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FORORD

Bypakke Nedre Glomma er en samarbeidsavtale mellom Fredrikstad og 
Sarpsborg kommuner, Østfold Fylkeskommune og Statens Vegvesen 
om å utvikle viktige riks- og fylkesveger i de to nabobyene Sarpsborg 
og Fredrikstad for å møte fremtidens transportbehov.

MÅL FOR BYPAKKA 
Nedre Glommaregionen skal i år 2030 håndtere 
transportetterspørselen innen person- og gods-transport mer effektivt 
enn i dag.

Reisetiden for persontransport skal reduseres og andelen personreiser 
som foretas med andre transportmidler enn bil  
skal være økt til et nivå tilsvarende gjennomsnittet for liknende 
byområder i Norge.

De overordnede føringene fra Nasjonal Transportplan sier at all 
transportvekst i storbyområdene skal taes med kollektiv, sykkel og 
gange. I følge KVU for transport-systemet i Nedre Glommaregionen 
må andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn 
bil være økt til minst 35 % i 2030 for at dette målet skal nås.

OVERORDNEDE DOKUMENTER
• Statens vegvesens håndbøker
• Statens vegvesens arkitekturstrategi for Region øst.
• Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP)
• Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP)
• Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023
• Nasjonal gåstrategi, strategi for å fremme gåing som 

transportform og hverdagsaktivitet.
• Den europeiske landskapskonvensjonen (Europarådet, 2004)
• Plan- og bygningsloven (Miljøverndept., 2009)

ARKITEKTUR OG TRANSPORT 
Regjeringen la i 2009 fram dokumentet arkitektur.nå - Norsk 
arkitekturpolitikk, som legger til grunn at arkitektur omfatter  
alle menneskeskapte omgivelser - både bygninger, anlegg,  
uterom og landskap. Dette betyr at veganlegg er arkitektur og at
SVV skal bruke sine prosjekter til å realisere regjeringens overordnede 
målsettinger på arkitekturfeltet. Trafikksikkerhet, tilgjengelighet, 
fremkommelighet, trygghet, orienteringsevne og attraksjonsverdi 
løses best gjennom helhetlige arkitektoniske løsninger som er tilpasset 

stedet, og den sosiale og trafikale  konteksten. 

Statens vegvesen Region Øst har en arkitekturstrategi som er 
forankret i Vegdirektoratet. Strategien sier blant annet at:  “Vi må 
sette tydeligere og mer spesifikke mål for utforming av de enkelte 
prosjekt.”, og “Vi skal sørge for at flere foretrekker å gå, sykle eller 
reise kollektivt som følge av hvordan vi har utformet våre anlegg.” 
Strategien omtaler også viktigheten av å overføre erfaringer og 
kunnskap fra et prosjekt til et annet. Dette dokumentet er i så måte 
en plattform for erfaringsoverføring innen utforming mellom de ulike 
prosjektene i Bypakken.

Dette dokumentet skal fungere som en premissgiver for 
prosjekterende, fagansvarlige, byggeledere og beslutningstagere, 
og bidra til at bypakkeprosjektene fremstår med en enhetlig og 
gjenkjennelig arkitektur både når de er nye og etter år med drift.

Samtidig er dokumentet et indirekte bidrag til Statens vegvesens 
“Nullvisjon” innen trafikksikkerhet. Samspillet mellom omgivelsene, 
trafikanten og et godt utformet anlegg er av stor betydning for å 
redusere antall alvorlige ulykker.

Dokumentet er utarbeidet av Pål Dixon Sandberg, landskapsarkitekt 
i SVV - seksjon for veg- og gateplanlegging, Region øst, med bidrag 
fra ulike fagpersoner. Bestiller av dokumentet er prosjektleder Hege 
Saxebøl Moum. 

Premissene som er gitt her er et supplement til gjeldende normaler 
og håndbøker på et fagområde de ikke dekker. De skal ikke overstyre 
relevante juridiske føringer eller Statens vegvesens håndbøker. Det er 
den prosjekterende som har ansvaret for å finne løsninger i samsvar 
med gjeldende regelverk og føringene i dette dokumentet.

LEVENDE DOKUMENT
Dette er et levende dokument så lenge Bypakke Nedre Glomma  er 
under arbeid og vil derfor kunne endres etter hvert som prosjekter 
utvikler seg og løsninger blir valgt. Kontrollér derfor at du sitter med 
siste revisjon foran deg. Dato for siste revisjon fremgår på forsiden og   
i spalten til høyre på denne siden.

REVISJONER

Dato Hva er endret Signatur

6/7 2018

24/5 2017

7/7 2016

18/3 2016

18/12 2015

Feilrettinger og mindre 
justeringer av tekst.

Nye premisser i “veier for gående 
og syklende” og “belysning”.
Justeringer av tekst og bilder i 
de fleste kapitler. Noen kapitler i 
introduksjonen er slått sammen. 
Del 5 er gått ut og del 1 og 2 er 
slått sammen.

Justering av tekst i forord og 
innledning. Justerte premisser og 
illustrasjoner i div. kapitler under 
del 3, 4 og 5.

Generelle tillegg og justeringer.

Generelle tillegg og justeringer.

PDS

PDS

PDS

PDS

PDS



1. INTRODUKSJON
Her gis en innføring i bruk av dokumentet, hva Bypakke 
Nedre Glomma handler om, hvilke prosjekter som inngår i 
bypakken, overordnede føringer og litt om regionen.
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INNHOLD HVORDAN BRUKE DOKUMENTET

Dokumentet er bygget opp av følgende tre deler:

DEL 1. INTRODUKSJON
Her gis en innføring i bruk av dokumentet, Bypakke Nedre Glomma, 
hvilke prosjekter bypakken inneholder, overordnede føringer og litt 
om regionen.

DEL 2. TEMATISKE FØRINGER
Denne delen gir noen generelle føringer med vekt på funksjon som vil 
gjelde for de aller fleste prosjektene. Universell utforming, belysning, 
sykkel og gange, vegetasjonsbruk, overvannshåndtering, med fler, er 
overgripende tema hvis funksjon skal løses uansett hvordan detaljene 
utformes.

DEL 3. ELEMENTER
Denne delen beskriver prinsipper for de viktigste elementene som de 
fleste prosjektene vil inneholde. Underganger, bruer, holdeplasser, 
bruk av vegetasjon m.m.

BILDER
Bildene i dokumentet viser eksempler på de beskrevne premissene 
omtalt i teksten. Fotografiene representerer ikke nødvendigvis eksakt 
de løsninger vi ønsker bygget, men er ment å fungere som inspirasjon. 
Der fotograf ikke er kreditert er bildene tatt av Pål Dixon Sandberg.
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BYPAKKENS PROSJEKTER

Bypakke Nedre Glomma består av en rekke samferdselsprosjekter i og 
i mellom de to byene Sarpsborg og Fredrikstad. Her oppsummeres de 
største i porteføljen. Noen av disse krever samordning med Bane NOR 
sine InterCity-planer.

FV. 109 RÅBEKKEN - TORSBEKKDALEN 
Fv. 109 går på vest- og nordsiden av Glomma og binder de to byene 
sammen. Deler av vegen, fra Grønli til Råbekken, ble utvidet på 
1990-tallet til 4-felt. Det forestående bypakkeprosjektet dreier seg 
om å  bygge om resterende strekning fra Råbekken i Fredrikstad 
til Torsbekkdalen i Sarpsborg til et moderne veganlegg for alle 
trafikanter, med fokus på næringstrafikk, syklende, gående og 
kollektivreisende. Alvim - Torsbekkdalen er allerede i byggeplanfase 
mens Råbekken - Alvim er i reguleringsfase. Fylkesveg 109, også kalt 
“Rolvsøyveien”, er den viktigste kollektivåren mellom Sarpsborg og 
Fredrikstad, og vil antagelig bare øke i betydning med åpning av nytt 
sykehus på Kalnes i Sarpsborg samt økt boligbygging i områdene 
nært vegen. En justering av feltbruken til to sambruksfelt er forventet 
på eksisterende 4-felts veg fra Grønli til Råbekken etter at ny veg er 
bygget, slik at det blir et sammenhengende og entydig system for hele 
Fv. 109.

RV. 110 ØREBEKK - SIMO 
Strekningen er det bompengeutløsende prosjektet for Fredrikstad. 
Den er hovedfartsåre inn og ut av sentrum i vest. Prosjektet er 
kommet lengst av alle bypakkeprosjektene med byggestart høsten 
2015. Det er forventet ferdig bygget i 2018. Det bygges fire felt, hvorav 
to skal benyttes som kollektiv- eller sambruksfelt, to blir allmennfelt og 
det bygges ensidig sykkelveg med fortau. 

RV. 110 SIMO - ST. CROIX 
Strekningen er forlengelsen av prosjektet Ørebekk - Simo og 
fortsetter helt inn til Fredrikstad sentrum. Prosjektet møter Fv. 109 
på Grønli der Bane NOR også planlegger ny togstasjon. Prosjektet 
er i kommunedelplan der SVV, Bane NOR og Fredrikstad kommune 
samhandler om en helhetlig løsning for veg, bane og byutviklingen i 
området sentrum/Grønli.

FV. 118 HAFSLUND - DONDERN 
Vegen skal utvides med et kollektivfelt i hver retning, justering av en 
bussholdeplass, nye krysninger for myke trafikanter, og en høyere 

standard på det langsgående gang- og sykkelnettet. Strekningen 
kobler seg på prosjektet for ny Sarpebru.

GLOMMAKRYSSING 
Det planlegges for nye bruforbindelser over Glomma. I Fredrikstad 
forventes avklaring rundt plassering våren 2017. Det er to aktuelle 
plasseringer og begge vil treffe Fv. 109 og påvirke trafikkbildet på 
denne vegen. I tillegg planlegges ny bru over Sarpefossen i Sarpsborg 
da den eksisterende er i dårlig stand. Arbeidet med den inngår i en 
kommunedelplan med Bane NOR og Sarpsborg kommune siden 
det er nærføring til Inter City prosjektet og ny togbru over Glomma 
ved Sarpefossen. Prosjektet har direkte kobling til prosjektet Fv.118 
Hafslund - Dondern.

BANE NOR OG UTBYGGING AV ØSTFOLDBANEN 
Bane NOR sine planer for inter-city forbindelse til Fredrikstad 
og Sarpsborg  er ikke en del av bypakka, men påvirker flere av 
bypakkeprosjektene grunnet nærføring til veganleggene. Dette gjelder 
for strekningene Rv. 110 Ørebekk - Simo, Fv.109 Råbekken - Alvim og 
Fv. 118 kryssing av Sarpefossen. 

MYKE TRAFIKANTER 
I tråd med vedtatte bypakke-mål og føringer fra Nasjonal 
transportplan legges det stor vekt på å forbedre forholdene for 
gående og syklende. Vi skal tilrettelegge for både kortere turer i 
nærmiljøet, sykkelpendling mellom bysentraene og kombinasjonen 
sykkel/gange til holdeplass for videre reise med buss. Målet er å 
skape et sammenhengende  gang- og sykkelvegnett i Nedre Glomma 
bestående av direkte hovedruter mot større målpunkt, og koblinger 
til et mindre sekundærrutenett for nærmiljøene og rekreasjonsruter i 
friluftsområder (f.eks. Glommastien).

Øverst: Eksisterende undergang på den gamle delen av Fv. 109 som ble bygget på 1980-tallet. 
Denne og flere eksisterende underganger vil erstattes av nye, moderne underganger når vegen 
skal utvides og gående og syklende prioriteres.

Nederst: Den nyere delen av Fv. 109 nærmest Fredrikstad som sto ferdig sent på 1990-tallet.
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Figur 1: Bypakkens prosjekter vist med geografisk bakgrunnskart i form av orthofoto. Figur 2: Bypakkens prosjekter uten bakgrunnskart, men der de grå feltene viser utbygd areal.
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120.000 INNBYGGERE
Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler utgjør regionen Nedre Glomma  
i Østfold. Bybåndet Sarpsborg/Fredrikstad er Norges 5. største 
sammenhengende tettstedsbebyggelse med ca 120.000 innbyggere. 
Avstanden mellom de to bysentraene er omlag 14 kilometer. 

ELVESLETTER OG FJELLKOLLER
Landskapet mellom Sarpsborg og Fredrikstad er preget av flate 
elvesletter langs Glomma som brytes opp av lange, lave fjellrygger 
relatert til sprekkdannelseslandskapet i regionen med nordøst - 
sørvestgående daldrag mellom langstrakte koller. 

KULTURLANDSKAPET
Slettelandet er et gammelt kulturlandskap. Industrietablering med 
elven som kraftkilde og transportåre dannet grunnlaget for en rekke 
mindre tettsteder langs Glomma. De er i dag boligområder med 
egne skoler og barnehager og noe lokal handelsvirksomhet. Mellom 
tettstedene er det enten jordbruk eller handels- og næringsområder. 
Østsiden av Glomma er mindre utbygd enn vestsiden og har 
betydelig mer dyrka mark. Trelast og teglproduksjon la grunnlag for 
byvekst for Fredrikstad og Sarpsborg med Greåker som et sentralt 
industrisamfunn omtrent midt mellom.

