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Fagrapport veg

Forord
Eksisterende Rv 555 med Sotrabrua er i dag hovedveg og eneste forbindelse
mellom Sotra og Bergen. Kapasiteten på strekningen er sprengt og
vegsystemet er svært sårbart ved uforutsette hendelser, som f.eks ulykker.
Det er også vanskelig å utføre planlagt vedlikehold, noe som har resultert i et
stort etterslep for den over 40 år gamle Sotrabrua.
Det er lite tilrettelegging for kollektivtrafikk langs strekningen og tilbudet til
gående og syklende er dårlig.
Arbeidet med reguleringsplanene bygger på kommunedelplaner for ny Rv 555 i
Fjell og Bergen kommuner, planID 20050021 i Fjell og planID 19920000 i
Bergen, vedtatt i 2012. Det utarbeides to separate reguleringsplaner for Fjell
og Bergen kommuner. Som grunnlag for reguleringsplanen er det utarbeidet
teknisk plan med tilhørende fagrapporter.
Reguleringsplanene omfatter strekningen fra Kolltveit i Fjell kommune (vestre
del) til Storavatnet i Bergen kommune (østre del). Strekningen er ca. 10 km
lang og går fra Kolltveit i vest på øya Sotra, via øyene Bildøy og Litlesotra
(med Straume sentrum, kommunesenter Fjell kommune), over Vatlestraumen
(kommunegrensen) og til Storavatnet på fastlandssiden. Sotraveien møter
Askøyveien ved Storavatnet og knyttes mot Bergen sentrum gjennom
Lyderhorntunnelen og vestre innfartsåre.
Den nye Rv 555 som hovedveg og eksisterende veg som stammen i et nytt
lokalvegsystem, gir et nytt og velfungerende vegsystem som ivaretar
muligheter for prioritering av kollektivtrafikk. Sammen med et langsgående
gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen, tilrettelegges det for at
målsettingen om framtidig trafikkvekst skal skje gjennom økt kollektivandel og
økt gang- og sykkeltrafikk.
Eksisterende Rv 555 oppleves som en barriere. Redusert trafikkmengde på
lokalvegsystemet, styrkede forbindelser på tvers av ny Rv 555 og nye
tunnelstrekninger bidrar til å knytte områder nord og sør for riksvegen bedre
sammen. Ny tunnel under Straume sentrum tilrettelegger for byutvikling og
åpner for en bedre forbindelse mellom det sørlige sentrum (handelsområde) og
det nordlige sentrum (Straume helsesenter/Fjell Rådhus).
Statens vegvesen Region Vest er tiltakshaver for reguleringsplaner for ny Rv
555 Fastlandssambandet Sotra –Bergen.
Rambøll Norge AS har vært rådgivende konsulent og utført planarbeidet i tett
samarbeid med Statens vegvesen og planmyndigheter i Fjell og Bergen
kommuner.
Denne rapporten er en av flere fagrapporter som inngår som grunnlag for
reguleringsplanen.
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ORIENTERING
Rv 555 er hovedvegen mellom Sotra og Bergen, og ligger i Fjell og Bergen kommuner i
Hordaland. Dette prosjektet er reguleringsplan for ny Rv 555 på strekningen fra Kolltveit på Sotra
(Fjell kommune) til Storavatnet vest for Bergen (Bergen kommune). Strekningen er ca 10 km
lang. I tillegg omfatter planområdet kryssområder med tilstøtende lokalveger.
Fagrapport veg beskriver standard og løsninger på vegsystemet på strekningen både i dagens
situasjon og i planforslaget, og den beskriver konsekvensen av forslaget. Det er mange
grensesnitt mot andre fagområder, der det henvises til egne rapporter.
To omsøkte fravik fra krav i vegnormalene ble ikke godkjent. Dette gjelder plassering av
havarinisjer i tunnel og skulderbredde på ny Sotrabru. Også noen andre bredder på ny Sotrabru
er endret i avslutningen av arbeidet med reguleringsplanen. Geometrigrunnlag og tegninger er
ikke (eller bare delvis) oppdatert, se nærmere beskrivelse i kapitlene 3.5 (Tunnel) og 3.6 (Bru).
Revisjon av geometrigrunnlag og tegninger må gjøres i prosjekteringsfasen før avtale om
bygging inngås.

2.

DAGENS SITUASJON
Fagrapport veg beskriver i dette kapittelet vegsystemet i dagens situasjon. For beskrivelse av
øvrige fagområder i dagens situasjon vises det til planbeskrivelsen [10] og øvrige fagrapporter.

2.1

Rv 555
Eksisterende Rv 555 er på mesteparten av strekningen en tilnærmet avkjørselsfri hovedveg med
fartsgrense 70 km/t. Ved Valen og over Sotrabrua er det 60 km/t (ca 1,5 km). På Valen er det
også fortau, flere boligavkjørsler og plankryss. På de siste 1,5 kilometerne til Storavatnet
(Bergen) er vegen skilta som motortrafikkveg (tidligere kalt motorveg klasse B). Sidearealet
(grøfter, skråninger, rekkverksavslutninger ol.) tilfredsstiller ikke dagens krav.

Figur: Eksisterende veg. (Kartusnitt fra Google Maps.)
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Ved Kolltveit starter Rv 555 i rundkjøring mellom Fv 555 (mot sør) og Fv 561 (mot nord). Grensa
for nytt planforslag er ca 800m nord for rundkjøringa, på Fv 561. Fv 555/561 er tofeltsveg i
ubebygd strøk i hovedsak uten kryss og avkjørsler. Horisontal- og vertikalgeometri har god
standard, mens vegbredde og sideareal ikke tilfredsstiller dagens krav.
Ved Storavatnet i Bergen kobles Sotraveien og Askøyveien (Fv 562) sammen, og det er
firefeltsveg videre mot Bergen. Vegen skiltes som motorveg og fartsgrense 80 km/t like før
parsellgrensa mot Bergen.
Planforslaget omfatter også Askøyveien, ca 900 m nordover fra Rv 555 til Olsviktunnelen.
Askøyveien er tofelts motortrafikkveg på strekningen, men med rundkjøring i kryss med
lokalvegen Godviksvingene. Fra Olsviktunnelen til rundkjøringen med Godviksvingene (retning
mot Bergen) er det nybygd kollektivfelt.
Planstrekningen er ca 10 km lang og går i hovedsak som veg i dagen. Det er tre tunneler på
dagens veg: Kolltveittunnelen (1070 m), Kipletunnelen (170 m) og Harafjelltunnelen (250 m).
Lengste bru på dagens veg er Sotrabrua; en hengebru på 1236 m med hovedspenn på 468 m.
Sotrabrua har stort etterslep på vedlikehold. Det er også flere kortere bruer på strekningen.
Strekningen har åtte kryss i dag, både plankryss og planskilte kryss. Det er også noen avkjørsler
direkte fra dagens Rv 555.
Vest for Storavatnet i Bergen har dagens Rv 555 ÅDT mellom 20000 og 30000, mens Askøyveien
har ÅDT ca 20000. Øst for Storavatnetkrysset har Rv 555 ÅDT på ca 40000. Det er i perioder
kapasitetsproblemer både langs Rv 555 generelt og spesielt i kryssområdet ved Storavatnet .
Trafikksituasjonen er nærmere beskrevet i «FR21 Fagrapport trafikk» [20].
2.2

Kollektiv
På det meste av strekningen går kollektivtrafikken blandet med øvrig biltrafikk. Det er nylig bygd
kollektivfelt i begge retninger på deler av strekningen i Bergen (ca 900 m i Drotningsvik). Det er
også kollektivfelt sørover langs Askøyveien fra Olsviktunnelen til rundkjøringen med
Godviksvingene og noen korte strekninger ved Storavatnet/avkjøringer til kollektivterminalen.
Det er to kollektivterminaler på strekningen:
•
I Straume, i tilknytning til kjøpesenter og parkeringshus.
•
Ved Storavatnet i Bergen, i kryssområdet mellom Askøyveien, Sotraveien og lokalvegen
Godviksvingene. Ved Storavatnet er det ca 50 parkeringsplasser ved kollektivterminalen,
og det er nylig bygd ny parkeringsplass vest for Askøyveien med ca 100 plasser.
Holdeplassene på strekningen er busslommer.

2.3

Gang- og sykkel
Det er gang- og sykkelveg langs deler av strekningen i dag: Bildøy – Straume, Straume – Valen
og langs Storavatnet i Bergen. G/s-vegene går dels langs eksisterende Rv 555, dels langs
lokalveger og dels i egen trase. Standarden er variabel. Det er verken gang- og sykkelveg eller
fortau på dagens Sotrabru.
Lokalt er det i varierende grad gang- og sykkelveger som krysser Rv 555 i bru eller undergang.

2.4

Kolltveit
Eksisterende Rv 555 passerer Kolltveit i tunnel. Vest for Kolltveittunnelen avsluttes Rv 555 i
rundkjøring med Fv 555 og Fv 561. Her er det tur-/friluftsområder med noen hytter i vest rundt
Storavatnet, og det er golfbane øst for Fv 555/561. Det er ikke tilrettelagt for parkering til
turområdene i vest, og områder langs vegen, utenfor vegkant, benyttes til parkering. Det er en
mindre kontrollplass langs Fv 561 like nord for rundkjøringen med Rv 555.
Skjergardsvegen er gjennomgående lokalveg fra Bildøystraumen mot sørvest. Lengst øst er det
bratt stigning opp fra Bildøystraumen, krapp kurvatur og boliger langs vegen. Videre sørvestover
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passeres næringsområder, før vegen går ut i ubebygd strøk. Skjergardsvegen har to kjørefelt og
få kryss og avkjørsler, men mangler tilbud for gående og syklende.
Kolltveitvegen går nordover fra Skjergardsvegen. Den er smal og svingete, går gjennom
boligområder og forbi Kolltveit skole. Det er smalt fortau / gang- og sykkelveg på en kort del av
strekningen.
2.5

Bildøy
Eksisterende Rv 555 passerer nord for det meste av eksisterende bebyggelse på Bildøy. Det er et
plankryss (T-kryss) vest på øya og et toplanskryss midt på øya som gir forbindelser til
bebyggelse, videregående skole og idrettshall sør for Rv 555. I tilknytning til toplanskrysset er
det parkeringsplass for hytter nord på øya.
Det planlegges store utbygginger på Bildøy av både bolig og næring (Bildøy kystby).

2.6

Straume
Straume er kommunesenter i Fjell kommune. Rv 555 passerer nord for sentrum med
toplanskryss. Vegen danner en barriere mellom sentrum i sør og rådhuset og boligområder i
nord.
Det pågår mye utbygging av både boliger og næring i Straume.

2.7

Valen
Valen er helt øst i Fjell kommune. Rv 555 har to plankryss og flere boligavkjørsler, og det er
skole, bolig- og næringsområder nær vegen. Det er 60 km/t og fortau på deler av strekningen.
Sotrabrua strekker seg et stykke inn over land. Det er næring/industriområde med kaianlegg sør
for Sotrabrua.

2.8

Drotningsvik
Sotrabrua strekker seg et stykke inn over land i Drotningsvik. Deretter går vegen i dagsone med
to toplanskryss (Janaveien og Alvøveien), en kort tunnel (Kipletunnelen), dagsone over
Kipledalen før den går inn i Harafjelltunnelen mot Storavatnet. Det er boligområder tett inntil
vegen ved Drotningsvik/Janahaugen og Kipleskaret. Mellom disse områdene er det
næringsområder.

2.9

Storavatnet
Ved Storavatnet i Bergen er det toplanskryss mellom Sotraveien (Rv 555) og Askøyveien (Fv
562) med direkteførte ramper. Nord for dette er det rundkjøring mellom Askøyveien og
lokalvegen Godviksvingene. Langs Godviksvingene er det kollektivterminal og to
parkeringsplasser i tilknytning til terminalen. Det er fortau og noen boliger med avkjørsler fra
lokalvegen.
Sør for kryssområdet går det turveg / gang- og sykkelveg langs Storavatnet.
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BESKRIVELSE AV TILTAKET

Figur: Oversiktstegning for tiltaket, delstrekning i Fjell kommune.

Figur: Oversiktstegning for tiltaket, delstrekning i Bergen kommune.
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Tiltaket omfatter ca 9,4 km ny Rv 555 og ca 900 m av Askøyveien. I tillegg til hovedvegen er det
også 7 kryss med tilstøtende lokalveger, gjennomgående gang- og sykkelveg og kollektivveg på
deler av strekningen. Det vises til tegninger i tegningsheftet (teknisk plan / detaljplan):
B: Oversikt, Plan og profil
C: Rv 555, Plan og profil
D: Ramper og lokalveger, plan og profil
E: Geometridetaljer: sykkelveg med fortau, avkjørselstyper
F: Normalprofiler
GH: Drenering og overvann
K: Konstruksjoner
O: Landskapsplan
Y: Faseplaner
Z: Rigg- og marksikringsplan
3.1

Grunnlag

3.1.1

Overordnede planer

Vegsystemet baserer seg på vedtatt kommunedelplan for «Rv 555 Fastlandsambandet Sotra –
Bergen, parsell Kolltveit – Storavatnet», både med trase og kryssplasseringer.
Ved Kolltveit er foreslått avslutning av parsellen tilpasset ny trase for Fv 561 nordover på Sotra
etter vedtatt kommunedelplan «Sotrasambandet delprosjekt 3, Fv 561 Kolltveit – Ågotnes».
Det er nylig (februar 2015) vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Storavatnet – Liavatnet i Bergen.
Traseen her tar utgangspunkt i eksisterende veg ved Storavatnet, ved parsellslutt for dette
planforslaget. I vedtatt alternativ inngår kollektivtunnel og sykkeltunnel mot Bergen. Nøyaktig
start på busstunnel, avhenger av pågående utredning om ny kollektivterminal ved Storavatnet,
se kap. 3.1.2.
Forholdet til øvrige overordnede planer er beskrevet i planbeskrivelsen [10].
3.1.2

Pågående planarbeid

Det pågår utredning av ny kollektivterminal i området Storavatnet – Lyderhorntunnelen i Bergen.
Vegsystemet og geometrien i dette planforslaget er en del av grunnlaget for utredningen.
Planforslaget viser bl.a. bred midtdeler slik at det vil være mulig å koble til ramper fra en ny
kollektivterminal til eventuelle midtstilte kollektivfelt.
Forholdet til øvrige pågående planarbeider er beskrevet i planbeskrivelsen [10].
3.1.3

Grunnforhold

Planområdet består i hovedsak av lite løsmasser over fjell, men det er flere myrområder der det
forutsettes masseutskifting. Ved utfylling i vann og sjø forutsettes massefortrengning flere
steder.
Berggrunnen er ulike varianter av gneis.
Det vises til geoteknisk rapport [1] og geologiske rapporter [2-6] for beskrivelse av grunnforhold
og anbefaling av tiltak.
3.1.4

Prosjekteringsverktøy

All vegprosjektering er utført med Novapoint 18.3.
Beregnet skråningsutslag er basert på mottatt terrengmodell og antakelser om dybder til fjell.
Skråningsutslaget er usikkert. Antakelse om fjelldybder er basert på befaring og
grunnundersøkelser [1].
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Utskiftingsmasser er ikke lagt inn i terrengmodellen, fordi antall punkter som er undersøkt er
vurdert til ikke å være tilstrekkelig til å gi en god nok flate for terrengmodellen.
Innmåling av eksisterende veger er kun utført i begrenset omfang.
3.1.5

Trafikkmengder

Forventede trafikkmengder i framtidig situasjon er viktigste grunnlag for valg av vegstandard og
kryssløsninger. I dette prosjektet gjelder ulike forutsetninger for å vurdere krysskapasitet,
framkommelighet og øvrige effekter:
•
•
•

I Bergen forutsettes nullvekst, der en i utgangspunktet legger mest vekt på «Dagens»
tall. 2024-tall er med som «worst case».
Internt på Litlesotra og Bildøy er det lagt 2043-tall til grunn, dvs. der en tar høyde for
intern trafikkvekst pga. mulig stor byutvikling.
Ved Kolltveit er valgt kryssløsning midlertidig i påvente av framtidig toplankryss. 2024tall er derfor tilstrekkelig for å vurdere kapasitet og effekter her.

