Region øst
Ressursavdelingen
Trafikkteknikk og analyse
September 2019

TS-REVISJON
REGULERINGSPLAN
Rv. 22 Hafslund - Dondern
Sarpsborg kommune

FORORD
Statens vegvesen region øst, Østfold vegavdeling, har bestilt en trafikksikkerhetsrevisjon av
reguleringsplanen for rv. 22 Hafslund – Dondern i Sarpsborg kommune. Hensikten med TS‐revisjoner
er å sørge for at nye vei og trafikkanlegg bygges i overensstemmelse med nullvisjonen, kunnskap om
trafikksikker vegutforming og krav inntatt i vegnormalene og øvrig regelverk.
TS‐revisjonen ble gjennomført september 2019 av Gjerulf Smeland og Kristin Pedersen fra
Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyseseksjonen. Einar D Nilsen fra Veg‐ og gateplanlegging
Moss har vært oppdragsgiver for revisjonen. Rapporten er skrevet av Kristin Pedersen.

Oslo, september 2019.
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1.

INNLEDNING

Rv. 22 mellom Hafslund – Dondern – Rådhusveien er en hovedrute for sykkel og kollektivtransport
inn mot Sarpsborg sentrum fra boligområdene sør og øst for Glomma. Bussene opplever store
forsinkelser og lav fremkommelighet gjennom strekningen i rush. Holdeplassene på strekningen er
ikke universelt utformet.
Tilbudet for myke trafikanter på strekningen er av varierende standard, og krysningspunktene er ikke
universelt utformet.
Hensikten med prosjektet er å skape et mer attraktivt tilbud for gående og syklende på strekningen
samt å redusere forsinkelsene for kollektivtransport her. Gjennomføring av prosjektet vil bidra til å
nå vedtatte mål for transportsystemet i Bypakke Nedre Glomma.

2.

REVISORER OG REVISJONSPROSESS

TS‐revisjonen av reguleringsplanen for rv. 22 Hafslund ‐ Dondern i Sarpsborg kommune er bestilt av
Einar D Nilsen fra Veg‐ og gateplanlegging Moss.
Gjerulf Smeland og Kristin Pedersen fra Trafikkteknikk og analyseseksjonen på Ressursavdelingen har
foretatt revisjonen i september 2019.
Revisjonen har i hovedsak fokusert på tegningene C, D, F, J, L O og U.
Skiltplanen må sendes til skiltansvarlig fra Østfold vegavdeling for godkjenning.

3.

GRUNNLAGSMATERIALE FOR REVISJONEN

3.1

Mottatte dokumenter

Følgende dokument ble mottatt for å gjennomføre revisjonen:
Reguleringsplan rv. 22 Hafslund – Dondern i Sarpsborg kommune datert 7.6.2019.
Reguleringsbestemmelser datert 26.8.2019.
Plankart datert 26.8.2019.

3.2

Grunnlagsdata for vegen

Fylke:
Kommune:
Vegident:
Fartsgrense:
Kjørefeltbredde:
Kollektivfelt:
Sykkelveg:
Fortausbredde:
Gang‐ og sykkelvei:

Østfold
Sarpsborg
Rv. 22 Hp 03
50 km/t
3,50 m
3,50 m
3,00 m
2,00 m
3,00 m
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3.3

Grunnlagsdokumenter
Håndbok N100 Veg‐ og gateutforming
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder
Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg‐ og gatekryss
Håndbok V122 Sykkelhåndboka
Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg‐ og gatebelysning
Håndbok V127 Kryssingssteder for gående
Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater
Håndbok N300 Trafikkskilt
Håndbok V720 Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner

4.

