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SKISSEPLAN I ALTERNATIV, VEGVURDERING
AsplanViak, Leikanger 08.05.15- rev. 13.05.15, prosjekt 535916
1. INNLEIING
Det skal, i samsvar med vedteken arealdel av kommuneplanen, utarbeidast reguleringsplan for m.a.
40 – 50 bustader på Tenål.
Vegløysinga er sentral for å få ein plan som er tenleg både for dei som held til i området i dag og for
tilflyttarane i dei nye bustadområda. Det har difor vorte vurdert ulike løysingar, og me har no kome
fram til 3 aktuelle alternativ der me ser korleis 3 ulike føringar av hovudvegen inn i området kan
kombinerast med arealbruken elles. Me skal og sjå på konsekvensar av desse ulike vegløysingane.
Det vert streka under at det i arbeidet vidare – fram mot ein tilrådd plan, vil bli endringar både når
det gjeld vegar og andre løysingar. Det er no viktig å få inn synspunkt som del av grunnlaget for
vidare arbeid, og desse tre framlegga vert difor sende ut på ei førebels høyring.
2. OVERORDNA VEGSYSTEM (UT OVER PLANOMRÅDET NO)

Til venstre:
Oversiktskart – frå Sognekart.no:
Fylkesveg 121 – «hovudvegen» - tek
av ved punktet markert med 121
øvst på kartet, og går oppover langs
Vetlaelvi (Stadheimselvi) til
gardane Tenål, Føli (sør for Tenål)
og Stadheim.
Det går vegar vidare sørover
gjennom desse tuna – til kryss med
Fv.121 ved Teigane (veg frå
Stadheim) og noko lengar nord (veg
frå Tenål og Føli).
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Flyfoto/hybrid med utheva vegnett (henta frå finn.kart):
Krysset (om lag midt i biletet) ved Tenåltunet er eit knutepunkt. Vegen frå fylkesveg 121 har me
kalla «hovudveg» opp til dette krysset og vidare mot Stadheim.