Figur: Benyttede beregningsår for traffikkberegninger i ulike områder.

Figur: Beregnede trafikkmengder på Sotrasambandet i 2024. For mer detaljerte beregninger og
vurderinger om trafikkbelastning henvises det til «FR21 Fagrapport trafikk» [20].
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Rv 555
Lengden på ny Rv 555 er 9,4 km. Av dette blir det fire tunneler på til sammen 4,5 km og fire
bruer på til sammen 1,35 km. Lengste tunnel er Drotningsviktunnelen på ca 2,0 km som dekker
store deler av strekningen i Bergen, mens lengste bru er ny Sotrabru på ca 950 m. Ny Sotrabru
er vurdert som to alternative brutyper: Hengebru (952 m) og skråkabelbru (955 m). Begge
alternativene har hovedspenn på 592 m.
Ny Rv 555 foreslås som 4-felts veg med midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t, etter Statens
vegvesens dimensjoneringsklasse H7 (håndbok N100). Total vegbredde uten grøfter og
skråninger er minimum 20 m.

Figur: Normalprofil for veg i dagen. Bredden på midtdeler er mange steder større enn 2 m.

Største stigning i dagsone
Største stigning i tunnel
Minste horisontalkurveradius
Minste vertikalkurveradius, høybrekk
Minste vertikalkurveradius, lavbrekk

Krav
6%
5%
300 m
4400 m
2100 m

Benyttet
5%
5%
340 m
5700 m
2300 m

Figur: Noen sentrale dimensjoneringskrav og hva som er benyttet i planforslaget
Ved tilkobling til eksisterende veg i hver ende følges ikke alle krav til dimensjoneringsklasse H7.
Ved Kolltveit er avslutningen en midlertidig løsning. Ved videre utbygging nordover på Sotra, vil
gjeldende krav kunne følges. Ved Storavatnet i Bergen tilfredsstiller ikke eksisterende veg alle
dagens krav til dimensjoneringsklasse H7, og det vil også bli tilfellet i en overgangsstrekning inn
på det nye anlegget.
Vegen får belysning.

Fagrapport veg

3.3

13 av 26

Kryss på Rv 555
I starten av prosjektet, ved Kolltveit i Fjell kommune, er det rundkjøring for tilkobling til
eksisterende veg. For øvrig er alle kryss på strekningen planskilt med parallelførte akselerasjonsog retardasjonsfelt. Vedlegg 2 gir dokumentasjon over lengde på fartsendringsfelt i
toplanskryssene på Rv 555 og Askøyveien (Fv 562).
Det blir ingen avkjørsler på ny Rv 555 eller ny Fv 562.
Alle ramper i toplanskryssene får samme feltbredder som hovedvegen: kjørefelt 3,5 m
(+breddeutvidelse i kurver), høyre skulder 1,5 m og venstre skulder 0,5 m. Sekundærvegen i
toplanskryss inngår i mange tilfeller i gjennomgående lokalveg, og får samme standard som
denne: Dimensjoneringsklasse H1, bredde 8,5 m.
Følgende kryss planlegges på hovedvegene:
Kryss Kolltveit
Trearmet rundkjøring (D= 48 m) ved tilkobling til eksisterende veg. Dette er en midlertidig
løsning til ny Rv 555 fortsetter mot nord på Sotra. Det er søkt fravik fra håndbok N100 på
kryssløsningen. Det planlegges filterfelt utenom rundkjøringen for trafikk fra nord mot Bergen.
Bildøykrysset
Ruterkryss med en stor rundkjøring (D=98,5 m) på bru over ny Rv 555. Rundkjøringen dekker
alle fire rampene og to lokalveger, totalt 6 armer (der to er envegskjørt av og to er envegskjørt
på). På lokalvegen like nord for rundkjøringa er det et T-kryss. Det er gjort detaljerte
kapasitetsberegninger som ligger til grunn for utformingen, se «FR21 Fagrapport trafikk» [20].
Straumekrysset
Krysset ligger mellom Straume sentrum og Arefjordpollen og utformes som halvt kløverbladkryss
med rundkjøringer (D=40 m) på sekundærvegen. Kryss mellom ny Rv 555, eksisterende Rv 555
og ny Fv 209. Begge rundkjøringene får fire armer.
Valenkrysset
Krysset har kun ramper til og fra Bergen. Rampene går til en stor rundkjøring (D=60 m) over Rv
555 (på bakkenivå over Arefjordtunnelen). Rundkjøringen binder sammen to ramper og tre
lokalveger (eksisterende Rv 555 og Fv 209), til sammen fem armer (der en er envegskjørt av og
en er envegskjørt på).
Kryss Drotningsvik
Krysset har kun ramper til og fra Bergen. Rampene tar av fra ny Rv 555 i Drotningsviktunnelen.
Fraviksøknad for kryss i fjell er sendt. Rampene samles som en arm i ny firearmet rundkjøring
(D=40m) med forbindelse til eksisterende Rv 555 og lokalveger ved Drotningsvik senter.
Kryss Storavatnet: Sotraveien / Askøyveien
Ombygging av eksisterende kryss med Askøyveien med direkteførte ramper etter samme
prinsipp som i dag. Det er også ramper til ombygd kollektivterminal.
Ørjebekk-krysset: Askøyveien / Godviksvingene
Like nord for krysset mellom Sotraveien og Askøyveien planlegges nytt toplanskryss mellom
Askøyveien og Godviksvingene til erstatning for dagens rundkjøring. Dette er et halvt
kløverbladkryss med rundkjøringer (D=40 m) på sekundærvegen. Det går g/s-veg gjennom
krysset, som vil få en plankryssing med lokalvegen ved begge rundkjøringene.

3.4

Sideterreng
For veg i dagen benyttes normalt fyllingsskråning med helning 1:2, men med lokale tilpasninger
noen steder. Ved fylling høyere enn 2 m (med skråning 1:2) er det krav til vegrekkverk, ihht.
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håndbok N101 «Rekkverk og vegens sideområder». På enkelte strekninger er skråningshelningen
slaket ut, for å unngå rekkverk og bedre terrengtilpasningen.
De fleste skjæringer på strekningen er fjell med et forholdsvis tynt jordlag over. Fjellskjæringer
er planlagt med skjæringshelning 5:1. Ved prosjektering bør helningen tilpasses fjellets struktur
på de enkelte stedene. Det er normalt lagt inn 5m fjellhylle der jordmassene fjernes på toppen
av fjellskjæringen. I jordskjæring er det planlagt med skjæringshelning 1:2.
Det blir grunn sidegrøft med lukket drenering: Bredde 1,7 m til ytterkant grøftebunn, og dybde
0,3 m. Inn mot fjellskjæring blir det oppfylling med helning 1:2 i bredde 3,8 m slik at
oppfyllingen går 1,6 m over vegkant og rekkverk unngås. Der det er plass utvides grøfta med 1,5
m mot fjellskjæring (helning 1:4) for å gi plass til beplantning.
Noen steder blir det støyskjerm langs vegen. Der støyskjermen kommer innenfor vegens
sikkerhetssone, skal det settes opp rekkverk.
For ytterligere illustrasjon av sideterreng (beplantning og kotering) vises det til landskapsplanen
(O-tegninger).
Behov for gjerder langs traseen må avklares og prosjekteres i byggeplanen.

3.5

Tunnel
Det vises også til «FR5 Forprosjekt tunnel» [11]. Tunnelportaler er beskrevet i «FR8 Fagrapport
konstruksjoner» [12].

3.5.1

Tunneler på Rv 555

Det planlegges fire tunneler for ny Rv 555 på strekningen.
•
•
•
•

Kolltveittunnelen: Fra Storavatnet ved Kolltveit til Bildøystraumen, lengde 975m / 950m
(vestgående / østgående løp).
Straumetunnelen: Forbi Straume, lengde 845m.
Knarrvikatunnelen: Fra Arefjordpollen til Mustadvatnet/Valen, lengde 735m
Drotningsviktunnelen: Fra ny Sotrabru til Storavatnet, lengde 1970m.

I tillegg viser planforslaget to rampetunneler fra kryss Drotningsvik til Drotningsviktunnelen i
retning Bergen.
Tunnelene dimensjoneres etter tunnelklasse E (håndbok N500): Alle tunnelene får to løp, ett for
hver kjøreretning. Normalt benyttes tunnelprofil 2 x T9,5, med to kjørefelt i hvert løp. Siste del
av Drotningsviktunnelen, mellom rampene fra Drotningsvik til Storavatnet, får tre kjørefelt i
hvert løp og tunnelprofil 2 x T13. Rampetunnelene får tunnelprofil T7,5.
Bredde på alle kjørefelt i tunnel blir 3,5m som i dagsonene.
I flere av tunnelene er det lagt inn siktutvidelse i innerkurve. For hovedtunnelene er det brukt
krav til stoppsikt gitt i N100, «Veg- og gateutforming». For rampetunnelene er det brukt krav til
stoppsikt gitt i N500 «Vegtunneler». Beregning av siktutvidelse er vist i vedlegg 1.
Drotningsviktunnelen krysser under Kipledalen, der det er svært liten fjelloverdekning. Det kan
være aktuelt å øke stigningen på en strekning til 5,5% for å komme dypere. Det er søkt om
fravik fra krav om at veg i tunnel ikke skal ha større stigning enn 5% (Håndbok N500, kap.
4.2.3).
Det ble søkt om å plassere havarinisjer i tunnel på høyre side i trafikkretningen uavhengig av
horisontalkurvatur, fordi vi mener trafikantene vil søke seg til høyre kjørefelt hvis det oppstår
problemer med bilen. Tunnelhåndboka (N500) sier at havarinisjer bør plasseres i ytterkurve ved
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R<5000m. Dette fraviket ble ikke godkjent. Geometrigrunnlag og tegninger er ikke oppdatert.
Dette må gjøres i prosjekteringsfasen.
3.5.2

Tunneler på lokalveger

Eksisterende Rv 555 går gjennom Kipletunnelen og Harafjelltunnelen mellom Drotningsvik og
Storavatnet, og vil inngå i framtidig lokalvegsystem. Harafjelltunnelen må bygges om nærmest
Storavatnet for tilpasning til ny geometri utenfor tunnelen. Det må også påregnes oppgradering /
fornying av teknisk utstyr i begge tunnelene.
3.5.3

Gang- og sykkelvegtunneler.

I Bergen foreslås det å legge hoved-gang- og sykkelvegen i tunnel på tre strekninger med
lengder mellom ca 160 m og 250 m. Dette vil være tunneler forbeholdt gående og syklende, men
de vil være kjørbare for drift- og vedlikeholdskjøretøy. Det foreslås standard tunneltverrsnitt T5,5
som gir samme bredder som i dagen (5,5m inkl. skulder) og minste frihøyde på 3,5m. I en
bredde på 3,5m er det 4,6 m frihøyde.

3.6

Bru
Det planlegges fem bruer for Rv555 på strekningen:
•
•
•
•

•

Bildøystraumen: To parallelle bruer med lengde 162 m. Friseilingshøyde i Bildøystraumen
blir ca 6,9 m over HAT (høyeste astronomiske tidevann).
Straumsundet: Lengde 100 m. En bred bru for fire kjørefelt. Friseilingshøyde i
Straumsundet blir ca 5,1 m over HAT.
Indre Arefjord bru: To parallelle bruer med lengde 140 m / 125 m (vestgående /
østgående løp). Friseilingshøyde i Arefjordpollen blir ca 4,7 m over HAT.
Ny Sotrabru: Lengde ca 950 m. Det planlegges for to mulige brutyper: Hengebru (952,4
m) og skråkabelbru (954,5 m). Begge alternativene har hovedspenn på 592 m.
Uavhengig av brutype blir det en bred bruplate for fire kjørefelt og gang- og sykkelveg.
Friseilingshøyden blir 50 m over HAT i 300 meters bredde, samme som for dagens
Sotrabru.
Bru over Askøyvegen: To parallelle bruer over Askøyvegen i kryssområdet ved
Storavatnet. Lengde 60 m.

Høyeste astronomiske tidevann (HAT) er høyeste tidevann uten påvirkning av været, og brukes
som referansenivå for seilingshøyder på sjøkart. I Bergensområdet er HAT ca 90 cm over
middelvann/0-nivå for høyder på landkart.
Rv 555 får samme vegbredder på bru som ellers på strekningen. Noen bruer får siktutvidelse i
innerkurve, fordi brurekkverk regnes som sikthindrende.
For Sotrabrua ble det i sluttfasen av reguleringsplanarbeidet endret på noen bredder. Det var
søkt om fravik fra vegnormalene om økt skulderbredde av hensyn til drift og vedlikehold, men
dette ble ikke godkjent. Pga. kostnader ble også noen andre bredder redusert. K-tegninger og
forprosjekt for ny Sotrabru viser riktige bredder på brua, mens geometrigrunnlag og øvrige
temategninger ikke er oppdatert. Endrede bredder på brua vil også gi geometriske endringer på
tilstøtende veger og gang- og sykkelveger. Dette må endres i prosjekteringsfasen.
Det planlegges mange bruer over Rv 555 i kryssområder, for øvrige lokalveger og for gang- og
sykkelveger. Krav til frihøyde tilfredsstilles, men dette må også kontrolleres i byggeplanfasen.
Rekkverk forbi søyler og landkar må prosjekteres i byggeplanfasen.
Det vises også til egne forprosjektrapporter for ny Sotrabru [13] og øvrige konstruksjoner [12].
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3.7

Overbygning
Det forutsettes frostfri overbygning både på veg i dagen og i tunnel. Tegning F20 viser
overbygningstykkelser som er benyttet. Detaljert dimensjonering og valg av materialer gjøres i
byggeplanen.

