel

Det skal gå en ca 16 kilometer lang 
undersjøisk tunnel i to løp fra Vik til 
Nautneset. For å unngå at tunnelen 
oppleves monoton skal det være 
opplyste partier inni tunnelen som vil gi 
en oppkvikker og blant annet forhindre 
at bilistene sovner under gjennomfarten. 
Fjellhallene vil skjerpe oppmerksomheten 
til bilisten og gjøre at han blir observant. 

De ca 100 meter lange “fjellhallene” 
har en fjellrekke som går langs veggen i 
fjellhallen. Fjellrekken skal symbolisere de 
mange fjellene som finnes i området. Bak 
fjellrekken er det opplyst med fargede lys 
som gjør at fjellrekken blir en mørk kontur. I 
den ene fjellhallen er det et varmt orange 
lys som symboliserer soloppgang eller 
solnedgang. I en annen hall er det blått 
lys som symboliserer skumringstimen. Hvor 
mange haller det skal være og hvor de 
skal ligge må avgjøres senere i prosessen. 
En tanke kan være at fjellhallene får 
en symbolikk. Plasseringen av hallene 
kan fortelle den reisende hvor man er 
i landskapet. For eksempel kan en hall 
plasseres der man går ut av fjellet og ned 
under sjøen, og en under Tautra og så 
videre. Eller man kan plassere en hall når 
man er halvveis i tunnelen, så vet den 
reisende “at når vi er i den gule fjellhallen 
så er vi halvveis”. Orange lys bak fjellrekkene som symboliserer solnedgang eller soloppgang. I en annen “fjellhall” skal det være 

blått lys som symboliserer skumringstimen. Lyset vil gi en oppkvikker som gjør at kjøreopplevelsen i den lange 
tunnelen ikke blir så monoton. Fjellene skal symbolisere de mange fjellene som finns i området.
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Fjellrekker inne i tunnelen inspirert av fjellrekkene i området.

Inspirasjonen er hentet fra Moldepanoramaet, her fotografert en tidlig morgen fra Fylkeshuset i Molde.
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3.8  Tekniske bygg

Tekniske bygg plasseres som regel i 
nærheten av tunnelportalen, dette er 
relativt store elementer som kan påvirke 
totalopplevelsen av veganlegget. 
Plassering og utforming av tekniske bygg 
må derfor gjøres med omhu.
• Tekniske bygg kan inngå i 

tunnelkonstruksjonen som tekniske rom. 
• Skal de plasseres utenfor tunellen 

skal de ha enkel utforming i betong, 
dette gjelder også bygg som trafo og 
lignende. Dørene skal være grå for å 
ikke skille seg ut fra veggene. 

• De tekniske byggene skal utformes likt 
for å gi en helhet til anlegget. 

• Det kan gjøres stedlige tilpasninger når 
det gjelder størrelse og plassering.

• Tekniske utrustninger i tilknytning til 
tunnelen skal tilfredsstille kravene gitt i 
håndbok N500 Vegtunneler.

• Nødvendig tilleggsutstyr som 
kjølepumper, antenner og belysning 
skal utformes og plasseres slik at de 
ikke ødelegger helheten til bygget. 
Tekniske utrustninger skal være så 
diskret som mulig og i gråe farger, så 
lenge dette ikke overstyres av andre 
lover og regler.

• Nødhjelpsutstyr skal være lett synlig.
• Takvinkelen på teknisk bygg skal helle i 

samme retning som terrenget.
• Det skal plantes sedum av ulike sorter 

på taket av teknisk bygg. Dette vil 
gjøre at byggene vil gli bedre inn i 
landskapet.

Eksempel på utforming av teknisk bygg med sedum på taket her i gul farge. Bygget kan 
tilpasses etter størrelse men skal ha samme uttrykk.

Her er det brukt sedum i røde og grønne farger, dette gir variasjon i det estetiske 
uttrykket.
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3.9  Kryss

• Kryssutforming skal være i henhold til 
Håndbok V121 Geometrisk utforming 
av veg- og gatekryss.

• Etter vegstandarden som er valgt skal 
det være planskilte kryss.

• Kryssene skal være enkle å forstå, 
derfor anses ruterkryss som best 
egnet i dette prosjektet. For å bedre 
lesbarheten i veganlegget skal det 
benyttes ruterkryss i alle kryssområder.