KLIMASONE
I henhold til Det Norske Hageselskaps klimasonekart ligger det meste 
av Fredrikstad i herdighetssone 3 (H3), men grenser ved Sarpsborg til 
H4.

REGIONEN NEDRE GLOMMA

INFRASTRUKTUR
Den viktigste hovedåren mellom Sarpsborg og Fredrikstad er Fv. 109 
som går mellom de to byene og er den mest brukte vegforbindelsen 
mellom Fredrikstad og E6. Langs vegen ligger boligområder og det 
mye besøkte handelsområdet Dikeveien (rett nordøst for “Råbekken” 
i kartet).

På 90-tallet ble fylkesveg 109 utvidet til en fire felts veg på strekningen 
mellom Grønli ved Fredrikstad sentrum og Råbekken. Utsmykning, 
utforming av bruer og god vegetasjonsbruk ble lagt vekt på og gjør 
at dette anlegget fremstår som et vakkert veganlegg.  Vegen ble 
bygget med fire felt for blandet trafikk og med grønt i midtdeler og 
siderabatter. Den har lite tverrgående forbindelser og utgjør derfor 
en betydelig barriere gjennom godt befolkede boligområder. Det ble 
bygget bruer for å kunne krysse vegen. Disse er bygget hovedsakelig i 
tre som del av et formkonsept som spiller på Fredrikstads historie som 
“plankeby”. De er ikke universelt utformet da de har for bratt stigning, 
og det er for langt mellom dem til å utgjøre et godt tilbud for myke 
trafikanter. Det er langsgående støyskjermer mot boligområdene. Det 
er stort sett tosidig gang-/sykkelveg langs med vegen.

Fv. 108 fra Simo til Kråkerøy  ble rustet opp på 2000-tallet med ny 
Kråkerøyforbindelse som inkluderer Værstebrua og ny forbindelse 
gjennom Bjølstadfjellet mot Kråkerøyveien. Dette anlegget har flere 
gode formgrep.

Bildene viser et utvalg av Nedre Glommas infrastruktur av eldre og nyere dato samt noen viktige landskapskvaliteter. * = foto: Walter Schøffthaler

*

BUSSTILBUD
Glommaringen er en bussring som går på fv. 109 og rv.111 på hver sin 
side av Glomma mellom de to byene med avgang hvert 8. minutt i 
rushtid. De mest brukte bussholdeplassene langs Glommaringen er 
rustet opp de siste årene. Glommaringen har de siste årene fått økt 
passasjertallene.

SYKKEL
For syklistene er det gjort mye bra holdningsskapende arbeid 
i regionen gjennom prosjektet Sykkelbyen Nedre Glomma og  
informasjonsavdelingen til Bypakka. På det fysiske anlegget mellom 
de to byene er det gjort utbedringer på enkelte strekninger, men 
det gjenstår mye før en har et sammenhengende anlegg som mange 
nok opplever som trygt og attraktivt nok til å velge sykkel fremfor 
bil. Usammenhengende tilbud, smale og ubelyste underganger, 
potensielle konfliktpunkter med biltrafikken, og manglende 
vedlikehold av dekke gjør flere av gang- og sykkelvegene lite 
attraktive, særlig utenfor byene.

FERGE
Fredrikstad har en gratis byferge som daglig frakter en stort antall 
passasjerer over Glomma og gjennom sentrum til vestsiden via 
Vesterelva. Fergen inngår som en lenke i flere godt brukte sykkelruter. 

TOG
InterCity prosjektet planlegger for dobbelspor gjennom Fredrikstad 
og Sarpsborg i en justert trasé i forhold til dagens. Flere av 
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strekningene har nærføring til fylkes- eller riksveger og skal derfor 
samordnes med SVV sine planer for Fv. 110, Fv. 109 og Rv. 111. som er 
Bypakkeprosjekter.

VASSDRAG (BLÅ STRUKTURER)
Glomma er den dominerende blå strukturen som all bebyggelse 
og infrastruktur er bygget opp rundt. I tillegg finnes sideløpet 
Visterflo, samt noen mindre bekker og dammer, tilknyttet Glomma i 
bypakkeområdet. Tilsammen utgjør de et viktig grunnlag for et stort 
biologisk mangfold i området og flere rødlistearter er koblet til de 
mindre sidebekkene og dammene. Elveløpene Visterflo og Glomma er 
mye brukte rekreasjonsområder både med fritidsbåter og via turstier 
og grønne lunger langs elvebreddene. “Glommastien” er en populær 
rekreasjonsrute for gående og syklende.

Sarpefossen er en foss i Glomma rett ved Sarpsborg sentrum.  
Den har med tiden blitt et symbol for Sarpsborg, særlig ut fra sin 
betydning for byens industrireising. Den sies å være Europas største 
sett ut fra vannføring.

Vesterelva renner gjennnom Fredrikstad sentrum og er en viktig del av 
byens sosiale og urbane kvalitet. Tidligere var det mye industri langs 
breddene, inkludert Fredrikstad Mekaniske Verksted og skipsverftet. 
I dag er elven sentral for bylivet med serveringssteder, boliger og 
gjestehavn for fritidsbåter langs elveløpet.
Seut-elva renner langs rv. 110 i Fredrikstad og har sitt utløp i Vesterelva 
vest for Fredrikstad sentrum.

GRØNTSTRUKTUR
På et overordnet nivå er den viktigste grønnstrukturen de større  
“marka”- områdene knyttet til høydedragene på elveslettene langs 
Glomma. Disse er populære turområder med flere tjern som brukes 
som  badeplasser om sommeren. 

I det smale beltet av relativt tettbygd areal mellom “marka” og 
Glomma er de blå og grønne hovedstrukturene aldri lenger unna enn 
at de kan nås med sykkel eller gange.
I en mindre målestokk har villastrøkene en sterk grønnstruktur  
med hager og beplantning langs lokalvegnettet. Disse gir grønne 
forbindelser til sentrum. Fv. 109 fikk på 90-tallet en betydelig 
vegetasjonsetablering samtidig med utvidelsen til  fire felt nærmest 
Fredrikstad sentrum som har gitt en “grønn” innkjøring til byen fra 
denne siden. I handels- og næringsområdene er de grønne innslagene 
mer tilfeldig, ustrukturert og stedvis helt fraværende.

Bildene viser et utvalg av Nedre Glommas infrastruktur av eldre og nyere dato samt noen viktige landskapskvaliteter. * = foto: Walter Schøffthaler

***



2. TEMATISKE FØRINGER
Denne delen gir noen generelle føringer med vekt på funksjon som vil 
gjelde for de fleste prosjekter. Universell utforming, belysning, sykkel og 
gange, vegetasjonsbruk, overvannshåndtering, med fler, er overgripende 
tema hvis funksjon skal løses uansett hvordan detaljene utformes.
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UNIVERSELL UTFORMING

MÅL OG INTENSJON 
Universell utforming er et grunnleggende premiss for planlegging 
der mennesker skal ferdes . Dette innebærer tilrettelegging for alle. 
Det handler med andre ord ikke bare om spesialløsninger for folk 
med nedsatt funksjonsevne. Vi skal planlegge for anlegg som er 
enkle og trygge å orientere seg i både for barn, eldre, funksjonsfriske 
og de med nedsatt funksjonsevne. God tilgjengelighet er å unngå 
spesialløsninger. Ved å satse på kvalitet og være bevisst utforming av 
ferdselsarealene for alle typer gående og syklende, gir man samtidig 
de mindre funksjonsdyktige en trygghet til å mestre utfordringer i 
trafikken. 

NATURLIGE OG KUNSTIGE LEDELINJER
Anleggene skal være lette å orientere seg i. For de med synshemning 
kan det bety at en må supplere med ledelinjer og kontrastfarger for å 
forsterke synsinntrykket. Det er ønskelig med så mange naturlige og 
arkitektonisk integrerte ledelinjer som mulig ved hjelp av vegetasjon, 
fargemessige kontraster i dekke og vegger, vertikale flater o.l. 
Kunstige ledelinjer skal kun benyttes der ingen andre ledemuligheter 
kan etableres. 

LYS
Jo eldre vi blir jo mer lys trenger vi rundt oss, både for opplevelse av 
trygghet og for å kunne orientere oss i de mørke tidene av året og 
døgnet. For å invitere til gange og sykling skal kravene til belysning av 
gang- og sykkelareal være like høye som til veganlegget forøvrig.

ALLERGI
Vi skal unngå å plante planteslag som gir sterke utslag hos 
pollenallergikere, i sær ved bussholdeplasser.

SNARVEGER
Der det finnes en universelt utformet rute kan det hvis nødvendig 
suppleres med ikke-universelle snarveger for å unngå lange omveger 
for de som kan bruke trapper eller brattere stier enn de universelle 
stigningskravene.

STYRENDE DOKUMENTER 
God tilgjengelighet og fremkommelighet for alle skal i størst mulig 
grad være en integrert del av designet. Derfor inngår ikke de formelle 
kravene til stigningsgrad, minste bredder, ledelinjer osv. i denne 
veilederen. Det henvises i stedet til formelle krav i håndbøkene. 

Venstre: Kunstige, taktile ledelinjer i støpejern viser svaksynte og blinde  frem mot gangfelt. 
Blinde føler seg frem med stokk, svaksynte kan lett se linjen på grunn av god fargekontrast mot 
omkringliggende steindekke. (foto: Knut Opeide)

Høyre nede: Universelt utformet rampe. Rekkverk i to høyder så både oppreiste og rullestolb-
rukere har mulighet til å bruke det. Fargekontrast mellom gulv og vegg skaper ledelinjer som er 
integrert i arkitekturen. (foto: Knut Opeide)

Høyre oppe: Lehus på nye holdeplasser i Trondheim. Informasjonstavler og navn på holdeplass er 
lett å finne og lesbare. Mørk stein i lyst belegg markerer møbleringsareal for lehus og for sykkel-
parkering i bakgrunnen.

Håndbok V129, Universell utforming av veger og gater, siste 
oppdatering på temaet i teknisk forskrift, og Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven skal ligge til grunn for prosjekteringen. Statens 
vegvesens rapport Arkitektoniske virkemidler for orientering 
og veifinning bør og inngå som bakgrunnsmateriale. Det er den 
prosjekterende som har ansvar for å forslå løsninger i tråd med 
gjeldende retningslinjer.
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UTFORMING
• Kryssområder og areal inntil konstruksjoner skal alltid koteres.

• I by og tettbygde strøk skal sidearealene i størst mulig grad 
ligge på nivå med gateprofilet med en tilrettelegging for å legge 
bebyggelse nært opptil gaten. Det skal alltid vurderes å avgi plass 
til trerekker i overgangen mellom gateprofil og sideareal.

• På lengre strekninger med monotone og utflytende nærings- og 
industriarealer bør en sette av areal til å etablere sekvenser av 
vegetasjon som hegn langs vegen eller på annen måte skape en 
form for visuelt avbrudd og avskjerming mot bygningsmassene. 
Et eksempel på slike områder er de bilbaserte næringsområdene 
Råbekken og Dikeveien i Fredrikstad.

• Langs veger i dyrket åkerlandskap bør fyllinger være 1:8 eller 
slakere med mindre forhold på stedet er til direkte hinder for dette. 
Dette gjøres for å gi mulighet til dyrking på fylling og for å få vegen 
til å ”ligge lett” i landskapet. 

LANDSKAPSTILPASNING

MÅL OG INTENSJON 
Det er hovedsakelig 4 landskapstyper i bypakkeområdet:  

• Bysentrum og tettsteder. 
• Boligområder utenfor byene. 
• Bilbaserte handelsområder utenfor byene.
• Dyrka mark og annet åpent kulturlandskap. 

Veganlegget bør i størst mulig grad tilpasses det landskapet det ligger 
i. Både den estetiske reiseopplevelsen, fjernvirkningen av anlegget i 
landskapet og kostnader tilknyttet massebalanse er avhengig av dette. 
I tillegg er god landskapstilpasning viktig for å kunne ferdes på  
tvers av hovedvegene på enklest mulig måte for myke trafikanter.

SIDEAREAL I BY OG TETTBYGDE STRØK 
I byen og i bynære, bebygde strøk bør vi tilstrebe å bygge gater 
med barrierefrie overganger mellom sideareal og gateprofil. Dette 
innebærer å tilrettelegge for bebyggelse nært opptil fortauene med 
trinnløs adkoms til innganger i fasadene. Gatene bør prioriteres for 
menneskenes bruk på langs og tvers med gode fortausareal fremfor 
fremkommelighet for biltrafikk. Fartsgrensen bør være mellom 30 og 
50 km/t for å muliggjøre gateelementer som lysmaster og trær nært 
opptil kjørebanene. Kryssing i plan for myke trafikanter bør alltid 
vurderes først i slike gater, selv ved høy ÅDT.

SIDEAREAL I BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDER UTENFOR BY
Disse områdene er vanskelig å angi prinsipper for da de har svært ulike 
utgangspunkt. Veger i disse områdene har ofte planskilt krysning for 
myke trafikanter. Det er essensielt å få til god utforming rundt disse 
krysningene slik at de oppleves attraktive, direkte og at den opplevde 
barriereeffekten av anlegget reduseres.