3.8

Drenering og overvann
Funksjonskrav til drenerings- og overvannsystem for veganlegg er gitt i Statens vegvesens
håndbok N200, kap. 403.1. For hovedvegene (Rv 555 og Askøyveien) anbefaler vi å benytte
kravene til veg uten omkjøringsmuligheter, selv om det for Rv 555 vil være
omkjøringsmuligheter. Dette gir følgende krav:
•
•

200 års gjentaksintervall på stikkrenner/kulverter på tvers av vegen og omlegging av
bekkeløp.
100 års gjentaksintervall for rister, sluk, overvannsledning og terrenggrøfter langs vegen.

Det er gjort flomberegninger for hele planområdet, og på enkelte strekninger utvides
grøfteprofilet for å kunne fungere som alternative flomveger dersom det lukkede
overvannsystemet mister kapasitet (f.eks. går tett).
Det planlegges lukket drenering langs alle veger.
Det henvises til flomrapport [18], VA-rammeplaner for Bergen [16] og Fjell [17] og GHtegninger.

3.9

Skilt og oppmerking
Det er ikke utarbeidet planer for skilt- og oppmerking, men det er gjort noen vurderinger:
•
•
•

•

Plassbehov for skilt er vurdert, og det forutsettes at skilt kan plasseres innenfor annet
vegareal i reguleringsplanen.
Profilerte kantlinjer bør anvendes til avgrensing mot skulder/bankett. Ellers standard
oppmerking.
Forslag til reguleringsplan viser ikke eget formål for kollektivfelt, men det er aktuelt at
det på deler av strekningen blir eget kollektivfelt/sambruksfelt/tungbilfelt. Dette må
avklares i byggeplanfasen og legges til grunn for skilt- og oppmerkingsplanene.
Det er utarbeidet egen rapport om trafikkstyring i tunnel [14], som bl.a. omtaler
mulighet for toveistrafikk i ett tunnelløp, men det er foreløpig ikke tatt beslutning om
trafikkstyringssystem. Dette vil få betydning for både skilt og oppmerking, og må
avklares i byggeplanfasen.

3.10 Løsninger for kollektivtrafikk
Planforslaget viser flere tiltak for kollektivtrafikk:
•
•
•
•

•

Ny kollektivtterminal i Straume sentrum
Ny kollektivterminal ved Storavatnet i samme område som dagens terminal. I tilknytning
til denne planlegges innfartsparkering med ca 140 parkeringsplasser.
Separat kollektivveg mellom Straume sentrum og Arefjordpollen og kollektivfelt videre til
Valen.
Mellom Valen og Storavatnet skal to av fire kjørefelt reguleres til kollektivfelt, etter
vedtaket av kommunedelplanen. Det vurderes om dette skal være høyre eller venstre
kjørefelt. Dersom høyre kjørefelt blir kollektivfelt, må dette brytes ved av- og
påkjøringsramper.
Nye og opprusting av eksisterende holdeplasser med lehus og sykkelparkering langs
lokalvegstrekningene og i tilknytning til kryssene på Rv 555.
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Forslag til reguleringsplan viser ikke eget formål for kollektivfelt, men det er aktuelt at det på
deler av strekningen blir eget kollektivfelt/sambruksfelt/tungbilfelt.
For nærmere beskrivelse av kollektivløsninger og ulike løsninger som er vurdert, vises det til
«Innledende forprosjekt Storavatnet bussterminal og kryssløsning» [9] og «Fagrapport trafikk»
[20].
Kollektivvegen foreslås dimensjonert som 2-felts veg med fartsgrense 60 km/t, etter Statens
vegvesens dimensjoneringsklasse H1, bredde 8,5m (håndbok N100). Kjørefeltbredde er 3,25m
og skulderbredde 1,0m. ÅDT vil være lav på kollektivvegen, men bredder på buss (3,05-3,15m
inkl. speil) tilsier at det bør velges kjørefelt på 3,25m og derfor normalprofilet på 8,5m. På deler
av strekningen vil kollektivvegen ligge som kollektivfelt langs gjennomgående lokalveg.
Ved starten av ny 4-feltsveg på Kolltveit plasseres to holdeplasser langs hovedvegen. For øvrig
plasseres alle holdeplasser langs lokalvegsystemet eller ramper. Alle holdeplasser foreslås som
busslommer.
Ved Storavatnet i Bergen pågår utredning om alternativ plassering av kollektivterminal, og det er
nylig vedtatt kommunedelplan for Rv 555 mellom Storavatnet og Liavatnet videre østover mot
Bergen sentrum. Disse planene vil kunne påvirke kollektivløsningene planforslaget viser i dette
området. Se også kap. 3.1.1 og 3.1.2.

3.11 Gang- og sykkelveger
3.11.1 Gjennomgående gang- og sykkelveg

Planforslaget viser sammenhengende gang- og sykkelveg fra Kolltveit til Storavatnet i Bergen. På
Kolltveit starter g/s-vegen i Kolltveitveien ca 500m nord for Kolltveit skole. Den følger i hovedsak
gjennomgående lokalveg eller kollektivveg men går langs ny Rv555 over ny Sotrabru, og også
noe i egen trase.
Det foreslås 3m g/s-veg fra Kolltveit til Bildøy. Fra Bildøy til Storavatnet foreslås sykkelveg med
fortau (3m + 2m). Plassering av fortauet må vurderes strekningsvis, og vil normalt være lengst
bort fra kjørevegen. Her er forslag til plassering av fortau. Sideangivelse er sett i retning mot
Bergen.
•
•
•
•
•

Bildøy – Straume (kryss med Grønamyrsvegen): Fortau venstre side.
Straume – Valen (ved Liljevatnet/gs-veg fra skolen): Fortau høyre side.
Valen – Drotningsvik/Janaveien (ved forbindelse til busstopp langs eksist. Rv 555):
Fortau på venstre side.
Drotningsvik/Janaveien – Storavatnet (mellom tunnelportalen og bru over Askøyveien):
Fortau på høyre side.
Storavatnet (Askøyveien – parsellgrense): Fortau på venstre side.

Prinsipp for sidebytte av fortau er vist på tegning E01.
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Figur: Normalprofil og oppmerking for sykkelveg med fortau. (Figurer fra Sykkelhåndboka, V122.)
Gjennom Straume sentrum legges krav «i sentrumsområder» til grunn, mens det på øvrige
strekninger benyttes «utenfor sentrumsområder». Utenfor sentrumsområder er krav til maksimal
stigning på g/s-veger 5% ved stigningslengde over 100 m. Dette er tilfredsstilt de fleste steder,
men på noen strekninger følger ny g/s-veg eksisterende kjøreveg med større stigning. Innenfor
sentrumsområde» er krav til maksimal stigning 5% ved stigningslengde over 35 m.

Største stigning
(lenger enn 100m)

Minste horisontalkurveradius

Krav
5%

40 m

Benyttet
9,3 %
På deler av strekningene på Kolltveit der g/s-vegen
følger eksisterende veg (Skjærgardsvegen og
Kolltveitvegen). Fravik er godkjent.
6,8 %
På deler av strekningen Arefjordpollen-Valen der g/svegen følger eksisterende veg (dagens Rv 555). Fravik
er godkjent. Som avbøtende tiltak viser planforslaget
hvilerepos med maks. avstand 100 m.
5%
Øvrige strekninger.
14 m
Gjelder én kurve langs eksisterende veg
(Skjærgardvegen) på Kolltveit.
40 m
Øvrig strekning.

Figur: Noen sentrale dimensjoneringskrav og hva som er benyttet på gjennomgående g/s-veg i
planforslaget.
Lokale gang- og sykkelveger vikepliktsreguleres ved tilknytning til gjennomgående gang- og
sykkelveg. Prinsipp er vist på tegning E01.
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Det planlegges sykkelparkering ved de fleste holdeplassene. Dette er vist på O-tegningene. Det
vil være utvidelsesmuligheter innenfor arealer som reguleres til annen veggrunn. Spesielt ved
Bildøykrysset vil det bli behov for utvidelse etter hvert som planlagte utbygginger gjennomføres.
3.11.2 Lokale gang- og sykkelveger

I tillegg til gjennomgående g/s-veg foreslås en rekke lokale g/s-veger og fortau for å skape et
sammenhengende nett mellom de ulike målpunktene langs linja. Dette er i hovedsak g/s-veger
med bredde 3,0m. I Straume sentrum vil det bli noen gater med fortau, og langs vestsiden av
Foldnesvegen vil det bli sykkelveg med fortau.
For lokale gang- og sykkelveger er stigningskravene «i sentrumsområder» lagt til grunn i
Straume sentrum og «utenfor sentrumsområder» på øvrige strekninger. Det er likevel forsøkt å
oppnå maks. 5% stigning også utenfor sentrumsområder. Planforslaget viser hvilerepos flere
steder der dette ikke oppnås.
Det planlegges flere snarveger med brattere stigning og trapper. Planforslaget sikrer forbindelser
til eksisterende turveger og omlegging av eksisterende turveger og stier som berøres.
3.12 Universell utforming
Krav til universell utforming av veger og gater er gitt i Statens vegvesens håndbok V129. I
reguleringsforslaget er det kun stigning på gang- og sykkelveger som er vurdert, og disse er
samsvarende med krav gitt i Sykkelhåndboka (V122). Se nærmere beskrivelse i kap. 3.11.
Stigninger på den enkelte gang- og sykkelveg er vist på D-tegninger.
I byggeplanen må øvrige krav til universell utforming ivaretas. Spesielt viktig er løsninger i
Straume sentrum, kollektivterminaler og holdeplasser.
3.13 Eksisterende Rv 555 / gjennomgående lokalveg
Eksisterende Rv 555 vil fungere som gjennomgående lokalveg og beredskapsveg for ny Rv 555
hvis denne må stenges. Unntaket er Kolltveittunnelen som stenges. Her vil Skjærgardsvegen og
Fv 555 være lokalveg mot både nord og sør på Sotra.
Mellom Bildøystraumen (helt vest på Bildøy) og Storavatnet i Bergen er gjennomgående lokalveg
beregnet til å få ÅDT mellom ca 4000 og 10000 (2024), avhengig av strekning. Der eksisterende
veg blir berørt av nytt veganlegg, bygges det ny lokalveg. Her foreslås 2-felts veg med
fartsgrense 60 km/t, etter Statens vegvesens dimensjoneringsklasse H1, bredde 8,5 m (håndbok
N100). Kjørefeltbredde er 3,25 m og skulderbredde 1,0 m. Gjennom Straume sentrum
planlegges gateprofil med kantstein og lyskryss.
Mellom Arefjordpollen og Valen går gjennomgående lokalveg og kollektivveg i samme trase. Her
blir det 4-felts veg etter dimensjoneringsklasse H6, der ytterste kjørefelt blir kollektivfelt.
3.14 Øvrige lokalveger
3.14.1 Kolltveit

Ved Storavatnet ved Kolltveit kobles ny Rv 555 sammen med eksisterende veg i rundkjøring. I
dette området foreslås det kontrollstasjon for politi og Statens vegvesen og parkeringsplass for
turgåere. Det blir også flere lokale g/s-veger som forbinder boligområder i øst med
bussholdeplasser og turområdene i vest.
Langs Kolltveitvegen og Skjergardsvegen blir det ny 3,0 m bred gang- og sykkelveg langs
eksisterende veg og opprusting av bussholdeplasser. Skjergårdsvegen går langs boligområder og
har enkelte kryss og avkjørsler, mens det langs Kolltveitvegen er mange boligavkjørsler og den
går forbi en skole. Det vil i stor grad også bli opprusting og mindre sidevegs flytting av begge
vegene for å få plass til gang- og sykkelveg uten for store inngrep i sidebratt terreng og hager.
Beregnet ÅDT i 2043 er ca 5600 for Skjærgårdsvegen og 3200 for Kolltveitvegen. For vurdering
av geometriske krav er dimensjoneringsklasse Sa2 benyttet (samleveg, 50 km/t, ÅDT 1500-
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4000), men kjørefeltbredden er økt fra normalt 2,75 m til 3,0 m. Med skulder 0,5 m blir samlet
bredde 7,0 m. Dette tilsvarer omtrent dagens bredder på Skjergardsvegen, og noe breddeøkning
på Kolltveitvegen.
Eksisterende Kolltveittunnel går ut av bruk, og bru for Rv 555 over Bildøystraumen fjernes,
sammen med store deler av tilstøtende fylling. Eksisterende lokalvegbru over Bildøystraumen vil
fortsette som lokalveg, med forbindelse til eksisterende Rv 555 på Bildøy.
3.14.2 Bildøy

På Bildøy blir det kryss med Rv 555 i samme område som dagens toplanskryss, men med en stor
rundkjøring over hovedvegen. Det blir ny gang- og sykkelveg (bredde 3,0 m) til Bildøyhallen, og
det bygges kryss fra gjennomgående lokalveg til nye utbyggingsområder nord på øya.
Nordvest for Bildøykrysset foreslås det regulert område for bensinstasjon/vegserviceanlegg og
parkeringsplass til hytter nord på Bildøy. (Eksisterende parkeringsplass for hytter forsvinner i
nytt veganlegg.) Det blir felles adkomst fra gjennomgående lokalveg som T-kryss med
venstresvingefelt.
3.14.3 Straume

Ny Rv 555 går i tunnel forbi Straume sentrum. Planen legger til rette for nytt sentrumsområde
mellom dagens sentrum og Fjell rådhus, bla. ved å fylle igjen Stovevatnet. I dette området
foreslås ny kollektivterminal, og lokalvegene får gateprofil med fortau. Noen av kryssene blir
lysregulert, som også gir mulighet for bussprioritering ved kollektivterminalen.
Prosjekterte bredder på lokalveger i Straume sentrum:

Strekning

Kjørefelt

Skulder (mot
kantstein)

Kommentar

Foldenesvegen nord for
Straumsfjellvegen

3,25m

0,25m

Inngår i gjennomgående lokalveg.

Foldenesvegen sør for
Straumsfjellvegen

3,0m

0,25m

Som i «sentrumsplanen» videre mot
sør.

Grønamyrvegen

3,0m

0,25m

Som i «sentrumsplanen» videre mot
sør.

