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1 Innledning 

1.1 Prosjektbeskrivelse 

Losbyveien i Lørenskog kommune er en landlig fylkesvei som knytter sammen bebygd strøk med mye brukte 
rekreasjonsområder, se figur 1. Losbyveien er samlevei for de eldre gårdsveiene i området. Veien er eneste 
adkomstvei for Losby besøksgård, Losby gods (hotell, konferansesenter og golfbaner) og Lørenskog 
skytterlags skytebane på Lennemyra. Det antas at veien benyttes som skolevei av beboerne sør for Feiring 
antatt sør for kryss Feiringveien, ved profil 685. Det er et begrenset antall boliger i dette område. Veien er en 
naturlig rute fra store deler av Lørenskogs bebyggelse og ut i Østmarka. I tillegg til det er det mange myke 
trafikanter som benytter selve veien til trening og tur. 

Det er i dag en tofelts-vei (uten gul midtstripe) som snor seg gjennom områder med dyrket mark og 
skogområde i tillegg til å være atkomst123 til Losby Gods som er et mye brukt golfanlegg.  

Losbyveien er forkjørsveg, med fartsgrense 50 km/t. Vogntog (VT) er tillatt på vegen. Det er satt på ensidig 
belysningsmaster med luftstrekk på nordsiden av Losbyveien. Det er ikke eget tilbud for myke trafikanter og 
syklister langs dagens vei. 

Planprosjektets hovedformål er å gi hjemmel til å kunne etablere gang og sykkelløsning langs Losbyveien, 
fra Finstad til Losby besøksgård. Planområdet omfatter Losbyveien med sideareal. 

På grunn av at planforslaget medfører inngrep i dyrket mark er det gjort ulike grep for å redusere 
normalprofilet på prosjektert løsning. Det er derfor ønskelig at man foretar en TS-revisjon for å avdekke 
mulige konsekvenser av dette, samt å komme med avbøtende tiltak. 
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Figur 1: Losbyveien i Lørenskog kommune. Linje i midten illustrerer tiltaket som skal revideres 
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2 Revisjonsobjekt 

Planforslaget som revideres skal danne grunnlaget for godkjenning av reguleringsplan på strekningen 
mellom Finstadbekken og Losby besøksgård. 

Bakgrunnen for å gjennomføre revisjonen har vært dialog med Viken fylkeskommune (tidligere Statens 
vegvesen) om hvilke løsninger for gående og syklende som kan aksepteres når man gjør tiltak for å 
redusere inngrep i dyrka mark slik jordbruksmyndighetene på det sterkeste oppfordrer til etter at 
planforslaget var ute til offentlig ettersyn i 2017. Fra profil 0-300 har reguleringsplanen hatt løsning med 
fortau hele tiden. Videre hadde den gang- og sykkelveg med rabatt på minimum 3 meters bredde.  

For å imøtekomme innspillene om å redusere inngrep i dyrka mark, særlig ved Ruudsvingene har man etter 
omfattende vurderinger foreslått en løsning med omlegging av eksisterende veg og fortausløsning mellom 
profil 550 og 950. For å unngå flere systemskifter mellom profil 0 og 950 er fortausløsning valgt på hele 
denne strekningen. Videre mot Losby gods er det planlagt gang- og sykkelveg med 1,5 meters avstand til 
kjøreveg. Også dette medvirker til at man kan redusere inngrepet i dyrka mark.  

Planforslaget omfatter ny gang- og sykkelvei langs Losbyveien på strekningen Finstadbekken – Losby 
besøksgård. 

Første del av Losbyveien (profil 0-950) frem til Ruud gård er planlagt med fortau for å begrense inngrep i 
privat eiendom og dyrka mark. Det er i planleggingen tatt utgangspunkt i SVV sin N100 Veg og 
gateutforming som sier at fortau i boliggater/boligveger bør ha bredde minimum 1,5 m. Fortauet er med 
bakgrunn i tidligere utredninger lagt på vestsiden av Losbyveien.  

Øst for Morkbråten, før avkjøringen til skytebanen tar gang- sykkelveitraseen en avstikker inn i skogen for å 
redusere stigningen av hensyn til universell tilgjengelighet. 

2.1 Avkjørsler 

Langs Finstad i nord ligger det ca. 30 eneboliger, samt noen offentlige bygninger øst for veien og ca. 15 
boliger vest for veien, som har atkomst via Losbyveien. Finstad bokollektiv og Finstad legesenter 
(Losbyveien 34) har direkte atkomst fra Losbyveien. Videre sørover er det spredt bebyggelse, hvorav mange 
ligger nærme veien og har atkomst direkte fra gårdsplass til Losbyveien. Det er i dag en undergang under 
vei 4201 på strekningen. Denne brukes i gårdsdrift. 