• Alternativ 0b på Nautneset gir en 
annen kryssutforming siden dette er 
et alternativ med kryss i dagen. På 
grunn av det sidebratte terrenget på 
Nautneset blir krysset halvt på terreng 
og halvt på fylling/søyler. Om dette 
alternativet blir aktuelt kreves særlig 
bearbeiding for å få til en god løsning 
landskapsmessig. Landskapsarkitekt 
må være med i denne prosessen. 
0b gjør også at en ur blir påvirket av 
tiltaket, det beste er om ura kan sikres 
slik at man unngår å ta den ned. Å ta 
ned ura vil gi et stort inngrep. Nett kan 
være aktuelt. Materiale skal være i 
galvanisert stål slik at nettet blir minst 
mulig synlig og samsvarer med fjell og 
omgivelser.

• På Nautneset vil lokalvegen gå under 
E39, her er det viktig at vegen får en 
åpen løsning. Helst med bru over, eller 
med en åpen kulvert.

• Kryssområdene skal utformes slik at de 
er godt tilpasset terrenget omkring, og 
terrenget mellom de ulike vegene skal 
jevnes ut. Prinsippskisse for ruterkryss som viser ønsket terrengforming (G/S-veg og bussholdeplasser er ikke tatt 

med i illustrasjonen).

• En prinsippskisse viser hvordan ruterkryss 
i dagen vil kunne bygges opp. Her vil 
E39 være gjennomgående og ligge 
under ei bru mellom rundkjøringer 
på hver side av hovedvegen. På- og 
avkjøringsramper leder trafikken på- 
og av E39. Fv661 på Vik og Fv662 på 
Julbøen vil krysse E39 ved hjelp av 
denne brua. 

• På/avkjøringsramper legges på 

fyllinger for å få nødvendig høyde 
mellom E39 og brua som krysser.

• Skråningsarealet under bru skal plastres 
med naturstein, og det skal legges 
vekt på estetisk god utførelse. Feltet 
som plastres skal ikke rammes inn med 
kantstein, men ha en rett avslutning 
mot gressareal. Se utsnitt.

• Alle skråninger formes så slakt og 
organisk som mulig.
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3.10  Midtdeler, rabatter, trafikkøyer

Midtdeler
• Estetisk sett er gress det beste å ha 

midtdeleren og vil bidra til å motvirke 
motorveipreget. Ved portalområdene 
vil det bli et breiere område mellom 
veiene, her skal det være gress/
blomstereng som vil gi et grønt inntrykk.

• Mellom vegene forøvrig på strekningen 
vil det ikke være bredt nok areal til 
å ha gress. Her skal det være enkle 
rørrekkverk som deler kjøreretningen.

• Det er ønskelig med fargeforskjell 
mellom de to vegbanene for å myke 
opp inntrykket av vegen. På denne 
måten unngår man at det blir en lang 
grå flate. Ulik slitasje på vegene vil 
mulig føre til dette naturlig, om man i 
tillegg skal ha et annet materiale må 
vurderes videre. 

Trafikkøyer
• Trafikkøyene skal ha store granittheller, 

med kantstein rundt. Dette for å ta 
igjen de samme elementene som er 
brukt rundt rundkjøringen.

• Et alternativ til granittheller kan være 
plasstøpt betong med mønster som 
tilsvarer hellene.

Det er ikke plass til grøn midtdeler på strekningen. Inn 
mot tunnelportalene blir det breiere midtareale og man 
kan få til et grønt uttrykk.  

Eksempel på trafikkøy med store heller med kantstein 
rundt. 

Enkel rørmidtdeler skal skille kjørerettningene.

Det er ønskelig at området mellom kjøreretningene får 
en annen farge enn kjørebanen. Dermed unngår man at 
det blir en lang grå flate. Ulik slitasje på vegene vil mulig 
føre til dette naturlig, om man i tillegg skal ha et annet 
materiale må vurderes videre.
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3.11  Sentraløy

Rundkjøringene skal være enkle og 
oversiktlige og gjøre at det er lett å 
orientere seg videre i veganlegget. 