Straumsfjellvegen vest for
Grønasmyrvegen

3,0m

0,25m

Straumsfjellvegen øst for
Grønamyrsvegen

2,75m

0,25m

Det foreslås kryss med ny Rv 555 øst for Straume sentrum, der det også planlegges ny Fv 209
nord-sør på Litlesotra.
For vegløsninger i Straume henvises det også til «Innledende forprosjekt. Vegsystem Bildøy –
Straume» [7], «Illustrasjonsplan byutvikling og overvannshåndtering i Straume sentrum» [19]
og «Fagrapport trafikk [20].
3.14.4 Valen

På Valen blir det kryss med ny Rv 555, eksisterende Rv 555 og Fv 209 Arefjordvegen. Rv 555
planlegges med tunnel vest for krysset, og det blir ikke plass til ramper mot øst. Det planlegges
også nye atkomstveger til industriområder ved Mustadvatnet og flere lokale gang- og
sykkelveger.
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Hoved-gang- og sykkelvegen vil gå fra å følge lokalvegen (eksisterende Rv 555) til å følge ny Rv
555 over ny Sotrabru.
3.14.5 Drotningsvik

Ny Rv 555 går i tunnel forbi Drotningsvik, men det blir ny rundkjøring med ramper retning
Bergen i tunnel ned til hovedtunnelen.
Ny hoved g/s-veg foreslås i ny trase i tunnel fra ny Sotrabru og i dagen gjennom eksistererende
grøntdrag på Janahaugen til eksisterende Rv 555. Videre mot Bergen følger den sørsiden av
eksisterende Rv 555.
Det blir noe ombygging av eksisterende kryss i området.
3.14.6 Storavatnet

Eksisterende kryss mellom Sotraveien og Askøyveien skal bygges om, slik at begge vegene får
fire kjørefelt. Dagens kryssløsning med direkteførte ramper, beholdes som prinsipp.
Dagens rundkjøring mellom Askøyveien og lokalvegen Godviksvingene fjernes og erstattes med
et nytt toplanskryss litt lenger nord. Det planlegges ny kollektivterminal med parkeringsplass i
samme område som i dag, men utvidet.
Alle gang- og sykkelvegforbindelser ivaretas, men traseene tilpasses det nye vegsystemet.
3.15 Avvik fra vegnormalkrav
Vedlegg 3 viser oversikt over registrerte avvik fra krav i Statens vegvesens håndbøker. Loggen
beskriver hver enkelt situasjon med vurdering av eventuelle kompenserende tiltak og anbefaling.
For Rv 555 er følgende avvik registrert:
•

I starten av parsellen på Kolltveit (profil 0-260) er det en midlertidig avslutning der flere
elementer ikke tilfredsstiller krav til dimensjoneringsklasse H7. Dette er samlet i en felles
fravikssøknad knyttet til kryssløsning.

•

Horisontalkurvatur bør være konstant i 2/3 av stoppsikt innenfor og utenfor tunnelåpning
(Håndbok N500, kap. 4.2.2). Kravet er vurdert gjeldende for hvert enkelt tunnelløp, og
avviket gjelder flere steder. Bakgrunnen for avviket er enten overgang i bredde for
midtdeler utenfor tunnel eller andre sterke føringer for linjeføring i eller utenfor tunnel.

•

Minste resulterende fall skal være 2% (Håndbok N100, tabell C2). Det er prosjektert med
minste resulterende fall på 1% tre steder inne i tunnel, og med 1,2% ved tilpasning til
eksisterende veg ved Storavatnet i Bergen.

•

Kryss i tunnel skal unngås (Håndbok N500, kap. 4.8.1). I Drotningsviktunnelen
planlegges en avkjøringsrampe og en påkjøringsrampe. Mellom rampene og portalen er
det tre kjørefelt i hvert tunnelløp.

•

Håndbok N100, kap. E.9 gir krav om at avstand mellom tunnelportal og start/slutt på
fartsendringsfelt minst skal være lik stoppsikt. Dette er ikke tilfredsstilt to steder:

•

-

Fra Knarrvikatunnelen mot Straumekrysset (retardasjonsfeltet starter inne i
tunnelen). Det er søkt om fravik på dette.

-

I østenden av Drotningsviktunnelen (begge løp) er det ikke tilstrekkelig avstand
fra portal til fartsendringsfelt i krysset ved Storavatnet. Her forslås
fartsendringsfeltene forlenget som ekstra kjørefelt / vekslingsfelt inn i tunnelen til
rampene mot Drotningsvik, jfr. kulepunktet over.

Ved avslutning av parsellen ved Storavatnet i Bergen er det avvik i kryssavstand og
lengde på vekslingsstrekninger mellom krysset med Askøyveien og Olsvikkrysset like
utenfor parsellgrensa.
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•

Det ble søkt om å plassere havarinisjer i tunnel på høyre side i trafikkretningen
uavhengig av horisontalkurvatur, fordi vi mener trafikantene vil søke seg til høyre
kjørefelt hvis det oppstår problemer med bilen. Tunnelhåndboka (N500) sier at
havarinisjer bør plasseres i ytterkurve ved R<5000m.

•

Over ny Sotrabru foreslås 3,0 m ytre skulder (mot normalt 1,5 m) på den siden av brua
det ikke er gang- og sykkelveg. Dette av hensyn til drift- og vedlikehold av brua.

Med unntak av de to siste kulepunktene, er fravikene godkjent av Statens vegvesen
(Regional fraviksnemd, og for enkelte søknader sluttbehandling i Vegdirektoratet).
Skulderbredde på Sotrabrua er justert på brutegningene og i forprosjekt for ny Sotrabru
[13], mens veggeometrien vil bli justert i prosjekteringsfasen. Plassering av havarinisjer vil
bli justert i prosjekteringsfasen.
Det er også sendt fraviksøknad for bruk av kollektivfelt på Rv 555. Det er gitt rett til å fravike
normalene når det gjelder høyrestilte kollektivfelt. Dette blir ikke regulert som eget formål i
reguleringsplanen, men behandles som egen sak etter vegtrafikkloven.

3.16 Åpning av delstrekninger
Hovedmålsettingene med prosjektet er å oppnå et trygt og sammenhengende gang- og
sykkelvegsystem, god framkommelighet for kollektiv- og næringstransport og best mulig generell
trafikkavvikling. For å oppnå dette bør
•

ny Rv 555 bygges som 4-feltsveg (med mulighet for kollektivfelt) på hele strekningen.

•

hoved-gs-vegen bygges fra Straume til Storavatnet.

•

kollektivterminalene bygges (Straume og Storavatnet).

•

framkommeligheten for buss mellom Straumeterminalen og Straumekrysset sikres
(planlagt bussveg bør bygges).

Selv om hele det planlagte tiltaket bygges ut som ett prosjekt, kan det være aktuelt å åpne
delstrekninger undervegs. Det er mest trafikk nærmest Bergen, så det vil gi størst effekt i forhold
til målsetningene for prosjektet å åpne fra Bergen og vestover. Lenkene ved eventuelle
delåpninger må vurderes i forhold til
•

Enkel og trafikksikker overgang til eksisterende veg.

•

Trafikkstyring og overvåking av tunnelene i både normalsituasjon og avvikssituasjon.

•

Trafikkavvikling for alle trafikantgrupper både langs den åpnede delstrekningen og ved
pågående anleggsarbeid langs de øvrige strekningene.

Ny Rv 555 går i mye bru og tunnel, med kort overgang mellom. Eventuelle delåpninger må derfor
omfatte nokså lange strekninger.

3.17 Vegløsninger og trafikkavvikling i anleggsperioden
Det er et mål at alle veger og funksjoner skal være ivaretatt i hele byggeperioden. Det vil være
behov for midlertidige vegomlegginger flere steder som vil påvirke trafikkavviklingen, og det vil
også være behov for å stenge veger i kortere eller lengre perioder.
Faseplanene (Y-tegninger) i tegningsheftet viser forslag til midlertidige vegomlegginger på de
mest berørte områdene. Det vil være entreprenørens ansvar å utarbeide detaljerte planer for
trafikkavvikling i anleggsperioden. Hovedtanken bak forslag til faseplaner er at ny Rv 555 skal
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bygges først og tas i bruk før arbeider utføres på lokalvegsystemet. Dette for å gi minst mulig
forstyrrelser for trafikantene.
Det mest kompliserte området vil være ved Storavatnet i Bergen. Der er det både Sotraveien,
Askøyveien, lokalvegen Godviksvingene, kollektivterminal og gang- og sykkelveger innenfor
anleggsområdet. Omlegging av VA-ledninger må også ivaretas i byggeperioden. Forslag til
faseplaner viser at forbindelsene Sotra-Askøy stenges i begge kjøreretninger. Denne trafikken må
bruke lokalvegen (Godviksvingene) mot Drotningsvik eller Olsvikkrysset. Busser mellom Sotra og
Bergen får heller ikke forbindelse med kollektivterminalen ved Storavatnet, og busstopp i
Olsvikkrysset må benyttes.
Det vil på flere strekninger være omfattende anleggsarbeid langs lokalvegsystemet som vil
berøre både naboer og trafikanter. Dette gjelder f.eks. gang- og sykkelveg langs
Skjærgardsvegen og Kolltveitvegen på Kolltveit, lokalvegsystemet i Straume sentrum og gangog sykkelveg og kollektivfelt langs eksisterende Rv 555 mellom Straume og Valen.
Det er i liten grad laget faseplaner for tiltak langs lokalvegene. Det må påregnes lokale
omlegginger, innsnevring til ett kjørefelt med lysregulering og periodevis stengning (ved f.eks.
sprengning). Før anleggsarbeidet starter må gjennomføringen planlegges nøye for hver enkelt
delstrekning, og det er viktig med god informasjon mot naboer, trafikanter, kollektivselskap,
utrykningsetater ol.
Det vises også til «ROS-analyse for anleggsfase og driftsfase» [15].

4.

KONSEKVENSER AV TILTAKET
Fagrapport veg beskriver i dette kapittelet konsekvenser for vegsystemet og vegstandarden.
Øvrige konsekvenser er beskrevet i reguleringsplanbeskrivelsen [10] og andre fagrapporter.

4.1

Rv 555
Ved gjennomføring av tiltaket vil Rv 555 få en gjennomgående høy standard på hele strekningen,
en standard som er tilpasset vegens funksjon og dagens krav. Standardhevingen går på antall
kjørefelt, geometri, antall kryss og utforming av kryss og utforming av sideterreng (grøfter og
rekkverksløsninger). Dette vil gi både bedre kapasitet og bedre trafikksikkerhet.
Ny veg får færre kryss enn eksisterende, og to av kryssene får kun ramper retning Bergen. For
en del reiser må derfor eksisterende veg fortsatt benyttes på deler av strekningen.

4.2

Kollektivtrafikk
Tiltaket medfører både standardheving og økt kapasitet for kollektivtilbudet.
Planlagt kollektivterminal ved Storavatnet i Bergen gir lange kjøreruter for enkelte
bussforbindelser. Det pågår utredning på optimalisering av utformingen, og også alternativ
plassering. I begge tilfeller vurderes også busstunnel videre mot Bergen, jfr. kap. 3.1.1.

4.3

Gang- og sykkel
Tiltaket vil gi stor forbedring i tilbudet til gående og syklende, med gjennomgående gang- og
sykkelveg fra Kolltveit til Storavatnet og en rekke lokale g/s-veger på tvers av Rv 555 og med
forbindelser til hovedsykkelvegen.
Selv om gjennomgående g/s-veg av høy standard gjør det mulig å sykle hele strekningen
sammenhengende, vil den største nytten være forbedret mulighet til å sykle på deler av
strekningen til skole, arbeid eller bussholdeplasser.
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Gang- og sykkelvegene er også planlagt med frostfri overbygning, for å sikre god standard hele
året.
4.4

Eksisterende Rv 555 / gjennomgående lokalveg
Tiltaket gir en gjennomgående god standard på lokalvegen.
Når gjennomgangstrafikken overføres til ny Rv 555 vil det bli mulig å utbedre eksisterende veg.
Spesielt eksisterende Sotrabru har behov for rehabilitering, som er vanskelig å få til i dagens
situasjon.

4.5

Beredskap ved hendelser på Rv 555
Med ny 4-felts Rv 555 og gjennomgående lokalveg av god standard, vil vegsystemet være mye
bedre rustet til å takle både planlagte og uforutsette hendelser enn i dag. I deler av døgnet vil
det likevel ikke være tilstrekkelig kapasitet på lokalvegnettet til å kunne avvikle både lokaltrafikk
og gjennomgangstrafikk uten store forsinkelser.
Det er utarbeidet egen rapport om trafikkstyring i tunnel [14], som bl.a. omtaler mulighet for
tovegstrafikk i ett tunnelløp ved f.eks. planlagt vedlikehold eller uforutsette hendelser som ikke
krever at begge løp stenger. Dette kan også benyttes ved vedlikehold av bruer. Det er foreløpig
ikke tatt beslutning om trafikkstyringssystem, men dette kan øke fleksibiliteten når det blir behov
for å stenge deler av Rv 555.

4.6

Anleggsgjennomføring / konsekvenser i anleggsperioden
Utbygging av et så omfattende prosjekt nær eksisterende veger og bebyggelse vil påvirke
vegstandard og trafikkavvikling i anleggsperioden.
Som beskrevet i kap. 3.16 legges to hovedprinsipp/målsettinger til grunn for trafikkavvikling i
anleggsperioden:
•
Ny Rv 555 bygges ut først, slik at trafikken er redusert på eksisterende Rv 555 når
anleggsarbeid gjennomføres der.
•
Alle trafikantgrupper og trafikkstrømmer skal ivaretas i anleggsperioden. I enkelte
vanskelige områder vil ikke dette ikke kunne tilfredsstilles i deler av anleggsperioden.
Faseplanene (Y-tegninger) beskriver trafikkavvikling i hver enkelt fase.
Det vises også til «ROS-analyse for anleggsfase og driftsfase» [15].

5.

ANDRE VURDERTE LØSNINGER
Det er jobbet med løsningene på hele strekningen, først på overordnet nivå (Rv 555 med
kryssplasseringer) og deretter på lokalvegsystemet, gang- og sykkelveger, plassering av
holdeplasser osv. I dette kapitlet nevnes kun løsninger på et overordnet nivå som er vurdert men
ikke videreført.

5.1

Rv 555 Kolltveit - Bildøy
Tidlig i reguleringsplanfasen ble det vurdert ulike traseer for ny Rv555 på strekningen Kolltveit Bildøy. To sentrale problemstillinger var bruk av eksisterende Kolltveitttunnel og kryssutforming
på Kolltveit med tilkobling til eksisterende veger og mulighet for videre utbygging mot nord.
Vedtatt kommunedelplan viser en trase som starter i eksisterende rundkjøring på Kolltveit og
benytter eksisterende Kolltveittunnel.
Det vises til rapporten «Innledende forprosjekt. Vegsystem Kolltveit – Bildøy» [9].
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Bru for eksisterende Rv 555 ved Storavatnet
Kryssområdet ved Storavatnet i Bergen planlegges med omfattende ombygginger. Dagens bru
for Rv 555 over Askøyveien planlegges revet, samtidig som det planlegges ny gang- og
sykkelvegbru i samme område. Det er vurdert om det er mulig å beholde eksisterende bru, og
benytte denne til gang- og sykkelvegen. Dette vil i tilfelle gi enklere anleggsgjennomføring, fordi
man slipper midlertidig trase for Askøytrafikken mens rivingen pågår.

Figur: Eksisterende bru for Sotraveien over Askøyveien, sett mot sør.
Planlagt midtdeler på Askøyveien ligger tilnærmet som i dag, dvs. langs akse 3, men det
planlegges tre kjørefelt mellom akse 1 og 3, der det ene er avkjøringsfelt til kollektivterminalen.
Med den foreslåtte løsningen på kollektivterminalen, begynner avkjøringsfeltet å svinge av under
brua, så det nesten går inn til akse 1 i nordøstre hjørne av brua. Det er derfor ikke mulig å
beholde eksisterende bru for planlagt situasjon.

