
Veg og gateutforming, trafikkflyt 
Bruk av gater og gang-og sykkelveier 

 
Vegnettet vist ved svært viktige veier i rødt, viktige veier i blått, og andre relevante veier i grønt. 

Hovedveiene er Sentrumsvegen, Venneslavegen (Fylkesvegen) og Skolevegen. Andre viktige veier er 

Auravegen, Nesvegen, Tvidøblane og internveier i sentrum. Underordnede veier er f.eks Røllend, 

Vardehei, Døblebakken og Markveien. 

 

 



Gående og syklende 
 

 

Vegnett vist i sort, med arealer for gående og syklende i gult med krysningspunkter markert. 

De viktigste målpunktene for gående og syklende er selve sentrum og skolene.  

Barnetråkksundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med reguleringsplanen underbygger 

dette. 

I arbeidet med å finne en løsning for atkomst til nordre del av sentrum har man valgt en løsning hvor 

myke trafikanter fortsatt krysser fylkesvegen i plan. Dette stiller krav til utførselen av 

krysningspunkter. 

Her må man vurdere fartsreduserende tiltak og eventuell lysregulering. Overflater bør velges slik at 

de markerer at dette er en viktig krysning for myke trafikanter. God belysning er også viktig. 



Ny kryssing legges ved dagens kryssing. Her er det registrert en ulykke ved kryssing i SVV register. 

Ulykken skjedde mellom to biler og det var glatt da ulykken inntraff. Det er imidlertid registret hele 4 

ulykker ved nåværende kryss ved Røllend da fotgjengere forsøkte å krysse veien utenfor 

fotgjengerovergang. Det er derfor viktig ved utforming av ny vei at denne kryssingen gjøres så 

attraktiv som mulig, man bør også vurdere skilting og stengsler som motvirker at gående og syklende 

prøver å krysse kjørebanen utenfor regulert krysningspunkt. 

Økt fremkommelighet for myke trafikanter i og gjennom sentrumsområdene, gjør at kryssingen fra 

disse arealene til Auravegen som er skoleveg også blir viktig. Sykkelveg i Auravegen og 

Sentrumsvegen gjør at man får et skifte i Sentrumsvegen der denne møter Auravegen. Dette må 

være godt lesbart for alle trafikanter. 

Det er registrert flere ulykker i Auravegen der gående eller syklende oppholdt seg i vegbanen da de 

ble påkjørt. Flere av ulykkene skjedde da det var mørkt. Etablering av gang- og sykkelfelt i gaten sees 

på som et god trafikksikkerhetstiltak. 

 

Registrerte ulykker i planområdet, kilde SVV 

  



 

Auravegen 
Auravegen etableres som gang og sykkelgate. Veibredden smales inn til ett felt for kjørende, med 

møtelommer. Gående og syklende får separate traseer for å hindre konflikt. Grønn rabatt skiller 

myke og harde trafikanter og bidrar til å skape et hyggelig miljø. Denne rabatten kan også brukes til å 

samle overvann som kan tas opp i Torsbyvegen for å få nok menge "rent" vann til en visuelt flott 

vannelement. 

 

 

Forslag til utforming, gate(grå) med separate gang(lysegrå)- og sykkelveier(rødt). 

 



 
Skissevisualisering, mulig utforming 

 
Skissevisualisering, mulig utforming 

 Prinsippskisse, snitt vei. 



Sentrumsvegen 

 
Sentrumsvegen får egne sykkelfelt. Dette kan gjøres både som ett felt på en side av veien hvor det er 

plass til syklende i begge retninger, eller som felt på hver side. Vegen har stor nok bredde til begge 

løsninger. 

 

 

Ved å samle syklende i begge retninger i ett felt, vil man få færre krysninger mellom myke og harde 

trafikanter. Men for de syklende vil disse da møte andre syklende som sykler i motsatt retning. 

 



 

Skissevisualisering, mulig utforming – ett felt 

 

 
Ved to felt vil man få flere krysningspunkter mellom myke og harde trafikanter. Men da disse er 

fordelt på to sider, vil det for den enkelte syklende være samme situasjon som i ett felt for de som 

sykler på samme siden, mens for de syklende på andre siden av vegen er det færre farepunkter. 

 



 

 

Skissevisualisering, mulig utforming – to felt 

  



  

Torsbyvegen 
Torsbyvegen prioriteres for gående som gågate. Her kan man også ta opp bekker i grunnen. Man er 

som tidligere nevnt nødt til å samle overvann fra et utvalgt område f.eks langs Auravegen og 

oppsamlingsbaseng på naturlig høybrekk mellom gågate og Torsbyvegen for å få tilstrekkelig mengde 

rent vann til vannelement i gate. Tar man kun vann fra bekker lagt i rør vil dette være grumsete og 

ikke få den kvaliteten man ønsker i vannelement i vei. 

Man må også gjøre en vurdering av hvordan man får vannet ned i bakken igjen og under Fylkesvegen. 

Dette er spesielt viktig da man har en parkeringsgarasje på eiendom 6/321 som vil kunne fylles med 

vann dersom overvannet får renne videre uhindret. Man må derfor samle dette og lede det ned i 

eksisterende rør som kommer ut i elva på andre siden av veien for nevnte eiendom. 

 
Skissevisualisering, mulig utforming 



  

   
Inspirasjonsbilder – vannelementer i gate, kilde Pintrest 

 

  



Rundkjøring 
En ny rundkjøring er planlagt for å sikre ny atkomst til nordre del av sentrum, samt skape nytt 

påkoblingspunkt for Nesvegen, Sentrumsvegen og Røllend. 

 

Krysset muliggjør også nytt T-kryss for Vardehei Syd. 

Denne bør utbygges i to etapper; først etableres nytt T-kryss ved vardehei, men holdes stengt og 

man bruker dagens løsning med kjøring på gang- og sykkelvei til rundkjøring og ny Røllendveg er 

etablert og krysset kan tas i bruk. 

   

Vei fase 1     Vei fase 2 

For Røllend blir det etablert en ny vei som går parallelt med Venneslavegen og Nesvegen, og har 

utkjørsel i Nesvegen. Da utkjørsel ikke kunne legges lengre ut i Nesvegen, nærmere rundkjøring, vil 



kurvaturen i utkjøringen være slik at liten lastebil og større kjøretøy ikke kan svinge ut mot 

rundkjøring, men er nødt til å kjøre innover i Nesvegen, for å snu, før de kan kjøre ut igjen mot 

rundkjøringen. Dette er et kompromiss man har måttet gjøre for å få i stand en løsning som ivaretar 

trafikksikkerheten i rundkjøringen. Denne løsningen vil ha konsekvenser for bl.a renovasjonsbiler og 

snørydding i Røllend. Dette vil fortsatt kunne gjennomføres, men kjøresituasjonen for bilene blir mer 

komplisert. 

 

Ny veg Røllend. 

 

Vurdering av plassering avkjørsel, ut fra svinradier, personbil 



 

Vurdering av plassering avkjørsel, ut fra svingradier, liten lastebil 

 

Valgt løsning, med svingradius, lastebil. 

 

 

 



 
Skissevisualisering, mulig utforming sett mot syd rett ovenfor ny avkjøring til Vardehei Syd. 

 

 
Skissevisualisering, mulig utforming sett mot nord ved trekanten. 



 
Skissevisualisering, mulig utforming sett mot rundkjøring fra Nesvegen. 

 

 
Skissevisualisering, mulig utforming sett mot rundkjøring fra Sentrumsvegen. 