SIDEAREAL I KULTURLANDSKAP 
Elveslettene langs Glomma er relativt flate, åpne dyrka arealer med 
spredte gårder. Strekningene brytes opp av tettsteder og større 
boligområder. Vegen over jordene skal ligge lett i terrenget uten store 
brudd i den slakt buktende topografien. 

Fyllinger skal slakes ut slik at så mye som mulig kan benyttes til 
jordbruksdrift. Utslakingen gjør at vegen i fjernvirkning ser ut til å følge 
kulturlandskapet istedet for å bryte det.

Venstre: Tilpasning til bymessig boligbebyggelse  i sentrum i den nederlandske byen Assen. En 
smal, grønn kantsone gir en nødvendig overgang mellom det offentlige transportarealet og den 
private boligrekken. Samtidig henger bebyggelsen og infrastrukturen romlig sammen og gir 
hverandre arkitektoniske og estetiske kvaliteter.

Høyre nede: Et skrånende restareal mellom to gater og et fotgjengerområde i Gøteborg. Material- 
og vegetasjonsbruken har gitt et lite vedlikeholdskrevende, men estetisk berikende areal til 
byrommet.

Høyre oppe: Veg på Kråkerøy, Fredrikstad. Trærne til venstre gir et eget rom til vegen samtidig 
som de henger sammen med grøntstrukturen i boligområdet. Overgangen til dyrka mark på 
høyre side av vegen er holdt helt åpen.
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PRIORITERTE UTEROM

MÅL OG INTENSJON 
Noen steder i et byområde kan egne seg for en utvidet satsing på 
arkitektur, materialbruk og innslag av unike elementer. Disse stedene 
er som oftest valgt ut og utviklet der mange mennesker ferdes 
gjennom samme punkt på veg mot viktige målpunkt. De er egnet 
til å løfte reiseopplevelsen og tilføre kvaliteter i sentrum eller ute i 
boområdene som bidrar til sosial kvalitet. De kan gjøre opplevelsen 
av avstander og barrierer mindre negative og bli til landemerker en 
orienterer seg etter. De kan skape nye møtesteder, øke den sosiale 
sikkerheten der vi ferdes, og løfte attraksjonsverdien til et tilstøtende 
nabolag. En kan eksempelvis velge å fremheve en funksjon i 
reiselenken (knutepunkt), eller gi en skoleveg en ekstra attraksjon som 
gjør det morsommere å gå eller sykle til skolen. 

VALG AV STED  
En slik prioritering av et uterom må basere seg på en analyse av de 
reisendes omgivelser som en rekke romlige sekvenser som krever 
variasjon.  Et hovedprinsipp for ekstraordinær design og utsmykning i 
Nedre Glomma bør være at det primært kommer gående og syklende 
til gode. Valget av et slikt prioritert uterom må være basert på 
steds- og befolkningsanalyser som inkluderer hvem som benytter 
strekningen i dag, til hvilke tider av døgnet, og mot hvilke målpunkt.
Det anbefales at fagpersoner innen landskapsdesign, arkitektur, 
relevant kunstfag og lysdesign samarbeider om disse stedene. 

I prosjektet fv. 109 Råbekken - Alvim er det gjort en egen vurdering av 
aktuelle steder på strekningen med anbefaling av videre prosess.

SÆRLIGE HENSYN 
Det skal taes hensyn til fremkommelighet for driftsskjøretøy, 
snøopplag, driftskostnader, og sikkerhet mot klatring på kunstneriske 
installasjoner.

Venstre: Brattørkaia i Trondheim vant NLAs’ 
“Landskapsarkitekturprisen 2016”. SVV var byggherre 
og investerte i et friområde mot sjøen i forbindelse med 
utbyggingen av et større veganlegg i samme område.

Midten nede: Plass foran jernbanestasjon i Nederland med 
lyskunst i en lang fasade som blandt annet inneholder en lenger 
undergang for gående og syklende.

Midten oppe: Særegne sykkelstativer på bussholdeplassene til 
”Kollektivbuen” i Trondheim.

Høyre: Kaifronten i Bjørvika med asfaltert areal for lek.
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OVERVANN

MÅL OG INTENSJONER 
Fagtermen “Lokal overvannsdisponering” (LOD) handler om å 
håndtere regnvann som samler seg opp på overflaten ved store 
nedbør, på egen eiendom. Eksisterende avløpssystem i våre 
byområder er ikke dimensjonert for de store nedbørsmengdene vi ser 
i dag og som vil forekomme oftere i tiden fremover. Der det før var 
jorder og naturmark som lot vannet sige ned i bakken, har vi i dag en 
økende mengde bebyggelse og infrastruktur med harde overflater 
som  
gir stor avrenning på overflaten. Overvann på avveie er årsak  
til et betydelig skadeomfang på infrastruktur og eiendom i dag. 
Bypakkeprosjektene skal vurdere tiltak som kan forsinke overvann i 
kontrollerte systemer på overflaten frem til naturlig resipient,  
og vurdere infiltrasjon av vannet til grunnen fremfor å føre det til 
avløpsnettet.

Overvann fra veganlegg kan inneholde tungmetaller, svevestøv, 
salt og kjemikalier som ikke er ønsket i vassdrag og andre sårbare 
naturtyper. Ved bekker og vassdrag kan det være aktuelt å se på 
rensing av overvann i kombinasjon med forsinkelse av vannet.
Det er Fylkesmannen som fastsetter krav til rensing av overvann med 
hensyn til natur og vassdrag. Statens vegvesens rapport Rensing av 
overvann i byområder foreslår følgende 3 nivåer:

• Begrenset rensing er påkrevet (moderate resipientkrav) De første 
6 - 8 mm av regnmengden renses.

• Utvidet rensing er påkrevet (høye resipientkrav) Minimum første 
10 - 15 mm av regnmengden renses.

• Rensing i forhold til valgt gjentagelsesperiode (høyt nivå) 
Kapasiteten i anlegget bestemmes ut fra rensing av alt avløp for en 
valgt gjentagelsesperiode (3 eller 6 mnd).

UTFORMING
• På reguleringsplannivå må det vurderes behov for areal til 

overvannshåndtering i tilknytning til veganlegg.

• Det skal vurderes permeable dekker i fortau, plasser og 
parkeringsareal med tanke på å infiltrere mindre forurenset 
overvann direkte i grunnen. 

 
• Åpne grøfter skal vurderes med tanke på fordrøyning og 

infiltrasjon av store regnmengder, og oppsamling av smeltevann 
i vintermånedene med tele i bakken (liten infiltrasjon). Disse kan 
utformes som regnbed i urbane områder.

• Overvann fra veganleggene bør ledes via sikre kanaler eller 
eksisterende bekker til nærmeste store vassdrag fremfor å gå via 
avløpssystemet (eks. Glomma).

• Varianter av lokal overvannsdisponering skal alltid vurderes før 
leding av vann til avløpssystem.

Høyre nede: Selv mindre oppsamlinger av regnvann (overvann) 
på feil sted kan innebære store hindre for myke trafikanter. 
(foto: Knut Opeide)

Høyre oppe: Fra et stort skybrudd i Fredrikstad i 2009. Overfylte 
rørsystem førte til store oversvømmelser i sentrum. Slike store 
nedbør over korte tidsrom er ventet å forekomme oftere i 
fremtiden. De forårsaker ofte store og kostbare skader på 
eiendom og infrastruktur. (foto: Geir A. Carlsson
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MATERIALBRUK

KVALITETER 
Alle materialer skal beskrives med visuelle og taktile kvaliteter og 
være valgt ut fra sin plassering, funksjon, robusthet og miljøvennlige 
kvaliteter. Bildene viser eksempler på en materialbruk som har 
det taktile og visuelt markerte uttrykket vi ønsker skal være 
gjennomgående i bypakkens prosjekter. 

DETALJENE 
Asfalt vil være det dominerende materialet for kjøreveger og  
veger for gående og syklende. En avgjørende faktor for at asfalt skal 
fremstå med god visuell kvalitet og er utformingen i avslutninger og 
møtene med andre flater og materialer. Disse detaljene skal vies ekstra 
omtanke. Konstruksjoner og elementer skal vurderes arkitektonisk 
med hensyn til materialvalg. Dette kan være underganger og 
vingemurer, broer, rundkjøringer, kunstige og naturlige ledelinjer, 
trapper, holdeplasser etc. Variert, men enhetlig sammensetning 
av materialer vil være et avgjørende bidrag for å skape helhet, 
integrere anlegget i landskapet, og gi de reisende et gjenkjennelig 
hverdagslandskap med gode og holdbare estetiske kvaliteter. 

SOLID OG ROBUST 
Materialene må være robuste på den måten at de tåler drift, kan 
vedlikeholdes med den estetiske kvalitet som var tiltenkt, tåle 
kystklimaet med snø, fryse-tineperioder, salting, frost, vind og regn. 
Med tanke på universelt utformede belegg skal materialer i størst 
mulig grad gi god visuell kontrast både i dagslys, kunstig lys, tørt og 
vått føre. Varianter av stål, betong, tre, naturstein og vegetasjon er 
eksempler på materialer som vil bli brukt i utstrakt grad. Vi vil også 
være åpne for andre materialer der det kan gi spesielle arkitektoniske 
kvaliteter. Byggtekniske konstruksjoner skal utføres med betong og/
eller stål som hovedmaterialer. Overganger mellom veganlegg og 
naturlandskapet bør være i naturstein.

MILJØ OG BÆREKRAFT 
Det skal vurderes om lokale norske produkter kan benyttes med mål 
om å redusere transportbehov. Samtidig skal dette prinsippet veies 
opp mot ønsket kvalitet og økonomi. Miljøvennlige materialvalg og 
overflatebehandlinger skal prioriteres høyt. Utslipp ved produksjon 
av materialene skal da tas med i vurderingen. Materialenes livsløp og 
mulighet for gjenbruk skal vurderes, samt mulighet for miljøvennlig 
deponering ved livsløpets slutt.

FARGER 
Vegutstyr som skiltstolper, lysmaster, vegrekkverk og leskur på 
holdeplasser skal være lakkert i RAL 7024. Trematerialer i støyskjermer 
skal gråne naturlig eller behandles for fremskynding av denne 
prosessen. Mer fremtredende farger kan typisk brukes på utstyr 
og elementer på steder der en ønsker å prioritere design for å 
fremheve sted og funksjon (f.eks sykkelparkering ved knutepunkt, 
servicepunkter for syklister, skulpturelle elementer i et særskilt 
utformet uterom, sittebenker).

Venstre: Smågatestein i sort basalt er brukt som 
fargekontrast i lys grå granitt for å markere 
møbleringsareal for sykkelstativer (ikke plassert 
da bildet ble tatt).

Høyre nede: Sideareal til Strandgata i Hamar. 
Revitalisert parkrom med staudebeplantning 
innrammet av cortenstål, gulv av skiferheller og 
benker av stål og tre. 

Høyre oppe: E6 x Fv. 507 i Akerhus. En av flere 
trebuer over E6 mellom Dal og Minnesund. Nyere 
undersøkelser viser at bruk av tre i bruer kan 
redusere de samlede klimagassutslippene knyttet 
til produksjon av brumaterialer betraktelig. (Foto: 
Knut Opeide)



15

Venstre: Sykkelparkering designet for å oppta gateparkeringsplasser opprinnelig laget for biler. 
Plast og uvanlig fargebruk gjør at de lettere vekker oppsikt i gatebildet.

Høyre: Kleivodden utsiktspunkt på Andøya i Nord-Norge er et turistvegprosjekt i regi av SVV 
tegnet av Landskapsfabrikken. Prosjektet vant NLAs’ “Landskapsarkitekturprisen 2017” med 
følgende begrunnelse: 

«Vinnerprosjektet har vist en ærbødighet for et storslått og mektig fjell- og fjordlandskap. 
Prosjektet har et lavmælt, men sofistikert uttrykk. Byggesteinene og mosaikkdetaljene i de 
store formene er ‘meislet ut’. Ruhet og råhet er omskapt til et polert smykke. Samspillet og 
kontrastene mellom natur og kunst er tilpasset på en elegant, skråsikker, men samtidig ydmyk og 
enkel måte. Landskapsarkitekten har skapt ‘et sted i stedet.’  (foto: Knut Opeide)
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GJENBRUK

MILJØASPEKTET 
All produksjon av materialer til et veganlegg innebærer utslipp  
av klimagasser og forbruk av naturressurser. I tillegg får vi 
transportutslipp ved innkjøp av varer som må fraktes store avstander. 
Gjenbruk av materialer og vegutstyr kan redusere behovet for 
transport og ny produksjon. Samtidig kan bevaring av gamle 
materialer eller objekter fra et sted gi en unik karakter til en reiserute 
og være med på å heve omdømmet til Statens vegvesen. Mennesker 
fester minner og identitet til elementer i sine omgivelser og det kan 
ligge en verdi i ta med noe videre i en ny design når en gjør store 
inngrep i et nærmiljø. 

