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FORSLAG TIL TRAFIKKLØSNINGER FOR MOSEIDMOEN OMRÅDEPLAN 

Nedenfor gjennomgås forslag til veg- og trafikkløsninger i Moseidmoen der disse forslås endret fra 

dagens situasjon. Dette gjelder følgende strekninger og tema: 

 

• Fv. 454 Bruvegen 

• Drivenesvegen (nord-sørgående) 

• Fv.7 Drivenesvegen 

• Fv7. Ravnåsvegen (øvre del) 

• Krysset Drivenesvegen x Ravnåsvegen x Hunsfosvegen 

• Stemhei 

• Intern gang- og sykkelforbindelse gjennom Moseidmoen 

• Boligvegene i Moseidmoen 

• Parkeringsnorm 

 

Fv 454 Bruvegen, mellom rundkjøring og bru over Otra 

Det antas at fartsgrensen (50 km/t) beholdes, da den forbinder to veger med fartsgrense på 60 km/t og 

er en fylkesveg. 

 

Bruvegen bør utbedres med gang- og sykkelveg på sørsiden av kjørebanen, separert fra kjørebanen 

med en gressrabatt. Utformingen foreslås å være lik dagens utforming langsmed Drivenesvegen 

vestover – 3 m bred gang- og sykkelveg. Rabatten kan reduseres til 1,5 m (minste tillatte bredde ved 

fartsgrense 50 km/t). En slik bredde innebærer god separasjon mellom gående/syklende og biler. Om 

bredden økes til 2 m muliggjøres beplantning av trerekke i rabatten. Rabatten må smales inn mot bruen 

og etterhvert erstattes av gjerde, slik at det blir en god overgang til gang- og sykkelveien langsmed 

bruen.  

 

Der innsiden av gang- og sykkelvegen er parkeringsareal, bør en gressrabatt (ev. beplantet rabatt) på 

minst 1 m skille parkeringsarealet fra gang- og sykkelveien. Alternativt et gjerde. Dette for å unngå 

feilkjøring og overheng av parkerte biler inn på gang- og sykkelvegen. Direkte adkomster på sørsiden 

flyttes til sideveger, og nye adkomster legges til sideveger. 

 

På nordsiden av kjørebanen bør det anlegges et fortau på 2,5 m bredde mellom Ringveien øst og vest. 

Dette er særlig viktig ved fortetting av dette området og en fartsgrense på 50 km/t. Det må i 



 

 

utformingen være tydelig at avkjørslene krysser fortauet og ikke omvendt. I hver ende må gangfelt 

muliggjøre sikker kryssing til sørsiden av kjørebanen. Gangfeltene plasseres vest for kryssene og 

fortauet føres forbi gangfeltet. 

 

Bussholdeplassene ved Stemhei løses som kantstopp, dvs. at bussen stopper i kjørebanen med opphøyd 

venteareal på fortau og på asfaltert del av grøntrabatten. 

 

Kryss med sideveger bør strammes opp for å gi kortest mulig krysningsavstand, dette gjelder spesielt 

kryss med Ringveien (øst), Stemhei, Eidsvollvegen. 

 

Dette vil gi en total vegbredde på 13,5 m, ev. 15 m inkludert bredere rabatt mot kjørebanen og 1 m 

rabatt på innsiden av gang- og sykkelvei. Dagens vegbredde er på mellom 11 og 12,5 m, og dagens 

maksimale areal mellom eiendomsgrenser er på 16,5 m (i vestenden). Mest naturlig arealfordeling er at 

kjørebanen ligger som den er, og ev. ekstra areal for fortau tas på nordsiden og areal for gang- og 

sykkelvei med rabatt på sørsiden. Dette vil gi en god veglinje mellom rundkjøringen og bruen. Og 

medføre noe begrenset eiendomserverv, samt en reduksjon i tilgjengelig parkeringsareal ved Stemhei. 

 

 

Figur 1: Bruvegen vegtverrsnitt 

 

Foreslått løsning avviker fra Kommunedelplan for sykkel (2014), men medfører færre systemskifter og 

bygger på eksisterende infrastruktur. Det anbefales ikke sykkelfelt her, spesielt ikke om det ikke 

videreføres inn mot Vennesla sentrum, som vil medføre en ombygging av dagens bru over Otra. 

