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Teknisk notat veianlegg 
 

Dette notatet har til hensikt å belyse og besvare de punktene som er omtalt i Dialogmøte den 
10.10.2019. 

 

Før planforslaget kan legges ut på høring skal følgende punkter rettes opp og avklares ifølge 
vedtak i formannskapet den 08.10.2019: 

1. Regulert gatetun SGT2 endres til veiformål. 
2. Intern kjørevei til kjedede boliger løses som kjørevei. 
3. Felles avkjørsel i tråd med kommunens vei- og gatenormal. 
4. Det må dokumenteres tilstrekkelig manøvreringsareal til søppelbil, og planlegges slik 

at ikke søppelbiler kommer i konflikt med andre funksjoner som parkering, barn som 
leker mv. 

 
1. Gatetun SGT2 (Vei 2000, mellom pr. 2000-2055). 

 

Gatetun SGT2 endres til formålet f_SKV4 felles avkjørsel til boligene på felt BBB, dette endres 
på plankartet og i tilhørende dokumenter. 

Veiplanene omtaler denne veien som vei 2000, mellom pr. 2000-2055. 

 

Vei 2000 mellom pr. 2000- 2055: 

Denne strekningen er foreslått med veiklasse B1 med utvidet kjørefeltbredde til 4,0m + 0,25m 
skuldre, dette for å kunne betjene mer enn 10 boenheter og sikre god fremkommelighet for 
brannbil og andre utrykningskjøretøyer. Vi har valgt å beholde bredde på skuldre og 
grøfteareal som i veinormalen. Veien får da en reguleringsbredde på 7m. 

 
Vei 2000 mellom pr. 2055- 2150: 

Denne strekningen er foreslått som en gang-/ sykkelvei med mulighet for kjøring til 
eiendommene. Asfaltert bredde er 3,0m + 0,25m skuldre på hver side. 

 

Det vises til revidert veiplan der veibredder er påført, i tillegg er det utarbeidet normalprofiler 
og tverrprofiler for veiene. Se tegning C1, F2-F3 samt U2. 

 

Det er også utarbeidet lengdeprofiler for alle veiene i området (se tegning C2 og C4). Disse 
viser stigningen på veiene og at de tilfredsstiller utflating i kryss. Maks stigning på Vei 2000 
(intern vei til blokkene) og Vei 1000 (Odalsveien S) er 10 % som er innenfor maks stigning i 
veinormalen. 
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Snøopplag for Vei 2000 løses ved at areal mellom veien og blokkene benyttes. 
Erfaringsmessig vil snøopplagringsplass tilsvarende 30% av det brøytede areal være 
tilstrekkelig. Det er laget en plantegning som viser de områder som er tiltenkt som 
snøopplagringsplass, arealene er vist med lys blå skravur, krf. Tegning C1. 

 

2. Intern kjørevei (Vei 11000) til BKS 1 og BKS 2. 
 

Intern kjørevei f_SGT1 endres til formål kjørevei f_SKV3 i reguleringsplanen. 

Utkjøringen fra f_SKV3 til den offentlige veien o_SKV3 og o_SKV2 er endret slik at trafikken ut 
fra feltet blir samlet på ett punkt. Ved å gjøre dette mener vi at trafikkbildet i Odalsveien S blir 
mer oversiktlig i og med at en avkjørsel fjernes. 

Vi har definert veien i veiklasse B1 i henhold til Røyken kommunes veinormal. Veien har 
kjørebane på 3m med 0,25m veiskuldre. 

 

Det vil på denne internveien ikke være tilstrekkelig plass for å etablere tradisjonelle veigrøfter 
som vist i veinormalen. Vi har derfor foreslått en reguleringsbredde på 3,5m som da avsettes 
til felles kjørevei. Håndtering av overvann vil skje med lukkede drensgrøfter kombinert med 
overflatesluk.  Detaljer rundt en slik løsning utarbeides til byggeplan for veianlegg. 

 

Det er også utarbeidet normalprofiler og tverrprofiler for veien, se tegning FJ1 og U1. 

Normalprofiler på tegning F2-F3 er vist med snitt som går gjennom hele feltet for å vise 
sammenhengen mellom veier, hus og uteoppholdsareal. 

 

Snøopplag for Vei 11000 løses ved at areal mellom Internvei og Odalsveien samt areal i 
enden av veien ved pr.11095 benyttes. 