VEGUTSTYR 
Elementer, materialer og utstyr skal vurderes gjenbrukt som de er 
opp mot gevinsten av å investere i nytt. Dette kan gjelde leskur av 
nyere dato for bussholdeplasser, sykkelstativer, nyere vegrekkverk, 
søppelspann o.l. Dette forutsetter at de estetisk og funksjonelt 
representerer levedyktige løsninger.

MASSEDEPONI 
Det skal vurderes gjenbruk av masser på stedet for å redusere behovet 
for bortkjøring av masser til deponi. Dette forutsetter at massene er 
analysert for uønskede arter.

De to første fra venstre og det store: Gjenbruk av utstyr og elementer fra 
oljenæringen montert som lekeplass på kaia i Stavanger.

Høyre: Stein stablet i gabioner er brukt som skillemur mellom sykkelveg 
med fortau og sykkelparkeringen på et skoleområde.



3. ELEMENTER
Denne delen beskriver prinsipper for de viktigste 
elementene som de aller fleste prosjektene vil inneholde. 
Underganger, broer, holdeplasser, vegetasjonsbruk m.m.
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VEIER FOR GÅENDE OG SYKLENDE

INTENSJON OG MÅL 
Bypakke Nedre Glomma har som et av flere delmål å øke antall 
reiser med sykkel og gange. Den fysiske tilretteleggingen for reiser 
med sykkel og til fots er avgjørende for å nå dette målet. Nasjonal 
sykkelstrategi og Gåstrategien til Statens vegvesen beskriver flere 
formål og virkemidler. Disse dokumentene samt gjeldende føringer fra 
enkelte europeiske land ligger til grunn for føringene som er lagt frem 
her. 

GANGE 
Trafikkreglenes definisjon av fotgjengere og gående inkluderer de som 
a) går på ski eller rulleski, b) fører rullestol eller sparkstøtting eller 
aker kjelke og c) leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker 
lekekjøretøy. Dette inkluderer også personer som er avhengig  
av hjelpemidler som for eksempel rullator, rullestol (elektrisk og 
manuell), førerhund, mobilitetsstokk eller lignende. Rundt halvparten 
av en kollektivreise er gåing til og fra holdeplass/togstasjon. Vår 
tilrettelegging for gående handler om å tilrettelegge der folk har 
behov for å gå, både langs våre hovedveger, til bussholdeplasser, 
og på tvers av disse mot lokale målpunkt boligområder, skoler og 
nærmiljø.

SYKKEL
Det finnes ikke en standardsyklist å planlegge etter. De er en 
mangfoldig gruppe med ulik adferd og ulike behov i trafikken. Et 
barn på vei til venner eller skole i nærmiljøet, en jobbpendler som 
tilbakelegger 5-10 km. eller en pensjonist på rekreasjonstur har ulik 
adferd og mange ulike preferanser for hva som er en trygg og attraktiv 
sykkelrute. Likevel er følgende kriterier ansett som nødvendige i 
planleggingen av en god sykkelinfrastruktur for alle:

5 KRITERIER FOR GOD SYKKELINFRASTRUKTUR:
• Sikkerhet. = sikre løsninger med høy grad av opplevd trygghet.
• Direkte. = rutene fører direkte til viktige målpunkt med få omveier.
• Sammenhengende. = at tilbudet henger sammen uten manglende 

lenker.
• Attraktivt. = attraktive anlegg og omgivelser med god sosial   

kontroll.
• Komfort. = god teknisk standard, at en kan holde god flyt, 

minimere energikrevende motbakker, ikke for eksponert for sprut, 
støy og støv fra biltrafikk.

Hvert prosjekt vil ha ulike økonomiske, sosiale og fysiske rammer som 

To-sidig sykkelfelt i rød asfalt i Trondheim. Enveiskjørt for biler.

avgjør hvilken standard en bør bygge, men alle 5 kriteriene skal innfris 
på et nivå som står i forholde til disse rammene. 

UTFORMING AV FELLES GANG- OG SYKKELVEGER
• Gang-/sykkelveger skal ha fast dekke.

• Gjennom underganger, samt 8 meter før og etter, skal gang- og 
sykkelveg merkes med midtstripe i gul thermoplast og hvite piler 
som angir fartsretning. Dette gjøres for å redusere risiko for 
møtekonflikter. Pilene skal plasseres i endene av gul stripe og i 
midten av kulverten.

• Visuell profil på sykkelanlegg skal være tydelig og lett 
lesbar gjennom skilting av ruter mot viktige målpunkt inkl. 
avstand, enhentlig fargebruk på informasjonstavler og skilter, 
og enhetlig materialbruk og møblering langs rutene. Skiltede 
målpunkter kan være både bysentra, sosiale -, handlesrelaterte - og 
rekreasjonsrelaterte målpunkt.

Sykkelveg med fortau gjennom boligområde i Trondheim. Sykkelveg med fortau omkranser rundkjøring i Nederland.
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• Det bør vurderes å etablere oppholdsplasser for hvile på lange 
strekninger jmf. Nasjonal gåstrategi og prinsipper for universell 
utforming. Plassering bør vurderes opp mot hensyn som sosial 
kontroll på stedet og kan utformes i egne nisjer, integrert i 
sideterreng eller lignenede.

• Ved passering av bussholdeplasser bør gang-/sykkelveg ledes 
bakenfor holdeplass.

• Normal horisontalkurvatur bør ha minimum 40 m radius. Mindre 
radier kan forekomme i særlige tilfeller der en ønsker å redusere 
syklistenes hastighet inn mot kryss eller underganger for å øke 
oversikten og hindre konflikter. Minste tillatte radius i slike tilfeller 
bestemmes av den høyeste hastighet for sykkel vegen er designet 
for:

  20 km/t = min. radius 10 m.
  15 km/t = min. radius 7 m.
  12 km/t = min. radius 5 m.

UTFORMING AV SEPARATE SYKKELVEGER
Disse løsningene har nesten alltid et langsgående fortau på en 
side forbeholdt gående. Det kan variere hvilken max hastighet 
sykkelvegene er designet for med tanke på minste kurvatur og sikt i 
kryss. 

• Det skal være fysisk skille mellom sykkelveg og fortau, utført med 
ikke-avvisende kantstein i lys granitt, med 5 cm vis. Over bruer kan 
skillet være markert med oppmalt heltrukken hvit stripe.

• Sykkelveg og sykkelfelt skal merkes med symbol i thermoplast. Det 
skal være pil som viser ferdselsretning og sykkelsymbol. Merkingen 
skal gjentas for hver ca. 300 m ved enveis trafikk og hver ca. 200 m 
med toveis trafikk, i tillegg til merking ved kryss.

• Belysning av hovedsykkelveg skal ha høy standard.

• Ved passering av bussholdeplasser skal sykkelveg og fortau 
ledes bakenfor holdeplass. Det kan vurderes ledegjerde mellom 
holdeplass og sykkelveg, med åpning der en ønsker at kryssing av 
sykkelveg for busspassasjerer skal skje.

• Etter gangfeltkriteriene kan det vurderes gangfelt over sykkelveg 
ved holdeplasser med høyt passasjertall. Syklende har da vikeplikt 
for gående. 

• Det skal etableres oppmerksomhetsfelt i form av tverrgående, 
malte striper på sykkelveg før potensielle konfliktpunkter med for 
liten stoppsikt, eller før fartsreduserende tiltak. 

• Påkoblinger av lokale gang- og sykkelveger inn på en sykkelveg bør 
ikke forekomme for tett, men vurderes strategisk etter terreng, 
konsentrasjon av boligområder og arbeidsplasser, og lokalisering 
av bussholdeplasser. 

• Minste normalradius i horisontalkurver bør være 40 m. Mindre 
radier kan forekomme i eksepsjonelle tilfeller. Minste eksepsjonelle 
radius bestemmes av den høyeste hastighet sykkelvegen er 
designet for å kunne opprettholde:

 40 km/t = eksepsjonell minsteradius 20 m.  
 30 km/t = eksepsjonell minsteradius 17 m.
 25 km/t = eksepsjonell minsteradius 13 m.

• Der det av sikkerhetsmessige grunner er ønskelig å redusere 
syklistenes hastighet til nærmere gangfart, benyttes 5 m radius 
gjerne i form av en S-kurve (se bilde nede til venstre). Dette skal 
kun benyttes for kritiske punkter med tanke på trafikksikkerhet. 
Det vil normalt ikke forekomme på en høystandard sykkelveg. 
Det skal da benyttes tverrgående varselstriper på sykkelvegen 
20 meter i forkant av første kurve for å varsle om økt 
oppmerksomhet.

Venstre: Hevet gangfelt kombinert 
med kryssing for sykkelveg i 
Nederland. Bilene har vikeplikt 
for både gående og syklende. En 
S-kurve for kryssingen er etablert på 
sykkelvegen for å redusere farten til 
syklistene og øke oppmerksomheten 
rundt kryssingen. Det lave buskfeltet 
i S-kurven sørger for at ingen kutter 
svingen og lager seg snarveger 
utenom gangfeltet.

Høyre: Attraktivitet for en gang- og 
sykkelveg kan eksempelvis være som 
her i Moss der den er trukket noe 
vekk fra hovedveien til høyre i bildet, 
inn i en grønn lomme langs Vansjø. 
Vakre omgivelser kombinert med 
god sosial kontroll grunnet godt 
besøkte målpunkt og en hovedvei 
nært inntil.
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KRYSSUTFORMING
Kryss og siktkrav mellom gang- og sykkelanlegg og veger med 
biltrafikk er beskrevet i sykkelhåndboka. Kryss internt i gang- og 
sykkelvegnettet er i noen grad omtalt i Håndbok V233. Følgende 
punkter er å anse som utfyllende:

KRYSS MELLOM TO SYKKELVEGER MED FORTAU (Figur 3)

• Det må bestemmes hvilken som skal være primærveg og hvilken 
som er sekundærveg. I de fleste tilfellene vil primærvegen være 
den som i hovedplan for sykkelruter i Nedre Glomma er utpekt som 
en hovedsykkelrute.

• Det markeres med vikelinje på sekundærvegen før krysset i det 
feltet som har retning inn mot krysset.

KRYSS MELLOM SYKKELVEG MED FORTAU OG GANG- OG 
SYKKELVEG (Figur 4) 

• I disse kryssene er det tydelig hvilken som er primærveg og hvilken 
som er sekundærveg. Gang- og sykkelvegen vil i disse kryssene 
være en sekundærveg som treffer en primærveg (sykkelveg med 
fortau) og skal derfor merkes for vikeplikt med vikelinje og gjerne 
skilt. Sykkelvegen, som er primærveg i slike kryss, skal ha rød asfalt 
25 m i hver retning av krysset for å tydeliggjøre forkjørsretten og 
øke den generelle oppmerksomheten rundt krysset.

• Lokal gang- og sykkelveg bør møte sykkelveg i så nær rett vinkel 
som mulig.

• Hvis syklister på sekundærveg ikke kan gis tilstrekkelig stoppsikt 
bør hastigheten tvinges ned vesentlig, eventuelt til full stans, ved 
at det etableres rumlefeltfør krysset. 

• I noen tilfeller kan det være ønskelig å tvinge ned hastigheten på 
sykkelvegene før et kryss. Enten grunnet for liten stoppsikt, eller 
før kryssing av bilveg i plan. Det anbefales da å legge inn en S-kurve 
med radius 3 m før krysset.

KRYSS MELLOM TO GANG- OG SYKKELVEGER (Figur 5)

• Da disse er likestilte systemer vil det som oftest ikke merkes for 

noen vikeplikt, men allminnelig vikeplikt for trafikk fra høyre 
gjelder. Hvis en av armene ikke kan oppnå tilstrekkelig stoppsikt 
bør en vurdere rumlefelt eller en S-kurve som tvinger ned 
hastigheten på denne veien før krysset. 

KRYSS MELLOM SNARVEIER OG FELLES GANG- OG SYKKELVEG 
ELLER SYKKELVEG MED FORTAU

• Det skal være tydelig gjennom utforming at snarveger alltid er 
sekundærveger uansett hvilket system den kobles til. 

• Hvis syklister på en snarveg kun skal tvinges til å senke farten noe, 
eller heve oppmerksomheten før et kryss kan det legges inn en 
S-kurve med radius 3 m før krysset.

• Snarveger i form av trapper bør treffe vegnivået min. 2 m fra gang- 
eller sykkelvegen den skal lede bort til.

VEGETASJON VED KRYSS

• Vegetasjon innenfor anbefalt stoppsikt skal ikke være høyere 
enn 0,5 m høy, men busker i denne høyden kan være gunstig i 
stoppsiktsonen da det hindrer at trafikanter kutter svinger og lager 
egne stier/snarveger med for dårlig stoppsikt.

SIKT

• Kryss bør plasseres slik på en strekning at en kan oppnå stoppsikt 
etter kravene som er anbefalt her. Stoppsikten sikrer at trafikanter 
på primærvegen kan rekke å stoppe selv ved våt eller gruset 
vegbane. Den sikrer også at en trafikant kan krysse primærvegen 
i 10 km/t uten at syklist på primærvegen behøver å senke farten 
vesentlig. Kravene til stoppsikt gitt i denne tabellen er satt etter 
dimensjonerende hastighet for den aktuelle sykkelveg og hentet 
fra Haandbok i Cykeltrafik (DK).