 

 

Drivenesvegen (nord-sørgående), mellom Bruvegen og Ravnåsvegen 

 

Det anbefales at dagens vikepliktsregulering (høyreregel) opphører og at det innføres forkjørsregulering 

av Drivenesvegen. Da Drivenesvegen er en tydelig mer overordnet veg med mer trafikk enn alle 

sidevegene er det naturlig at den gis forkjørsrett. Antakelig er det mange som allerede i dag oppfatter 

vegen som en forskjørsveg og kjører deretter. Forkjørsregulering av vegen vil gi klare regler som 

samsvarer med vegens mer overordnede funksjon og utforming. 

 

Fartsgrensen beholdes på 40 km/t for å underbygge at dette er en boliggate og skoleveg. 

 

Utformingen bør bygge videre på dagens løsning med ensidig gang- og sykkelvei på østsiden av 

kjørebanen, men utbedre denne. Rabatt mellom vei og gang- og sykkelvei må videreføres langs hele 

strekningen og gang- og sykkelveien må få en gjennomgående bredde på 3 m. Dagens rabatt mot 

kjørebanen er på 1m. Ideelt burde denne utvides til 1,5 m, men 1m vurderes også som akseptabelt.  

 

Der innsiden av gang- og sykkelvegen er parkeringsareal, bør en gressrabatt (ev. beplantet rabatt) på 

minst 1 m skille parkeringsarealet fra gang- og sykkelveien. Alternativt et gjerde. Dette for å unngå 

feilkjøring og overheng av parkerte biler inn på gang- og sykkelvegen. Direkte adkomster på østsiden 



 

 

flyttes til sideveger så langt som mulig, ev. samlokaliseres der flytting er vanskelig, og nye adkomster 

legges til sideveger. Det må i utformingen være tydelig at avkjørslene krysser fortauet og ikke omvendt. 

 

Dette vil gi en total vegbredde på 10,5 m. Dagens vegbredde er på mellom 10,5 og 13 m, og dagens 

maksimale areal mellom eiendomsgrenser er over 20 m. Mest naturlig arealfordeling er at kjørebanen 

ligger hovedsakelig som den er, og ekstra areal for gang- og sykkelvei med rabatt tas fra både 

kjørebanen og sideareal. Dette vil medføre noe begrenset eiendomserverv, samt en reduksjon i 

tilgjengelig parkeringsareal enkelte steder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Drivenesvegen vegtverrsnitt 

 

Bussholdeplassene løses som kantstopp, dvs. at bussen stopper i kjørebanen med opphøyd venteareal 

på kort fortau og på asfaltert del av grøntrabatten. Unntaket er bussholdeplassen ved skolen som 

utformes som busslomme som i dag, som anbefalt for bussholdeplasser ved skoler. Denne har behov for 

noe utvidelse for å tilfredsstille dagens norm (utbedringsstandard jf. SVVs håndbok V123 gir 54 m 

lengde).  Det bør vurderes om antall bussholdeplasser skal reduseres fra fire til tre ved å fjerne en av 

de to midt på strekningen. Sørgående bussholdeplass utenfor skolen (i dag plassert i Drivenesvegen ved 

Coop og Ravnåsvegen) bør samlokaliseres og flyttes ovenfor nordgående bussholdeplass. 

 

Det er svært mange kryss langs 

Drivenesveiens østside hvor gang- 

og sykkelveien ligger. Dette 

medfører mange kryssinger som er 

trafikksikkerhetsmessig uheldig. 

Ifølge kommunens veinormal bør gs-

veiens kryssing av sidevegene 

utformes slik at gs-veien trekkes 

tilbake (se figur). Dette vil gi store 

konsekvenser/inngrep i eiendommer 

og veinormalen følges derfor ikke på 

dette. 

 

 

Kryss med sideveger bør strammes opp for å gi kortest mulig krysningsavstand, dette gjelder spesielt 

kryss med Askedalsveien og Hunsfosvegen, samt adkomster til parkeringsareal. Tilstrekkelig sikt må 

ivaretas mht. bebyggelse og beplantning, både mellom Drivensevegen og sideveger samt mellom gang- 

og sykkelveg og sideveg. Nærliggende sideveger (adkomst til øst og vest) bør utformes som x-kryss i 

størst mulig grad.  