DEFINISJONER

Mangler ved et veganlegg deles inn i følgende kategorier:
Avvik:
Mangel på oppfyllelse av spesifiserte brukskrav, det vil si manglende oppfyllelse av vegnormalenes
krav eller andre lovfestede eller vedtatte krav, som har eller vil kunne få vesentlige konsekvenser for
trafikksikkerheten.
Feil:
Manglende oppfyllelse av et tilsiktet brukskrav eller en rimelig forventning, innbefattet det som
gjelder sikkerhet. Feil er mangel på samsvar med tiltenkt bruk. Dette innebærer for eksempel at et
veganlegg som er i samsvar med vegnormalene og derfor ikke har avvik, likevel kan ha feil hvis det
ikke fullt tilfredsstiller brukernes behov.
Merknad:
Merknad brukes som betegnelse på forhold som erfaringsmessig bør overveies i videre prosjektering,
men som på det aktuelle trinn ikke kan dokumenteres å føre til høyere risiko for trafikantene.

5.

OPPSUMMERING AV REVISJONEN

Til sammen avdekket revisjonen 18 punkter som alle er blitt beskrevet på hvert sitt prosjektark.
Tabellen under viser hvordan de 18 punktene har fordelt seg i forhold til om funnet er avvik, feil eller
merknad.
Frekvens av anmerkninger fra registrerte punkter på strekningen
Avvik:
8
Feil:
1
Merknad:
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6.

PROSJEKTETS KOMMENTARER TIL PUNKTENE

Punkt nr. 1: Dette vil bli vurdert i det videre arbeidet, med tanke på å fjerne øya helt.
Punkt nr. 2: På grunn av grensesnittet til Sarpebru‐prosjektet er Hafslund‐Dondern‐prosjektet
anbefalt å unngå løsninger som berører skolens vestside. Sarpebru‐prosjektet ser på løsninger der
Baneveien muligens ikke får adkomst til rundkjøringen i fremtiden. Grinaveien, som i dag er veldig
smal, må evt. utvides. Det var ikke ønske om å føre mer trafikk gjennom denne. Skolens kiss & ride‐
funksjon ligger på østsiden av skolen. Etter en samlet vurdering ble det besluttet å opprettholde Ryes
vei.
Punkt nr. 3: Trappa er skjøvet bakover på tegning C001. Sjekkes ytterligere i byggeplan.
Punkt nr. 4: Støyskjerm er vurdert unødvendig langs denne strekningen og er derfor tatt bort. Lokale
støytiltak vil bli nærmere vurdert i byggeplan.
Punkt nr. 5: Ja, tanken er at høyre felt skal merkes opp med mulighet for å kjøre rett frem i tillegg.
Det er også noe av grunnen til at det ble prosjektert inn et flettefelt på motsatt side av
rundkjøringen.
Punkt nr. 6: God ide å implementere ledegjerde i midtrabatt her også, tilsvarende i vestenden.
Punkt nr. 7: Prosjektet legger inn opphøyd gangfelt og setter ned skiltet hastighet til 40 km/ t i tråd
med fraviksnemdas vedtak.
Punkt nr. 8: Plasseringen er nøye vurdert og det er gjort flere tilpasninger for å få til den mest
optimale løsningen. Det har vært ønske fra SVV (TS) å beholde bussholdeplassene som mulighet for
passeringslomme, slik det er i dag. Plasseringen av bussholdeplassene er nøye vurdert med hensyn til
å redusere inngrep på eiendommen til Rema 1000 på nordsiden, da det kom innspill på utfordringer
ved å ta mange og de best plasserte parkeringsplassene. Plasseringen av bussholdeplassen hensyntar
også en hul eik på nordsiden av vegen.
Punkt nr. 9: Lite rom for justeringer, men tar en ny vurdering i byggeplanen.
Punkt nr. 10: Sikttrekanter skal legges inn til 100%‐leveransen.
Punkt nr. 11: Radien på sykkelvei er endret til 40m. Se tegning C001.
Punkt nr. 12: Alle GS‐veier skal ligge på maks 7%.
Punkt nr. 13: Trappens plassering og utforming vurderes videre i byggeplanen.
Punkt nr. 14: Kantsteinsklaring er nå lagt inn på tegningene. Se F‐tegninger.
Punkt nr. 15: Støyskjerm med rekkverk skal ikke inn i rabatt mellom veg og GS‐veg likevel. Støyskjerm
utgår.
Punkt nr. 16: Dette rettes opp i byggeplanen.
Punkt nr. 17: Dette rettes opp i byggeplanen.
Punkt nr. 18: Dette sjekkes og rettes opp i byggeplanen.
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VEDLEGG 1