Om lag same utsnitt som ovanfor med kommuneplanen sin arealdel. Dei tre nordlegaste nye
bustadområda (B2) er med i reguleringsplanen no. Det gamle Tenåltunet ligg om lag midt i biletet.
Den raude streken er vegløysinga som ligg i arealdelen – som ny hovudveg til avlasting/erstatning
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for noverande veg lang Vetlaelvi og som tilkomstveg til nye bustader Det er vedteke at det også
skal vurderast alternative løysingar.
I arealdelen er det lagt til grunn at areal også lenger sørover på Tenål og Føli er aktuelle
bustadområde i seinare periodar – ut over det som er med på det formelle plankartet over.
3. TRAFIKKTILHØVE – SITUASJONEN I DAG OG ETTER UTBYGGINGA
Trafikkmengde/belastning på den kommunale «hovudvegen» i dag
Det er ikkje gjort trafikkteljingar. Trafikkmengda vert her omtala ut frå tal bustader og ut frå
aktiviteten i området:
I Stadheimgrenda er det ca. 20 bustadhus, men dei som ligg lengst sør, nyttar truleg i stor grad
krysset i sør (v/Teigane). Me legg difor til grunn at bebuarane i om lag 15 av bustadene nyttar
vegen langs Vetlaelvi (Seljestokken/Stadheimvegen) når dei skal til andre stader i bygda. Me legg
vidare til grunn at om lag halvparten av desse husa er våningshus på gardsbruk – som har
næringstrafikk i tillegg til vanlege personreiser.
Tenål og Føli (sør for Tenål) har til saman ca. 15 bustadhus i/rundt dei gamle tuna. Dessutan er det
12 bustadhus heilt sør (m.a. nytt felt), nær sørlege kryss med fylkesvegen. Desse siste brukar, pga.
køyrelengde og dårleg standard på vegen gjennom Tenåltunet, truleg sørlege kryss i stor grad. Av
same grunnar reknar me med at om lag halvparten av turane frå Føli går til sørlege kryss.
Me legg difor til grunn at bebuarane i om lag 12 bustader nyttar vegen langs Vetlaelvi når dei skal
til andre stader i bygda. Me legg vidare til grunn at om lag halvparten av desse husa er våningshus
på gardsbruk – som har næringstrafikk i tillegg til vanlege personreiser
På Tenål ligg det om lag 7 bustader nord for elva. Desse har, for turar til andre stader i bygda,
vegtilknyting via Gartneribrua og nedover langs Vetlaelvi. Eitt av husa er våningshus på gard.
Tenålkrysset og første strekninga nedover har såleis trafikk frå ca.35 bustader og ca.15 av desse
er tilknytt gardsdrift.
På strekninga vidare nedover den kommunale vegen (vestover) frå Gartneribrua til fylkesvegen,
kjem det etter kvart til 15 bustadhus (10 sør for elvi – mest langs vegen, og 5 nord for elva – via
småbruer). 2 av husa er våningshus på gardsbruk.
Heilt nede ved fylkesvegkrysset ved Vetleelva vert det såleis trafikk frå ca. 50 bustadhus, og 15 –
20 av desse er tilknytt gardsdrift.
Gartneriet og komposteringsanlegget (v/ Badnadalen) og turtrafikk (med parkering ved kommunal
veg opp mot Badnadalen), har i tillegg gjeve stor trafikk i periodar – på strekninga mellom
Badnadalen (aust for Tenål) og fylkesvegen.
På grunn av intern trafikk i området (t.d. landbrukstrafikk til utmarksteigar), vert belastinga i deler
av området (t.d. rundt Tenålkrysset) høvesvis noko høgare enn det tala over gjev inntrykk av.
Likevel meiner me at tala over gjev eit om lag rett bilete av kor stor trafikkbelastninga er i ulike
deler av området – den interne biltrafikken vil vera beskjeden i høve til trafikk ut og inn av området.
7 av bustadene på siste strekninga ned mot fylkesvegen ligg inntil kommunevegen («hovudvegen»),
og har delvis enkeltavkøyrsler rett i denne vegen. Trafikken til og frå bustadene og verksemdene,
passerer gjennom dette vesle bustadfeltet (Seljestokken), noko som kan vera problematisk både pga.
at husa er nær vegen, men og sidan vegen er noko smal.
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Skisse av trafikksituasjonen pr. i dag rundt dei planlagde bustadområda:
Vegen gjennom eks bustadfelt (Seljestokken) nede ved fylkesvegen og vidare oppover til Tenåltunet
og Stadheim er som ein hovudveg i området. Dei gule felta er nye bustadareal i samsvar med
arealdelen av kommuneplanen. Viss alle desse skal løysast ut via denne hovudvegen, vert det ei
dobling eller meir enn dette på strekninga frå Tenål-krysset og nedover.
Dei grøne tala syner tal bustader som belastar desse punkta med køyretrafikk i dag, ca. 35 litt vest
for Tenålkrysset og 50 på siste strekka ned mot fylkesvegen.
Trafikkmengde/belastning når området vert utbygd i samsvar med arealdelen
Kompostlager ved Badnadalen vert i rel. nær framtid flytt til ein annan stad i bygda, og det ser og ut
til at drift av gartneriet ikkje lenger er aktuelt. To verksemder som til tider har skapt mykje trafikk
utafrå, vert såleis borte. Biltrafikk knytt til turaktivitet kan ein derimot rekna med vil ha ein viss
auke.
Me legg til grunn at gardsdrift og trafikkmønster knytt til denne, vert som no. Dette er trafikk med
ein del innslag av tyngre køyretøy som lastebilar, større traktorar osv.
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I følgje kommuneplanen (arealdel), skal det byggjast 40 – 50 nye bustader i det området som no
skal regulerast. Det vil med andre ord seia at tal bustader vert om lag fordobla, og det vert trafikk
frå i alt mellom 90 og 100 bustader, mot om lag 50 i dag. Sjølv om kompostlager og gartneri går
ut, vert det altså ein monaleg trafikkauke.
Problema med smal «hovudveg» og tronge (trafikkfarlege?) tilhøve nede ved bustadfeltet ved
fylkesvegen vert dermed forsterka viss denne vegen framleis skal ha all trafikk.
Vegløysingane i reguleringsplanen og kva standard ein vel under opparbeiding (t.d. vegbreidde,
løysingar for fotgjengarar….) vert avgjerande for korleis trafikkmengde og ulemper pga. trafikk
vert i dei ulike delane av planområdet.