• I rundkjøringene skal det være en 
kombinasjon av hardt dekke og 
vegetasjon. Det harde dekket skal 
være store granittheller som vist i 
tegningen. 

• Ved valg av vegetasjon må det tas 
hensyn til sikt og vedlikehold.

• Det skal være ulike temaer/
utsmykninger i rundkjøringene på de 
ulike stedene, dette kan bidra til at 
det blir lettere å orientere seg/kjenne 
seg igjen. Utformingen i midten av 
rundkjøringa kan være ulik, men det 
harde dekket rundt skal være det 
samme i alle rundkjøringene. 

• I de planskilte kryssene vil det være 
to rundkjøringer, disse skal ha samme 
tema og uttrykk.

• Temaene for rundkjøringene skal 
gjennspeile landskapet på stedet. På 
Julbøen skal det feks. være svaberg/
berg, det skal brukes vegetasjon 
som furu, strandnellik, og andre 
steinbedsplanter som kan finnes i 
kyststrøk. Elementer som sand kan også 
brukes.

Rundkjøringenes sentraløy ved Julbøen skal ha elementer 
som gjenspeilet landskapet her, altså bergformasjoner 
og stein. Som beplanting skal det være strandnellik. Som 
bunndekke skal det plantes sedum.

På Vik er det furuskogen som domminerer, derfor skal 
furu og lyng/sedum som et bunndekke trekkes inn i 
veganlegget og brukes som element i rundkjøringenes 
sentraløy.

Dersom det blir rundkjøring i tunnel skal rundkjøringene utformes på samme måte som fjellhallene i 
tunnelen. En fjellrekke som blir opplyst, og symboliserer soloppgang/solnedgang. 
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3.12  Gang- og sykkelveg

• Avstanden mellom gang- sykkelveg og 
kjørefelt skal så langt det lar seg gjøre 
ha en slik avstand at man ikke trenger 
rekkverk. Dette sammenfaller med det 
overordnede målet om å redusere 
mengde vegutstyr til et minimum.

• Asfaltkant skal møte vegskulder og 
grøft uten kantstein. Kantstein kan 
likevel være aktuelt der gangvegen er 
i direkte tilknytning med opparbeidede 
kollektivknutepunkt, rasteplasser eller 
andre konstruksjoner.

• Opplevelsen av trygghet på G/S-veg 
er en avgjørende faktor for at den 
benyttes av flest mulig folk. Belysning 
og avstand til biltrafikk er to viktige 
parametere her. Det er viktig at all 
gang- og sykkelveg er godt opplyst slik 
at det føles trygt å bevege seg der. 
I tillegg er det viktig å legge vekt på 
kvalitet for de som går å sykler. Det skal 
oppleves bra å være myk trafikant. 
Der det er mulig bør ikke gang- 
sykkelveg legges helt inn i bilvegen, 
dette vil gi bedre kvalitet for de myke 
trafikantene.

Prinsippskisse for gang- og sykkelveg. Så langt som mulig skal det benyttes grønn rabatt mellom G/S-veg og kjøreveg. 
Det skal være så bredt at rekkverk blir overflødig i henhold til målet om å redusere omganget av vegutstyr. 

Prinsippskisse for G/S-veg på bruer (utenom Julsundbrua). Rekkverk mellom kjørebane og G/S-bane skal monteres på 
en kontinuerlig betongkant av lav høyde, og ikke kun med fotplate på asfalt eller fotplate på betongbrakett for hvert 
stolpepunkt, slik i eksempelet til høyre (foto: Statens vegvesen).
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1:4
1:4

For å unngå rekkverk må helning 1:4 eller slakere benyttes.

1:2
1:2

Prinsippskisse for utvidet sikkerhetssone der det fylles inn mot fjellfoten, og etableres vegetasjon.

Prinsippskisse for oppfylling av masser mot eksisterende terreng for å kamuflere vegfylling.

3.13  Sideterreng

• Vegen bør legges slik at det blir minst 
mulig terrenginngrep. Håndbok N101, 
Rekkverk og vegens sideområde, skal 
følges.

• Skråninger skal generelt ikke legges 
brattere enn 1:2. Ved ustabile 
grunnforhold må helningen være 
slakere.

• Skråningstopper og -bunner skal alltid 
avrundes. Det skal være en jevn 
overgang mellom skråning og terreng.

