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SAMMENDRAG
Det utarbeides reguleringsplan for Nordeidbrekka, og i forbindelse med vegtiltak og tilbakemeldinger
frå Statens vegvesen og Bergen kommune er det ønskelig fra oppdragsgiver at vi svarer ut spørsmål
og kommentarer.

1.

TILBAKEMELDING FRA STATENS VEGVESEN

Statens vegvesen har følgende tilbakemelding på innsendt forslag til vegutbedring:
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-

Vi legger fortausareal inntil vegen.
Det er ikkje avklart behov for rekkverk, men langs Steinsvikvegen retning Lagunen er det
tilsvarende løsning med rekkverk mellom kjørebane og fortau. For primærveg med
farstgrense 60 km/t eller minder ( her 50 km/t) vurderes behovet ved hvert enkelt tilfelle ut
fra forholdene på stedet. Fraktilen (gjennomsnittsfarten) er på 67,5 km/t på denne
strekningen som gir grunnlag for rekkverk slik vi ser det. Statens vegvesen skulle
gjennomføre nye trafikkmålinger for denne strekningen, vi har ikkje mottatt dette og legger
derfor de trafikkdata vi har tilgjengelig til grunn.
Det vi tenker er at det bør være rekkverk for å sikre at kryssing av Steinsvikvegen skjer ved
tilrettelagt kryssingspunkt/ gangfelt, samt at det er gjennomført samme standard langs
vegstrekningen. Vi foreslår at det legges inn rekkverksrom 0,75 m i reguleringsplanen.
Bildet er fra Steinsvikvegen ved avkjøring til barnehage/ søvikbanen.

Fra N101 Rekkverk:

-

Vi vurderer siktlinjer for gangfelt mot eksisterende jersy med støyskjerm.
Vi legger inn siktlinjer som grunnlag for reguleringsplanen. Det tas hensyn til terrenget når
det legges inn arealbeslag til SVG og midlertidig anleggsbelte.
Dråpen er tilpasset kjørefelt/ linjeføring, men kan reduseres noe. Vi vurderer denne. Til
regulering tegnes denne opp enten som SVT eller som linjer for kjørefelt. Anbefaler at denne
vurderes på nytt i byggeplan. Arealet som er satt av til kryss er tilstrekkelig, det blir eventuelt
å redusere trafikkøy noe mot tilstøtende veg. Trafikkøy er ikkje tenkt som kryssingspunkt for
gående.
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2.

TILBAKEMELDING FRA BERGEN KOMMUNE

Statens vegvesen har følgende tilbakemelding på innsendt forslag til vegutbedring:

-

For kryssende fra planområdet mot Grunnane og mot busslomme retning Lagunen etableres
det fortausløsning mellom nedkjøring til garasjeanlegg i planområdet og til ca der trafikkøy i
krysset mot Steinsvikvegen begynner. Det anbefales tilrettelagt kryssingspunkt mellom
kryssene som gir best plassering for gående som skal enten til bussholdeplass eller til
Grunnane (grønt merket område i bildet under).
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-

Tilbaketrukket fortau ved kryss mot sykehjemmet: Hovedtrafikken ut fra sykehjemmet
svinger til høyr mot Steinsvikvegen. Der er høyreregel i området, slik at trafikk ut fra
sykehjemmet har forkjørsrett og ikkje vil måtte stå i krysset. I tillegg er bredden på krysset
relativ kort, og det vil virke naturlig å gå rett frem i stedet for 5m inn for å krysse, og det er å
anta at kryssing vil skje slik. Med dette som grunnlag ser vi ikkje behovet for å legge fortauet
5m inn i krysset. Er det likavel ønskelig kan dette gjøres i reguleringsplanen.

-

Kryssutforming ved privat del Grunnane. Krysset mot Grunnane er utført etter N100 mtp sikt
og dimmensjonerende kjøretøy lastebil. Det er gjennomført sporinger som sikrer at det er
tilstrekkelig breddeutvidelse for lastebil med kjøremåte B inn, og kjøremåte A ut av krysset.
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