4. ALTERNATIVA FRÅ FOLKEMØTA OG PLANKUNNGJERINGA
Start av planarbeidet vart kunngjort i oktober 2014. Alternativa (no kalla F2 – F7) som vert drøfta
nedanfor, vart i innspel-perioden presenterte på folkemøtet med grenda 24.11.14, og vart så lagde ut
på kommunen si heimeside. Det var og høve til å ha enkeltmøte med planleggjaren (Asplan Viak)
for å koma med synspunkt. Det var 03.12.14 fem slike møte med representantar for i alt 6
eigedomar i planområdet.
Det kom 16 innspel i samband med planstart, og dei fleste av dei hadde synspunkt når det gjeld
vegløysinga. Innspela gjev ikkje noko eintydig syn på kva løysing som bør veljast. Som naturleg er,
uttrykte mange motstand mot inngrep på eller nær eigen eigedom.

Gjennomgang av alternativa:
Dei fleste av alternativa frå møtet 24.11 føresette omlegging av Vetlaelvi og ny bru i fylkesvegen.
Det er ikkje avklara om er aktuelt eller mogleg å gjennomføra, men alternativa er moglege å få til
også med elva slik ho ligg i dag.

Folkemøtet alternativ F2 (over)
F2 er no lagt bort med følgjande grunngjeving:
Løysinga baserer seg på å halda på Stadheimvegen som hovudveg (må opprustast) og at
hovudtyngda av trafikken til nye bustader nord for Vetlaelvi skal gå via brua ved gartneriet
(«Gartneribrua»). Dette gjev stor omveg for trafikken. «Gartneribrua» har heller ikkje ei breidde
eller standard som gjer det ynskjeleg å auka trafikken der så mykje. Det kunne vore bygt ei ny eller
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utvida bru, men ein ville framleis ha problema knytt til stor omveg – og dermed trafikkbelasting på
«hovudvegen» (Stadheimvegen) og for dei som bur langs denne.
Det er vidare lagt til grunn at eksisterande og nye hus knytt til dei to nedste (vestlegaste) av
småbruene over Vetlaelvi framleis skal nytta desse bruene, som ikkje har særleg høg standard. Dette
er neppe tilrådeleg som ei framtidsretta løysing.

Folkemøtet alternativ F3 (over)
Noverande hovudveg (må opprustast) Ny veg til nord for elva til dei fleste planlagde (og nokre
eksisterande) bustader der.
Alternativet er teke med vidare og er, med detaljering/justering med som alternativ 3 - ei av tre
løysingar som er omtala nedanfor.

Folkemøtet alternativ F4 (over)
Ny hovudveg i sør – traseen er med i kommuneplanen sin arealdel, men i vedtaket vart det slege
fast at det skal vurderast alternativ. Heile bustadfeltet på norsida av elva får vegløysing via
gartneribrua/gartneritomta.
F4 er no lagt bort, med slik grunngjeving:
All trafikk til nye og eksisterande bustader nord for Vetlaelvi skal gå via «Gartneribrua». Dette gjev
stor omveg for trafikken, som kjem frå fylkesvegen via den nye vegen i sør. «Gartneribrua» har
heller ikkje ei breidde eller standard som gjer det ynskjeleg å auke trafikken der så mykje. Brua
kunne vore utvida eller erstatta, men ein vil framleis ha omvegen.
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Folkemøtet alternativ F5 (over)
Ny hovudveg på sørsida (som vist i arealdelen til kommuneplanen) Ny veg frå vest løyser ut heile
nordsida.
Alternativet er teke med vidare og er, med detaljering/justering med som alternativ 2 - ei av tre
løysingar som er omtala nedanfor.

Folkemøtet alternativ F6 (over)
F6 er lagt bort av følgjande grunnar:
Eksisterande kryss mellom fylkesvegen og Stadheimvegen er tenkt stengt for bilar, og ny hovudveg
er lagd utom eksisterande bustadfelt - med nytt kryss i fylkesvegen sør for feltet. Problema som i
dag er pga. at Stadheimvegen («hovudvegen») går gjennom bustadfeltet Seljestokken, vert ikkje
borte – men flytte til den nye delen av feltet.
Vidare austover er hovudvegen tenkt lagd nær elva heilt forbi Tenåltunet. Denne løysinga verkar
etter nærare vurdering, ikkje tenleg, sidan «gamlevegen» berre delvis kan nedleggast, pga. framleis
vegutløysning til eksisterande bustader/bruk.
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Folkemøtet alternativ F7 (over)
Ny hovudveg kjem nord for elva på første strekninga, men kjem inn att på noverande Stadheimveg
litt nedom (vest for) Tenåltunet.
Alternativet er teke med vidare og er, med detaljering/justering, med som alternativ 1 - ei av tre
løysingar som er nærare omtala nedanfor.