• Om det er høye fjellskjæringer kan 
bredden på området mellom veg 
og skjæring økes, på denne måten 
kan man fylle et større område av 
skjæringen slik at skjæringen minskes. 
I sikkerhetssonen inn mot fjellfoten skal 
det fylles med helning 1:2, eller mer 
(se bilde). Dette for å få en bedre 
overgang mellom veg og terreng og 
unngå følelsen av å kjøre i en korridor. 
Ved høye dobbeltsidige skjæringer 
skal den ene siden skråes slik at den 
oppleves som en ås. Vurdering av 
tilbakefylling skal gjøres i samråd med 
landskapsarkitekt.  

• Fyllinger langs veg skal i prinsippet ha 
slake skråninger med god overgang til 
sideterrenget. For å unngå rekkverk kan 
ikke helningen være brattere enn 1:4.

• Dersom vegen blir lagt på en fylling, 
kan oppfylling av masser mot det 
eksisterende terrenget kamuflere 
vegfyllingen (se bilde).
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3.14  Voller og terrengforming

Mennesker oppfatter ofte støy som 
mindre påtrengende når de ikke 
ser støykilden, derfor har også ren 
visuell skjerming effekt når det gjelder 
støyopplevelsen.

• Det er viktig med gode avslutninger 
på vollene. Vollen skal ha en gradvis 
helning i enden helt til den når 
eksisterende terreng.

• En mindre heving av sideterrenget 
samtidig som veglinja bevisst blir lagt 
lavt kan gi en effektiv og visuelt sett lite 
dominerende løsning.

• Dersom en slik løsning ikke er aktuell, 
skal det primært brukes støyvoller 
fremfor støyskjermer.

• Støyvollene skal utformes med runde 
former, og det skal unngås at vollen 
ender med en spiss.

• Der det er knappe sidearealer kan 
vollen kombineres med støyskjerm.

• Vollene skal beplantes for å hindre 
erosjon, og for å kamuflere støykilden 
ytterligere.

Det er viktig med gode avsluttninger på støyvollene. Her 
starter vollen i samme nivå og går gradvis opp i en voll. 
Dette er et godt eksempel hentet fra Buvika i Trøndelag.

Godt eksempel på at vegen er lagt lavt og man får dermed 
naturlig støyskreming. Sideterreng har naturlig vegetasjon 
og skråninga virker dermed lite domminerende på E6 i 
Gudbrandsdalen. Foto: Knut Opeide.

Støyvoller i inn mot Ålesund sentrum. Her ender vollen 
i en spiss, dette må unngås og vollene skal rundes av i 
toppen.
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3.15  Støyskjermer 

Støyskjermer skal primært benyttes i 
bebygde områder der arealknapphet 
gjør det vanskelig å lage voller. Skjermene 
skal tilpasses landskapet.

• Det skal benyttes naturlige materialer til 
å lage støyskjermer. Helst skal det være 
grønne skjermer (feks. i form av armert 
jordvoll). Ellers kan pil og tre benyttes. 
Skal tre benyttes som støyskjerm kan 
man bryte opp flaten ved å lage 
mønster på støyskjermen slik som vist 
på bildet. Mønsteret kan for eksempel 
gjenspeile fjelltoppene i området.

• Skjermflatene bør brytes opp med 
beplantning enten på baksiden, eller i 
form av for eksempel klatreplanter på 
fremsiden.

• Der støyskjermene vender mot 
gangarealer og boligbebyggelse skal 
skjermene ha god detaljering også på 
baksiden.

• For å ivareta sikt mot omgivelsene skal 
transparente materialer brukes på 
deler av skjermen.

• Skjermen bør ligge så nære vegen som 
mulig siden dette gir best effekt.

• Skjermene bør følge vegens stigning og 
flatene kan trappes etter terrenget.

Treskjerm med mønster som bryter opp flaten, her på 
Høvik. Foto: Hanne Mørch

Grønne støyskjermer ønskes brukt på strekningen, her fra 
E18 ved Akland i Risør. Foto: Kjell Wold.

