
Revidert håndbok 017 Veg- og 
gateutformingg o g

Randi Eggen
Statens vegvesen Vegdirektoratet



Status ny vegnormalStatus ny vegnormal

Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så g y p g
snart Samferdselsdepartementet avklarer hvor 
innslagspunktet for midtrekkverk på 2-felts veg skal 
liggeligge

I dag er grensen på ÅDT (i prognoseåret) på 8 000. g g p ( p g ) p
Den er nå foreslått senket til 6 000.



Endringer i del C VegerEndringer i del C Veger

Breddebehov for midtrekkverk og indre skulderg
Stigningskrav gang- og sykkelveger
Ny beregningsmetodikk for forbikjøringsfelt,  
aks/ret-felt og venstresvingefelt
Krav til brubredder er endret
Økt diameter på rundkjøringer på nasjonale Økt diameter på rundkjøringer på nasjonale 
hovedveger
Stopplommerpp
Forslag om å senke grensa for mrv på 2-felts veg 
fra ÅDT 8 000 til 6 000



Midtdelerbredde på 2-og 3-felts 
veg

B = 2(W-1 5 m) + B når W > 1 5 mB = 2(W-1,5 m) + Br når W > 1,5 m 
B = Br når W ≤1,5 m



Midtdelerbredde på 4-felts vegMidtdelerbredde på 4 felts veg

Hva er breddebehovet for midtdeleren på 4-felts 
veger?ege

Hva er kravet til ÅDT når vi skal bygge 4 felt?





Forbikjøringsfelt i stigning, 
beregningsmodellberegningsmodell

Stigning
Settes sammen av ulike delstrekninger med ulik stigning– Settes sammen av ulike delstrekninger med ulik stigning

Dimensjonerende kjøretøys egenskaper (kjøretøy 
som skal passeres)som skal passeres)
– Vekt og motoreffekt
– Rullemotstand og luftmotstand

Fartsvalg
– Kjøretøyet har en viss fart ved inngang til stigningen

å– Kjøretøyet vil prøve å opprettholde denne farten
– Modellen beregner detaljert fartsprofil i og etter stigningen

Førers utnyttelse av kjøretøyets effekt



Forbikjøringsfelt i stigningj g g g





Fartsendringsfelt 
R t d j  k l j f ltRetardasjons- og akselerasjonsfelt

Retardasjonsfeltet L1 lengde: nye krav i 2011 (bergningsmodell). L2 fast lengde

Klart definerte overganger
– Punkt a: Her begynner breddeutvidelse
– Punkt b: Her avsluttes breddeutvidelse, full feltbredde er nådd. I dette punktet begynner 

retardasjonsfeltet.
– Punkt c: Det punkt hvor vertikal- og horisontalkurvatur kan begynne å avvike mellom de to 

f lt  R t  l tt t d j f lt  t t feltene. Representerer slutt retardasjonsfelt og start rampe.



AkselerasjonsfeltAkselerasjonsfelt

• Akselerasjonsfelt er inndelt i L1 og L2 (se figur)
• Lengden L1 beregnes ut fra:• Lengden L1 beregnes ut fra:

– Dimensjonerende kjøretøy: 
Personbil (ytelse 60 kW, vekt 1500 kg)

– Dimensjonerende kjøretøy skal akselerere fra j j y
startfart V0 til sluttfart VF

– Stigningen på primærvegen

• En regnearkmodell er utviklet å beregne L1• En regnearkmodell er utviklet å beregne L1



Regnemodell for akselerasjonsfeltRegnemodell for akselerasjonsfelt

I regnearket:g
1. Velg kjøretøytype, 

stigning, startfart 
og sluttfart 
(i de gule boksene)

1

2(i de gule boksene)

2. Lengden L1 
beregnes og vises 

2

beregnes og vises 
på skjerm

3. En graf viser 33. En graf viser 
fartsutviklingen til 
kjøretøyet og 
lengden L1 er 
markert

3

markert



MerknaderMerknader

• Personbil er dimensjonerende kjøretøy for planskilte 
kryss i vegnormalene.

• Brukeren kan også velge buss eller vogntog som 
kjøretøytype i regnemodellen. Dette er en mulighet 

åsom tilbys som et verktøy til å vurdere 
konsekvensene for tyngre kjøretøy. 

• Regnemodellen opererer med en lengde La. Dette er 
ånødvendig lengde for å akselerere fra startfarten til 

sluttfarten. Normalt er L1 = La, men i tilfeller med 
høy startfart og lav sluttfart vil kjøretiden Ta bli svært 
kort  og L1 må være lengre enn L  Lengden L1 kort, og L1 må være lengre enn La. Lengden L1 
beregnes da etter formelen:



Behov for venstresvingefeltBehov for venstresvingefelt



Venstresvingefelt –beregning av 
(L1  L2)(L1 og L2)



Inngangsparametere og resultat



Ny del D Utbedring av vegerNy del D Utbedring av veger

Ingen tiltak. Strekningen vurderes å ha tilfredsstillende 
standard ut fra funksjon og trafikkmengdestandard ut fra funksjon og trafikkmengde
Trafikkregulerende tiltak på eksisterende vegnett. Ingen 
fysiske tiltak utover det som er nødvendig for skilting, 
oppmerking og eventuell ITS-utrustning