5. VIDAREFØRDE OG OMARBEIDDE ALTERNATIV
Det er, som nemnt, valt tre alternativ som er utgreidde nærare. Desse er no detaljerte og viste med
framlegg til fullstendige vegløysingar, tomtedeling og leikeplassar med meir.
Bakgrunnen er m.a. at det på folke/grunneigar-møta i november og desember, kom fram ynskje om
at det i høyringsrunden om vegalternativ vert synt i noko detalj korleis tomter og anna kan
utformast. Det har difor, fram mot dette notatet, vorte arbeidd meir i detalj med slike ting enn det
var tenkt i opphavleg framdriftsplan.
Det vert streka under at det i arbeidet vidare – fram mot ein tilrådd plan, vil bli endringar både når
det gjeld vegar og andre løysingar. Det er no viktig å få inn synspunkt som del av grunnlaget for
vidare arbeid, og desse tre framlegga vert difor sende ut på ei førebels høyring.
Ingen av alternativa syner no omlegging av Vetlaelvi og flytting av brua i fylkesvegen. Det er ikkje
avklara med Statens vegvesen og NVE om slik flytting er mogleg og ynskjeleg. Det kan dessutan
vera tekniske problem knytt til sikttilhøva (pga. brurekkverk) viss denne brua kjem nær eksisterande
eller nytt kryss med vegen mot Tenål/Stadheim.
Løysingane internt i feltet, slik dei er omtala nedanfor, treng ikkje endrast vesentleg sjølv om slik
omlegging/ny bru likevel skulle bli aktuelt.
I to av alternativa (1 og 3) er det no lagt inn vegløysing gjennom området nord for Vetlaelvei med
eige kryss/bru nede ved fylkesvegen og samanhengande veg opp til gamlevegen mot Seim (ved
Gartneriet). Det betyr utbygginga nord for elva kan ta til frå aust (ovafrå) viss det er ynskjeleg. Ein
slepp då ny bru og lang ny tilførsleveg i første omgang. Det vert gjennomkøyring i området.
I alt.2 er det ikkje lagt inn slik gjennomkøyring, men det kan opnast for det her og.
Alle alternativa viser no samleveg langs nordsida av og relativt nær Vetleelvi. Ikkje alle innspela
har vore postitive til dette, og det har vore vurdert løysingar med andre vegføringar, jf. m.a. eit par
av alternativa frå folkemøtet. Det har ikkje lukkast å finna andre løysingar som gjev god
vegtilkomst til heile arealet nord for elva.
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Sjølve vegføringane internt i dei tre alternativa, med unnatak for hovudvegane, har mange
fellestrekk. Det er vist nokre variasjonar i planutforminga elles – tomteutforming, plassering av
leikeplassar osv.
Alternativ 1

Alternativ 1 med vegnettet framheva: Mørk raudt: hovudveg, oransje: bustadvegar
Dette er vidareføring av F7 frå folkemøtet:
Ny hovudveg tek av frå fylkesvegen rett nord for noverande kryss, kryssar elva og ligg nord for
denne på første strekning. Han kryssar så elva på nytt, og kjem inn at på noverande Stadheimveg
litt nedom (vest for) Tenåltunet. Det er tenkt fortau på heile strekninga opp til krysset mot Seim.
Denne løysinga treng to nye bruer over Vetlaelvi. Å få gode nok sikttilhøve knytt til kryss ved
bruene, kan bli ei utfordring, pga. at brurekkverka kan redusera siktlengde. Konkrete løysingar av
dette vert vurderte i vidare planarbeid på eit meir detaljert nivå.
Det er vist to kryss med fylkesvegen. Noverande kryss vert nedlagt, og vegen i Seljestokken vert
blindveg og førd som gangveg ned til fylkesvegen
Bustadområdet sør for elva (vestre del – 13 tomter) får eiga avkøyrsle i fylkesvegen, men vert og
knytt til den nye hovudvegen i eit kryss sør for elva.
Austre del av bustadområdet sør for elva får 4 tomter med felles avkøyring frå vegen mellom
Tenåltunet og Gartneribrua, medan 2 tomter får dirkete akøyrsle i hovudvegen.
Bustadområdet nord for elva vert tilknytt med 4 kryss i «hovudvegen» langs elva og vil og ha
vegtilkomst opp mot Seimsvegen – nord for Gartneriet.
Det er lagt inn gangvegar som internt samband i og mellom felta.
Vegbreidder, veglengder mm. går fram av kap. 6
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Alternativ 1 – trafikkbelastning
Siste strekninga av hovudvegen – ned til krysset med fylkesvegen vil ha trafikk knytt til 80
bustader, i tillegg til landbrukstrafikken til/frå heile området (15 – 20 bruk). Belastninga vert såleis
monaleg større enn i Seljestokken i dag (trafikk til/frå 50 bustader). Tala elles syner på tilsvarande
måte trafikkbelastning andre stader langs vegnettet.
Det er lagt til grunn at det ikkje skal vera direkte avkøyrsler i hovudvegen nord for elva, og han får
ein standard (m.a. fortau langs nordsida) som gjer at både trafikktryggleiken og bumiljøet vert bra
ivareteke.
Når trafikkbelastninga i det sørlege krysset berre er rekna å koma frå 15 bustader, skuldast det at
mange av bebuarane i denne delen av planområdet har kortare veg mot sentrum ved å køyra via den
sentrale hovudvegen.
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Alternativ 2