Støyskjerm i pil. Her er det plantet trær bak skjermen, 
dette er med på å bryte opp inntrykket av støyskjermen. 
Hvis trærne i tillegg er i ulike arter og høyder vil dette 
bidra til å bryte opp inntrykket yttligere.
Foto: Kjell Wold

Samme støyskjerm som vist på bildet over, her sett 
ovenifra og viser oppbyggningen av baksiden. Foto: Kjell 
Wold.
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3.16  Murer

• Murer i prosjektet vil i hovedsak være 
støttemurer hvor utfordringer med 
terrengtilpasning ikke lar seg løse med 
formgivning av jord og steinmasser på 
grunn av plassproblematikk eller annet.

• Behovet for forblendingsmurer må 
vurderes ved enkelt elementer der 
resultatet av tiltaket ikke samsvarer 
med det overordnede formspråket 
(naturlig, robust og elegant).

• Suksesskriterier for pene murer er riktig 
prosjektering og en god beskrivelse. 
Videre er oppfølging på anlegget 
når det mures viktig for å sikre ønsket 
resultat.

• Det skal stilles spesifikke krav til utførelse 
og steinstørrelse for tørrmurer.

• Støttemurer av betong i landskapet, 
uten direkte tilknytning til konstruksjoner 
eller opparbeidede plasser, skal 
ikke forekomme. Ved behov gjelder 
punktet om forblendingsmurer over.

• God avslutning på toppen av mur 
er viktig for helhetsinntrykket, samt 
overgangen mot terreng eller 
konstruksjoner. 

• Under bruer skal skråningen sikres med 
naturstein utlagt slik at det dannes en 
relativt plan overflate. Steinene må ha 
en fasong og størrelse som sikrer stabil 
utførelse. Estetisk uttrykk utføres som på 
vedlagte eksempel.

Mur som er godt integrert i konstruksjon og terrengform 
her fra rv. 47 på Karmøy. Foto: Bjørn Egil Gilje.

Prinsippsnitt for tørrmur (SINTEF Byggforsk, 2011)

Eksempel på belegning under bru, her fra E6 Steinkjer 
(Statens vegvesen, 2011). Gress sås mot plastringen.

Eksempel på en en estetsik god mur, her fra Namdalseid 
(Statens vegvesen, 2011)
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Monorail - god transparens og enkelt, robust design (Vik 
Ørsta AS).

Brurekkverk formmessig beslektet med øvrig rekkverk. 
T.v: Kjøresterkt beregnet for gangbaneside, 
t.h: Brurekkverk for gangbaneside, ikke kjøresterkt
(Vik Ørsta AS).

Eksempel på overgang mellom rørrekkverk og 
brurekkverk (Vik Ørsta AS).

Luftige og enkle rørrekkverk mot vegens sideareal (Vik 
Ørsta AS).

Brurekkverk som kombinerer det enkle og luftige (Vik 
Ørsta AS).

3.17  Vegutstyr

Det skal velges vegutstyr som 
underbygger konseptet naturlig, robust 
og elegant. I utgangspunktet skal utstyret 
ha sine naturlige materialfarger. For 
vegutstyret vil det bety varmforsinket stål, 
eventuelt lakkering som imiterer dette. 
Det er et overordnet mål å redusere 
vegutstyr til et minimum. Det krever at 
landskapsarkitekt får bistå i denne delen 
av planleggingen. Prosjektet har korte 
strekninger mellom bru og tunnel, dette gir 
kompliserte situasjoner for skilting og krever 
særlig god planlegging. 

Rekkverk og gjerder
• Rørrekkverk både som siderekkverk 

og midtdeler. Monorail kan være 
alternativ til midtdeler på steder hvor 
det ikke finnes midtrabatt. Rørrekkverk 
gir et luftigere, mer transparent anlegg 
som gir god gjennomsikt og er mindre 
dominerende en tradisjonelle w-skinner.

• Brurekkverk skal harmonere med øvrig 
rekkverk - altså basert på sirkulære 
profiler, og så åpne og luftige som 
sikkerheten tillater.

• På steder hvor det ikke er krav om 
kjøresterkt rekkverk bør luftigere 
rekkverk benyttes. Energiabsorberende 
produkter, rekkverksavslutninger og 
overganger skal harmonere med øvrig 
rekkverk. 

• På andre gjerder som sikkerhetsgjerde 
skal det benyttes flettverksgjerde i stål 
med avstiving i topp og bunn.