Figur: Utsnitt av tegning D20, der eksisterende bru for Sotraveien er markert med rødt omriss.
Dersom det gjennom pågående utredning av kollektivterminal ved Storavatnet – Lyderhorn (se
kap. 3.1.2) velges en annen utforming eller plassering av kollektivterminalen, kan det være
aktuelt å se på denne løsningen på ny. Da må også planlagte høyder vurderes nøye i forhold til
eksisterende bru.

Fagrapport veg

26 av 26

VEDLEGG
1. DIMENSJONERING FOR STOPPSIKT I TUNNEL
2. DIMENSJONERING FARTSENDRINGSFELT TOPLANSKRYSS
3. AVVIKSLOGG: AVVIK FRA KRAV I SVV’S HÅNDBØKER
REFERANSER

Tegninger
•

Teknisk plan (detaljplan)

Rapporter og notater
1. Geoteknisk rapport (Sweco, 10.10.2014)
2. Geologisk rapport for reguleringsplan Sotrasambandet (Rv 555) – «Nye
Kolltveittunnelen» (Sweco, 13.02.2015)
3. Geologisk rapport for reguleringsplan Sotrasambandet (Rv 555) – «Straumetunnelen»
(Sweco, 16.02.2015)
4. Geologisk rapport for reguleringsplan Sotrasambandet (Rv 555) – «Arefjordtunnelen»
(Sweco, 16.02.2015)
5. Geologisk rapport for reguleringsplan Sotrasambandet (Rv 555) –
«Drotningsviktunnelen» (Sweco, 18.02.2015)
6. Geologisk rapport for reguleringsplan Sotrasambandet (Rv 555) – Høye skjæringer
(Sweco, 13.02.2015)
7. FP2 Innledende forprosjekt. Vegsystem Bildøy – Straume. (Rambøll, rev. 02, 11.04.2014)
8. FP3 Innledende forprosjekt Storavatnet bussterminal og kryss (Rambøll, rev. 02,
11.04.2014)
9. FP4 Innledende forprosjekt. Vegsystem Kolltveit – Bildøy. (Rambøll, rev. 04, 30.06.2014)
10. Reguleringsplanbeskrivelse (Rambøll)
11. FR5 Forprosjekt tunnel (Rambøll)
12. FR8 Fagrapport konstruksjoner (Rambøll)
13. FR9 Teknisk forprosjekt ny Sotrabru (Rambøll)
14. FR10 Trafikkstyring/trafikkregulering tunnel (Rambøll)
15. FR11 ROS-analyse for anleggsfase og driftsfase. (Rambøll)
16. FR15 VA-rammeplan Bergen (Rambøll)
17. FR16 VA-rammeplan Fjell (Rambøll)
18. FR17 Flomrapport (Rambøll)
19. FR20 Illustrasjon byutvikling og overvannshåndtering i Straume sentrum. (Rambøll)
20. FR21 Samlerapport trafikkanalyse (Rambøll)
Det er utarbeidet komplett liste (dokumentplan, med gjeldende revisjonsnummer/-dato) over alle
fagrapporter Rambøll har utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen.

Statens vegvesens håndbøker
De mest relevante håndbøkene på fagområde veg i reguleringsplanfasen:
•
N100 Veg- og gateutforming (2013)
•
V120 Premisser for geometrisk utforming av veger (2013)
•
V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (2013)
•
V122 Sykkelhåndboka (2013)
•
V123 Kollektivhåndboka (2014)
•
V129 Universell utforming av veger og gater (2011)
•
N200 Vegbygging (2014)
•
N500 Vegtunneler (2010)
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Dimensjonering for stoppsikt i tunnel
1. Krav til stoppsikt i tunnel
Det skal dimensjoneres for stoppsikt i tunnel, men i tunnelnormalen (N500) er det uklart om
stoppsiktlengden skal følge krav i N100 (veg- og gateutforming) eller tabell 4.1 i tunnelnormalen.
I N500, kap. 4.2.2 står det først: «Siktkravene varierer med dimensjoneringsklasse og stigning. Kravene
finnes i håndbok N100 for aktuell dimensjoneringsklasse.» Deretter, i samme kapittel i N500, er det vist en
tabell som ikke stemmer med gjeldende siktkrav i N100.
For aktuell dimensjoneringsklasse (H7) er stoppsikt i henhold til N100 normalt 145m, men varierer
med horisontalkurvatur og stigning/fall. I håndbok N500 vises tidligere dimensjoneringsklasse S7
(som tilsvarer dagens H7) og stoppsikt 118m.
I tilbakemelding fra Statens vegvesen på leveranse av foreløpige tegninger 03.10.2014 ble det avklart
at siktkrav i N100 skal følges, med mindre det gir urimelig store konsekvenser. Dette er beskrevet for
hver enkelt tunnel.

2. Generelt
For å tilfredsstille krav til stoppsikt, vil det være nødvendig med breddeutvidelse av tunnelprofilet i
innerkurve på mange strekninger i prosjektet. Krav til stoppsikt i N100 varier med både
horisontalkurvatur og stigning. Beregning av nødvendig breddeutvidelse er vist under.
Breddeutvidelsen er innarbeidet i vegmodeller og geometrigrunnlag og angitt på C-tegninger.
Det gjøres oppmerksom på at C-tegningene og beskrivelsene i dette vedlegget baserer seg på at alle
havarinisjer ligger på høyre side i kjøreretningen uavhengig av horisontalkurvaturen. Dette var et
fravik som ble omsøkt men ikke godkjent, se også kap. 3.15 i fagrapport veg. Tunnelhåndboka (N500)
sier at havarinisjer bør plasseres i ytterkurve ved R<5000m. Geometrigrunnlag og C-tegninger vil bli
endret i prosjekteringsfasen.
Krav til stoppsikt er fra dimensjoneringstabellen (tabell C9) i håndbok N100. Fradrag / tillegg pga.
stigning/fall er tatt lineært (fra 0% til 6% som er maks tillat stigning). Det står ikke spesifikt i
dimensjoneringstabellen at fradrag/tillegg for stigning/fall skal tas lineært fra 0 til maks, men det
riktig i forhold til hvordan bremselengden påvirkes.
For kontroll av bredde i forhold til sikt er figur 5.2 og tabell 5.3 i håndbok V120 benyttet. Det er ikke
tatt hensyn til buet tunnelprofil, dvs. det er regnet med 3,0m som normal bredde fra senter kjørefelt
til tunnelvegg. (For rampetunnelene er det gjort egne vurderinger, se hver enkelt tunnel.) Det er
benyttet horisontalradius for senter veg, med mindre aktuelt tunnelløp har en vesentlig annen
geometri.
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Figur 5.2 i håndbok V120 (Prinsipper for geometrisk utforming av veger). Verdien av B er angitt i
tabell 5.3 (se hb. V120).

3. Breddeutvidelse for stoppsikt i hver enkelt tunnel
3.1 Kolltveittunnelen, østgående løp
R=650m: Stoppsikt 162m (fall 3,5%). Krav til breddeutvidelse 2,0m, venstre side (i profilretningen).
Breddeutvidelse: 2,0m fra portal til ca pr. 760 (kurvepunkt). Overgang til 0m i ca pr. 850
(kurvepunkt).
R=560: Stoppsikt 162m (fall 3,5%). Krav til breddeutvidelse 3,0m, venstre side (i profilretningen).
Overgang breddeutvidelse 0m - 3,0m fra pr. 960 til ca pr. 1060 (kurvepunkt). 3,0m fra pr. 1060
(kurvepunkt) til portal.

3.2 Kolltveittunnelen, vestgående løp
R=650m: Stoppsikt 141m (stigning 3,5%). Krav til breddeutvidelse 0,8m, venstre side (i
profilretningen). Breddeutvidelse: 0,8m fra portal til pr. 800. Overgang til 0m i pr. 840.
R=560: Stoppsikt 150m (Variabel stigning, har benyttet 0%). Krav til breddeutvidelse 2,1, venstre side
(i profilretningen). Overgang breddeutvidelse 0m - 2,1m fra ca pr. 990 (kurvepunkt) til ca pr. 1060
(kurvepunkt). 2,1m fra pr. 1060 (kurvepunkt) til portal. Breddeutvidelse for nisje i tillegg til
siktutvidelse.

3.3 Straumetunnelen, østgående løp
R=600: Stoppsikt 148m (stigning 1%). Krav til breddeutvidelse 1,6m, venstre side (i profilretningen).
Overgang breddeutvidelse 0m - 1,6m over klotoiden, ca pr. 318 – 387. Overgang fra 1,6m til 0m over
klotoiden, ca profil 720-790.
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3.4 Straumetunnelen, vestgående løp
R=600: Stoppsikt 154m (fall 1%). Krav til breddeutvidelse 2,0m, venstre side (i profilretningen).
Overgang breddeutvidelse 0m - 2,0m over klotoiden, ca pr. 3100 – 3170. Overgang fra 1,7m til 0m
over klotoiden, ca profil 3440-3510. Breddeutvidelse for nisje i tillegg til siktutvidelse.

3.5 Arefjordtunnelen, østgående løp
R=600: Stoppsikt 148m (stigning 1%). Krav til breddeutvidelse 1,6m, høyre side (i profilretningen). Fra
portal til ca pr. 5007 (kurvepunkt). Overgang fra 1,6m til 0m over klotoiden (ca pr. 5007 – 5100).

3.6 Arefjordtunnelen, vestgående løp
R=600: Stoppsikt 154m (fall 1%). Krav til breddeutvidelse 2,0m, høyre side (i profilretningen). Fra
portal til ca pr. 5007 (kurvepunkt). Overgang fra 2,0m til 0m over klotoiden (ca pr. 5007 – 5100).

3.7 Drotningsviktunnelen, østgående løp
R=1300m: Stoppsikt 173m (fall 5%). Sikt OK.
R=800m: Stoppsikt 173m (fall 5%). Breddeutvidelse 1,7m venstre side (i profilretningen).
Breddeutvidelse 1,7m ved R=800, ca profil 7150-7710. Overgang over klotoiden i begge retninger.
R=850: Stoppsikt 137m (stigning 5%). Sikt OK.

3.8 Drotningsviktunnelen, vestgående løp
R=600 m: Stoppsikt 137m (stigning 5%). Breddeutvidelse 0,9m høyre side (i profilretningen). Fra
portal til ca pr. 6990 (kurvepunkt). Overgang 0,9m til 0m over klotoiden (ca pr. 6990-7060).
R=800m: Stoppsikt 155m (variabel stigning, benyttet 0%). Breddeutvidelse 0,8m venstre side (i
profilretningen. Overgang fra 0m til 0,8m over klotoiden (ca pr. 7060 til 7140). Overgang fra 0,8m til
0m over klotoiden (ca pr. 7710-7805).
R=850: Stoppsikt 173m (fall 5%). Breddeutvidelse 1,5m høyre side (i profilretningen).
Breddeutvidelse 1,5m fra ca pr. 8230 (kurvepunkt) til portal. Overgang fra 0m til 1,5m over klotoiden
(ca pr. 8140-8230).

3.9 Rampetunnel fra Drotningsvik
R=185 m: Med fall 5% er forventet fartsnivå etter tabell 5.1 i V121 (geometrisk utforming av veg- og
gatekryss) 75 km/t (R=200m). For rampene brukes tunnelprofil T7,5, og det er plass innenfor profilet
til å optimalisere kjørefeltet i forhold til siktbehov. Ved R=185m er det behov for breddeutvidelse på
ca. 0,2m pga. økt sporingsbredde (se tabell F2 i hb. N100, med korreksjon for ett kjørefelt og
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kjørefeltbredde 3,5m). Med å plassere kjørefeltet til høyre i profilet, blir det 4,4m fra tunnelvegg til
senter kjørefelt.
•

•

Stoppsikt etter håndbok N100: For vurdering av stoppsikt er tabell C9 i håndbok N100
benyttet, for R=300m og 5% fall: 162m. Nødvendig breddeutvidelse av tunnelprofilet blir
13,1m.
Stoppsikt etter håndbok N500: Ved å bruke stoppsiktkrav fra N500 (118m), blir krav til
breddeutvidelse av tunnelprofilet 5,5m.

I planforslaget har vi benyttet håndbok N500 og prosjektert med 5,5m breddeutvidelse.

3.10 Rampetunnel til Drotningsvik
R=625 m, med stigning 5%. Her kan vi forvente fartsnivå som fartsgrense, dvs. 80km/t, og tabell C9 i
håndbok N100 er benyttet. Krav til stoppsikt er 137m.
For rampene brukes tunnelprofil T7,5, og det er plass innenfor profilet til å optimalisere kjørefeltet i
forhold til siktbehov. Med å plassere kjørefeltet til venstre i profilet, blir det 4,5m fra tunnelvegg til
senter kjørefelt. (Her er det ikke behov for breddeutvidelse pga. økt sporingsbredde.)
Krav til bredde etter tabell 5.3 i V120 blir ca 4,0m: Sikt er OK.

Referanser (Statens vegvesens håndbøker)
•
•
•
•

N100 Veg- og gateutforming (2013)
V120 Premisser for geometrisk utforming av veger (2013)
V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (2013)
N500 Vegtunneler (2010)
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Dimensjonering av fartsendringsfelt i toplanskryss
Krav til lengder på akselerasjon- og retardasjonsfelt er avhengig av geometri på rampe og hovedveg.
Dette dokumentet gir beregnede krav og prosjekterte lengder på fartsendringsfeltene i de planlagte
toplanskryssene på ny rv555 og Askøyvegen.
Vurderinger, anbefalinger og krav til kryssplassering, krysstyper, kryssutforming mv. omtales ikke her.

1. Krav til utforming av toplanskryss
1.1 Generelt
Krav og anbefalinger til utforming av kryss er gitt i Statens vegvesens håndbøker
•
•

N100 Veg- og gateutforming.
V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss.

Standard og geometri hovedveg
Det er valgt dimensjoneringsklasse H7 for både Rv555 og Askøyvegen. Krav fra N100 og geometri på
hovedvegen som har betydning for lengden på akselerasjon- og retardasjonsfelt:
•
•

Fartsgrense.
Stigning: Det er ikke egne krav til stigning i kryss, dvs. maks stigning for vegen gjelder, som er
6%. Prosjektert stigning på hovedvegen er oppgitt for hvert enkelt sted.

Standard og geometri på rampe
Fartsnivå på rampene har betydning for Iengden på akselerasjon- og retardasjonsfelt. Fartsnivået er
beskrevet i håndbok V121, tabell 5.1:

Fra håndbok V121, tabell 5.1.

Side 1 av 6

Rv 555 Sambandet Sotra – Bergen
Parsell: Kolltveit – Storavatnet

Fagrapport veg, vedlegg 2
Dimensjonering fartsendringsfelt toplanskryss
Rev: 1, Dato: 13.03.2015

1.2 Retardasjonsfelt
Dimensjonering av retardasjonsfelt er beskrevet i håndbok V121, kap. 5.2.2, der det også er link til et
regneark. Dette regnearket er benyttet for hvert enkelt tilfelle i prosjektet.