Alternativ 2 med vegnettet framheva: Mørk raudt: hovudveg, oransje: bustadvegar
Dette er ei vidareføring av alternativ F5 frå folkemøtet
Ny hovudveg kjem sør i området (som i arealdelen). Dette kan vera ei god løysing med tanke på
ev. framtidige bustader herifrå og vidare sørover (jf. kommuneplanen sin arealdel), men desse
områda kan og utløysast med vegtilknyting i fylkesvegen lenger sør.
Ny bru/veg løyser ut det meste av nordsida.
Denne løysinga treng berre ei ny bru over Vetlaelvi. Konkrete løysingar kring sikttilhøve, rekkverk
mm. knytt til kryss/bru vert vurdert i vidare planarbeid på eit meir detaljert nivå.
Det er vist tre kryss med fylkesvegen. Noverande kryss vert nedlagt, og vegen i Seljestokken vert
blindveg og førd som gangveg ned til fylkesvegen
Bustadområdet sør for elva (vestre del – 14 tomter) får eiga avkøyrsle i fylkesvegen, men vert og
knytt til den nye hovudvegen i eit eige kryss.
Austre del av bustadområdet sør for elva får 6 tomter med felles avkøyring frå den nye hovudvegen.
Eksisterande og nye bustader i austdelen av området nord for elva vil framleis ha vegtilkomst berre
via Gartneribrua. Det vert ein auke på ca. 5 bustader, noko denne brua bør tåla utan utviding.
Det er lagt inn gangvegar som internt samband i og mellom felta.
Nordsida kan løysast alternativt i prinsipp som alt 3 – kombinert med hovudvegløysinga i alt.2
Vegbreidder, veglengder mm. går fram av kap. 6
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Alternativ 2 – trafikkbelastning
Siste strekninga av hovudvegen – ned til krysset med fylkesvegen, vil ha trafikk knytt til ca. 50
bustader, i tillegg til landbrukstrafikken til/frå heile området (15 – 20 bruk). Belastninga der vert
såleis noko høgare enn Seljestokken i dag. Tala elles syner på tilsvarande måte trafikkbelastning
andre stader langs vegnettet.
Når trafikkbelastninga i det midtre krysset berre er rekna å koma frå 15 bustader, skuldast det at
nokre av bebuarane i denne delen av planområdet vil nytta hovudvegen.
Belastninga i nordre kryss vert frå ca.30 bustader. Nordsida kan, som nemnt, løysast som i alt 3,
Trafikkbelastninga vert då noko større på vegen nord for elva (ca. 40 i krysset med fylkesvegen) –
og mindre langs hovudvegen i sør (ca. 40 i krysset).
Ein føremun ved alternativ 2 er at alt av landbrukstrafikk – m.a. lastebilar og traktorar, vil følgja ein
veg som i liten grad uroar bustader. Dessutan vil all fotgjengartrafikk mot sentrum, skule osv.
bevega seg på trygge gangvegar/bustadvegar – bort frå hovudvegen. Hovudvegen kan her difor
truleg byggjast utan fortau.
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Alternativ 3