Viltgjerder
Det er betydelig med vilt i områdene 
veien går i dagen, og det må 
etableres viltgjerder med tanke på 
trafikksikkerheten. Det skal benyttes 
galvanisert flettverksgjerde med bølgetråd 
i under og overkant, med min. høyde på 
2,5 meter, da det i hovedsak er hjort som 
ønskes utestengt.
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Skiltstolper
• Enkle, sirkulære skiltstolper. Gittermaster 

kun hvor det er helt nødvendig. 

Galger for skilt og tekniske innredninger
• Sirkulære rørmaster/galger bør vurderes 

fremfor gittermaster/galger. 
• Det skal tilstrebes å finne løsninger for å 

redusere antall galger på samme sted 
ved for eksempel bomstasjoner. Forsøk 
å finne “sambruksløsninger”.

• Der andre vegelement kan benyttes 
til bomstasjoner skal dette gjøres, feks i 
taket på tunnel eller festes i bruelement 
hvis ikke tiltaket går på stor bekostning 
av det arkitektoniske.

• Det bør vurderes å bruke sirkulære, 
L-formet rørgalger på sidevegnettet.

Belysning
Det skal belyses etter gjeldende normaler 
for vegbelysning (Håndbok N100).
• Mye av vegen går i tunnel og på 

bru, og det er få lange strekninger i 
dagen, for å unngå mye skiftning i 
belysningssystemet skal det benyttes 
sidestilt belysning.  

• Samme type lysmaster skal brukes 
på hele strekningen. I overganger til 
eksisterende veg skal det vurderes 
tilpasning til eksisterende belysning.

• Belysningen bør danne en kontinuerlig 
linje som tyliggjør vegens geometri.

• Lysene tilpasses slik at sidearealene ikke 
blir unødvendig opplyst.

• Ved kryssområder og konstruksjoner må 
belysningen tilpasses spesielt.

Her er flere uønskede forhold. De tre gittergalgene har 
ulik høyde. Det er valgt gittermast for skilt og lyssignal, 
dette bidrar til at “gittermastskogen” vokser og 
forurenser anlegge visuelt (Wikipedia, 2009)

Her fremstår galgene mer ryddig da det ser ut til at 
de har fått samme høyde. Det gir større orden og ro i 
anlegget. Foto: Statens vegvesen

Øverst: Gittermastgalger i jevn høyde for et ryddig 
uttrykk. Alternativ L-formet galge til venstre.
Nederst: Ulike skilt og signalsystem plassert på sirkulære 
stolper.

Her kunne skiltet med fordel fått stolpe i stedet for 
gittermast for å samsvare med lyktestolpene. Et 
utnødvendig ekstra formelement. Foto: Statens vegvesen
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3.18  Kollektivknutepunkt/rasteplass/utkikkspunkt

• Det skal anlegges rasteplasser/
utkikkspunkt i tilknytning til brua. 
Utkikkspunkt blir omtalt i eget notat. 
Det skal også være kollektivstopp 
i veganlegget. På disse stedene 
skal formuttrykk og møblering være 
samsvarende og ha et enkelt 
formspråk som bygger på konseptet 
naturlig, robust og elegant. 

• Materiale på møblering skal i hovedsak 
være tre og betong og ha en 
utforming lignede som på bildene.

• Leskur skal også ha betong som 
materiale kombinert med en type 
gjennomsiktig materiale som har frosta 
overflate. Dette for å få en luftighet 
samtidig som det er robust.

• Materialet på dekket på rasteplass 
og utkikkspunkt skal være barrikade 
dekke (steinbelegg med naturstein og 
polyuretan bindemiddel på asfalt-/
bitumendekker). Fargen må være 
i samme nyanse (ikke lysere) som 
på bildet til venstre fra rasteplassen 
ved Hardangerbrua. Dette for å få 
et naturlig inntrykk som er i samme 
nyanse som tredekket som blir brukt på 
møbleringen, og i samme nyanse som 
naturen i omgivelsene. 

• Rasteplasser og kollektivstopp må 
detaljprosjekteres på byggeplan. 