 

Gangfelt på strekningen bør vurderes mht. nytte og risiko, og de som beholdes bør merkes opp på nytt 

og kombineres med fartsreduserende tiltak. 

Fv.7 Drivenesvegen 



 

 

Det antas at fartsgrensen (50 km/t) beholdes, da den forbinder veger med fartsgrense på 50 og 60 

km/t og er en fylkesveg, ev. kan den vurderes redusert til 40 km/t. 

 

Det foreslås at gang- og sykkelvei på øst/nordsiden av kjørebanen videreføres fra Moseidmoen til 

Venneslavegen. Dette vil gi et sammenhengende gang- og sykkelveinett fra Moseidmoen til 

jernbanestasjonen og videre mot Kristiansand. 

 

Utformingen blir den samme som i Drivenesvegen (nord-sør) med 3 m gang- og sykkelvei og rabatt mot 

kjørebanen. Rabatten får en større bredde - 1,5 m (minimumskrav ihht. Statens Vegvesen sine 

normaler). 

 

Bussholdeplassene løses som kantstopp, dvs. at bussen stopper i kjørebanen med opphøyd venteareal 

på kort fortau og på asfaltert del av grøntrabatten. Sørgående bussholdeplass ved Coop foreslås flyttet. 

 

Dette vil gi en total vegbredde på 11 m. Dagens vegbredde er på mellom 8 og 12 m. Mest naturlig 

arealfordeling er at kjørebanen justeres noe, og ekstra areal for gang- og sykkelvei med rabatt tas fra 

sideareal på begge sider av vegen. Dette vil medføre noe begrenset eiendomserverv, samt en reduksjon 

i tilgjengelig parkeringsareal ved Tjønnvoll. 

 

 

Figur 3: Fv.7 Drivenesvegen vegtverrsnitt 

 

 

Kryss med sideveger bør strammes opp for å gi kortest mulig krysningsavstand, dette gjelder spesielt 

kryss med Tjønnvollvegen (her må også sikten utbedres). Adkomster på øst/nordsiden samles for å gi 

færrest mulig konfliktpunkter med gang- og sykkelvegen. Hallandsvegen kan vurderes stengt for kjøring 

inn/ut i Drivenesvegen. 

 

 

Fv7. Ravnåsvegen (øvre del) 

Det antas at fartsgrensen (50 km/t) beholdes, da den forbinder veger med fartsgrense på 50 km/t og er 

en fylkesveg, ev. kan den vurderes redusert til 40 km/t. 

 

Det foreslås at eksisterende gang- og sykkelvei med grøntrabatt på vestsiden av kjørebanen videreføres 

fra idrettsbanen til krysset med Drivenesvegen - 3 m gang- og sykkelvei og 1,5-2 m rabatt mot 

kjørebanen. Dette vil gi brede gang- og sykkelareal inn mot skolen og Drivenesvegen. 

 

Sørgående bussholdeplass ved idrettsbanen foreslås flyttet. 

 

Dette vil gi en total vegbredde på 11-11,5 m. Dagens vegbredde er på mellom 9,5 og 12 m. Mest 

naturlig arealfordeling er at kjørebanen hovedsakelig blir liggende som i dag, med noe breddreduksjon, 

og ekstra areal for gang- og sykkelvei med rabatt tas fra sideareal på vestsiden. Dette vil medføre noe 

begrenset eiendomserverv fra skoletomten. 

 



 

 

 

                    

Figur 4: Fv.7 Ravnåsvegen vegtverrsnitt 

 

 

Vegarealer utenfor Moseidmoen barneskole 

Vegareal utenfor skolen er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter og bør utbedres, følgende tiltak 

foreslås: 

 

• Stramme opp krysset Drivenesvegen x Ravnåsvegen x Hunsfosvegen - redusere 

kjørebaneutvidelse inn mot kryss i sideveg, fjerne kanalisering innen samme kjøreretning, 

redusere krysningsavstanden for gående og tilrettelegge på alle armer, tilrettelegge for kryssing 

for syklende. 