For primærvegen i kryss:

Dim. fart Stoppsikt primærveg (Sp)
40 km/t 50 m (høystandard sykkelveg/sykkelekspressveg)
30 km/t  34 m (sykkelveg med fortau)
25 km/t 26 m (sykkelveg med fortau/gang- og sykkelveg)

15 km/t  12 m (gang- og sykkelveg)
For sekundærvegen i kryss (Ss = Stoppsikt sekundærveg):
• Ss = 8 m (alle tilfeller der sekundærveg har entydig vikeplikt)

I alminnelige kryss mellom to gang- og sykkelveger gjelder vikeplikt fra 
høyre og en stoppsikt på 8 m er tilstrekkelig.

SYKKELEKSPRESSVEGER
Sykkelekspressveger er en egen kategori høystandard sykkelveger. 
Piloter er igangsatt av vedirektoratet og utforming av slike veger 
i Nedre Glomma bør følge retningslinjer som kommer ut av dette 
arbeidet.
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Figur 4: Kryss mellom Sykkelveg med fortau og gang-/sykkelveg. 
Gang-/sykkelvegen er sekundærveg og får derfor vikeplikt for 
sykkelvegen med fortau. Stoppsikt på sekundærveg (Ss) er 8 m. 
Stoppsikt i meter på primærveg (Sp) er angitt i tabell på side 20 
etter dimensjonerende hastighet for strekningen.

Sp = Stoppsikt primærveg
Ss = Stoppsikt sekundærveg

Figur 3: Kryss mellom to sykkelveger med fortau. Angitt 
hovedrute i “Hovedsykkelplan for Nedre Glomma” vil da være 
primærveg med forkjørsrett. Stoppsikt i meter på primærveg 
(Sp) er angitt i tabell på side 20. Stoppsikt på sekundærveg (Ss) 
er 8 m.

Sp = Stoppsikt primærveg

Figur 5: Kryss mellom to gang-/sykkelveger. I de fleste tilfeller vil vikeplikt 
for trafikk fra høyre gjelde og en stoppsikt på 8 meter for alle grener er 
tilstrekkelig.
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KOLLEKTIVHOLDEPLASS

MÅL OG INTENSJON 
Utformingen av bussholdeplassene skal gjøre det enkelt og attraktivt 
å benytte kollektiv transport. Det er ventet en økning i antall 
bussreisende etter oppgraderingen da det planlegges for et mer 
forutsigbart og raskere busstilbud enn i dag.

UTFORMING AV PLATTFORM
• Plattform og lehus skal ha utforming og møblering som følger 

Håndbok V129, Universell utforming av veger og gater.

• Belegg skal være fast og alle markeringer skal gjøres med material- 
og fargevalg som gir tydelig visuell kontrast uansett vær.

• Markering av møbleringsareal (eks. rundt leskur og 
sykkelparkering) skal gjøres med 3 rader grå smågatestein i 
godkjent kontrast til øvrig dekke.

• Kunstige ledelinjer og oppmerksomhetsfelt skal utføres i støpejern.

• Adkomsten til holdeplass, lehus, venteareal og sykkelparkering, 
skal være like godt opplyst som tilstøtende gang- og sykkelveg.

• Innenfor holdeplasskantsteinen skal det etableres et langsgående 
40 cm. bredt taktilt og visuelt varselfelt som markerer en 
sikkerhetsavstand til bussen: 30 cm taktilt varselfelt mot 
holdeplasskantstein og minimum 10 cm bred malt gul varselstripe 
innenfor denne.

• Det skal trekkes strøm til samtlige nye holdeplasser både 
med tanke på belysning, eventuell gulvvarme og fremtidig 
informasjonsteknologi.

• Det skal være sykkelparkering tilknyttet alle holdeplasser, plassert 
adskilt fra lehus. Stativene skal gi mulighet for låsing av begge hjul, 
samt sykkelramme.

• Antall sykkelparkeringsplasser vurderes for hver holdeplass av 
prosjektets fagansvarlige for sykkel. 

TO VARIANTER AV MØBLERING 
Det foreslås å dele plattformene inn i to varianter etter type sted 

forventet passasjertall. 

Knutepunkt/høyt passasjertall (eks. Greåker, Østfoldhallen, Borg Amfi)
• Det skal vurderes om holdeplass skal være ekstra lange for å ha 

plass til flere busser i busslomma samtidig. 

• Gulv på venteareal foreslås utført i lyse granittheller 30x60cm satt 
i betong.

• Sykkelparkering skal være overbygd med tak og 
3 transparente vegger. Belysning integrert. Antall plasser bør være 
10-20% av forventet passasjertall for holdeplasser nær hovedruter 
for sykkel. Stativene skal være av en type som gir mulighet for 
låsing av ramme og minst ett hjul samtidig. 

Lavt til middels passasjertall
• Gulv venteareal skal utføres i lys grå densifalt (betongasfalt) eller 

asfalt. Gulvet skal avgrenses med kantstein i tilslutninger mot 
grønne arealer.

• Sykkelparkering skal etableres med 3 plasser ved enden av lehus. 
Det bør være tilstrekkelig areal til mulig utvidelse hvis behovet 
øker. Tak over sykkelparkering vurderes ved utvidelse til flere 
plasser. Det skal være samme belysning for sykkelparkering som i 
lehusene og ventearealet forøvrig.

UTFORMING AV BUSSLOMME/KANTSTEINSTOPP 
• Holdeplassene langs Glommaringen bør ha densifalt eller tilsetning 

i asfalten innenfor det området der bussene står stillle. Dette for 
å hindre setninger som oppstår i vanlig asfalt der bussene står 
stille med motoren i gang. Overvann skal håndteres på en slik 
måte at det aldri samler seg vann langs holdeplasskantsteinen, 
eller i hjulsporene til bussen. Det må legges inn tverrgående 
ekspansjonsfuger i betongdekke. 

• Kant mot plattform skal være holdeplasskantstein som vist i figur 
30 i Håndbok V123 Kollektivhåndboka. 

Oppe: Bussholdeplass ved knutepunkt Lysaker. Lehus og beplantning er plassert i tydelig markert 
møbleringsareal. Lehus er transparente for god sosial sikkerhet og den holdeplasen er markert 
med taktil og visuell markering. (Foto: Knut Opeide)

Nede: Lehus i Hamar er godt integrert i overgangen mellom park og gangareal. 
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Venstre: Holdeplasskantstein med taktil varsellinje i støpejern. Der bussen står er det plasstøpt 
betong med lavbrekk midt under bussen i holdeplassens lengderetning slik at vann aldri samler 
seg der bussen kjører med hjulene sine. Dette hindrer sprut på passasjerer.

Midten: Lehus i Dronning Eufemias gate har egen visuell profil for å markere gatas status som en 
av byens hovedgater. (Foto: Knut Opeide)

Høyre: Lehus i Prinsensgate i Trondheim. God belysning inne i lehuset øker attraktiviteten og 
sosial sikkerhet gjennom den mørke tiden av døgnet og året. (Foto: Knut Opeide)

Høyre nede: Sykkelveg med fortau lagt bakenfor bussholdeplass i Trondheim. Ledegjerde mellom  
holdeplass og sykkelveg leder passasjerene mot gangfeltet over sykkelvegen.
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UNDERGANGER

MÅL OG INTENSJON 
Underganger etableres der myke trafikanter har behov for en 
trafikksikker kryssing av bilveger med høy trafikk og hastighet. De bør 
kun benyttes der det er et sammenhengende system av planskilte 
kryssinger for en lengre strekning. Ønsket om at myke trafikanter skal 
benytte underganger stiller store krav til utformingen av disse. De 
innebærer som oftest forsering av en høydeforskjell og kan oppleves 
som utrygge på mørke tider av døgnet.

Premissene som skal vurderes for alle underganger handler om å gi de 
gående en så sikker, effektiv og attraktiv kryssing som mulig. 

I enkelte tilfeller kan underganger også være ment for motorisert 
trafikk.

UTFORMING 
• Passasjen via en undergang bør i minst mulig grad innebære en 

omveg for trafikanten og adkomstforholdene må være naturlige 
og oversiktlige.

• Det skal alltid vurderes å etablere ikke-universelle “snarveger” 
i tilknytning til undergangen mot bussholdeplasser og andre 
naturlige målpunkter. Der disse etableres som trapper skal disse 

utstyres med skinne for trilling av sykkel, og hvilerepos etter 
normale føringer for universell utforming.

• Passasjen over undergangen for det langsgående gang- og 
sykkelsystemet bør også være bekvemt og skal normalt føres over 
sammen med bilvegen. Dette må imidlertid vurderes opp mot 
arealbruken.

• Det bør alltid vurderes å heve bilvegen hvis det kan redusere 
høyden de myke trafikanter må ned via undergangen.

• Nye underganger skal ha fri innvendig høyde på minimum 3,1 m.

• Nye underganger for kombinert gang- og sykkelveg skal ha 
minimum fri bredde 5 m mellom kulvertveggene. Det skal bygges 
en 0,5 m bred og 5 cm høy steinsatt bankett mot veggen på hver 
side av ferdselsarealet i hele kulvertens lengde. Det vil dermed 
bli en 4 m bred asfaltert ferdselsbredde gjennom undergangen. 
Banketten skal avgrenses med en kantstein mot ferdselsarelet, 
med vis-høyde 5 cm.

• Ferdselsarealet gjennom undergang for kombinert gang- og 
sykkeltrafikk skal ha oppmalt gul midtstripe som starter og 

slutter ca. 12 m utenfor kulverten. Den skal kun skille mellom 
fartsretningene og derfor ha påmalt hvit pil i hvert kjørefelt der 
hvor midtstripen begynner/slutter og midt inne i kulverten.

• Underganger for sykkelveg med fortau skal ha vegens øvrige 
bredde ført gjennom + en 0,5 m bred og 5 cm høy steinsatt bankett 
mot veggen på sykkelvegsiden i hele kulvertens lengde. Banketten 
skal avgrenses med en ikke-avvisende kantstein mot sykkelvegen. 
(Eks: For en 4+2 m sykkelveg med fortau blir fri bredde mellom 
kulvertvegger 6,5 m).

• Alle underganger lenger enn 25 m bør ha minimum bredde 6 m. 
uansett dimensjon på gang- og sykkelsystemet i hver ende.

• Tak og vegger skal ha en så lys farge som mulig.

• Belysning i undergang bør være innfelt i betongen og skal være 
vandalsikker. Både gulv, vegger og tak skal være belyst med minst 
mulig blending av trafikantene (se kapittel om belysning på side 30 
for prinsipper om plassering).

• Kulverter i de store bypakkeprosjektene og i bymessige strøk, 
skal fortrinnsvis være utført i plasstøpt betong. Betongoverflaten 

Venstre: Sykkelveg med fortau i bakke ned mot en undergang. En av forstøtningsmurene er 
utsmykket av en kunstner. (Foto: Henriette Busterud)

Høyre: Undergang i Trondheim med 5 m bredde for sykkelveg med fortau. Det er ikke gitt plass 
til bankett på sykkelvegsiden inn mot vegg, og relief i betongen “stjeler” plass fra sykkelvegen. 
Resultatet er at syklistene i høyre felt i bildet legger seg mye nærmere gul stripe enn om de 
hadde hatt litt rom til høyre for sykkelvegen. Trapp “lander” på fortausiden et stykke unna 
kulvertåpningen, noe som reduserer faren for konflikter.
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må gjerne utføres med relief som minsker risiko for tagging. 
Prefabrikerte moduler skal vurderes, men er mest aktuelle i ikke-
bymessige strøk. De kan gi fordeler for anleggsgjennomføring og 
kostnader. De arkitektoniske ulempene ved prefabrikerte kulverter 
gjør at de er mindre aktuelle i tettbygde strøk med mange brukere. 

• Sentrale underganger med mye trafikk kan bli vurdert for 
utsmykning eller en større materialpalett og effektbelysning.

• Der vegen gjennom en undergangen treffer en langsgående gang- 
og sykkelveg bør krysspunktet plasseres minimum 8 meter fra 
kulvertåpning for å sikre tilstrekkelig stoppsikt.

• Der gang- og sykkelveg ned mot en undergang treffer kulverten i 
en vinkel bør kurven inn mot undergangen ha en minste radius på 
7 m og helst være trukket noen meter vekk fra kulvertåpning for å 
optimalisere stoppsikt eller mulighet for unnamanøver.

• Adkomst til undergangene skal vektlegges. Stoppsikt, utforming av 
vingemurer, terreng og vegetasjonsbruk skal være bearbeidet og 
vist i tegningsgrunnlaget for reguleringsplan. 

• Vingemurer skal være parallelle med vegen som krysses. 
Forblendet med naturstein eller utført i betong. Type forskaling 

er begrenset til vertikal bordforskaling, dukforskaling og varianter 
av relief. Vingemurer i betong kan ha påmontert wire for 
klatreplanter.