• Om man skal ha sanitærhus/venterom 
i tilknytning til kollektivknutepunkt på 
Nautneset kan det være en mulighet å 
gjenbruke den ene hytta som må rives 
som følge av veganlegget.

Enkle leskur på kollektivholdeplassene. Sideveggene og benk i betong, og bakside og tak i transparent materiale. 

Enkle betongbenker med tredekke, i ubehandlet 
betongfarge, her ved Hardangerbrua.

Benker og bord i samme uttrykk, men her i hvitt, ønsker at 
den ubehandlede betongfargen skal benyttes.

Ved siden av kryssområdet på Nautneset mot nord står 
to eldre hytter som kommer til å bli borte som følge av 
vegprosjektet. Kanskje en av hyttene kan taes vare på og 
bygges opp igjen som sanitærhus på rasteplass, eller som 
venterom?
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3.19  Naturelementer

Vegetasjonen skal være med å forankre 
vegen i landskapet, gi estetiske kvaliteter 
og bidra til et bedre miljø. Det er et mål 
at vegetasjonen skal klare seg mest mulig 
på egenhånd uten intensiv skjøtsel.
Hovedprinsipp for vegetasjonsbruk
Vegetasjonen skal være et virkemiddel 
for å integrere veganlegget i landskapet, 
dempe uheldig fjernvirkning og skjerme 
lokalmiljøet. Vegetasjonen skal bidra til å 
bedre veganleggets lesbarhet.
• Vegetasjonsbruken skal ha et naturlikt 

preg.
• Artene i området eller arter som 

naturlig passer i naturtypen skal 
benyttes. 

• Vegetasjonen skal stedstilpasses 
både når det gjelder landskapet og 
eksisterende vegetasjonsmønster.

• Svartelistede, fremmede arter skal ikke 
brukes eller spres. For unngå innføring 
av svartelistede arter skal det brukes 
ugressfri jord. 

• Vegetasjon skal brukes som 
virkemiddel for å fremme viktige 
punkter og skape ledelinjer som 
styrker vegsystemets lesbarhet. 
Vegetasjon kan også brukes til å skjule 
terrenginngrep eller elementer som 
ødelegger veganleggets estetikk.

• Bruk av vegetasjon skal ivareta 
gjeldende sikkerhetskrav og 
sikkerhetshensyn som er gitt i håndbok 
N100.

Sedum skal benyttes i anlegget på tak og i rundkjøring 
(Norsk forening for grønne tak, 2013).

Furu er domminerende ned mot Julholmen.

Ned mot sjøen er det berglandskapet som domminerer 
og det vokser blant annet lave gressarter, lyng, einer og 
moser.

Strandnelllik er en art som trives i tørre berglandskap 
langs kysten. Strandnellik skal plantes i rundkjøringen 
sammen med stein/berg som legges ut i midten av 
rundkjøringen. Strandnellik finnes i ulike farger og vil 
være med å gi farge til veianlegget. Foto: Eides stauder.
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• Vegetasjonen i vegens sideareal har til 
hensikt å hindre jorderosjon og skape 
en grønn og tiltalende overgang 
mellom veien og dens sideareal.

• Vegens inngrepssone bør variere slik at 
det ikke blir en stram linje som skiller ny 
og gammel vegetasjon. Ny vegetasjon 
bør kombineres med eksisterende 
vegetasjon for å få et naturlig uttrykk.

• For å unngå store nakne 
fjellskjæringer skal det fylles masser 
inn mot fjellfoten og legge til rette for 
vegetasjonsetablering.

• I bebygde områder skal vegetasjonen 
brukes til å skjerme bebyggelsen.

• Mest mulig av naturlig vegetasjon skal 
bevares. Det er viktig at dette blir tatt 
hensyn til i anleggsfasen. 

• Det er naturen som skal råde langs 
vegen, slik unngås mye vedlikehold. 

• Ved kollektivholdeplasser skal det ikke 
plantes allergifremkallende arter.

• Sedum skal benyttes i rundkjøring og 
på taket til teknisk bygg.

• Se siden om rundkjøring for beskrivelse 
av vegetasjon i rundkjøringene.