Tiltakspunkt:
Rv. 22 Hafslund ‐ Dondern
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TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

1

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning C001 profil 20-50. I vestgående
retning er det i dag noe kø. Her er det lagt inn
trafikkøy for å hindre at høyresvingende bilister
kjører for tidlig inn i kollektivfeltet og sperrer for
kollektivtrafikken. Dette fører til at det blir en
noe kort strekning for høyresvingende biler å
bytte felt før rundkjøringen. Det er veldig få
som skal
svinge til høyre og sånn sett ville de ikke ha
sperret kollektivtrafikken i kollektivfeltet om de
hadde byttet felt noe tidligere. I tillegg skal
bussene rett frem i rundkjøringen og må da
bytte felt etter trafikkøya. Det vil altså bli mye
feltskifter her på en kort strekning og dette vil
føre til dårligere avvikling.
Ref. til håndbok:

Avvik:

Feil:

Merknad:

X

Beskrivelse av tiltak
Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Fjerne trafikkøya for å bedre trafikkavviklingen.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

2

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning C001 profil 175. Det er valgt å
beholde avkjørselen fra Hafslund barneskole til
rv. 22. I henhold til hb N100 bør gaten/vegen
være avkjørselsfri.

Ref. til håndbok:
N100 Veg- og gateutforming

Avvik:

X

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Vurdere om avkjørselen kan stenges og kun
bruke avkjørsel via sideveien Baneveien.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

3

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Tegning C001. I krysningspunktet mellom
linje 72300 x 71300 vil det trolig bli dårlig sikt
pga trapp og støttemur. Her vil syklistene
kunne ha stor fart pga fall på gang- og
sykkelveien

Bilde 1

Ref. til håndbok:
N100 Veg- og gateutforming
V122 Sykkelhåndboka
Avvik:

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Sjekke sikten og vurdere å flytte linje 72300
lengre unna kulverten slik at sikten blir
tilfredsstillende.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

X

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Punkt nr.:

4

Til meter

Retn.

Fra meter
-

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Tegning C001 profil 335. Støyskjerm med
rekkverk er plassert helt inntil gang - og
sykkelveien på sørsiden av rv. 22. Enden av
denne støyskjermen med rekkverk vil være
påkjørselsfarlig for syklister.

Bilde 1

Ref. til håndbok:
N101 Rekkverk og vegens sideområder

Avvik:

Feil:

Merknad:

X

Beskrivelse av tiltak
Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
I videre planlegging bør støyskjermen med
rekkverk føres noe ut fra gang- og sykkelveien.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

5

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning C002 Rundkjøring rv. 111 x
Skjebergveien. I retning øst er det lagt inn en
trafikkøy for å hindre venstresvingende bilister
å kjøre for tidlig inn i kollektivfeltet og sperre
for kollektivtrafikken. Her er det busser som
skal rett frem og som skal svinge til høyre.
Busser som skal rett frem må skifte felt.

Ref. til håndbok:

Avvik:

Feil:

Merknad:

X

Beskrivelse av tiltak
Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Her bør det merkes opp i høyre kjørefelt med
piler for både rett frem og til høyre, slik at det
er mulig for bussene å ligge i høyre kjørefelt
og kjøre rett frem i rundkjøringen, siden det er
to felt gjennom og etter rundkjøringen.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

6

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning C002 profil 680. Ved rundkjøringen
er det anlagt et gangfelt for å sikre
kryssingsmulighet for fotgjengere mellom gangog sykkelveiene og busslommene. Her er det
fare for at fotgjengere vil løpe over rv. 22
utenfor gangfeltet hvis de må rekke bussen.