åPunktutbedringer for å løse akutte sektorielle problemer
Mindre investeringer og tyngre vedlikeholdstiltak sett i 
sammenheng over lengre strekninger
Strekningsvis utbedring med standard tilpasset Strekningsvis utbedring med standard tilpasset 
eksisterende vegers standard, med sikte på jevn standard 
over lengre strekninger
Sammenhengende utbedring etter en standard 
d fi t i d l D i hå db k 017 V  t tf idefinert i del D i håndbok 017 Veg- og gateutforming
Utbygging til fullgod standard etter håndbok 017 Veg- og 
gateutforming (del C)



Standard for utbedring av 
k i t d  eksisterende veger

Hva er forskjellen fra tidligere?j g

I dagens håndbok gjelder denne delen for veger
Åmed ÅDT < 4 000

Dette er nå endret til å gjelde for veger med ÅDT 
opp til 12 000opp til 12 000
I tillegg har vi utarbeidet detalajerte
standardkrav for ulike vegtyper



Det er ikke foreslått 
utbedringsstandard der:utbedringsstandard der:

Dimensjonerende ÅDT > 12 000, dvs der det er j ,
definert 4-feltløsning som vegnormalstandard.
Dimensjonerende fartsgrense for er > 80 km/t og 
< 60 k /t ( t k f  S5)< 60 km/t (unntak for S5)
Dimensjoneringsklasser med et visst ”gatepreg” 
eller veger med ren atkomstfunksjoneller veger med ren atkomstfunksjon



Oversikt over 
grunnparametre



KryssløsningerKryssløsninger

Kryss er stort sett behandlet likt i del C og i del y g
D, med unntak av at man i del C har krav om 
hinderhøyde 0 i kryss og 0,25 m (unntatt U-S5) 
for kryss i del D  for kryss i del D. 

Dette innebærer mindre strenge krav til Dette innebærer mindre strenge krav til 
vertikalkurva i kryssområdet.



KollektivanleggKollektivanlegg

Kravene er like for del D og C med følgende unntak:
– Vi foreslår en busslomme med redusert totallengde i forhold 

til busslomma i del C.
– Aksepterer stigning inntil 5% ved holdeplassen (4% i del C)



Busslomme



Testing av kortere busslommeTesting av kortere busslomme



Info om håndbokarbeidetInfo om håndbokarbeidet

Nyheter, forskning og utvikling innen de ulike y , g g g
fagområdene er etterspurt. Det er derfor opprettet 
en fagportal på vegvesen.no hvor man kan legge ut 
faglige nyheterfaglige nyheter

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/
Vegnormaler/Nyheter
08.06.2011 Komplett håndbok 050 Trafikkskilt
03.03.2011 Endringer - Fravik 
25.02.2011 Mer fokus på frostsikring av veg
23 02 2011 Midt ekk e k23.02.2011 Midtrekkverk



Videre FoUVidere FoU

Siktkrav for syklistery
Siktkrav i kryss



Siktkrav syklisterSiktkrav syklister

Hvor lange siktlengder L1 og L2?



Siktkrav i forkjørsregulerte 
T kT-kryss

L2 i uregulerte T kryss og forkjørsregulerte T og X kryssL2  i  uregulerte T-kryss og forkjørsregulerte T- og X-kryss



Svakheter med dagens siktkravSvakheter med dagens siktkrav

L2 er ikke dokumentert –hva bør være ø
dimensjonerende avstand for kjøretøy i 
sidevegen?

LS er alene ikke et logisk fysisk mål for beregning 
av siktbehov i kryss.

Faktoren 1.2 er ikke dokumentert (hvor kommer 
dette fra?))

Objekthøyde og kurvatur er ikke integrert som 
variablevariable.



Siktlengder i kryss –ny 
b i d llberegningsmodell

B

L1

B

V0 = fartsgrensen

A

B

L2

B

t = reaksjonstid +t2 = tidsluke t1 = reaksjonstid + 
gangsettingstid for A

t2  tidsluke

k l d ll b f f b k f l k l f lAkselerasjonsmodellen som benyttes ifm forbikjøringsfelt og akselerasjonsfelt er 
en sentral del av beregningsgrunnlaget

V0, L2, t1, t2 og fartsgrense brukes til å beregne L1

L2 er under vurdering



Siktbehov, problemstillinger:Siktbehov, problemstillinger:

Sikt fra sidevegeng
Igangsettingstid og reaksjonstid
Ønsket tidsluke
Kurvatur og objekthøyde



Hva gjør de andre nordiske land når 
d t j lddet gjelder:

1. Krav til belysning på motorveg. Forutsettes det at biler 
blender for møtende trafikk? 

2. Er det spesielle krav til rekkverk i sikt-trekanten?
3. Hvordan utformes plankryss på veger med midtrekkverk? 3 o da u o es p a yss på ege ed d e e

Krav til sikt?
4. Hva er kriteriene for å anlegge gs-veg på landeveg 

(utenfor by)?( y)
5. Hvordan tolkes kravene i AGR-avtalen i de ulike landene?
6. Er det nye krav i VGU knyttet til stoppsikt i venstrekurve 

på veger med midtrekkverk?på veger med midtrekkverk?