• Kulvertveggene bør være skråstilt for maximalt lysinnslipp 
og optimalisering av siktlengder (se reguleringslan for fv. 109 
Råbekken - Alvim). 

• Vegetasjon skal ikke begrense innslipp av dagslys i undergang. 

• Tverrgående dren, Aco eller tilsvarende, skal legges foran 
undergang ved fall mot kulvert. Innvendig rennebredde skal være 
175mm og systemet skal tåle belastning av driftskjøretøy. En 
tverrgående slisse anbefales, ikke rist med slisser i samme retning 
som passerende sykkeldekk.

• Tekniske skap skal integreres i konstruksjonen. Det skal 
etterstrebes å plassere de inne i kulvert, men de kan også plasseres 
i vingemur.

• Det bør være fri sikt gjennom hele undergangen fra området 
utenfor til et godt stykke ut på andre siden.

• Det kan benyttes lave støttemurer langs med ramper ned mot 

undergang hvis det er hensiktsmessig for å ta opp terreng eller hvis 
det kreves for vanntett konstruksjon. Disse bør aldri være høyere 
enn ca. 1 m for å sikre fri sikt over muren også for skolebarn.

Venstre: Wire montert på betongmur som støtte for klatreplanter som på sikt skal dekke deler av 
veggen.  

Høyre: Betongmurer ned mot undergang er utsmykket med en murial for å øke attraktiviteten i 
en eller ikke optimalt utformet anlegg. Både rampe og trapp i motsatt ende treffer vinkelrett på 
kulvertåpningen uten tilstrekkelig avstand til denne. (Foto: Knut Opeide)
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BELYSNING

MÅL OG INTENSJON 
En gjennomtenkt belysningsplan bør inngå i alle delprosjekter i 
bypakken. Ved å benytte moderne lysteknologi vil en kunne få 
lysanlegg som både gjør anlegget mer attraktivt i mørket for brukeren, 
har lang levetid, og har akseptable driftskostnader. 

Belysning av veganlegg er oftest et vertikalt element som bidrar  
til å synliggjøre et lineært forløp. Den skal bidra til økt lesbarhet 
av trafikken og vegbanen i mørke. Bruk av lys til å synliggjøre 
sammenhenger mellom veger, konstruksjoner og landskapselementer 
kan løfte reiseopplevelsen, gjøre det lettere å orientere seg i mørket, 
og øke den opplevde tryggheten for myke trafikanter. God belysning 
av gang- og sykkelanlegg er også en rimelig investering sett i forhold til 
samfunnsgevinsten av å få flere helårsbrukere.

Det er håndbok V124 som omtaler krav til veglys. I punkt 3.8 
omhandles gang- og sykkelveger. I tabell 3.3 står Gangtunneler omtalt, 
og den beskriver høyeste klasse, dvs CEO hvilket i så fall betyr 50 lux 
som  minimum opprettholdt lysnivå, og Uo > 0,4. Dette er mye og det 
bør derfor utvises skjønn. Hovedpoenget er at den ikke virker mørk. 

FUNKSJONSBELYSNING  
• Det skal kun benyttes LED i de nye anleggene.

• Lysdesigner eller person med spesialkompetanse på vegbelysning 
skal benyttes for utforming eller kvalitetssikring av belysningsplan.

• Det skal på reguleringsplannivå foreslås plassering av lyktestolper i 
profilet horisontalt og vertikalt.

Langs bilveg
• Vegprofiler med mer enn to kjørefelt og hastighet >60 km/t utenfor 

byene skal ha stolper plassert i midtdeler.

• Vegprofiler med hastighet <50 km/t inne i byene skal ha stolpene 
plassert i siderabatter for å gi et tydelig bygatepreg.

Langs gang- og sykkelanlegg
• Der gang- og sykkelanlegg ligger parallelt med, og nært, gate eller 

veg kan vegbelysning dekke gang- og sykkelanlegget. 

• Der gang- og sykkelanlegg ligger separert fra annet vegsystem, 
eller støyskjermer skygger for lyset fra bilvegen, skal det settes 
opp eget lysanlegg med lavere stolper enn langs bilvegene.

• Det skal taes henyn til lysforurensning mot inntilliggende boliger.

I Underganger
• Underganger skal ha belyste vegger, gulv og tak enten ved direkte 

eller indirekte belysning. Et asymetrisk oppsett der én rekke 
armaturer monteres i den ene veggen og lyser skrått opp i taket, 
samtidig som én rekke armaturer monteres i taket inn mot motsatt 
sidevegg og belyser hele gulvet og dels vegger, skal benyttes som 
et utgangspunkt for funksjonsbelysning. Armaturer skal være 
vandalsikre og i syrefast metall.

• Å kunne lese ansiktet til møtende personer er viktig for opplevelse 
av trygghet. Underganger lengre enn 15 m bør ha belysning på 
dagtid for å hindre at personer en møter i underganger blir mørke 
silhuetter mot lysåpningen bakenfor.

• Trinning av belysning i undergang kan gjøres enten ved at alle 
lampene styres med to ulike styrker etter tid på døgnet, eller ved 
at annenhver lampe slukkes. Trinning anbefales der  lys på dagtid 
er aktuelt.

På bruer
• På bruer for gående og syklende kan belysning være integrert 

i rekkverk, eller en kan bruke stolper for å få lyset høyere opp. 
Belysning i rekkverk er blitt mer og mer vanlig, men har den 
svakheten at lyset ikke treffer ansiktet til menneskene på brua. 
Vurderingen av rekkverksbelysning eller stolpebelysning må derfor 
gjøres ved å se om den øvrige lyssituasjonen i området rundt brua 
(eks. strølys fra annen vegbelysning, bygg) bidrar på noen måte.

• Av arkitektoniske hensyn må belysningstype alltid vurderes 
i sammenheng med strekningene i hver ende av brua. 
Brubelysningen bør passe inn i sammenhengen.

EFFEKTBELYSNING 
I tillegg til den nødvendige funksjonsbelysning vil det stedvis være 
aktuelt med supplerende effektbelysning for attraktivitet, opplevd 
trygghet og fremheving av romlige kvaliteter.

Over, Figur 6: Tverrprofil med belysning av underganger. En rad armaturer felles inn i taket inn 
mot den ene sideveggen, mens en rad felles inn ca. 2,2 meter oppe på motstående sidevegg. 
Lyskildene vinkles for å dekke alle flater med både direkte og indirekte belysning. Skissen er ikke 
eksakt med tanke på området lyskildene bør dekke, men illustrerer et prinsipp.

Under: Tjensvollkrysset i Stavanger har fått en funksjonsbelysning fra spesialdesignede master og 
effektbelysning av enkelte konstruksjonselementer  i ytterkant. (Foto: Knut Opeide)

Det kan være vegetasjon, fjellskjæringer, bruer eller andre 
konstruksjoner og landskapselementer som kan gi en verdi til de som 
ferdes ute i mørket.



27

Venstre oppe: Trapp med belysning av både trinn og inntilliggende støttemur. (Foto: Kjell Wold)

Venstre nede: Funksjonsbelysning av sykkelveg langs 4-felts bilveg på bru. Det er ikke benyttet 
master, kun belysning i rekkverk. (Foto: Kjell Wold)
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RUNDKJØRING

MÅL OG INTENSJON 
Rundkjøringer er areal- og oppmerksomhetskrevende, og er dermed 
viktige  som både visuelle og funksjonelle knutepunkter i vegbildet. 
Rundkjøringene skal være oversiktlige og gis en utforming som gir 
trafikantene en positiv opplevelse. Fremtidige rundkjøringer i bypakka 
skal med utforming i sentraløya, hjelpe trafikantenes orienteringsevne 
ved at de gis unike designelementer. 

Rundkjøringene på fv. 109 mellom Grønli og Råbekken i Fredrikstad vil 
stå som en av flere referanser med tanke på konsekvent formspråk, 
variasjon som hjelper på orienteringsevne, og kulturhistorisk forankret 
formkonsept.

UTFORMING  
• Hovedmaterialer i sentraløy skal begrenses til vegetasjon, stein, 

betong.

• Vegetasjon skal begrenses til oppstammede trær og/eller stauder.

• Sentraløy skal bestå av et overkjørbart område ytre del av sirkelen, 
og et opphevet område innenfor.

• Den opphøyde, indre sentraløya skal være rammet inn med en 
granittkant med 25 cm. vishøyde. Målt fra denne kanten og inn mot 
senter skal det være et minimum 70 cm bredt fast dekke. Dette 
sikrer sikt for kjørende og en sikker flate å stå på for skjøtselsarbeid 
i sentraløy (illustrasjon nede venstre). Innenfor det faste dekket 
står rådgiver fritt til å tenke kreativt rundt utforming så lenge 
sikkerhet og drift er tatt hensyn til.

Venstre oppe: Rundkjøring i Trondheim. Harde flater i granitt og betong med et trekantet 
planteareal med kulepil (Salix fragilis ‘Bullata’). (Foto: Knut Opeide)

Venstre nede: Meierikrysset i Ås. Rundkjøring er bygget med opphøyet sentraløy og en bred 
steinsatt stripe i ytterkant for å sikre sikt for bilistene og arbeidsrom for de som skal skjøtte 
vegetasjonen.

Høyre oppe: Tjensvollkrysset i Stavanger med egen etasje for syklende og gående. (Foto: Knut 
Opeide)

Høyre nede: Et restareal inntil rundkjøring i by kan utstyres med benker og trær for opphold hvis 
arealet inngår i en gang- og sykkelveg. Foruten å være et tilbud til de myke trafikantene gir det et 
tydelig signal til bilistene om at en er i et byområde der plass til mennesker er prioritert.
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BRUER

MÅL OG INTENSJON 
Fremtidige bruer i bypakka vil omfatte nye Glomma-kryssinger, ny 
bru over Rolvsøysund, bruer i linja, og gang- og sykkelbruer over 
hovedvegene.

I håndbok V420 Utforming av bruer står det: “Ved utforming av bruer 
er det spesielt viktig å forholde seg til de kulturelle og visuelle forhold. 
Bruas utforming og de omgivelser den befinner seg i må stemme 
overens. Dette er helt fundamentale forutsetninger for en vellykket 
utforming.”

SPESIELLE LANDSKAPSHENSYN 
Det slake slettelandskapet langs Glomma gjør at de større bruene kan 
bli godt synlige landskapselementer fra et stort omland. Landskapet 
langs Visterflo ved Rolvsøysund, der fv. 109 skal krysse med en ny bru, 
er karakterisert som typisk og verdifullt Østfoldlandskap.

UTFORMING AV VISUELT DOMINERENDE BRUER
• Det skal jobbes bevisst med å optimalisere form og funksjon 

gjennom samarbeid mellom arkitekt og ingeniør.

• Det skal planlegges med så slanke konstruksjoner som mulig.

• Funksjonsbelysning på bru skal vurderes spesielt og i sammenheng 
med øvrig vegbelysning for strekningen.

• Det skal benyttes høyverdige materialer som underbygger 
arkitektonisk konsept og står godt til landskapet.

• Langsgående støyskjerming på bru skal sees i sammenheng med 
stedet og broas synlighet fra omgivelsene. De skal bidra til å gjøre 
bruas visuelle uttrykk så lett som mulig. Transparente skjermer er 
derfor anbefalt.

• Det skal prosjekteres gode overganger og avslutninger av skjermer 
og rekkverk ved bruas slutt. 

• Alle bruer for gående og syklende skal ha like god 
funksjonsbelysning som øvrig infrastruktur for denne gruppen.

• Det bør vurderes en avdempet effektbelysning for å fremheve 

bruas form og forankring i landskapet og bidra til å gjøre bruer 
gjennom tettsteder til positive arkitektoniske innslag.

Venstre oppe: Blomsterbrua i Trondheim er en gang- og sykkelbru sentralt i sentrum som er blitt 
et landemerke i byen.

Venstre nede: Belysning av bruas underside og refleksjoner i bruas transparente rekkverk gjør 
brua til et landemerke i mørke. (Foto: Kjell Wold)

Høyre: Hardangerbrua. Fargekontrasten mellom den gule midtstripa og de blå håndløperne på 
rekkverket er en subtil detalj som ikke konkurrerer med landskapet, men strammer opp vegens 
ytterkant sett fra trafikantens ståsted. (Foto: Knut Opeide)



30 

VEGETASJON

MÅL OG INTENSJONER 
Vegetasjon har både praktiske, miljømessige, økonomiske og estetisk 
viktige funksjoner i byområder. Grønne areal og trær kan endre 
trafikkstøyens karaktér, binde støv, gi ly for regn, hindre erosjon  
og oversvømmelser, gi skygge og danne grønne linjer å orientere 
seg etter. De er svært viktige formingselementer i det urbane 
miljø. Sammenhengende grøntdrag gjennom tettbygde strøk og 
monokulturelle jordbrukslandskap er viktige for insekter og fuglers 
utbredelse og habitat.