Ref. til håndbok:

Avvik:

Feil:

Merknad:

X

Beskrivelse av tiltak
Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Vurdere å sette opp gjerde i midtdeler mellom
bussholdeplassene for å "tvinge" fotgjengerne
til å bruke gangfeltet.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

7

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning C002 og C003 rundkjøring rv. 111
x Skjebergveien. På øst- og vestsiden av
rundkjøringen er det gangfelt over flerfeltsvei.
Dette er kun anbefalt dersom fartsnivået inn
mot gangfeltet ikke overstiger 40 km/t, og
kjøreretningene er delt med trafikkøy eller
midtdeler. Dette pga lang kryssingsavstand og
siktproblemer som flere parallelle
kjørefelt kan gi.

Ref. til håndbok:
V127 Kryssingssteder for gående

Avvik:

Feil:

Merknad:

X

Beskrivelse av tiltak
Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Anlegge opphøyde gangfelt. Eventuelt vurdere
å avslutte kollektivfeltene tidligere slik at det
kun blir ett kjørefelt i hver kjøreretning ved
gangfeltet.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

8

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Tegning C004 profil 460-530. Mellom
bussholdeplassene er det tegnet inn en
kulvert. Det blir en veldig lang omvei for
fotgjengere å bruke kulverten i stedet for å
krysse rv. 111. Dette vil føre til at kulverten
ikke blir brukt og fotgjengere kan bli påkjørte
ved kryssing av rv. 111.

Bilde 1

I tillegg er det fare for at biler bruker
busslommen som passeringslomme pga at
venstresvingende bilister som skal ned til
Snekkerstubakken blir stående å vente på
ledig tidsluke og sperre dette feltet. Det kan da
oppstå ulykker mellom biler i busslommen og
fotgjengere som krysser rv. 111 over til
bussholdeplassen. Biler i busslommen kan bli
skjult bak venstresvingende biler. Biler som
Ref. til håndbok:
bruker busslommen vil heller ikke forvente
kryssende fotgjengere og omvendt.
Avvik:

Feil:

X

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Vurdere å flytte bussholdeplassen i
vestgående retning til avkjørselen ved Wright
trafikkskole, slik at kulverten blir liggende midt
mellom bussholdeplassene. Dette vil føre til at
det blir naturlig å bruke kulverten og ikke
krysse over rv. 111.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

9

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning C005. Rundkjøringen har dårlig
avbøyning pga at det er flere tilfarter med to
kjørefelt. Dette kan føre til et bilistene kan
holde høy fart og ulykker kan oppstå. Det blir
også lange gangfeltkryssinger for fotgjengerne.

Ref. til håndbok:
V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss

Avvik:

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Sjekke sporingskurver og snevre inn tilfarter
hvor det er mulig, eventuelt utvide
trafikkøyene.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

X

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

10

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Tegning C005. Det mangler sikttrekanter i
rundkjøringen. Det skal i henhold til hb N100
sikres sikt til venstre for tilfarten (bakover i
rundkjøringen), sikt fremover i rundkjøringen
og sikt til gangfeltene.

Bilde 1

Ref. til håndbok:
N100 Veg- og gateutforming

Avvik:

X

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Tegne inn sikttrekanter i rundkjøringen.
Eventuelle sikthindrende elementer innenfor
sikttrekantene fjernes eller flyttes utenfor.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

11

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning D001 linje 78 300 profil 15-45. Her
er det en horisontalkurveradius på 22 m. I
henhold til hb N100 bør minste
horisontalkurveradius for gang- og sykkelveier
være 40 m.

Ref. til håndbok:
Hb N100 Veg- og gateutforming

Avvik:

X

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Utvide horisontalkurveradiusen til 40 m.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

12

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
1. Tegning D002 linje 71 300 og 71 350. Her
er det to strekninger på gang- og sykkelveien
med stigning på 7 %. I henhold til hb N100 er
det krav om maksimal stigning på 5 % på gangog sykkelveier i sentrumsområder.