Bekkedrag
Bekker skal helst gå åpent, og skal legges 
om der vegen kommer i konflikt med 
bekkedraget. Dette gjelder særlig Vidåna 
som er en viktig sjøørretvassdrag på Vik. 
Det er viktig å opprettholde mulighet 
for fiskevandring, og omlegging til nye 
bekkeløp må optimaliseres med tanke 
på sjøørret. Henviser til rapport utarbeidet 
om temaet.

Naturlig vegetasjon skal prege vegens sideterreng. Foto: 
Statens vegvesen.

Åpen innmark preger vegetasjonsbildet på Vik.

Ellers er det blandet vegetasjon med bar- og lauvtrær 
på Vik, dette skal bevares og videreføres i beplantningen 
langs veien.

På Nautneset er det varierende vegetasjonstyper med 
gran, furu og lauvtrær.

Det er viktig at Vidåna tilrettelegges for fiskevanding og 
at omlegginger av bekkeløp optimaliseres med tanke på 
sjøørret.
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3.20   Strekningen forøvring

En del elementer er ikke aktuelle på 
strekningen Romsdalsfjorden (Vik-
Julbøen) men kan være aktuelle for 
tilgrensende strekninger. Disse vil bli 
presentert her.

Gangbruer
• Det er viktig at gangbruene er godt 

opplyst, samtidig må man unngå å 
ha for sterk belysning slik at området 
forøvrig blir unødvendig opplyst.

• Rekkverkene skal være enkle og 
harmonere med rekkverkene brukt 
ellers i anlegget.

Belysnings- 
principer

Belysnings- 
principer

Diskre belysning av gangbro som ikke gir lysforuresning 
til omgivelsene. Man skulle kanskje hatt litt mer belysning 
her. En mellomting av styrkegradene på de to bildene 
hadde vært passende (Udeland, 2015).

Gangbru som har opplyste rekkverk. Selv om 
lysstyrkegraden på brua er sterk er ikke effekten så stor 
på omgivelsene siden det er rekkverkene som er opplyst 
og det ikke er lysmaster (Udeland, 2015).

Enkle rekkverk som harmonerer med anleggets formspråk 
og kan benyttes på overgangsbruer for gang- og 
sykkelveg (Vik Ørsta AS).
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Undergang
Undergangen skal ha en oversiktlig 
utforming som skal virke trygg og 
innbydende.
• Undergangen skal ha romslig bredde 

og høyde slik at det blir gode lysforhold 
fra dagslyset. Minimum 4 meter bredde 
og 3,5 meter høyde.

• Det skal være god belysning i 
undergangen slik at den føles trygg 
også på kveldstid.

• Gangvegen bør ha en linjeføring 
som gjør at det blir god sikt gjennom 
undergangen.

• Så langt det er mulig skal 
undergangene etableres som “fritt 
rom” med vegen over anlagt som 
bru. Sideskråning opp mot bruplate/
landkar skrås med 1:1,5 eller aller helst 
1:2 helling plastret med naturstein slik 
skissen viser. Om ikke dette er mulig 
skrås det på den ene siden.

• Der hvor bruløsningen ikke er mulig 
og kulvert er eneste alternativ kan 
betongoverflaten på kulvertens 
vegger bearbeides for å skape liv i 
betongveggen.

• Sidearealet inn mot undergangen skal 
tilsås med gress beplantes med arter 
som nevnt under temaet vegetasjon. 
Beplantning skal vises i byggeplanens 
O-tegninger.

• Undergangen skal sikres mot sprut og 
snø fra vegen.

• Underganger skal ha god belysning, 
slik at de føles trygge å bevege seg i.

Prinsippskisse for G/S-undergang. Kjørevegen som krysser over anlegges som en kort bru og skråningen opp fra G/S-veg 
mot bruplaten legges med 1:1,5-1:2 helling som plastres med naturstein.

Belysningsprinciper

I underganger er det viktig med god belysning for å skape 
en trygg atmosfære. I underganger vil ikke lyset bidra til 
lysforurensing av omgivelsene, så man trenger ikke holde 
tilbake på lysstyrke (Udeland, 2015).
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Bilde: Ett av målene til bybakke Ålesund er at flere skal 
benytte sykkelen. Ett av tiltakene som er gjort i Trondheim 
er å ha sykkelfelt med rød asfalt gjennom sentrum. Her i 
Kjøpmannsgata. Foto: Knut Opeide.
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