Fra håndbok V121, kapittel 5.2.2 Retardasjonsfelt

1.3 Akselerasjonsfelt
Dimensjonering av akselerasjonsfelt er beskrevet i håndbok V121, kap. 5.2.3, der det også er link til
et regneark. Dette regnearket er benyttet for hvert enkelt tilfelle i prosjektet.
For akselerasjonsfelt kan man oppgi tre ulike kjøretøytyper: Personbil, buss og vogntog. Det er
oppgitt at personbil danner grunnlag for beregning av vegnormalkrav. Regnearket kan også beregne
kjøretøyhastigheten ved en gitt avstand i akselerasjonsfeltet / langs hovedvegen. Ved noen kryss er
dette benyttet for å beregne hastigheten på buss og vogntog ved enden av det prosjekterte
akselerasjonsfeltet.
I regnearket kan stigning kun oppgis i hele prosent. Det er her benyttet vanlige avrundingsregler.
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Fra håndbok V121, kapittel 5.2.3Akselerasjonsfelt

2. Dokumentasjon for hvert enkelt kryss
2.1 Bildøykrysset
For prosjektert kryss, se tegningene C03 og C04. Fartsgrense Rv 555: 80 km/t.
Radius
rampe

Fartsnivå
rampe

Stigning
hovedveg

Beregnet krav
L1
L2

Prosjektert
L1
L2

Retardasjonsfelt
Fra Sotra
Fra Bergen

175 m
150 m

73 km/t
70 km/t

3%
3%

43,3 m
48,3 m

30 m
30 m

78 m
70 m

30 m
30 m

Akselerasjonsfelt
Mot Bergen
Mot Sotra

200 m
400 m

75 km/t
80 km/t

-3 %
-3 %

78 m
69 m

30 m
30 m

110 m
100 m

30 m
30 m

Kravene til lengder på fartsendringsfelt i Bildøykrysset er oppfylt.
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2.2 Straumekrysset
For prosjektert kryss, se tegningene C06 og C07. Fartsgrense Rv 555: 80 km/t.
Radius
rampe

Fartsnivå
rampe

Stigning
hovedveg

Beregnet krav
L1
L2

Prosjektert
L1
L2

Retardasjonsfelt
Fra Sotra
1)
Fra Bergen

160 m
100 m

71 km/t
60 km/t

-2 %
-1 %

54,8 m
72,2 m
+ 50 m

30 m
30 m

80 m
225 m

30 m
30 m

Akselerasjonsfelt
2)
Mot Bergen
3)
Mot Sotra

40 m
150 m

40 km/t
70 km/t

-1 %
2%

149 m
96 m

30 m
30 m

150 m
120 m

30 m
30 m

Kravene til lengder på fartsendringsfelt i Straumekrysset er oppfylt.
Kommentarer
1)
Retardasjonsfelt fra Bergen starter inne i tunnel. Etter håndbok N500 vegtunneler skal det legges til
50m på L1 utenfor tunnel på parallelførte retardasjonsfelt som starter inne i tunnel. Prosjektert
løsning viser at hele L2 + de første 85m av L1 er inne i tunnel, mens de siste 140m av L1 er utenfor
tunnel.
2)

Det er lang overgangsstrekning fra R=40m til det parallelførte akselerasjonsfeltet starter, så
fartsnivået ved start akselerasjonsfelt vil være høyere enn angitt. Tabell 5.1 i håndbok V121 oppgir
ikke fartsnivå for R=40m, men 40km/t tilsvarer antatt fartsnivå ved R=40m i rundkjøring (tabell 4.1 i
håndbok V121).

3)

Rampa har varierende horisontalkurvatur. Det er angitt horisontalradius på siste del av rampa (før
overgangskurva). Buss har beregnet hastighet 76 km/t etter 100m.

2.3 Valenkrysset
Krysset har kun ramper til og fra Bergen. For prosjektert kryss, se tegning C08 og C09. Fartsgrense Rv
555: 80 km/t.
Radius
rampe

Fartsnivå
rampe

Stigning
hovedveg

Beregnet krav
L1
L2

Prosjektert
L1
L2

Retardasjonsfelt
Fra Sotra
Fra Bergen

300 m

80 km/t

-5 %

42,8 m

30 m

115 m

30 m

Akselerasjonsfelt
1)
Mot Bergen
Mot Sotra

400 m
-

80 km/t
-

5%
-

71 m
-

30 m
-

115 m
-

30 m
-

Kravene til lengder på fartsendringsfelt i Valenkrysset er oppfylt.
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Kommentarer
1)
Akselerasjonsfelt mot Bergen har 5% stigning, og det er gjort vurdering av hastighet på buss ved
enden av akselerasjonsfeltet. Det er tatt utgangspunkt i hastighet 0 km/t ved start påkjøringsrampe.
Rampa er 255 m lang fra ytterkant rundkjøring til start akselerasjonsfelt. Minste horisontalradius er
R=200 (ferdig etter ca 110m), og deretter er minste radius 400m. Med så slak horisontalkurvatur, vil
stigning og avstand bestemme akselerasjon/fartsnivå. Regneark for beregning av lengde på
akselerasjonsfelt er benyttet både for rampe og akselerasjonsfelt med disse stigningene:
- Fra ytterkant rundkjøring faller rampa i gjennomsnitt 4% til lavpunkt etter 140m
- Fra lavpunkt til start akselerasjonsfelt (110m) med gjennomsnitlig stigning 4%
- Akselerasjonsfelt med lengde 115m og stigning 5%
Dette gir hastighet på buss ved enden av akselerasjonsfelt: 75 km/t.

2.4 Kryss Drotningsvik
Krysset har kun ramper til og fra Bergen. For prosjektert kryss, se tegningene C11 og C12. Fartsgrense
Rv 555: 80 km/t.
Rampene tar av fra ny Rv 555 i Drotningsviktunnelen, og det er trefeltsveg for hvert løp videre mot
Bergen til krysset med Askøyvegen ved Storavatnet, ca 1000m. Beregning av lengde på
fartsendringsfelt er derfor ikke interessant.

2.5 Kryss Storavatnet: Sotraveien / Askøyveien
For prosjektert kryss, se tegning C13. Krysset er et trearmet kryss med direkteførte ramper, i
prinsippet et trompetkryss, men rampeløsningene er tilpasset stedlige forhold som terreng og
plassering av kollektivterminal inntil krysset.
Fartsendringsfeltene i retning Sotra fortsetter til rampene fra Drotningsvik, ca 1000m. Beregning av
lengde på disse er derfor ikke interessant.
Fartsendringsfeltene i retning Bergen fortsetter som vekslingsstrekning til rampene i Olsvikkrysset.
•
•

Lengde vekslingsstrekning Storavatnet – Olsvikkrysset: 400 m
Lengde vekslingsstrekning Olsvikkrysset – Storavatnet: 350 m

Dette er kort i forhold til trafikkmengden. Krav i håndbok N100 (kap. E.1.3.5) er: «bør være minst
300m», og «ved store mengder vekslende trafikkstrømmer bør vekslingsstrekningen minst være på
700m».

2.6 Ørjebekk-krysset: Askøyveien / Godviksvingene
For prosjektert kryss, se tegning D62 og D63.
Krav er beregnet med fartsgrense 60 km/t for Askøyvegen. For fartsendringsfelt retning Askøy er
det gjort supplerende vurderinger, siden fartsnivået der antakelig vil være høyere 60 km/t.
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Radius
rampe

Fartsnivå
rampe

Stigning
hovedveg

Beregnet krav
L1
L2

Prosjektert
L1
L2

Retardasjonsfelt
1)
Fra Askøy
2)
Fra Bergen

100 m
100 m

60 km/t
60 km/t

-3 %
2%

40 m
40 m

20 m
20 m

80 m

Akselerasjonsfelt
Mot Bergen
3)
Mot Askøy

100 m
100 m

60 km/t
60 km/t

-2 %
3%

52 m
52 m

20 m
20 m

100 m
90 m

20 m
200 m

20 m
20 m

Kommentarer
1)
Prosjekterte lengder er ganske nær krav ved 80 km/t på hovedvegen, som er beregnet til L1=77,4m
og L2=30m.
2)

Retardasjonsfelt fra Bergen er også vekslingsfelt med påkjøring for buss fra kollektivterminalen.
Lengden på prosjektert vekslingsstrekning er 200m. Det er beregnet krav til lengde på
akselerasjonsfelt for buss med startfart 20 km/t og fartsgrense 60 km/t på hovedvegen: L1=140m og
L2=20m.
3)

Prosjekterte lengder er tilnærmet lik krav ved 70km/t på hovedvegen, som er beregnet til L1= 83m
og L2=30m.

Referanser (Statens vegvesens håndbøker)
•
•
•

N100 Veg- og gateutforming (2013)
V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (2013)
N500 Vegtunneler (2010)
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Generelt
Titler og dato endres kun i arkfane Info. (denne arkfanen)
Avvikene er registrert i tre arkfaner:
- Rv555
Hovedlinja
- Rv555-kryss
Ramper Rv555 og Askøyveien.
- Lokalveger
Lokalvegsystemet inkl. g/s-veger
Punktene følges opp i avslutningen av reguleringsplanarbeidet, og status / tiltak kan endres.
Punktene må også følges opp videre i byggeplanarbeidet.
Det er mange krav i håndbøker som ikke er vurdert nå, fordi de ikke berører arbeidet som inngår i reguleringsplanfasen. Disse må følges opp i de videre fasene.

Fargekoding:
Nei
Byggeplan
Ja

Omprosjektering gjennomført, evt. annen tolking av krav: Avviket er unngått.
Kravet må følges opp i videre prosjektering.
Kravet er ikke tilfredsstilt.

Referanse:
Referer til når avviket ble registrert i avviksloggen første gang.
1
Kommentarer fra Rambøll til leveranse "Foreløpig 03.10.2014", datert 08.10.2014.
2
Notat fra Statens vegvesen med tilbakemelding på leveransen "Foreløpig 03.10.2014", datert 23.10.2014
3
TS-revisjon. Mottatt foreløpig, 13.11.2014, inkl. kommentarer fra SVV.
4
Denne avviksloggen, leveranse 17.11.2014
5
Denne avviksloggen, leveranse 18.01.2015
6
Denne avviksloggen, leveranse 13.03.2015
7
Denne avviksloggen, leveranse 05.06.2015. Avklaring på fravikssøknader for Rv 555 er mottatt.
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ID
1

Ref. Tegning Veg-ID
1
Flere
10000

Ca profilnr. Krav / henvisning til håndbok
Flere steder. N500, kap. 4.2.2 og N100, tabell C9:
Krav til sikt i tunnel.

Rambøll Norge AS, 05.06.2015
0

Fortsatt
avvik?

Beskrivelse

Tiltak/vurdering

Krav til stoppsikt i N100 legges til grunn
også i tunnel.

Nei
Breddeutvidelse i innerkurve innarbeides i vegmodell og geometrigrunnlag
der det er behov for å tilfredsstille krav i N100. Breddeutvidelse angis på Ctegninger. Største breddeutvidelse er 3,0m. Vurdering av breddeutvidelser er
vist i egen oversikt.

2

1

Flere

10000

3

1

C02

10000

660

N500, kap. 4.2.2: Horisontalkurvatur
bør være konstant i 2/3 av stoppsikt
innenfor og utenfor tunnelåpning.
Kravstrekning etter N100 er 105m til
hver side fra tunnelåpning. (Stigning
varierer, brukt 2% fall).

Kolltveittunnelen portal vest, østgående
løp: Varierende geometri utenfor tunnel
pga. overgang midtdelerbredde. Gjelder
hele kravstrekningen utenfor tunnelportal.

Gjelder trafikk inn i tunnel. Slak overgang og ingen kontrakurver. Vurderer at Ja
geometrien i overgangen er forutsigbar og oversiktlig, og anbefaler at
prosjektert løsning beholdes. (Avviket kan unngås ved å beholde avstand til
senterlinje (ca 7,5m) 105m ut i dagsonen, men dette vil gi kontrakurver,
beslaglegge mer areal og gi lenger overgangsbru for lokalveg.)

Omsøkt fravik
godkjent.

4

1

C02

10000

640

N500, kap. 4.2.2: Horisontalkurvatur
bør være konstant i 2/3 av stoppsikt
innenfor og utenfor tunnelåpning.
Kravstrekning etter N100 er ca 95m til
hver side fra tunnelåpning. (Stigning
varierer, brukt 2% stigning.)

Kolltveittunnelen portal vest, vestgående
løp: Varierende geometri utenfor tunnel
pga. overgang midtdelerbredde. Gjelder
hele kravstrekningen utenfor tunnelportal.

Gjelder trafikk ut av tunnel. Slak overgang og ingen kontrakurver. Vurderer at Ja
geometrien i overgangen er forutsigbar og oversiktlig, og anbefaler at
prosjektert løsning beholdes. (Avviket kan unngås ved å beholde avstand til
senterlinje som i tunnel (ca 7,5m) 95m ut i dagsonen, men dette vil
beslaglegge mer areal og gi lenger overgangsbru for lokalveg.)

Omsøkt fravik
godkjent.

5

1

C05

10000

2950

N500, kap. 4.2.2: Horisontalkurvatur
bør være konstant i 2/3 av stoppsikt
innenfor og utenfor tunnelåpning.
Kravstrekning etter N100 er 98m til
hver side fra tunnelåpning (1% stigning).

Straumetunnelen portal vest, østgående
løp: Klotoide på hele kravstrekningen i
dagsone med overgang til rettlinje like ved
portalåpningen. Det begynner en klotoide
ca 70m inne i tunnelen. Total strekning med
avvik er ca 120m.

Gjelder trafikk inn i tunnel. Overgang fra hørekurve (R=487m) på
Ja
Straumsundet bru til rettlinje i tunnel. Motgående trafikk ut fra tunnel kan
skape usikkerhet, fordi dette er "rett fram". Rekkverk og støttemur i
ytterkurve (i hhv. midtdeler og på utsiden av motgående løp) bedrer optisk
linjeføring. Ytterligere tiltak bør vurderes. Hvis avviket skal unngås, må
linjeføringen endres både over sundet og på begge sider, og brua må splittes i
to parallelle bruer.

Omsøkt fravik
godkent. I
byggeplanen
vurderes
ytterligere
tiltak for bedre
optisk føring.

6

1

C05

10000

2950

N500, kap. 4.2.2: Horisontalkurvatur
bør være konstant i 2/3 av stoppsikt
innenfor og utenfor tunnelåpning.
Kravstrekning etter N100 er 103m til
hver side fra tunnelåpning (1% fall).

Straumetunnelen portal vest, vestgående
løp: Rettlinje i tunnel og ca 30m ut i
dagsone. Deretter klotoide på resten av
kravstrekningen i dagsone, dvs. ca 75m.

Gjelder trafikk ut fra tunnel. Overgang fra rettlinje i tunnel til R=487m på
Straumsundet bru. Overgang til venstrekurve kan være vanskelig å
oppfatte/gi farlige situasjoner ved uheldige værforhold som blending (lav
motsol/våt vegbane) eller glatt/slapsete føre. Rekkverk og støttemur i
ytterkurve bedrer optisk linjeføring. Ytterligere tiltak bør vurderes. Hvis
avviket skal unngås, må linjeføringen endres både over sundet og på begge
sider, og brua må splittes i to parallelle bruer.