2. Tegning D005 linje 73310. Her er det en
strekning på gang- og sykkelveien med
stigning 7,3 %. Fallet er ned mot gangfeltet
over Skjebergveien. Dette er uheldig på
vinterstid når det er glatt.

3. Tegning D008 linje 77 300 og 77 350. Her
Ref. til håndbok:
er det flere strekninger på gang- og
N100 Veg- og gateutforming
sykkelveien med stigning på 7 %.

Avvik:

X

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Se på muligheten for å endre på linjeføringen
slik at kurvaturen blir i henhold til krav i hb
N100. Hvis dette ikke er mulig bør det søkes
fravik og settes opp gjerde slik at det er mulig
å komme seg frem på vinteren når det er glatt.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

13

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning D007 linje 76 300 profil 140. Det er
plassert en trapp tett inntil sykkelveien. Her blir
det dårlig sikt mellom fotgjengere fra trappen
og syklister på sykkelveien. I tillegg er det fare
for at syklister kan havne ned i trappen.

Ref. til håndbok:

Avvik:

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Se på muligheten for å flytte sykkelveien
lengre unna trappen og etablere en kobling
mot trappen som er vinkelrett på sykkelveien.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

X

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

14

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Generelt punkt F-tegninger. Ut i fra
tegningene ser det ut som at det anlegges
kantstein i midtdeler og mot rabattene. I
henhold til hb N100 bør det legges til en
kantsteinsklarering på 0,25 m der kjørefelt
ligger inntil kantstein.

Bilde 1

Ref. til håndbok:
N100 Veg- og gateutforming

Avvik:

X

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Tegne inn 0,25 m kantsteinsklarering.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

15

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning F001 profil 222. F-tegningen
samsvarer ikke med tegning C001. Det er ikke
tegnet inn støyskjerm med veirekkverk.

Ref. til håndbok:

Avvik:

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Tegne inn støyskjerm med rekkverk på Ftegningen.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

X

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

16

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Tegning J071 Rundkjøring overkjørbar
prinsipp. Kantsteinen mot det overkjørbare
arealet har en vishøyde på 2 cm. I henhold til
hb V121 bør dette arealet utformes slik at det
virker avvisende på personbiler.

Bilde 1

Ref. til håndbok:
V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss

Avvik:

X

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Tegne inn kantstein med høyere vishøyde slik
at det overkjørbare arealet virker avvisende på
personbiler.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

17

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Bilde 1
Tegning L003 Bussholdeplass på vestsiden
av rundkjøringen i retning vest. Her mangler
det oppmerksomhetsfelt fra bussholdeplassen
og over fortauet, slik som det er tegnet inn ved
de andre bussholdeplassene.

Ref. til håndbok:
V129 Universell utforming av veger og gater

Avvik:

X

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Tegne inn oppmerksomhetsfelt.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

TS-REVISJON REGULERINGSPLAN
Vegnummer:
Rv. 22
Koordinater

Hp

Parsell/Strekn.-navn:
Hafslund - Dondern
Nord
Øst

Fra:

Fra meter

Punkt nr.:

18

Til meter

Retn.

Til:

Nord

Øst

EU89-Sone33

Situasjonsbeskrivelse:
Generelt punkt O-tegninger. Flere steder er
det planlagt trær og busker innenfor
sikttrekanter og ved gangfeltene i
rundkjøringen mellom rv. 22 x Skjebergveien.

Bilde 1

I tillegg er det planlagt trær langs med rv. 22
som vil hindre sikt til skilt og skygge for
belysningen.

Ref. til håndbok:
N100 Veg- og gateutforming
N300 Trafikkskilt
Avvik:

X

Feil:

Merknad:

Beskrivelse av tiltak
Sikthindrende busker og trær flyttes utenfor
sikttrekantene eller fjernes.

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Ta en gjennomgang av plassering av trær med
hensyn på sikt til skilt og skygging for
belysningen.

Alvorlighetsgrad
Konsekvens
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

(Kryss av i aktuell rute)
Lettere

1

Alvorlig

Meget alvorlig / drept

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-ost@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

