
Søknad om fravik        Her finner du brukerveiledning 
Del 1 - søknadsdel 
 

Skal fylles ut av fravikssøker  Region: Øst 

 Fravikssøker: Spydeberg kommune 

 Dato: 26.11.2015 

Prosjekt (navn): Områdeplan for Myra/TEBO, Spydeberg kommune 

Vegnr: FV 128 Parsell: - Objektnr
1
: - 

ÅDT (i dag): 5040 Fartsgrense: 50 Dim.klasse:  Gate med to kjørefelt  

ÅDT (dim. år): 6100 Tegn.nr: B031  
E031  

E033  

E040  
E041  

SVEISnr.: 2015/222361 

Håndbok/dokument det søkes fravik fra: 

Håndbok N100:  Håndbok N101:  Håndbok N200:  Håndbok N300:  

Håndbok N301:  Håndbok N302:  Håndbok N303:  Håndbok N400:  

Håndbok N500:  Håndbok R510:  Eventuelle rundskriv: Tekst her 

Krav det søkes fravik fra (Det skal kun være ett vegnormalkrav per fraviksskjema): 

 

Krav: 

 

Beskrivelse, begrunnelse: 
Myndighet til fravik

2
 

Region Vegdir. Fylkesk. 

E.1.2 (N100) 

«På 2-feltsveger bør den 

ytre diameteren være minst 

30 m» 

 

Rundkjøringer planlegges med ytre diameter 26m. 

Denne størrelsen harmonerer bedre med 

områdeplanens overordnet målsetning om 

sentrumsutvikling i området, gjenspeiler rollen 

som nedklassifisert vei og ivaretar hensynet til 

tilgrensende omgivelser. 

   

Vedlegg som følger saken: Vedlagt ligger følgende veitegninger,  

samt Trafikkvurdering og kopi av mailveksling med SVV: 

B031 - oversiktstegning vei  

E031 – krysstegning FV 128/Stasjonsgata  

E033 – krysstegning FV 128/Rolls vei 

E040 - sporingskurver 

E041 - avbøying 

Vedlegg 1_Trafikkvurdering_22.11.2015 

Vedlegg 2_Avsluttende avklaringer mht D26 (16.11.2015, mailveksling m SVV) 

Konsekvenser av fravik: 

Konsekvenser for teknisk kvalitet: 

Ingen. 

Konsekvenser for sikkerhet (for trafikantene): 

Ingen. 

Konsekvenser for miljøkvalitet, ytre miljø og HMS: 

Ingen. 

Konsekvenser for estetikk: 

Rundkjøring med ytre diameter 26m vurderes som en bedre estetisk løsning i denne saken. Denne størrelsen 

vurderes å gjenspeile rollen som nedklassifisert vei, da rundkjøringene vil fremstå mer stedstilpasset og med 

dimensjoner som bedre ivaretar målsetningen om et bymessig gatebilde.  

Konsekvenser for økonomi: 

Marginale. Potensielt rimeligere gjennomføring som følge av totalt mindre areal. 

 

Konsekvenser for framkommelighet (Gjelder alle kjøretøy- og trafikantgrupper): 

Ingen. Det vises til vedlagte tegninger. 

Andre konsekvenser: 

Ingen. 

 

                                                           
1
 Gjelder bruer. 

2
 Se kvalitetssystemet for nærmere beskrivelse av myndighetsroller 

http://webhotell.vegvesen.no/Prosesskartlegging/DOKUMENTER/Etat/VTR/Fravik/Brukerveiledning_fraviksskjema_bokmål.docx


Forslag til avbøtende tiltak: 

Beplanting av trær langs tilfartsveier, bymessig utforming av sentraløy og tilgrensende samferdselsanlegg og 

etablering av gangfelt – fartsreduserende virkning..  

