
Oppgave: 

Vurdere mulighet for ny kryssløsning fra Tjønnvollvegen til Drivenesvegen, FV7, i Vennesla 
kommune med fokus på et mer trafikksikkert kryss. 
 
Forutsetninger: 
For å vurdere løsningen presentert i skissen er det tatt utgangspunkt i Vennesla kommunes 
vegnorm SVVs N100 og NVDB. Vurderingene er gjort i plan og profil, og det er prosjektert etter 
grunnlagsdata fra Vennesla kommune benyttet i øvrig prosjektering. Det er gjort visuell befaring 

via google maps og street view.  
 
Dimensjonerende vegklasse: 
Basert på arealene i skissen og eksisterende forhold passer Tjønnvollvegen i dimensjoneringsklasse 
boligveg, og parametere brukt til videre prosjektering er etter den vegklassen. Dimensjonerende 
kjøretøy blir dermed lastebil, og kjøremåte C.  

(Adkomstveg til næringsområder skal dimensjoneres etter modulvogntog). 
 
Sporing: 
Det er kjørt sporing med sjablong og sporingsverktøy i Novapoint for lastebil. Både sjablong og 
sporingsverktøy viser det for lite plass til at en lastebil skal kunne kjøre inn Tjønnvollvegen fra 

sørgående kjørefelt i Drivenesvegen. Sporing viser derimot at det er plass fra nordgående felt.  
(Sjablong for modulvogntog viser at det ikke er fremkommelighet for modulvogntog.) 

 
Prosjektering: 
Det er fokusert på trafikksikkerhet og å følge norm. Løsningen presentert følger norm til både 
Vennesla kommune og SVV i vertikalgeometri, men løsningen har ikke mulighet for en rett 
oppstillingslengde for lastebil i plan. Sjablong og sporing viser at det er plass for lastebil å stå 
delvis i radien (dette må muligens fravikssøkes). Tilkoplingen til fylkesvegen er innenfor kravet til 
Vennesla kommune på mellom 70 og 100 grader (SVVs anbefaling er 70-110).  

 
Sikt 
Siktkravene for Boligvei er oppfylt i plan (6x54 fra kommunal norm og 6x72 fra SVVs N100). Det 
må dog sørges for en god utforming av kysset så vekster, skilt, rekkverk etc. ikke blir 
sikthindrende. 
 

Konklusjon: 
Etter de gitte forutsetningene er det marginale forhold. En slik løsning vil gi en bedre løsning enn 

dagen situasjon, men det anbefales å stenge inn- og utkjøring fra sørgående kjørefelt. Det er lagt 
inn støttemur 75 cm mot tomt i sør. Her må det være brurekkverk. Det må også vurderes øvrig 
sikring av bygningen i krysset. Samt tiltak for å sikre god sikt. 
(Dersom kommunen mener det skal dimensjoneres som Adkomstveg for industriområder så viser 
sporing at det ikke går under de gitte forhold.)  

 



 


