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Søknad om fravik fra vegnormalene på fv 128 i Spydeberg

Vedlegg
1 Brev fra Statens vegvesen av 11.03.16 : Søknad om fravik fra vegnormalene på 

fylkesveg 128 i Spydeberg
2 Søknad om fravik - rundkjøringer på fv 128 i Spydeberg kommune
3 Kart 1
4 Kart 2
5 Kart 3
6 Trafikkvurdering - Asplan VIAK

Bakgrunn for saken
Østfold fylkeskommune har vedtatt at vegnormalene til Statens vegvesen skal gjelde også på 
fylkesveiene. Ved fravik fra vegnormalene er det fylkeskommunen som er fraviksmyndighet. 
Det foreligger søknad om fravik på fv 128 for bygging av to nye rundkjøringer i Spydeberg 
kommune.

Fakta
Spydeberg kommune ønsket seg opprinnelig rundkjøringer med ytre diameter på 20 meter, 
mens håndbok N100 veg- og gateutforming krever at den ytre diameter i rundkjøringer på
2-feltsveger skal være minst 30 meter. Spydeberg kommune mente at deres forslag til 
rundkjøring ville være mer i tråd med det bygatepreget de ønsker langs fylkesveg 128, mens
Statens vegvesen var opptatt av å ivareta fylkesveg 128 sin funksjon som en regional 
hovedveg, i tillegg til dens funksjon som omkjøringsveg for en tunellstrekning på ny E18.

Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Spydeberg kommune har gjennomført en 
møteserie som resulterte i et kompromiss der Spydeberg kommune kunne planlegge med 
rundkjøringer som hadde mindre ytre diameter enn 30 meter, så fremt disse tilfredsstilte 
vegnormalenes krav til funksjon. Spydeberg kommune kom da opp med to rundkjøringer 
med ytre diameter på 26 meter. Statens vegvesen har i sin vurdering synliggjort at en ytre 
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diameter på mindre enn 28 meter er under absolutte anbefalte minimum. Det foreslås 
likevel et unntak for den ene rundkjøringen med diameter 26 meter av hensyn til begrenset 
plass og nærliggende bygninger. 
Rundkjøringen med Stasjonsgata får da D= 26m og rundkjøringen med Rolls veg fra D=28m.
Begge disse løsningene er omforente med Spydeberg kommune.

Fylkesrådmannens vurdering
Vegnormalene er et godt verktøy for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet. I enkelte 
tilfeller er det vanskelig å oppfylle vegnormalenes krav og det er derfor lagt opp til et system 
der det er mulig å få vurdert og gjennomført avvik. I fravik for to rundkjøringer på fv 128 i 
Spydeberg kommune har Statens Vegvesen hatt en dialog med kommunen og 
fylkeskommunen om å få til en løsning som partene kan akseptere. Fylkesrådmannen ser 
dette som en positiv og konstruktiv prosess for å finne løsninger. Når Spydeberg kommune 
også aksepterer den foreslåtte løsningen mener fylkesrådmannen det er naturlig at 
fylkeskommunen vedtar avviket fra vegnormalene.
Fraviket har ingen konsekvens for framkommelighet.

Fylkesrådmannens anbefaling
Østfold fylkeskommune godkjenner søknad om fravik fra vegnormalene for to rundkjøringer 
på fv 128 til:
- Rundkjøringen på fv 128 med Stasjonsgata får D= 26m 
- Rundkjøringen på fv 128 med Rolls veg fra D=28m

Sarpsborg, 6. mai 2016

Odd Roald Andreassen Håkon Johnsen
kst. fylkesrådmann fylkesdirektør

Komitélederens behandling
Ingen endring.

Komitélederens forslag til innstilling
Østfold fylkeskommune godkjenner søknad om fravik fra vegnormalene for to rundkjøringer 
på fv 128 til:
- Rundkjøringen på fv 128 med Stasjonsgata får D= 26m 
- Rundkjøringen på fv 128 med Rolls veg fra D=28m
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Sarpsborg, 24. mai 2016

Olav Moe
leder av samferdselskomiteen