 

   

Skal fylles ut av prosjekteier Prosjekteier: Spydeberg kommune 

 Dato: 26.11.2015 

Prosjekteier er enig i søknaden  

 

 

  



Søknad om fravik 
Del 2 – behandlingsdel 
 
Skal fylles ut av Regionvegkontoret Region: Øst 
 Saksbehandler - region: Arek Zielinkiewicz 

 Dato: 17.02.2016 

Regionvegkontorets begrunnelse for vedtak eller anbefaling: Godkjent Ikke 

godkjent 

Anbefalt Ikke 

anbefalt
3
 

Vi har dårlige erfaringer vedrørende rundkjøringer med ytre 

diameter på 26-29m. Dette verdiområde danner ofte konflikt 

mellom avbøyningskrav som krever større diametere av 

sentraløyer og fremkommelighet for dimensjonerende kjøretøy 

som øker behov for større bredde av et sirkulasjonsareal. Slike 

størrelser kan eventuelt benyttes på små rundkjøringer på mer 

lokale veger med liten andel tunge kjøretøy og busser. Fv. 128 

med ÅDT på ca. 5000 er ikke en lokal veg. Særlig diameter på 

D=26m medvirker til for liten diameter av sentraløy og dermed 

dårlig avbøyning hvis fremkommelighets krav skal oppnås.  

 

Vi setter pris på at søknaden er bra beskrevet og at ulike 

diametere ble vurdert men avbøyningskrav er ikke tilfredsstilt 

med ytre diameter på 26m. Det skulle dermed bli mulig å kjøre 

gjennom rundkjøringene med høyere fart (spesielt om natten 

ved mindre trafikk). Våre tidligere erfaringer tilsier D=28m 

som absolutt minimum, men vi skal unntaksvis akseptere 

D=26m i rundkjøringen med Stasjonsgata på grunnet av 

begrenset plass og nærliggende bygninger. Vedlagte tegninger 

tilsier at avbøyningskrav ikke er tilfredsstilt. Derfor legger vi 

vekt på at det ble planlagt en optisk innsnevring av kjørefelt 

ved bruk av midtrabatt på begge innfarter og en avbøyning i 

plan på innfarten østfra inn mot rundkjøringen. Dette er et tiltak 

som kommer til å sikre lav fart ved kjøring gjennom 

rundkjøringen rett frem langs fv. 128. Dermed skal for store 

kjørekurver på rundkjøringen ikke bli kritiske i forhold til 

ulykkesrisiko. 

 

Rundkjøringen med Rolls Veg må ha minst ytre diameter på 

D=28m. Det er ingen begrunnelse for å minske enda diameter 

på denne rundkjøringen. 

 

Med overnevnte økningen av ytre diameter på rundkjøringen 

med Rolls Veg, godkjenner vi fraviket. Godkjenningen er vår 

kvalitetssikring av fravikssaker for fylkeskommunen som er 

fraviksmyndighet for fylkesvegnettet. 

 

 

    

Videre saksgang: 

Sendes til 

Vegdirektoratet 

for behandling
4
 

 

Sendes til 

fylkeskommunen 

for behandling
5
 

 
Melding om fravik 

til Vegdirektoratet
6
 

 Retur til søker  

   

                                                           
3
 Brukes kun ved fravikssøknader på fylkesveg. Hvis ikke annet er avtalt kan regionene kun gi tilråding om 

fravik på fylkesveg (se avtaleoversikt i kvalitetssystemet). Vedtak gjøres i fylkeskommunen. 
4
 Fravikssøknaden sendes til Vegdirektoratet via SVEIS til Postmottak Vegdirektoratet 

5
 Se kvalitetssystemet hvilke rutiner den enkelte region har i forhold til hvem som oversender søknaden til 

fylkeskommunen (se avtaleoversikt i kvalitetssystemet) 
6
 Meldingen sendes til Vegdirektoratet via SVEIS til Postmottak vegdirektoratet 

http://svvpqlm02/svv/Document/92e78234-84e1-44f0-94a3-b20691988c33.html
http://svvpqlm02/svv/Document/92e78234-84e1-44f0-94a3-b20691988c33.html


Skal fylles ut av Vegdirektoratet/Fylkeskommunen (Fk) Saksbehandler – Vd/Fk: Navn påføres her 

 Dato: Dato påføres her 

Vegdirektoratets/fylkeskommunens begrunnelse for vedtak: 
Godkjent 

Ikke 

godkjent 

Tekst her 

 
  

 

Rev. 26.11.2014 


