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1. VEG 
 

1.1. GRUNNLAGSMATERIALE 

Enkelt kartgrunnlag med høydedata og eksisterende eiendomsgrenser er brukt som grunnlagsdata. 

Vest for E6 er tentativ situasjonsplan for den nye tomten lagt til grunn for prosjektering av GSV, vi 

har prøvd å tilpasse vår prosjektering denne situasjonsplanen så langt det lar seg.  

 

1.2. HORISONTALKURVATUR 

Følgende er lagt til grunn ved tegning av horisontalkurvatur: 

• Øst for E6 ligger vår senterlinje GSV på eiendomsgrense mellom eiendommene GNR/BNR 

55/14 og 55/68. 

• I øst (v/startprofilet) kobles GSV til eksisterende fortau langs Industriveien. 

• Ca. de første 10 meterne av GSV blir satt av til og fungerer som kombinert adkomst for 

eiendom GNR/BNR 55/14 med dimensjonerende kjøretøy L=Lastebil (12 meter lang). Dette 

er ivaretatt med egen sporingsanalyse - Dim. kjøretøy kan både kjøre inn og ut gjennom 

denne åpningen og samtidig snu inne på eiendommen.  

• Minste horisontalkurveradius er 40 meter. Etter E6 kryssing og ved endeavslutning i vest er 

det brukt 6 meter. 

• Krysser E6 med 70 / 110 grader vinkel. 

• Tverrprofil GSV 0,25+3+0,25 = 3,5 m + 0,5 opphøyd rabatt (m/ kantsteins vis høyde) på 

begge sider - Totalt 4,5 meter.  

• For fremtiden er det satt av på vestsiden av E6 senterlinje minimum 4,5 m bredde på E6 

(halvparten av 9 m reguleringsbredde), 3 m rabatt (f.eks grøft) og 3,5 m GSV langs E6 - Totalt 

11 meter.  

• På østsiden av E6 senterlinje er det satt av minimum 4,5 m bredde på E6 (halvparten av 9 m 

reguleringsbredde) og 0,5 m rekkverksrom for brurekkverk - Totalt 5 meter.  

 

 
Figur 1-1: Geometrikrav for gang- og/eller sykkelveg, punkt D.2.2 i håndbok N100:2019 
 

1.3. VERTIKALKURVATUR 

GSV er prosjektert med maks stigning på 7%, og lengden på denne stigningen overstiger ikke 100 

meter. Vi krysser 4 meter under eksisterende E6.   
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Figur 1-2: Skjermbilde av Novapoint modell – Sett ovenfra fra øst 
 

 
Figur 1-3: Skjermbilde av Novapoint modell – Sett mot krysningspunkt fra øst.  
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Figur 1-4: Skjermbilde av Novapoint modell – Sett mot krysningspunkt fra vest. 

 

 
Figur 1-5: Skjermbilde av Novapoint modell – Selve krysningspunkt sett fra øst.  
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1.4. SIDEOMRÅDE 

På sideområdene etter 0,5 opphøyd rabatt (m/ kantsteins vis høyde) er det tenkt tørrstein mur da 

denne type mur er mer arealkrevende enn plasstøpt betong mur. Ved evt. valg av plasstøpt betong 

mur ved detaljprosjektering senere skal det være plass for denne løsningen også. Steinmur er tegnet 

inn med 1,25 meter bredde og 3:1 helning. Mur løsning fortsetter på begge sider av GSV omtrent 

helt fram E6 kryssing. Den ene siden av GSV (mot sør ved krysningspunktet) går fra mur til 1:2 

helning pga. frisikt og forbedret siktforhold. Vest for E6 kryssing fortsetter muren ca. 35 meter på 

den ene siden av GSV mot den nye tomten i nordvest. På den andre siden av GSV fortsetter 1:2 

helning, men møter mur løsning fra fremtidig tenkt GSV over og langs E6. Senere ved 

detaljprosjektering kan 1:1 helning brukes framfor 1:2 helning (mot sør ved krysningspunktet) 

avhengig av valgt materiale på helningen. Med 1:2 helning slik vi har prosjektert nå skal det i allefall 

være mulig med jordskjæring her. For øvrig all fylling og skjæring har vi prosjektert nå med 1:2 

helning.  

 
Figur 1-6: Prinsipp og dimensjoner på tørrstein mur - Veileder for dimensjonering av erosjonssikring 
av Stein Lars Jenssen (NTNU) og Einar Tesaker (Tesaker vann AS). 
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1.5. SIKTKRAV 

Det er brukt 40 meter stoppsikt for syklende. Dette har medført at vi måtte breddeutvide noe (m/ 

0,75 m fra 0,5 - 1,25 meter) på opphøyd rabatt (m/ kantsteins vis høyde) på nordsiden av GSV etter 

E6 kryssing i vest. For å få bedre siktforhold er det ellers valgt bruløsning istedenfor kulvert ved 

krysningspunktet.  

