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Uttalelse til arbeid med reguleringsplan for Vestre Ulvin Morskogen i Eidsvoll   

Vi viser til epost sendt 09.04.2018 fra ANKR rådgiving AS. 
 
Beskrivelse av saken 
ANKR rådgivning ber Statens vegvesen vurdere innsendte tegninger for utbedring av krysset 
mellom fv. 512 (Trondheimsvegen) og privat veg Ulvinmyravegen. 
 
I notat datert 03.04.2018 redegjør ANKR rådgivning for valg av løsning for utbedring av dagens 
kryss mellom fv. 512 og Ulvinmyravegen. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til arbeid med reguleringsplan 
 
1. Regulering av kryss 

Statens vegvesen kan akseptere at krysset mellom fv. 512 og Ulvinmyravegen reguleres med 
utforming og frisikt som vist på mottatte tegninger merket med nr. 201, nr. 901 og nr. 902. 
 

2. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for kryss 
Det må i reguleringsplanen tas med en rekkefølgebestemmelse som sier at Statens vegvesen 
skal godkjenne byggeplan for regulert kryss mellom fv. 512 og Ulvinmyravegen før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging/utbedring av krysset. 
 
 

Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
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Til: Statens vegvesen v/Torhild Sletten Dato: 2018-04-03 
Kopi: Eidsvollarkitekten v/Erik Ruud Fra: ANKR rådgivning v/ 

Nils Kristian Raddum 
  Oppdragsnr: 180202 

 

Reguleringsplan for Vestre Ulvin, Morskogen – Dimensjoneringskriterier 

og redegjørelse for planlagt avkjørsel 

Bakgrunn 
ANKR rådgivning er forespurt av Eidsvollarkitekten om vi kan bistå med avklaring av løsning for 

avkjørsel ut på Trondheimsvegen, fra planområdet Morskogen i Eidsvoll kommune. Dette notatet er 

derfor en redegjørelse for valgt løsning på vedlagte vegtegninger for avkjørselen. 

Vurdering av kryss eller avkjørsel 
For vurdering av om en avkjørsel kan utformes som avkjørsel, eller om denne må dimensjoneres som 

kryss, legges det til grunn trafikkmengde i primærveg og i avkjørselen. I Statens vegvesens Håndbok 

N100 er det anbefalte kriterier for om man skal legge til grunn dimensjoneringskrav for avkjørsel eller 

kryss. Følgende krav er gitt: 

Avkjørsler med ÅDT > 50 og ÅDT på primærvegen > 2 000 bør utformes som kryss. 

Fra NVDB kartdata på nett har vi hentet ut ÅDT (årsdøgntrafikk) på primærvegen (Trondheimsvegen) 

på 100 ÅDT forbi planområdet. Dette er en ÅDT betydelig under kravet beskrevet over. Det er ikke 

gjort tellinger i avkjørselen, så derfor eksistere det ikke detaljerte tall for ÅDT i sekundærvegen 

(Ulvinmyravegen). Det er talt til ca 25 boliger/fritidsboliger som sokner til den private vegen. Vegen 

er ingen naturlig gjennomfartsveg, slik at det er forventet at ÅDT på denne nødvendigvis vil være 

mindre enn på Trondheimsvegen. 

Dette viser at den samlede trafikkmengden i avkjørselen er betydelig under kriteriet for 

primærvegen. Det er en viss mulighet for at trafikken i sekundærvegen er over 50 ÅDT, men det er 

ikke rimelig å anta at dette er vesentlig, da det vil være en andel forbipasserende trafikk på 

Trondheimsvegen. Med bakgrunn i dette vil vi mene at den samlede trafikkbelastningen i avkjørselen 

er av en slik størrelse at det kan legges til grunn en geometrisk utforming som for avkjørsel og ikke 

som kryss. 

Dimensjoneringskriterier 
I tabellen under er dimensjoneringskriterier og valgte størrelser for løsningen gitt. Primærvegen er en 

eksisterende, eldre veg, og passer derfor ikke helt inn i en definert dimensjoneringsklasse.  

Element Dimensjonerende 
størrelse 

Kommentar 

Primærveg   

ÅDT primærveg 100  

Fartsgrense 60 km/t  

Stoppsikt 70 m Basert på H1 Øvrige hovedveger med hastighet 
60 km/t. 
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Vegbredde Ca 6,0 m Målt i kartgrunnlag. 

Min horisontalkurve - Vegen ligger som en rettstrekke forbi avkjørselen. 

Min vertikalkurve lav - Ikke sjekket ut 

Min vertikalkurve høy - Ikke sjekket ut 

Klotoider Ja  

Breddeutvidelser i kurver Ja  

Stigning 5 % Sør for avkjørselen er primærvegen tilnærmet 
horisontal. Nord for avkjørselen faller vegen med 
ca 5 % før den igjen flater ut på et lavere platå. 

Avkjørsel   

ÅDT sekundærveg < 100 Trafikkmengden er ikke talt, men den må naturlig 
nok være betydelig lavere enn i primærvegen. 

Vegbredde 4,0 m + 0,25 
skulder 

 

Kjøremåte i avkjørsel Lastebil, C  

Min horisontalkurve Rh = 13m  

Min vertikalkurve lav Rv = 40 m Lavbrekk inn mot primærveg har radius Rv = 50m 

Min vertikalkurve høy Rv = 60 m  

Klotoider -  

Breddeutvidelse i kurver Ja Det er lagt inn breddeutvidelse i kurven inn mot 
primærvegen. Dette er gjort for å sikre plass for 
lastebil som kommer sørfra, og skal svinge opp. 
Breddeutvidelsen er tilpasset sporingskurve for 
Lastebil. 

Maks stigning 12,5 % Fall inn mot avkjørsel har stigning 12,31 % før 
tilpasning mot primærvegen. 

Sikttrekant 6m x 70m Siden det ikke er gjort tellinger i avkjørselen, 
legger vi til grunn en sikttrekant for trafikk >50 
ÅDT. Fartsgrensen i primærveg = 60 km/t. 

 

Konklusjon 
Herværende notat er sammen med vedlagte tegninger en redegjørelse for justering av avkjørsel ut 

på Tronheimsvegen. Med utgangspunkt i det ovenstående og dimensjoneringskriterier gitt i Statens 

vegvesens Håndbok N100, mener vi at vedlagte tegninger viser en akseptabel og god løsning for 

justering av avkjørselen. 

Vi imøteser en vurdering av forelagte dokumenter fra Statens vegvesen, for avklaring av avkjørselen 

og det videre planarbeidet for Morskogen. 

Vedlegg 
1. B-tegning med angivelse av sikt 

2. C-tegning, Plan og profil 

3. E-tegning, Tilpasning til eksisterende terreng 

4. U-tegninger, Tverrprofiler 
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