• Stramme opp krysset Drivenesvegen x Askedalsvegen x Vinjevegen – tilpasning til x-kryss, 

redusere kjørebaneutvidelse inn mot kryss i sideveg, redusere krysningsavstanden for gående 

og tilrettelegge for kyssing over Drivenesvegen. 

• Samlokalisere og utbedre busstopp – utført som busslommer av «utbedringsstandard» (jf. SVVs 

håndbok V123 gir 54 m lengde) Disse kan plasseres ovenfor hverandre da busstrafikken er 

begrenset, dette vil gi kortest gangvei til skolen. De kan ev. forskyves med en plassert nord for 

Askedalsvegen (dette medfører flytting av avkjørsler og ev. ny fortausforbindelse til skolen). 

• Videreføre gang- og sykkelveg med grøntrabatt i Drivenesvegen bak busslommen  

• Videreføre gang- og sykkelveg med grøntrabatt i Ravnåsvegen inn til krysset og inn på 

skoleområdet (til sykkelparkering og inngangsparti). 

• Justere og oppmerke gangfelt. 

• Føre fortau i Askedalsvegen forbi innkjøring til parkeringsplass med en utforming som viser 

tydelig at avkjørselen krysser fortauet og ikke omvendt. 

• Videreføre fortau inn i Hunsfosvegen (så langt det er tilgjengelig bredde). 

• Redusere fartsgrensen i Drivenesvegen sør for krysset med Ravnåsvegen til 40 km/t (ikke etter 

krysset som i dag) 

 

Detaljert prosjektering for utformingen av kryssene må gjennomføres, særlig mht. sideforskyvning av 

kjørebanen gjennom krysset. 

 

Disse tiltakene vil vesentlig bedre situasjonen for gående og syklende, samt bedre trafikksikkerheten u 

krysset og rundt skolen. Parallellstilling av busslommer vurderes å være akseptabelt da det er begrenset 

med busstrafikk her – maksimalt 2 i timen hver vei. Plassering her gir kort og trygg gangvei fra skolen, 

tydelig plassering, mulighet for utforming som gir god lesbarhet, samt begrenset eiendomserverv fra 

privat grunn.  

 

Dette vil gi et tverrsnitt der busslommene er på sitt bredeste på 20,5 m, inkludert 1 m grøntrabatt 

mellom fortau og skolens parkeringsareal. Dagens vegbredde er på omtrent 16 m på det bredeste. Mest 

naturlig arealfordeling er at kjørebanen hovedsakelig blir liggende som i dag, ev. skyves noe mot vest, 

med noe breddreduksjon, og ekstra areal tas på de respektive sidene. Dette vil gi en god veglinje 

mellom rundkjøringen og bruen. Og medføre noe begrenset eiendomserverv fra sidetomtene, samt 

reduksjon i parkeringsarealet ved skolen.  



 

 

 

Figur 5: Drivenesvegen ved skolen vegtverrsnitt (bredeste punkt med busslommer) 

 

 

Intern gang- og sykkelforbindelse gjennom Moseidmoen 

Det er potensiale for å tilrettelegge for en mer formell gang- og sykkelforbindelse gjennom Moseidmoen. 

Det er identifisert en mulig trasé via Hunsfosvegen i sør, opp Wergelandsvegen – Marcus Thranes veg 

og over eksisterende sti langsmed Moseidmoen industriområde, ut Eidsvollvegen til Bruvegen.  

 

Gang- og sykkelforbindelsen vil medføre følgende tiltak: 

• Forlenge fortau noe inn Hunsfosvegen fra Drivenesvegen (ca. 30 m) 

• Sjekke/sikre sikt i kryss og ved avkjørsler i Hunsfosvegen og Wergelandsvegen 

• Skilte Marcus Thranes veg (nord-sørgående) som «Gang- og sykkelvei med tillatt kjøring til 

eiendom» og flytte avkjørsler til sideveg der mulig. Dette vil innebære et fokus på gående og 

syklister, et forbud mot parkering i disse gatene, samt en, trolig begrenset, reduksjon i 

gjennomgangstrafikk. Sjekke/sikre sikt i kryss og ved avkjørsler. 