For å beregne Frisikt for avkjørsel er det gitt fartsgrense for Fagerlidal veien: 30 km/t (kilde SVV 

veidatabank). Følgende har vi som krav mtp. avkjørsler i håndbok N100: 

 
Figur 1-7: Siktkrav i avkjørsler, punkt D.1.4.2 i håndbok N100:2019 
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Vi antar at veien dimensjoneres som «Hø2 – Øvrige hovedveger» hvor Rh er målt til 100 meter. Fra 

tabell (C.9) får vi LS (stoppsikt) lik 65 meter. L2 antas til 4 meter. 

 
Figur 1-8: Hovedvegstyper, punkt C.3 i håndbok N100:2019 
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2. VA

2.1. VANN OG AVLØP

Planlagt undergang vil komme i konflikt med eksisterende VA- ledninger. Gjelder spillvann fra kum 

5131 til kum 5172, overvann fra kum 5130 til kum 5171 og vannledning fra kum 5129 og som 

avsluttes i ters ved kum 5171. 

Ledninger legges om som vist på tegning H-01. Vi kobler oss inn på ledningene ca 5 meter fra 

eksisterende kummer. Slag rundt ny undergang legges med langbend. Ledninger isoleres med kasse. 

Ledninger legges minimum 3 meter fra vegg i undergang for å sikre mot frost. 

Kummer 5171 og 5172 re-etableres der ledninger avsluttes. De klargjøres for fremtidig tilkobling fra 

nytt forretningsbygg. 

WSP er ikke engasjert som rådgivere for selve forretningsbygget, så vi kan ikke si noe om nøyaktig 

behov for spillvannsledning og vannledning til dette. Men vi har brukt erfaringstall og etter disse er 

det tilstrekkelig med en spillvannsledning ø160 og vannledning ø160 for å dekke behov. Vi har ikke 

informasjon om vanntrykket. Vi anbefaler at prosjekterende på forretningsbygget konsulteres før 

arbeider på begynnes. 

Koter på eksisterende VA-ledninger i tilknytningspunktet er ikke innmålt, og de må sjekkes ved 

oppstart av gravearbeidene. 

For vannledning legges det 160 PE100 SDR11, for spillvann legges det 160 PVC SN8 og overvann 

legges som 300 PVC SN8.

2.2. OVERVANN 

Det er ikke tilstrekkelig fall fra bunn av undergangen til eksisterende OV ledning. Laveste kote i 

undergangen er foreløpig på 32,78 mens kote på OV ledning i Industriveien er på 32,87. Vi ser at det 

ikke er gjennomførbart å heve undergangen slik at det blir selvfall fra sluk i undergang til OV ledning. 

Geologisk rapport sier at det er stort sett sand i grunnen, og en beregning etter Hysens formel etter 

resultater av sikteprøve gir at massene har en infiltrasjonsevne på 0,018 m/d noe som normalt sett 

er mer enn bra nok for å kunne infiltrere alt overvann i lokalt i bakken. Men tilbakemeldinger fra 

kommunen er at pga tele problematikk vil synkekum ikke fungere i det aktuelle området. Så det må 

settes ned en pumpekum for overvann. Denne plasseres ved den re- etablerte kumgruppen. Avløp 

føres fra to sluk i undergangen til pumpekum og overvannet pumpes så tilbake til den omlagte 

overvannsledningen. Pumpekum med to pumper som alternerer og alarm med GSM sender. Det er 

ikke avklart hvor strømtilførsel skal komme fra. 
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3. KONSTRUKSJON 
Pga. siktkrav for GS-veg er det kommet frem forslag om en åpen konstruksjon (under hovedveg) 

tilsvarende undergangen «Olav V» som bygget i prosjektet Bodøpakken (bilder under). 

 

 
Figur 3-1: Eksempelbilder fra åpen konstruksjon (under hovedveg) 
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Dette er en ett-spenns bru kledd inn med gjennomgående tørrsteinsmur langs GS-veg på den ene 

siden, og skråningshelning på den andre siden (steinbelagt i skyggesonen). Helningen åpner opp 

området under hovedveg og bidrar til å gi bedre siktforhold for GS-vegen. 

Konstruksjonen antas å være en slakkarmert betongplate med spennvidde mellom 13-15 meter og 

med platetykkelse 600-750 mm. Bredde av konstruksjonen i henhold til føringskanter for hovedveg. 

Konstruksjonen utstyres med kantbjelker og kjøresterkt brurekkverk langs sidekanter (500 mm 

kantbjelker). 

Frihøyde for GS-veger er generelt 3,1 meter. GS-vegen legges 4,0 meter under hovedveg, dvs. det er 

plass til 800 mm betong dersom man antar 100 mm slitelag på konstruksjonen. 

Figur 3-2: Krav til frihøyde for GS-veg, punkt E.4 i håndbok N100:2019 
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