Omsøkt fravik
godkjent. I
byggeplanen
vurderes
ytterligere
tiltak for bedre
optisk føring.

Rv555

Flere steder. N500, kap. 4.3.1 / figur 4.3: Utforming Krav til rekkverksføring og overgang
Krav til traktformet portal er tilfredsstilt. Øvrige detaljer følges opp i
av overgangssone utenfor tunnelåpning. skulderbredder utenfor portal og 20m inn i byggeplan.
portal.

Anbefaling

Byggeplan

Ja
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ID

Ref. Tegning Veg-ID

Ca profilnr. Krav / henvisning til håndbok

Rambøll Norge AS, 05.06.2015
0

Beskrivelse

Tiltak/vurdering

Fortsatt
avvik?

Anbefaling

7

1

C08

10000

5410

N500, kap. 4.2.2: Horisontalkurvatur
bør være konstant i 2/3 av stoppsikt
innenfor og utenfor tunnelåpning.
Kravstrekning etter N100 er 112m til
hver side fra tunnelåpning (5% fall).

Arefjordtunnelen portal øst, vestgående
Gjelder trafikk inn i tunnel. Slake kurver. Vurderer at geometrien i
trafikk: Varierende geometri utenfor tunnel overgangen er forutsigbar og oversiktlig, og anbefaler at prosjektert løsning
pga. overgang midtdelerbredde. Avviket
beholdes.
gjelder ca 30-118m utenfor tunnelportal, ca
90m

Ja

Omsøkt fravik
godkjent.

8

1

C10

10000

6710

N500, kap. 4.2.2: Horisontalkurvatur
bør være konstant i 2/3 av stoppsikt
innenfor og utenfor tunnelåpning.
Kravstrekning etter N100 er 112m til
hver side fra tunnelåpning (5% fall).

Drotningsviktunnelen portal vest, østgående Gjelder trafikk inn i tunnel. Slak overgang og ingen kontrakurver. Konstant
løp: Klotoide i dagsone til ca 60m før portal. geometri fra 60m før portalåpning. Vurderer at geometrien i overgangen er
Deretter konstant høyrekurve, R=1300.
forutsigbar og oversiktlig, og anbefaler at prosjektert løsning beholdes.
Avviket gjelder i ca 50m.

Ja

Omsøkt fravik
godkjent.

9

1

C10

10000

6710

N500, kap. 4.2.2: Horisontalkurvatur
bør være konstant i 2/3 av stoppsikt
innenfor og utenfor tunnelåpning.
Kravstrekning ca 92m til hver side fra
tunnelåpning (5% stigning).

Drotningsviktunnelen portal vest,
vestgående løp: Rettlinje i hele dagsonen.
Klotoide fra portalåpning til ca 75m inne i
tunnel, deretter R=600m. Avviket gjelder i
ca 75m.

Gjelder trafikk ut av tunnel. Slake overganger og ingen kontrakurver.
Konstant kurvatur (rettlinje) i hele dagsonen. Vurderer at geometrien i
overgangen er forutsigbar og oversiktlig, og anbefaler at prosjektert løsning
beholdes.

Ja

Omsøkt fravik
godkjent.

10

2

C01

10000

195

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Minste resulterende fall 1,0%, høyre
kjørebane.

Tverrfall 3% mot venstre på rettlinje. Avvik unngås.

Nei

11

2

C01

10000

420

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Minste resulterende fall 1,0%, høyre
kjørebane.

Tverrfall 3% mot venstre på rettlinje. Avvik unngås. Må kontrollere frihøyde
under ny Fv-bru.

Nei

12

1

C05

10000

2915

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Minste resulterende fall 1,0%, venstre
kjørebane.

Foreslår å stoppe vippingen ved 3% i ca profil 2890 og flytte
Ja
tverrfallsendringen om 0% til ca profil 3100. Dette er ca 700m inne i tunnelen
i kjøreretningen (fall), og det vil være lite vann i vegbanen.

Omsøkt fravik
godkjent.

13

1

C05

10000

3100

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Minste resulterende fall 1,0%, høyre
kjørebane.

Dette er ca 150m inne i tunnelen i kjøreretningen (stigning) og ca 700m fra
Ja
portal mot kjøreretning (fall). Det vil være lite vann i vegbanen, og prosjektert
løsning foreslås beholdt.

Omsøkt fravik
godkjent.

14

1

C06

10000

3500

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Minste resulterende fall 1,0%, høyre
kjørebane.

Dette er ca 550m inne i tunnelen i kjøreretningen (stigning) og ca 300m fra
portal mot kjøreretningen (fall), og det vil være lite vann i vegbanen.
Prosjektert løsning foreslås beholdt.

Ja

Omsøkt fravik
godkjent.

15

1

C13

10000

9070

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Minste resulterende fall 1,2%, venstre
kjørebane.

Her er det tilpasning til eksisterende veg, og mange bindinger mot ramper og Ja
bruer/kulverter i kryssområdet gjør det vanskelig å endre geometrien.
Forholdsvis bra resulterende fall, og vi anbefaler å beholde prosjektert
løsning. Avviket kan unngås ved å løfte vegen mot vest slik at fallet økes fra
1,23% til 2,0% i det omnrådet tverrfallsendringa passeser 0. Da må høydene
på noen rampetilslutninger og konstruksjoner kontrolleres og evt. endres.

Omsøkt fravik
godkjent.

Rv555
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ID

Ref. Tegning Veg-ID

Ca profilnr. Krav / henvisning til håndbok

Rambøll Norge AS, 05.06.2015
0

Beskrivelse

Tiltak/vurdering

Fortsatt
avvik?

16

1

C13

10000

9190

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Minste resulterende fall 1,2%, høyre
kjørebane.

Her er det tilpasning til eksisterende veg, og mange bindinger mot ramper og Ja
bruer/kulverter i kryssområdet gjør det vanskelig å endre geometrien.
Anbefaler å justere tverrfallsendringa slik at den vipper fra -3% til +3% over
rettlinja mellom ca profil 9095 og 9170, så minste resulterende fall flyttes
lenger bort fra tilstøtende lavbrekk. Avviket kan unngås ved å løfte vegen mot
vest slik at fallet økes fra 1,23% til 2,0% i det omnrådet tverrfallsendringa
passeser 0. Da må høydene på noen rampetilslutninger og konstruksjoner
kontrolleres og evt. endres.

17

1

C07

10000

4300

V121, kap. 5.2.3: Toplanskryss, lengde
på akselerasjonsfelt.

Akselerasjonsfelt mot vest i Straumekrysset:
Vanskelig vurdering av fartsnivå ved start
akselerasjonsfelt og dermed krav til lengde
på akselerasjonsfeltet.

Siste del av rampa har R=150m. Etter tabell 5.1 i V121 gir dette hastighet
Nei
70km/t. Beregningsmodell for akselerasjonsfelt (kap. 5.2.3 i V121) gir krav til
minimum lengde på 96m på parallell del (L1, dimensjonert for personbil). Det
er benyttet 120m, og derfor godt innenfor vegnormalkrav. (Benyttet lengde
tilsvarer 58 km/t ved start akselerasjonsfelt etter beregningsmodellen.)

18

3

C01

10000

0-140

N100, tabell C3: Overhøyde 8% ved
R<700m.

Det er benyttet 6% i kurve med R=100m. (TS- Det er benyttet 6% overhøyde pga nærhet til kryss (rundkjøring). Endres til
revisjonen viser til tabell C9, som gjelder
8%. Avvik unngås
dim.klasse H7, men for pr. 0-260 følges
dim.klasse H1.)

19

3

C01

10000

0

20

3

C11

1000

7800

21

3

C13-C14 10000

21

3

C13-C14 10000

Rv555

TS-revisjonen påpeker fere avvik rundt
starten av prosjektet.

Punktene inngår i allerede omsøkt fravik på krysstype.

Anbefaling
Omsøkt fravik
godkjent.

Nei

Ja

Omsøkt fravik
godkjent.

N500, kap. 4.8.1: Kryss i tunnel skal
unngås.

Avkjøringsrampe for vestgående trafikk og Fravikssøknad sendt tidligere.
påkjørinsrampe for østgående trafikk.
Gjennomgående felt for resten av tunnelen.

Ja

Omsøkt fravik
godkjent.

9000-9450

N100, kap. E.1.3.5: Lengden på
vekslingsstrekning bør være minst
300m. Ved store mengder vekslende
trafikk, bør vekslingsstrekningen minst
være 700m.

Kryss Askøyveien mot Olsvikkrysset
(eksisterende kryss): Brukt
vekslingsstrekning ca 400m.

Fravikssøknad sendt tidligere?

Ja

Omsøkt fravik
godkjent.

9200-9550

N100, kap. E.1.3.5: Lengden på
vekslingsstrekning bør være minst
300m. Ved store mengder vekslende
trafikk, bør vekslingsstrekningen minst
være 700m.

Olsvikkrysset (eksisterende kryss) mot kryss Fravikssøknad sendt tidligere?
Askøyveien: Brukt vekslingsstrekning ca
350m.

Ja

Omsøkt fravik
godkjent.
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ID

Ref. Tegning Veg-ID

22

5

23

5

24

6

C07

10000

25

6

-

1000

Rv555

Flere

Ca profilnr. Krav / henvisning til håndbok

Fortsatt
avvik?

Anbefaling

Beskrivelse

Tiltak/vurdering

N500, kap. 4.6.1: "I tunnelklasse E og F
bør havarinisje plasseres i ytterkurve
ved radius R<5000."

Vi har plassert havarinisjer på høyre side i
trafikkretningen uavhengig av
horisontalkurvatur.

Vi mener det er naturlig at biler som får behov for nødstopp holder til høyre, Ja
og at havarinisje derfor bør plasseres på høyre side. Der det er behov for
utvidelse av tunnelprofeilet pga sikt, er en evt. havarinisje plassert videre
utenfor dette. Det er i tråd med anbefalt tiltak fra TS-rapporten.

Omsøkt fravik
ikke godkjent.
Planene
endres i
prosjekteringsfasen.

5700-6700

N100, figur C9: Bredde ytre skulder
1,5m.

Det foreslås å bruke 3,0m bredde på ytre
skulder høyre side over ny Sotrabru.

Bedre plass og sikkerhet (for både arbeidere og trafikanter) ved
vedlikeholdsarbeid på brua.

Ja

Omsøkt fravik
ikke godkjent.
Planene
endres i
prosjekteringsfasen.

4600

N100, kap. E9: Avstand mellom
tunnelportal og start/slutt på
fartsendringsfelt skal minst være lik
stoppsikt.

Retardasjonsfelt fra Knarrviktunnelen mot
Straumekrysset starter inne i tunnel.

Fraviksøknad er sendt. I N500 har samme forhold mindre strengt krav:
Parallelført retardasjonsfelt kan starte inne i tunnel men forlenges 50m
utenfor tunnel. Dette er tilfredsstilt.

Ja

Tilbakemelding fra Vegdirektoratet: Alle kjørefelt bør reguleres til
reguleringsformål kjøreveg. Eventuell bruk av kollektivfelt avklares gjennom
videre arbeid i prosjektet og hjemles gjennom vegtrafikkloven med
tilhørende bestemmelser.

Byggeplan

10000

F01, C09, 10000
C10

Rambøll Norge AS, 05.06.2015
0

Flere steder. Bruk av kollektivfelt: Generelt og evt.
midtstilt.
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0

ID Ref. Tegning Veg-ID Ca profilnr. Krav
101 1
C04 /
12402 1595 (Rv555) N100, kap. E.1.3.1, E.1.3.2 og E.1.3.3:
D10
120 (rampe) Ramper bør utformes med
overgangskurver (klotoider).

Beskrivelse
Proﬁl 1950 østgående løp, avkjøring Jl
Bildøykrysset (ber.nr. 12402): Brukt
R=200m.

102

1

D35

15100

40-70

Stoppsikt skal tilfredsstilles langs
rampene, men kravet vil variere etter
forventet fartsnivå. V121 Geometrisk
utforming av veg- og gatekryss, angir
forventet fartsnivå etter
horisontalkurvatur på rampa (tabell
5.1).

Påkjøringsrampe mot vest i Straumekrysset Notat som fulgte leveransen 03.10.2014 vurderte kravet som oppfylt. Det
har mindre høybrekksradius enn normalt, vises også til egen dokumentasjon for geometri på ramper.
og er vurdert spesielt. (Rv=900m mot
normalt Rv=1100m)

Nei

103

1

D35

15000

225-275

Stoppsikt skal tilfredsstilles langs
rampene, men kravet vil variere etter
forventet fartsnivå. V121 Geometrisk
utforming av veg- og gatekryss, angir
forventet fartsnivå etter
horisontalkurvatur på rampa (tabell
5.1).

Avkjøringsrampe fra øst i Straumekrysset
har mindre høybrekksradius enn normalt,
og er vurdert spesielt. (Rv=900m mot
normalt Rv=1100m)

Notat som fulgte leveransen 03.10.2014 vurderte kravet som oppfylt. Det
vises også til egen dokumentasjon for geometri på ramper.

Nei

104

1

D41/D43 17000

360

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Avkjøringsrampe i Valenkrysset: Benyttet
minste resulterende fall 1,5%.

Nei
Vi foreslår en kombinasjon av å justere tverrfallsendringen og redusere
lavbrekksradien. Mindre lavbrekksradius har kun betydning for kjørekomfort
og ikke sikkerhet, og kan f.eks. reduseres fra R=1100 til 1000, evt. 900. Det
kan også vurderes å redusere tverrfall i 300-horisontalradien ved profil 300
noe (fra 8% til 7%, evt. 6%) fordi det er en kort kurve/liten vinkelendring.
Avvik unngås

105

1

D41/D43 17100

190

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Påkjøringsrampe i Valenkrysset: Benyttet
minste resulterende fall 1,0%.

Nei
Vi foreslår en kombinasjon av å justere tverrfallsendringen og redusere
lavbrekksradien. Mindre lavbrekksradius har kun betydning for kjørekomfort
og ikke sikkerhet, og kan f.eks. reduseres fra R=1100 til 1000, evt. 900. Det
kan også vurderes å redusere tverrfall i 400-horisontalradien ved profil 225
noe (fra 8% til 7%, evt. 6%) fordi det er en kort kurve/liten vinkelendring.
Avvik unngås.

106

3

420-660

N500, kap. 4.2.2 og N100, tabell C9:
Krav til sikt i tunnel.

Behov for siktutvidelse for rampe fra
Drotningsvik, ved R=185m. TS-rapporten
påpeker høyt fartsnivå pga 5% fall og
rettlinje i forkant. Etter tabell 5.1 i V121 er
forventet fartsnivå 75 km/t (for R=200m).

Etter N100 blir krav til stoppsikt 162m, og nødvendig utvidelse av tunnel
13,1m. Etter N500 er stoppsikt 118m, som gir breddeutvidelse 5,5m. Vi
anbefaler at siktkrav i N500 legges til grunn i reguleringsplanen, men at det
også vurderes om radien kan økes. I byggeplanen må det også vurderes
kompenserende tiltak (forvarsling av kurve, bakgrunnsmarkering,
fartsgrense).