• Utbedring av eksisterende sti til 3 m bredt asfaltdekke med belysning, og gode koblinger til 

boliggatene. 

• Etablere 2,5 m ensidig fortau langs Eidvollsvegen (østsiden) til Bruvegen og innføre 

parkeringsrestriksjoner. Kjørebanen er over 9 m bred, så vil fint ha plass til 6,5 m kjørebaner og 

2,5 m fortau. Sjekke/sikre sikt i kryss og ved avkjørsler. 

 

Gjennomkjøring i tverrveger til Marcus Thranes veg må tillates for å unngå behov for snuareal, og 

snubevegelser rett ved gang- og sykkelvegen, samt økning i trafikkmengden i Hunsfosvegen. Snuareal i 

svingen på Marcus Thranes veg etableres vest for gang- og sykkelvegen. 

 

 

               

Figur 6: Fv.7 Eidsvollsvegen vegtverrsnitt 

 

Det er også vurdert gang- og sykkelforbindelse til Hunsøya – i dagens situasjon er den mest naturlige 

traséen opp Hunsfosvegen og ned bratt vei mellom Moseidmoen og Hunsøya. Utfordringene er denne 

bratte forbindelsen og den krappe svingen i bunn av bakken som kan være vanskelig for syklister og 

medføre ulykkesrisiko. I tillegg gjør stigningen denne vegen lite egnet for syklister generelt. På lengre 

sikt bør det identifiserer et nytt krysningspunkt over elven som har slakere stigning og bedre adkomst 

inn på Hunsøya-området. Dette vurderes i forbindelse med ny reguleringsplan for Hunsfoss 

Næringspark. Et alternativ er en forbindelse fra enden av Heisedalsvegen, denne kan nås fra 



 

 

eksisterende gang- og sykkelveg fra Hunsfosvegen. Det er naturlig at denne forbindelsen finnes og 

etableres i forbindelse med utbyggingen av Hunsøya. 

 

 

Boligvegene i Moseidmoen 

Det vurderes at dagens kvadratstruktur med mange, men smale veger i et finmasket nett gir en 

tilstrekkelig god trafikkavvikling og trafikksikkerhet med dagens bebyggelsesmønster. Det er registrert 

kun en ulykke i området i perioden 2008-2017 – en mc-ulykke i krysset Strøymsvegen x Eidsvollvegen.  

 

Boligveiene har direkte adkomst til Drivenesveien, noe som medfører at det er svært mange kryss langs 

Drivenesveiens østside. Det er her gang- og sykkelveien langs Drivenesveien ligger og alle kryssene 

medfører svært mange kryssinger for syklister og gående. Det er ved kryssinger de fleste ulykker med 

myke trafikanter skjer, så trafikalt hadde det vært en fordel å stenge noen av adkomstveiene og samle 

de til noen færre. Dette gir noen konsekvenser internt i området som økt trafikk i enkelte boliggater, 

noe lenger kjørelengde og tilrettelegging av snumuligheter. Kommunen har vurdert at det ikke er 

ønskelig med stengning av noen adkomstveier.  

 

Om man skal se nærmere på enkelttiltak, er det nødvendig å se mer detaljert på hastigheter, 

trafikkmengder og trafikkavvikling i området, og det må gjennomføres undersøkelser. Det er f.eks. 

mulig å innføre enveiskjøring som middel for å få areal til å etablere fortau som et tiltak for å bedre 

trafikksikkerheten for gående, men da må ulempene for sidegater vurderes nærmere. Generelt vil tiltak 

som reduserer trafikken i en veg medføre økt trafikk i nabovegene. 

 

 

Parkeringsnorm – forslag til justering 

Forskriften bør oppdateres til maks 2 p-plasser for frittliggende og 1,25 for leiligheter/koblede 

boenheter, samt krav om 2 sykkel p-plasser per boenhet. Vurdere om plass nr. to skal ligge på et 

fellesanlegg, der dette er egnet. Dette er mer i tråd med gjeldende reguleringsplan for Vennesla 

sentrum fra 2002. 

 

Videre bør plass foran egen garasje på egen tomt, regnes som gyldig biloppstillingsplass. 

 

 