Alternativ 3 med vegnettet framheva: Mørk raudt: hovudveg, oransje: bustadvegar
Dette er vidareføring av F3 frå folkemøtet
Noverande hovudveg vert halden fast på, men må opprustast - m.a. med eige fortau på heile
strekninga opp til Tenålkrysset. Dette vil gje relativt store inngrep på begge sider av vegen, m.a.
gjennom bustadfeltet (Seljestokken) nede ved fylkesvegen.
Ny bru/veg løyser ut heile nordsida.
Denne løysinga treng også berre ei ny bru over Vetlaelvi. Konkrete løysingar kring sikttilhøve,
rekkverk mm. knytt til kryss/bru vert vurdert i vidare planarbeid på eit meir detaljert nivå.
Det er vist to kryss med fylkesvegen.
Bustadområdet sør for elva (vestre del – 14 tomter) får eiga avkøyrsle i fylkesvegen, men vert og
knytt til den nye hovudvegen i to kryss.
Austre del av bustadområdet sør for elva er her synt med eit rekkjehus (8 einingar) nord for
hovudvegen og 4 tomter sør for hovudvegen - med felles avkøyring i hovudvegen. Dei sistnemnde
tomtene krev grensejusteringar/makebyte. Ei slik høgare utnytting kan truleg og tilpassast dei andre
hovudvegløysingane.
Bustadområdet nord for elva vil og her ha vegtilkomst opp mot Seimsvegen – nord for Gartneriet.
Det vil bli vurdert fortau langs denne vegen pga. trafikkmengda (er med i kostnadsoverslaget).
Det er lagt inn gangvegar som internt samband i og mellom felta.
Vegbreidder, veglengder mm. går fram av kap. 6
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Alternativ 3 – trafikkbelastning
Siste strekninga av hovudvegen – ned til krysset med fylkesvegen vil ha trafikk knytt til ca. 95
bustader, i tillegg til landbrukstrafikken til/frå heile området (15 – 20 bruk). Belastninga der vert
såleis fordobla i høve til i dag, men dette er berre siste biten – der det ikkje er hus med avkøyrsle i
hovudvegen.
I sjølve Seljestokken ser ein at det vert trafikk knytt til 55 hus – om lag som i dag. Tala elles syner
på tilsvarande måte trafikkbelastning andre stader langs vegnettet.
Det vil framleis vera direkte avkøyrsler i hovudvegen, men han får ein standard (m.a. fortau langs
nordsida) som gjer at det kan bli betra tilhøve både for trafikktryggleik og bumiljø.
Når belastninga i det sørklege krysset berre er rekna å tilsvara trafikk frå 5 bustader, skuldast det at
dei fleste av bebuarane i denne delen av planområdet har kortare veg mot sentrum ved å køyra via
hovudvegen (Seljestokken).
At belastninga frå nordsida (ved brua) vert frå heile 40 bustader, skuldast her og at ingen av korkje
eksisterande eller nye hus nord for elva vil ha kortare køyreavstand ved å nytta hovudvegen sør for
elva. Dette tilhøvet ville vore annleis om det ikkje var gjennomkøyring opp til gl. Seimsvegen ved
Gartneriet.
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6. OMFANG AV VEGANLEGG – SAMANLIKNING AV ALTERNATIVA

Alt.1
Alt.2
Alt.3

Samleveg
m/fortau
5 + 2,5m

Opprusta
samleveg
m/fortau
5+2,5m

Samlev
utan
fortau
5m

Bustadv.
4m
planert

Bustadv.
Opprusta
4m
planert

Gangv.
3m
planert

Eks.v,
ikkje
opprusta

Bru

SUM VEG

360m
210m

100m
430m

530m
-

820m
840m
805m

85 m
90 m
95 m

140m
245m
165m

480m
445m
180m

2stk
1
1

1985 meter
2150 meter
1885 meter

Kommentar:
Det er rekna med at vegen langs nordsida av elva må ha standard som samleveg med fortau også i
alternativ 3. Dette behovet kan diskuterast – trafikken på den aktuelle strekninga vil vera frå mellom
20 og 40 bustader i det alternativet.
I alternativ 2 vert det lågare trafikk, og det er ikkje rekna med fortau på «nordsidevegen» der.
Kostnader for ny bru, basert på erfaringstal, vil vera ca. 3 mill.kr. Det er då rekna med fullverdig
tofelts bru med rom for eiga gangbane. Bru-konstruksjonen vert då omlag 10 m lang og 10 meter
brei. I alternativ 2 kan brua vera smalare då det ikkje trengst fortau.
Alternativ 1 har to bruer, medan dei to andre har berre ei bru kvar.
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