Det er laget en plantegning som viser de områder som er tiltenkt som snøopplagringsplass, 
arealene er vist med lys blå skravur, krf. Tegning C1. 

 
 

3. Felles avkjørsel i tråd med kommunens veinormal. 
 

Ved å flytte avkjørselen opp til Vei 2000 så blir det en større avstand mellom internveien til 
kjedede boliger (Vei 11000) og Odalsveien S (Vei 1000) slik at personbil kan opprettholde 
tilnærmet kjøremåte A ved utkjøring i Odalsveien. Kjøremåte A vil si at kjøretøy som svinger ut 
i tilstøtende vei ikke kommer over i motgående kjørefelt. 

 

For dokumentasjon av stigningsforhold henviser vi til tegning C2- lengdeprofiler. Her er 
lengdeprofil for Odalsveien (Vei 3000), Odalsveien S (Vei 1000), intern vei opp til blokkene 
(Vei 2000) og intern vei til de kjedede husene (Vei 11 000) vist. Lengdeprofil for Vei 2000 viser 
en utflating på 3% fra senter i Odalsveien S (Vei 1000) til pr. 2013,7 deretter en stigning på 
10% som tilfredsstiller kravene i vei og gatenormalen til Røyken kommune. 

 

 

4. Det må dokumenteres tilstrekkelig manøvreringsareal til søppelbil og 
planlegges slik at ikke søppelbiler kommer i konflikt med andre 
funksjoner som parkering, barn som leker mv. 

 
 

Vi har utarbeidet sporingsanalyser for de aktuelle dimensjonerende svingebevegelsene: 
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- Sporingsanalyse 1 og 2 viser inn- og utkjøring i Internveien (Vei 11000) fra Odalsveien 
S (Vei 1000). 

- Sporingsanalyse 3 viser kjøremønster for brannbil inn fra Odalsveien S (Vei 1000) 
frem til oppstillingsplass sentralt i området (Vei 2000, Pr. 2055). 

- Sporingsanalyse 4 viser Renovasjonsbil inn fra Odalsveien S (Vei 1000) frem til 
oppstillingsplass for tømming av avfallsbeholdere inkl. ryggebevegelse (vist i farger). 

- Sporing 5 viser svingebevegelse ut og inn fra oppstillingsplasser ved de kjedede 
husene. 

- Sporing 6 viser at personbil som kommer kjørende fra parkeringskjeller fritt kan 
passere utenfor oppstilt Renovasjonsbil. 

 

Når det gjelder eventuelle konflikter mellom renovasjonsbil og gående er det lagt opp til at de 
gående skal kunne gå fra feltet BBB til lekeplass og igjennom området til BKS1. De gående er 
derfor ikke kun henvist til å benytte samme vei som renovasjonsbil og personbiler. 

Vi ønsker også å vise til at krav til fortau inntreffer når antall boenheter overstiger 30 enheter. 
Vi mener derfor at det her kan aksepteres blandet trafikk for internvei, Vei 2000. 

 

Oppfyllelse av krav i Røyken kommunes veinormal 
 
Odalsveien S (Vei 1000). 
 

Vi mener at denne veien tilfredsstiller alle overordnede krav i veinormalen. 

 

 
Intern vei til blokkene (Vei 2000, mellom pr. 2000-2055). 
 

Kravene til veiklasse B1 i Røyken kommune er lagt til grunn for denne veien. 

Veiklasse B1 er for inntil 10 boenheter, men ved utvide veibredden til 4,0m + 0,25m skuldre på 
hver side mener vi at det kan tillates 22 boenheter tilknyttet veien. Det er også lagt til rette for 
brannbil og renovasjonsbil. 

 
 

Intern vei til kjedede boliger (Vei 11000). 
 

Kravene til veiklasse B1 i Røyken kommune er lagt til grunn for denne veien. 

Veien tilfredsstiller i all hovedsak kravene, men avviker på reguleringsbredde og 
dimensjonerende kjøretøy. 

Avvik fra reguleringsbredden er tidligere omtalt og begrunnet. 

Vi har valgt å dimensjonere veien for personbil da veien kun skal benyttes som adkomst til de 
kjedede boligene, renovasjonsbil skal ikke trafikkere veien. 