Rv555-kryss

D50

16200

Tiltak/vurdering
Endres slik at det blir klotoide ved overgang til rampa.

Fortsatt
avvik?
Nei

Nei

Anbefaling

Bruke siktkrav
i N500

Side 6 (11)

Rv 555 Sotrasambandet. Parsell Kolltveit - Storavatnet
Reguleringsplan
Oversikt over avvik fra krav i Statens vegvesens håndbøker

ID

Ref. Tegning Veg-ID

Rv555-kryss

Ca profilnr.

Krav

Rambøll Norge AS, 05.06.2015
0

Beskrivelse

Tiltak/vurdering

Fortsatt
avvik?

Anbefaling
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201 1 D10/D14 22300

Ca profilnr. Krav
215
N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

202

1

D10/D15 72100

270-410

203

1

D31/D32 85000

204

1

205

Rambøll Norge AS, 05.06.2015
0

Beskrivelse
Tiltak/vurdering
Veg fra Bildøyhallen til Bildøykrysset: Brukt Tverrfallsendring justeres slik at avvik unngås.
minste resulterende fall ca 0% ca profil 215,
like før rundkjøring.

Fortsatt
avvik?
Nei

Anbefaling

V122 (sykkelhåndboka), kap. 3.4, tab.
G/s-veg til Bildøyhallen: 6,0% stigning i ca
3.2: Maks stigning for g/s-veger 5% ved 140m.
lengde >100m.

Lengdeprofil endret slik at kravet tilfredsstilles.

Nei

860

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Kollektivveg ved Straumekrysset: Brukt
minste resulterende fall ca 0%.

Tverrfall kan endres. Avvik unngås. (Opptegnet tverrfall på foreløpig tegning
fra 03.10.2014 var feil.)

Nei

D31/D37 85100

100

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Kollektivveg ved Straumekrysset: Brukt
minste resulterende fall ca 1%.

Tverrfall endret. Avvik unngås.

Nei

1

D31/D33 25200

75

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Lokalveg/eksisterende Rv555
Straumekrysset-Straume sentrum: Brukt
minste resulterende fall ca 0% (på
høybrekk).

Tverrfall endres. Avvik unngås.

Nei

206

1

D30/D33 25200

660

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Lokalveg/eksisterende Rv555
Straumekrysset-Straume sentrum: Brukt
minste resulterende fall 1,1%.

Her er det eksisterende veg med ny parallell g/s-veg og evt. noe utbedring av Ja
vegen. Foreslår å beholde prosjektert løsning. Evt. bedre tilpasning av
tverrfall til eksisterende veg følges opp i byggeplan.

Søke fravik.

207

1

D30/D33 25200

790

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Lokalveg/eksisterende Rv555
Straumekrysset-Straume sentrum: Brukt
minste resulterende fall ca 1,1%.

Her er det eksisterende veg med ny parallell g/s-veg. Foreslår å beholde
prosjektert løsning. Evt. bedre tilpasning av tverrfall til eksisterende veg
følges opp i byggeplan.

Ja

Søke fravik.

208

1

D31/D36 15400

35

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Sekundærveg mellom rundkjøringene i
18.01.2015: Tverrfall er endret slik at minste resulterende fall nå er 1,8%.
Straumekrysset: Brukt minste resulterende Anbefales.
fall ca 0%.

Ja

Søke fravik

209

1

D40/D42 25000

400-800

N100, tabell C2: Maks. stigning 6%
(dimensjoneringsklasse H1)

Kollektivveg fra Arefjordpollen mot Valen:
Brukt stigning 6,8%.

Ja

Søke fravik.

210

1

D40/D42 25000

400-800

V122 (sykkelhåndboka), kap. 3.4, tab.
Hoved-gs-veg fra Arefjordpollen mot Valen: Utbedring/utvidelse av eksisterende veg. Foreslår flere repos med maks.
3.2: Maks stigning for g/s-veger 5% ved Brukt stigning 6,8% i en lengde på ca 400m. avstand 100m som avbøtende tiltak, men at det søkes fravik.
lengde >100m.

Ja

Søke fravik.

211

1

D41/D43 27100

50

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Nei

Lokalveger

Lokalveg nordover fra Valenkrysset
(tilkobling til eksist. Rv555): Brukt minste
res.fall ca 0%.

Utbedring/utvidelse av eksisterende veg. Anbefaler å søke fravik.

Tverrfall endret. Avvik unngås.
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ID Ref. Tegning Veg-ID
212 1 D41/D44 67200

Ca profilnr. Krav
200
N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Beskrivelse
Adkomstveg til industriområde ved
Mustadvatnet. Brukt minste resulterende
fall 1,0%

Tiltak/vurdering
Tverrfall endres: Ensidig fall på rettlinje. Avvik unngås.

Fortsatt
avvik?
Nei

Adkomstveg til industriområde ved
Mustadvatnet. Brukt minste resulterende
fall 1,0%

Tverrfall endres: Ensidig fall på rettlinje. Avvik unngås.

Nei

Geometrien er endret. Avvik unngås.

Nei

213

1

D41/D44 67200

335

214

1

D41/D45 77300

0-120

215

1

D60/D67 24000

140-320

216

1

D60

24000

305

N500, kap. 4.2.2: Horisontalkurvatur
bør være konstant i 2/3 av stoppsikt
innenfor og utenfor tunnelåpning.
Kravstrekning 47m til hver side fra
tunnelåpning ved 60 km/t. Ved 50 km/t
(se punktet over) blir kravet 30m.

Lokalveg fra Godviksvingane til eksisterende
Harafjelltunnel: Det er benyttet R=100m inn
mot tunnel og vendeklotoide inne i
tunnelen: Konstant kurvatur utenfor tunnel
og ca 10m inn i tunnel. Klotoide på resten
av kravstrekningen inne i tunnel.

Eksisterende tunnel har venstrekurve (i profilretningen), mens ny veg
Ja
kommer inn mot tunnelen i høyrekurve. Anbefaler at prosjektert løsning
beholdes, men at det innarbeides tiltak for å bedre optisk føring i ytterkurve
for trafikk ut fra tunnel. Avviket kan unngås ved å bygge om lenger strekning
av eksisterende tunnel. (Tidligere geometri levert 13.06 gir ikke avvik.)

217

4

D62

24100 24000

0

N100, kap. E.1.2.5: Minste avbøyning på
kjørekurve gjennom rundkjøring
R=80m. Dersom det er mange gående
eller syklende som krysser vegarm ved
høyresving, bør R<30m.

Vestre rundkjøring i toplanskryss
Godviksvingane: Avbøyning høyresving fra
vest mot sør (24100-24000): R=80.
Kjørekurven krysser gangfelt etter
rundkjøringa.

Usikkert om dett er avvik, hva "mange gående og syklende", men
avbøyningen er liten. Det er god sikt til gangfeltet. Avbøyning kan forbedres
ved å gå lenger inn i åsen vest for rundkjøringa.

218

4

D07

71500

hele

N100: Krav til overhøyde.

Kolltveitvegen: Prosjektert overhøyde følger Prosjektet er først og fremst ny g/s-veg og opprusting av bussholdeplasser
Byggeplan
i størst mulig grad eksisterende veg, og er i langs eksisterende veg. For å få til dette og ta hensyn til omgivelsene, justeres
stor grad mindre enn det N100 foreskriver. vegen på en del steder. Ny vegoverflate skal i størst mulig grad tilpasses
eksisterende vegoverflate. Avvikets størrelse kan ikke angis før eksisterende
vegoverflate er innmålt.

219

4

D07

71500

415

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

se pkt. 218

Lokalveger

N100, tabell C2: Minste resulterende
fall 2%.

Rambøll Norge AS, 05.06.2015
0

V122 (sykkelhåndboka), kap. 3.4, tab.
Lokal g/s-veg nord for Valenkrysset: Brukt
3.2: Maks stigning for g/s-veger 5% ved stigning 6,3% over 120m.
lengde >100m.

N100, tabell C2: Minste horisontalradius Lokalveg fra Godviksvingane til eksisterende Dimensjoneringsklasse H1, men fartsgrense 50km/t legges til grunn for
125m.
Harafjelltunnel: Det er benyttet R=100m inn geometrien til vegen er inne i eksisterende tunnel.
mot tunnel for å utnytte mest mulig av
eksisterende tunnel.

se pkt. 218

Nei

Anbefaling

Ikke avvik hvis
vi kan
forutsette 50
km/t.
Søke fravik.
Vurdere
ytterligere
tiltak for bedre
optisk føring i
byggeplanen.

Nei

Byggeplan
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Rv 555 Sotrasambandet. Parsell Kolltveit - Storavatnet
Reguleringsplan
Oversikt over avvik fra krav i Statens vegvesens håndbøker

ID Ref. Tegning Veg-ID
220 4
D07
71500

Rambøll Norge AS, 05.06.2015
0

Beskrivelse
Ca profilnr. Krav
315 - 360 N100, Minste radius for Vdim 50 km/t = Kolltveitvegen: Prosjektert horisontalradius
55 m.
= 53 m. Vi skal følge eksisterende veg som
har denne kurvaturen.

Tiltak/vurdering
Prosjektet er først og fremst ny g/s-veg og opprusting av bussholdeplasser
langs eksisterende veg. For å få til dette og ta hensyn til omgivelsene, justeres
vegen på en del steder. I denne kurven er eksisterende geometri fulgt. Det er
mulig å øke radien til R=55m, men det vil gi noe større inngrep på
tilgrensende eiendom (den siden g/s-vegen kommer).

Fortsatt
avvik?
Ja

Anbefaling
Definere
standard til
eksisterende
veg.

221

4

D07

71500

330 - 350

N100, Maks stigning for Vdim 50 km/t = Kolltveitvegen: Prosjektert stigning = 9,1%.
8%.

Prosjektet er først og fremst ny g/s-veg og opprusting av bussholdeplasser
Byggeplan
langs eksisterende veg. For å få til dette og ta hensyn til omgivelsene, justeres
vegen på en del steder. I denne stgningen er eksisterende geometri fulgt. Det
er mulig å redusere stigning. Dette bør vurderes i byggeplanen etter
innmåling av eksisterende veg med tilgrensende avkjørsler.

222

4

D08

71800

470 - 510

N100, Minste radius for Vdim 50 km/t = Skjærgårdsvegen: Prosjektert
55 m.
horisontalradius = 17,5 m.

Prosjektet er først og fremst ny g/s-veg og opprusting av bussholdeplasser
Ja
langs eksisterende veg. For å få til dette og ta hensyn til omgivelsene, justeres
vegen på en del steder. I denne kurven følges eksisterende veg, og kurven er
lagt inn etter slyngbeskrivelse i V120.

223

4

D08

71800

hele

N100: Krav til overhøyde.

Prosjektet er først og fremst ny g/s-veg og opprusting av bussholdeplasser
Byggeplan
langs eksisterende veg. For å få dette og ta hensyn til omgivelsene, justeres
vegen på en del steder. Ny vegoverflate skal i størst mulig grad tilpasses
eksisterende vegoverflate. Avvikets størrelse kan ikke angis før eksisterende
vegoverflate er innmålt.

224

4

D08

71800

0 - 260

N100, Maks stigning for Vdim 50 km/t = Skjærgårdsvegen: Prosjektert stigning =
8%.
9,3%

Prosjektet er først og fremst ny g/s-veg og opprusting av bussholdeplasser
Ja
langs eksisterende veg. For å få til dette og ta hensyn til omgivelsene, justeres
vegen på en del steder. Denne stigningen følger i stor grad eksisterende veg.

Definere
standard til
eksisterende
veg.

225

4

D07

71500

flere
strekninger

V122 (sykkelhåndboka), kap. 3.4, tab.
Kolltveitvegen: Prosjektert stigning inntil
3.2: Maks stigning for g/s-veger 5% ved 9,1%.
lengde >100m.

G/s-vegen følger eksisterende veg.

Ja

Søke fravik.

226

4

D08-D09 71800

flere
strekninger

V122 (sykkelhåndboka), kap. 3.4, tab.
Skjærgårdsvegen: Prosjektert stigning inntil G/s-vegen følger eksisterende veg.
3.2: Maks stigning for g/s-veger 5% ved 9,3%.
lengde 3-35m.

Ja

Søke fravik.

227

5

D41, D42 25000

790-820

N100, kap. C2, dim.klasse H1: Krav til
maks. stigning ved busslomme 4%.

Ja

Søke fravik

Lokalveger

Skjærgårdsvegen: Prosjektert overhøyde
følger i størst mulig grad eksisterende veg,
og er i stor grad mindre enn det N100
foreskriver.

Stigning ved busslomme varierer mellom
6,8 og ca 5%.

Stigning er styrt av tilpasning til eksisterende veger.

Definere
standard med
slyng.
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ID Ref. Tegning Veg-ID
228 5 D41, D45 77200

Ca profilnr. Krav
0-30
V122 (sykkelhåndboka), kap. 3.4, tab.
3.2: Maks stigning for g/s-veger 8% ved
lengde >100m.

Rambøll Norge AS, 05.06.2015
0

Beskrivelse
Tiltak/vurdering
Pga stigning på vegen og tverrfallsendring er Vi får til å endre til 8,0%, og unngår avvik
prosjektert stigning på deler av g/s-vegen
8,1%

Fortsatt
avvik?
Nei

229

5

D31/D37 75300

57-253

V122 (sykkelhåndboka), kap. 3.4, tab.
Prosjektert g/s-veg har stigning 7,8%.
3.2: Maks stigning for g/s-veger 5% ved
lengde >100m.

Prosjektert g/s-veg er kommet som en snarveg. UU-alternativ fins. Vurderes
derfor til ikke å være avvik.

230

5

D20/D22 73200

5-110

V122 (sykkelhåndboka), kap. 3.4, tab.
3.2: Maks stigning for g/s-veger 5%
(dersom dette defineres som i
sentrumsområde).

Prosjektert stigning 6,3%. Strekningen ligger
innenfor det som bør defineres som i
sentrum (Straume), men det fins UUalternativ som fortau langs østsiden av
Foldnesvegen.

Nei
Bindinger i høyde/kulvert under Tyttebærbrekko (veg 63100) og avslutning
mot sør (profil 0).Det er lagt inn repos som avbøtende tiltak. Anbefaler
prosjektert løsning. I byggeplanen bør det vurderes om det er mulig å
redusere stigningen ved optimalisering av høyder i styrende punkter. Mener
det ikke er behov for å søke fravik siden det fins alternativ trase.

231

5

D20/D22 73200

175-225

V122 (sykkelhåndboka), kap. 3.4, tab.
3.2: Maks stigning for g/s-veger 5%
(dersom dette defineres som i
sentrumsområde).

Prosjektert stigning 5,8%. Strekningen ligger Bindinger i høyde/kulvert under lokalveg (23000) og atkomstveg i profil 225.
innenfor det som bør defineres som i
Traseen er optimalisert/justert og 5% stigning er oppnådd.
sentrum (Straume), men det fins UUalternativ som fortau langs østsiden av
Foldnesvegen.

Lokalveger

Anbefaling

Nei

Nei
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