En godt planlagt beplantning kan:
• fungere som ledelinjer
• filtrere luften for helseskadelig svevestøv og gasser
• absorbere forurensning
• redusere avrennning og erosjon

ERFARINGER 
Vegen fra Grønli til Råbekken i Fredrikstad har satt en høy standard 
for grønt uttrykk langs en vegkorridor. Totalinntrykket av grønne 
kvaliteter fra Grønli til Råbekken bør stå som en referanse for 
bypakken. Samtidig skal dagens krav til sikkerhetsavstander og 
erfaringer fra drift og vedlikehold på nevnte strekning følges. Anlegget 
er i overkant krevende å skjøtte og flere trær er utgått før fullvokst 
størrelse, antagelig grunnet saltskader. Vi skal planlegge grøntstruktur 
langs våre anlegg som kan skjøttes godt, med trær som har vekstvilkår 
til å vokse seg store.

3 HOVEDGREP FOR DESIGN ETTER STED
• I de bynære områdene, og forbi/gjennom tettstedene langs 

Glomma skal beplantningen ha en by-messig karakter. I hovedsak 
betyr det at trær, busker og stauder plasseres i tydelig avgrensede 
bed der de har en funksjon og er komponert sammen med de 
øvrige horisontale og vertikale flatene og elementene i gatebildet.

• I næringsområder med store, monotone fasader mot vegen bør en 
justere ned denne skalaen og bryte monotonien med vegetasjon 
ved delvis skjermplanting eller trerekker mot vegen. 

• I jordbrukslandskapet skal siktlinjene ut over jordene holdes åpne. 
Det bør etableres gress og insektsvennlige urter i grøftene langs 
vegen. Ensidige trerekker med oppstammede trær kan vurderes.

UTFORMING 
• Rabatter og sentraløyer med vegetasjon skal utføres etter 

prinsipper beskrevet i kapitlene “Rabatter og trafikkøyer” på side 
36, og “Rundkjøringer” på side 28.

• Plantevalg og plassering skal kunne forsvares opp mot 
trafikksikkerhet, fremkommelighet for vinterdrift, drift og skjøtsel 
i vekstsesong, konflikt med skilt og veglys ved trekronenes 
forventede “max størrelse”.

• Trær i grønne rabatter bør sikres minimum 9 m3 jordvolum i 

plantegrop og rabatter for trær bør være 4 m bredde. 

• Hvis rabatten er en grøft skal trærne ikke plasseres i grøftas 
bunnpunkt, men oppe på skråningssiden som er lengst unna 
bilvegen.

• Trær i harde dekker skal sikres et rotvennlig forsterkningslag. Totalt 
volum bør være minimum 9 m3 pr. tre. Dette skal gi tilstrekkelig 
oksygen til røttene uten å komprimeres.

• Bruk av vegetasjon skal bidra til, og aldri være til hinder for, 
lesbarhet av veglinjer og orientering i landskapet.

• Det skal utarbeides O-tegninger både for reguleringsplan og 
byggeplan.

• Det skal utarbeides en detaljert beskrivelse av skjøtsel for hvert 
anlegg til bruk i alle driftskontrakter.

I TILLEGG BØR DISSE ASPEKTENE ALLTID VURDERES VED 
PLANLEGGING AV VEGETASJON:
• Etablere naturlige ledelinjer og visuell kontrast.

• Definere rom og retninger mot målpunkt. 

• Skape fysiske og visuelle skiller mellom ulike trafikantgrupper hvis 

Venstre: Gang- og sykkelvegen langs Håkon V gate i Bjørvika, Oslo har fått et bredt 
bed med stauder som avskjerming mot vannspeilet i Middelalderparken i stedet for 
sikkerhetsgjerde. (Foto: Knut Opeide)

Midten: Trerekker på begge sider av Fv. 109 i Fredrikstad bidrar sterkt til å gi vegen det 
frodig, grønne inntrykket den er blitt kjent for.

Høyre: Prydgress i midtrabratten på den nye Kråkerøyforbindelsen i Fredrikstad er et 
viktig grønt innslag i et ellers industrielt område av byen.
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PLANTELISTE

Latinsk navn     Norsk navn  Merknader 

Trær:
Alnus grutinosa ‘Sakari’   Svartor  Smal krone, opprette greiner
Acer platanoides    Spisslønn  Finn egnet kultivar
Acer x freemanii ‘Jeffersred’      Middels stort med  gode høstfarger
Acer saccharinum ‘Born’s gracious’  Sølvlønn  Middels stort med luftig krone
Fraxinus pennsylvanicum ‘Cimmzam’ Ask   Stort tre. Solitær med god plass rundt
Pinus sylvestris    Furu   10-30 m. Vintergrønn
Prunus x gondouinii ‘Schnee’  Kirsebær  Tett krone, podet på stamme
Prunus ‘Umineko’    Kirsebær  Tett krone, gjennomgående stamme
Salix caprea     Selje   Stedsegen, obs pollen nært holdeplasser
Tilia cordata ‘ Rancho’   Småbladlind  Lite tre, gjennomgående stamme
Ulmus rebona Resista R   Alm   Egnet gatetre, gjennomgående stamme
Quercus robur    Sommereik

Busker:
Disanthus cercidifolius   D.c. Hjerteglød E Rosa-rød høstfarge, unngå salt
Philadelphus lewisii ‘Waterton’  Duftskjærsmin Unngå salt
Ribes alpinum     Alperips  
Stefanandra incisa ‘Crispa’   Flikkranstopp  Lav krypende vekst, tåler salt
Stewartia pseudocamellia   Japanstuartia  Opprett busk med gode høstfarger
Taxus bacata     Europabarlind  Vintergrønn, tåler noe salt
Malus toringo var. Sargentii   Sargenteple  Fin blomstring, røde bær

ønskelig.

• Unngå at vegetasjon skaper mørke eller uoversiktlige områder.

• Bidra til å forbedre lokalklimatiske forhold ved å dempe 
vindeksponering.

• Fargebruk: ensfargede komposisjoner eller sammensatte 
plantegrupper som skaper grafiske mønster.

• Om vegetasjon kan erstatte rekkverk/gjerde som avgrensende og 
avvisende element.

• Bidra til å skjerme boligområder og gang-/sykkelanlegg  fra støv og 
støypåkjenningene fra bilvegen.

PLANTELISTE

GENERELT 
Plantelisten er satt sammen som et utvalg av arter den prosjekterende 
kan velge fra. Disse artene er vurdert av SVV eller eksterne til å ha 
egenskaper som passer i denne typen anlegg. Den prosjekterende må 
selv vurdere hvilke arter som passer hvor. Den prosjekterende står 
fritt til å foreslå andre arter enn disse så sant det kan dokumenteres 
at de er egnet for området og typen anlegg de skal inngå i. Plassering 
av vegetasjon skal også vurderes opp mot tilgjengelighet for skjøtsel, 
og størrelse/utseende etter 20 år, med henblikk på å unngå konflikter 
med vegutstyr og vegbelysning.

ETABLERING I GARANTIPERIODE
Stauder og busker skal plantes tett nok til at det utgjør et dekkende 
plantefelt ved utgang av garantiperioden. Alle planter skal vise 100% 
etablering, være sunne og friske og i god vekst.

Venstre: Trerekker langs en sykkelveg i utkanten av en by i Nederland. Trærne er plassert langs 
grøft for overvannshåndtering.

Høyre: Stedsegne engblomster i grøftekanter er et viktig bidrag til naturmangfoldet der vi bygger 
store veganlegg. Disse bør ikke slås før St. Hans for å holde på næringsgrunnlaget for innsekter 
gjennom blomstringsperioden. (Foto: Knut Opeide)
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Stauder:
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ Hagerørkvein  Prydgress, opprett vekst i smale tuer.
Nepeta x fassenii ‘Six hills giant’  Mynte
Nepeta mussini    Mynte
Veronicastrum virginicum
Pachysandra terminalis   Japanvinterglans Vintergrønn bunndekker
Geranium cantabrigiense ‘Biocovo’  Storkenebb
Geranium ‘Jolly Bee’    Storkenebb
Geranium ‘Rozanne’    Storkenebb
Geranium x magnificum   Storkenebb
Geranium ‘Philippe Vapelle’   Storkenebb
Geranium macrorrhizzum ‘Spessart’ Rosestorkenebb God bunndekker
Amsonia tabernaemontana var. salicifolia 
Aster novi-belgii ‘Royal blue’
Waldsteinia ternata
Sedum Spectabile    Bergknapp
Sedum telephium ‘Munstead dark red’
Eupatorium maculatum ‘Atropurpureum’ Hjortetrøst
Allium aflatunense ‘Purple sensation’ Kirgisløk ‘Purple sensation’
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’  Praktsolhatt

Grøfter kan såes til med stedsegne villblomster kombinert med egnet gressfrøblanding. Eventuelt kan 
toppmasser som fjernes i anleggsområdet deponeres på stedet for så å bli lagt ut igjen på stedet for at frø 
som ligger i jorda kan få spire. Dette forutsetter at jordmassene ikke inneholder uønskede arter.

Venstre: Kantbed og klatreplanter langsetter, og på betongmur som støyskjerm mot en 
rundkjøring.

Høyre: Fv. 109 i Fredrikstad som bygget i 1997 fremstår som grønn og frodig med busker i 
midtrabatt og trær og busker i siderabattene mot bebyggelse og støyskjermer.
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GANGFELT

MÅL OG INTENSJON 
Gangfelt er et alternativ til planskilte kryssinger for myke trafikanter 
som gir adskillig mindre omveger for denne gruppen. Sammenlignet 
med planskilte kryssinger kan de reduserer barriereeffekten av 
veganleggene, men det avhenger av trafikkmengde og ventetider for 
å komme over. De benyttes i byområder der det er redusert hastighet 
på kjøreveg og en viss mengde gående og syklende.
Vi kan også benytte gangfelt der gående må krysse sykkelveg for å 
komme til og fra bussholdeplass, men kun der det er høye passasjertall 
og mange syklister.

UTFORMING
• Gangfelt bør heves til fortausnivå for å øke sikkerheten for de 

myke trafikantene. 

• Hevet gangfelt skal ha 1:20 fall på rampen før flate med 
sebrastriper.

• Kryssingsarealet for fotgjengere skal utformes med malte, hvite 
striper på asfalt eller på smågatestein. Ved sebrastriper laget av 
naturstein i ulik farge skal kontrast mellom materialene holde 
godkjent nivå over tid og i vått og tørt vær.

• Gangarealet skal ha stor grad av jevnhet, og det skal være taktil 
markering av overganger ihht håndbok V129 Universell utforming.

• Rundt et gangfelt kan gaten snevres inn for å gjøre kryssingen så 
kort som mulig for de gående, og en kan benytte oppstammede 
trær på hver side for å visuelt snevre inn gaterommet og markere 
et viktig punkt i gateløpet for trafikantene.

Venstre oppe: Gangfelt som inkluderer sykkelveg der kjørende skal ha vikeplikt for syklende kan 
skiltes slik eller tilsvarende.

Venstre nede: Hevet gangfelt med beplantning synligjør kryssing for gående og hever derfor 
trafikksikkerheten.

Høyre: Gangfelt utført i gatestein vil typisk bare gjøres i bygater der disse materialene inngår i en 
helhetlig gateestetikk. (Foto: Knut Opeide)
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STØYSKJERMER

MÅL OG INTENSJON 
Støyskjemer utgjør et betydelig visuelt innslag i et veganlegg.  
Ved siden av sin primære funksjon som støydempende tiltak vil  
en støyskjerm alltid tilføre stedet andre kvaliteter, både positive  
og negative avhengig av, materialbruk, plassering og utforming  
av detaljene. Valg av utforming og plassering av støyskjerm må alltid  
sees opp mot både reiseopplevelse, landskapsinngrep og bokvalitet 
på baksiden av skjermene. Langsgående støyskjermer skal forekomme 
i så liten grad som mulig, men nærhet til boligområder vil kreve dette 
flere steder. Det skal vurderes flere typer støyskjermende tiltak som 
voller, fasadetiltak eller lokale tiltak på berørte eiendommer der dette 
er mulig. 

Langsgående støyskjermer skal så langt det er mulig kun bygges på 
en side av vegen av gangen. Bruk av tosidig langsgående støyskjerm 
har vist seg uheldig for reiseopplevelsen. Reisen oppleves monoton, 
kontakten med stedene du reiser gjennom er fraværende og 
veganlegget får et uheldig uttrykk som landskapselement sett på 
avstand.

UTFORMING
• Støyskjermer skal ha en materialbruk av høy kvalitet med lang 

levetid i et urbant miljø.

• Både de som bor bakenfor, og de reisende skal tas hensyn til ved å 
velge et estetisk og driftsvennlig produkt.

• Det skal være mulighet for beplantning i arealet inntil.

• Det skal brukes samme type støyskjerm over strekninger som 
oppleves som sammenhengende.

• Vegetasjon skal brukes til å bryte opp flatene og den øvre 
silhuetten av skjermen der lange strekk gjør reiseopplevelsen 
monoton (Trær plantet på baksiden vil dempe silhuetten av 
skjermens overkant mot himmel og bebyggelse og gi den reisende 
kontakt med landskapet bak. Klatreplanter plantet foran skjerm vil 
gi strukturell og fargemessig variasjon i den vertikale flaten som 
endres gjennom årstidene).  

• Det skal vurderes transparente felt i støyskjermen. Plasseringen 

skal ikke være regelmessig, men i stedet ta hensyn til utsiktsbehov 
for beboere bak skjermen, reisendes  behov for visuell kontakt 
med stedene bak skjermen, og sosial sikkerhet rundt holdeplasser 
og oppholdssteder. Feltene skal være vertikale. Glasskjermer 
krever jevnlig vask. Utstrakt bruk av glass må derfor vurderes med 
hensyn til driftskostnader.

• Skjermer i tre skal ha dekket øvre kant med et profil som rammer 
inn flatene visuelt samtidig som det stopper vanninntrengning 
i endeved. Denne kan ha en farge. Profilet kan utføres så det 
maskerer trappingen av elementene i helninger og gir en jevn øvre 
linje tross trapping av selve skjermen.

• Alle overganger der skjermen av praktiske grunner er nødt til å 
endre avstand til veglinje skal gjøres gradvis slik at overgangen 
oppleves jevn i trafikantenes hastighet. Avslutning mot kryssende 
bru eller lignende, skal detaljeres for å få gode avslutninger og 
overganger.

• Der vi får regulert tilstrekkelig plass til et bredere alternativ enn 
støyskjerm bør det vurderes støyvoll.

Øverst: Trappingen av støyskjerm etter terrenget blir ofte ujevn og er vanskelig å få estetisk godt. 
Her er trappingen i skjermens overkant maskert med en bred metallprofil.

Midten: Uregelmessig kombinasjon av tett skjerm og vindusåpninger forbi et boligområde for å 
sikre utsikt mot kulturlandskap og gi store nok åpninger for bilistene til å få små glimt av boligene 
og gårdtunet bakenfor.

Nede: Det er satt av et areal til bed for klatreplanter som dels skal dekke støyskjermen og bryte 
opp en ellers monoton treskjerm.
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RABATTER OG TRAFIKKØYER

MÅL OG INTENSJONER 
Rabatter og trafikkøyer er trafikkareal som på en enkel måte kan heve 
opplevelsen av kvalitet og funksjonalitet i anlegget. Alle skal ha en 
gjennomtenkt utforming, avhengig av størrelse. 

UTFORMING
• Rabatter, trafikkøyer og fortau på urbane strekninger eller i 

tettsteder, skal avgrenses med platekantstein i granitt 200 x 
300 mm mot vegbanen. På mer rurale strekninger uten særlige 
målpunkt benyttes vanlig kantstein.

• Mindre rabatter kan få fast dekke i naturstein, mens de større 
skal være grønne. Både gress, stauder og trær skal vurderes med 
tanke på visuell effekt, fartsreduserende virkning, trafikksikkerhet, 
skjøtselnivå og salttoleranse.

• Rabatter smalere enn 1 m. skal ikke være grønne.

• Avslutning av grønne rabatter og trafikkøyer inn mot kryss skal 
være steinsatt det siste stykket (ca 6m).

• Stein i rabatt skal settes i jordfuktig mørtel og fylles med mørtel i 
fugene for å hindre ugress.

• Permeabelt dekke/vegetasjon/regnbedprinsipper bør vurderes i 
store rabatter og trafikkøyer i urbane gater slik at overvann kan 
fordrøyes på stedet.

Venstre nede: Rabatt inn mot rundkjøring satt med 
smågatestein nærmest rundkjøring og med løs pukk 
i resten. Pukken er ikke brukt på noen andre flater i 
området. Med gress i stedet for pukk ville rabatten stått i 
sammenheng med grøntarealene i bakgrunnen.

Oppe midten: Rundkjøring i Tønsberg, med gress i rabatt, 
sideareal og sentraløy gir god sammenheng mellom 
flatene og minimerer de grå flatene til kun kjørbare 
arealer. Rabatten har en ekstra bred kantstein mot 
rundkjøring.

Nede midten: En innsnevring av kjørebanen før et kryss 
i bysentrum er utført som bed med stauder og et tre. 
Trekronen bidrar ytterligere til en visuell innsnevring av 
rommet, og har som effekt at bilister senker farten inn 
mot krysset.

Oppe høyre: Rabatt på Kråkerøy, Fredrikstad med 
Oslokantstein og storgatestein satt i betong.

Midten høyre: Siderabatt inntil gangfelt med beplantning 
i tilknytning til et gangfelt og en rundkjøring. 
Vegetasjonsbruken bidrar til å øke oppmerksomheten i 
et trafikkområde der det skjer mye.

Nede høyre: Midtrabatt og siderabatter i samme 
formspråk med Oslokantstein og storgatestein.
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TRAPPER OG RAMPER

MÅL OG INTENSJONER 
Der det er ulike terrengnivå som skal forseres vil det være behov 
for å anlegge trapper og ramper. Trapper vil mange steder være et 
nødvendig supplement til ramper for å sikre snarveier for gående.

UTFORMING GENERELT 
Restarealer i tilknytning til ramper og trapper skal ha en estetisk og 
driftsvennlig utforming. Viktige knutepunkt skal ha høyest standard. 

UTFORMING TRAPPER
• Det skal ikke være større nivåforskjell enn 1,5 m mellom hvilerepos.

• Trappetrinn skal være tilstrekkelig belyst, og det skal legges 
vekt på at belysning gis et innbydende inntrykk med god 
kontrastgjengivelse.

• Det skal legges inn varmekabler i trapper til bussholdeplass og 
underganger. Andre trapper må vurderes mtp vinterdrift etter hvor 
viktig den er som alternativ snarveg.

UTFORMING RAMPER
• Bredde på rampene skal sammenfalle med de øvrige breddene på 

den infrastrukturen som rampen inngår i.

• Stigning bør aldri overstige 5%, men dispensasjon kan gis i tråd med 
anbefalingene i håndbok V129 Universell utforming.

UTFORMING HÅNDLISTER
• Alle håndlister skal være runde eller ha avrundet overside.

• På steder med mange gående bør belysning integreres i vangen 
eller håndlisten.

• Håndlister skal ha en fornuftig avslutning, slik at hekting eller 
påkjørsel unngås.

• Brukerne skal ledes helt ut til flatt dekke før de slipper tak i 
håndløper.

• Håndløper skal stå i kontrast til bakgrunn ved hjelp av farge- og 
materialforskjell.

Venstre oppe: Der gang- og sykkelveg leder bort til starten på 
en rampe ned mot undergang er det etablert en trapp som 
snarveg. En kantstein som flukter med asfalten markerer 
skillet mellom gang- og sykkelvegen, og retningen mot 
trappa.

Venstre nede: Rampe og trapp kombinert ved at trappen 
lander på et repos der rampen endrer retning. (Foto: Knut 
Opeide)

Høyre oppe: Rampe og trapp lagt parallelt danner et åpent og 
bredt rom der trappen lander. (Foto: Knut Opeide)

Høyre nede: Luftig rekkverk med wire på bru for gående 
og syklende. Håndløper er i en kontrastfarge til resten av 
rekkverket.
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VEGUTSTYR

MÅL OG INTENSJONER 
Vegutstyr omfatter tekniske installasjoner, sikkerhetsutstyr og 
møblering i og langs veganlegget. En god utforming av disse 
elementene er viktig for det samlede inntrykket av veganlegget.

TEKNISKE INSTALLASJONER OG BYGG 
Utstyr for bomstasjoner:
• Vegrekkverk skal være som for veganlegget forøvrig.

• Teknisk bygg/skap skal tilpasses arkitekturen på stedet. De skal ha 
en avdempet farge- og materialbruk og en diskret plassering

Lysmaster og armatur  
• Det skal benyttes koniske lysmaster tilpasset sidestilt eller midtstilt 

plassering i gateprofilet.

• Stolper skal lakkeres i RAL 7024 mørkegrå.

• Stolpehøyde skal være justerbar for å få en jevn horisontal linge på 
armaturhøyden langs strekningene.

• Armaturer skal være av type LED som gir jevnt opplyst flate i hvit 
farge for best mulig farge- og kontrastgjengivelse. 

SIKKERHETSUTSTYR OG BESKYTTELSE AV VEGETASJON 
• Rekkverk i bypakka skal ha samme fabrikat så langt dette lar seg 

gjennomføre slik at ulike rekkverkstyper passer sammen.

• Valgt fabrikat skal ha fullstendig utstyrsvalg for de ulike behovene. 
Rekkverk skal lakkeres i RAL 7024 mørkegrå, glans 30.

Kantrekkverk 
• Kantrekkverk skal være av typen rørrekkverk der alle horisontale 

rør er runde. Styrkeklasse N2. De horisontale rørene skal 
flukte med føringsskinner på brurekkverk og inkludere 
overgangssystemer.

• Betongrekkverk skal være plasstøpt. 

Brurekkverk
• Brurekkverk skal ha horisontale runde rør som føringsskinne 

og toppskinne. Styrkeklasse N2. Stolper skal utføres i massivt 
firkanttverrsnitt for maksimal transparens. 

• Senteravstand stolper 1,8 eller 2m.

• Rekkverk skal være forberedt for og utstyrt for snøtetting, gs-
tetting og en kombinasjon av disse.

• Stolper skal ha fotplate som festes med 4 stk løse gjengestenger i 
syrefast stål til innstøpingsgods i kantdragere. Fotplater skal ikke 
ha understøp. 

Brurekkverk og kantrekkverk skal være av samme type på samme 
vegstrekning slik at rekkverket videreføres mellom vegkant og bru 
uten spesialoverganger.

Avslutninger av rekkverk
• Som hovedregel skal rekkverksavslutninger føres ut i sideterreng 

eller ned i bakken. Det skal velges 1:20 skråning inn og 1:10 ut, i 
forhold til fartsretning. Støtputer skal som hovedregel unngås. 

Trestøtter og tregruberister  
• Trær i harde dekker skal ha tregruberister. Alle trær skal ved 

planting ha  trestøtter som består av 3 stk rundstokker.

• Trestammen og trestokkene bindes sammen med kokosbånd eller 
annen naturfiber.

• Trær i harde dekker med nærgående trafikk skal få permanent 
trebeskyttelse i stål. Disse skal være av samme fabrikat for 
bussholdeplasser langs Glommaringen og ellers andre steder som 
er naturlig å se i en sammenheng. 

UTSTYR FOR MYKE TRAFIKANTER 
Ved å velge riktige møbler og utstyr til anlegg for gående og syklende 
kan vi bidra til å heve funksjonelle og visuelle kvaliteter for myke 
trafikanter. Det innebærer sitteplasser på holdeplasser og andre 
oppholdssteder, sykkelparkering (stativ og leskur) og serviceutstyr for 
syklister. 

Møbler  
• Møbler skal være av høy kvalitet med tanke på miljøet de plasseres 

Oppe: Benker integrert i bred betongkant rundt vegetasjonsareal. 

Nede: Søppelbøtter langs Strandgata i Hamar er spesialdesignet og gir området noen unike 
elementer som bare hører til der.
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i.
• Alle møbler skal fundamenteres i grunnen.

• Det oppfordres til å utnytte terrengforskjeller og murer på egnede 
steder til å integrere sitteplasser.

• På steder med behov for iøyenfallende innslag kan en ta i bruk 
skulpturelle møbler. 

Sykkelparkering 
• Sykkelstativ skal være av en type som gir mulighet for låsing av 

ramme og begge hjul. Stativ der en kun setter forhjulet inn et spor, 
uten ekstra bøyler for låsing av ramme skal ikke forekomme.

• Alle former skal være avrundet for å unngå skader på sykkelens 
lakk. 

Spesielle tilbud til syklister 
• Det bør vurderes plassering av enkel servicestasjon for syklister. 

Denne bør minimum inneholde luftslange tilpasset ulike 
typer ventiler, men kan også ha unbraconøkler og fastnøkler. 
Stasjonene plasseres i tilknytning til mye brukte knutepunkt og 
sykkelparkeringer.

• Ved plankryss langs hovedsykkelveg bør det monteres fotstøtte 
med håndløper (se bilde neste side) de siste 5 meterne før 
stoppelinje så syklister kan lene seg mot denne med høyre ben og 
ikke måtte gå ned fra setet i påvente av grønt lys.

• I alle trapper bør det monteres metallskinne for trilling av sykler.

Venstre oppe: Rekkverk med gjennomgående runde rør og 
grå RAL-farge.

Venstre midten: Tekniske skap får ofte en tilfeldig plassering 
fordi de ikke er tenkt på i planene for utforming. Her er et 
godt eksempel på at de er gjort diskret ved å ha de grønne og 
plassert i en lav hekk.

Venstre nede: Lehus med standard utrustning fra 
Kråkerøyforbindelsen i Fredrikstad.

Høyre oppe: Lehus over sykkelparkering med belysning i 
taket.

Høyre midten 1: Frittstående sykkelparkering på fortau i 
Hamar.

Høyre midt 2: Fothviler foran kryss på sykkelveg i København. 
Stativet gjør at syklister slipper å stige av sykkelen i påvente 
av grønt lys.

Høyre nede: Bøyle sykkelparkering. En av flere typer som gjør 
det mulig å låse både ramme og begge hjul.