2.2 Trafikkmengde Losbyveien 

Trafikktallene er hentet fra vegkart på Statens vegvesens nettsider 23.01.20. På den nordligste delen av 
Losbyveien frem til krysset med Haugerveien er trafikkmengden registrert til 1825 ÅDT hvorav 5% lange 
kjøretøy (2018-tall).  Fra krysset med Haugerveien og frem til Losby gård er trafikkmengden registrert å være 
1622 hvorav 3% lange kjøretøy (2018-tall).  

2.3 Ulykkesdata 

Det er registret 4 ulykker de siste 10 år, og 6 ulykker de siste 15 år. For å være en vei med relativt begrenset 
trafikkmengde et dette noe mer enn det som vanligvis forventes. 

Av de 4 ulykkene registrert i løpet av de siste 10 år er utfallet 1 drept, 3 alvorlig skadet og resterende lettere 
skadd. Det er en ulykke med motorsykkel involvert. Årsaker til ulykkene er hovedsakelig utforkjøringer i 
kurver og møteulykker, men også ulykker i forbindelse med atkomster til eiendommer lang strekningen. 
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Figur 2: Ulykkestall hentet fra NVDB. Kun ulykker fra de siste 10 år er vurdert i rapporten. 

2.4 Tidligere utførte TS-vurderinger 

Det er ikke utført trafikksikkerhetsvurderinger i prosjektet tidligere. 

Det er utarbeidet ROS-analyse på prosjektet. Denne er ikke vurdert i rapporten. 

2.5 Fravik 

Det er ikke søkt om fravik i prosjektet. 
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3 Revisjonsprosess 

Parter og møtevirksomhet 

Denne revisjonen er bestilt av Lørenskog kommune v/ Marit Liv Solbjørg. 

Oppstartsmøte ble gjennomført i Lørenskog kommunes lokaler 11. februar 2020. Under møtet deltok 
representanter for Lørenskog kommune og Norconsult. I tillegg deltok Rune Seim fra Viken fylkeskommune 
pr telefon. Det ble gjennomført en enkel befaring av den aktuelle veistrekningen etter oppstartsmøtet. 

Det ble i tillegg planlagt et koordineringsmøte med Rune Seim i SVVs lokaler på Bryn 2020-03-13. 

Følgende har vært med i revisjonsprosessen: 

Prosjekteier 

Marit Liv Solbjørg, Lørenskog kommune Prosjektstyrer 
Rune Seim, Viken fylkeskommune, SVV  
Siv Sundtgot, Norconsult AS Oppdragsleder, prosjekterende 
Kristian Longva, Norconsult AS Prosjekterende 
TS-revisjonsgruppen 
Karete Ellingbø, Norconsult AS Revisjonsleder, TS-revisjon 
Håvard Parr Dimmen, Norconsult AS KS, TS-revisjon 

 

3.1 Gjennomføring av revisjonen 

Revisjonen er gjennomført etter håndbok V720 Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner, med relevante 
sjekklister. Sjekklistene er brukt til systematisk gjennomgang av elementer. Der det ikke er avdekket forhold 
av negativ betydning for trafikksikkerheten, er disse ikke nevnt i rapporten. 

Revisjonsleder har vært Karete Ellingbø. Håvard Parr Dimmen har bidratt i gjennomføringen av revisjonen 
og kvalitetssikret arbeidet. 

Resultat av revisjonen, samt anbefalinger av tiltak er beskrevet i kapittel 6. Prosjekteier har ansvar for 
oppfølging av funn og anbefalinger som er omtalt i denne rapporten, det er også prosjekteier som skal 
avgjøre hvilke tiltak som skal gjøres og hvilke som man evt ikke gjennomfører, eller beslutter å ta i en senere 
planfase. Dette gjøres ved at revisjonsgruppen, prosjekteier og prosjekterende fyller ut avslutningsskjema 
som er vedlagt revisjonsrapporten. Revisjonsleder skal deretter ha mulighet til å kommentere disse 
beslutningene i slutterklæring. Revisjonsskjema skal undertegnes av alle parter før revisjonsrapporten 
ansees som ferdigstilt. 
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3.2 Definisjoner 

I rapporten blir følgende begreper brukt: 
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4 Grunnlagsdokumenter 

4.1 Plandokumenter 

Følgende plandokumenter har ligget til grunn for revisjonen: 

Plandokumenter Dato 

B001 Plan Losbyveien Pr. 0-3350. Oversiktskart 2020-02-28 
C001 Plan og profil Losbyveien Pr. 0-700 2020-02-28 
C002 Plan og profil Losbyveien Pr. 520-1200 2020-02-28 
C003 Plan og profil Losbyveien Pr. 1200-1950 2020-02-28 
C004 Plan og profil Losbyveien Pr. 1950-2600 2020-02-28 
C005 Plan og profil Losbyveien Pr. 2600-3350 2020-02-28 
F001 Normalprofil 2020-02-26 
F002 Normalprofil 2020-02-26 
Andre data benyttet til revisjon  
Gjennomgang av Novapoint-modell 2020-02-20 
Siktkontroll fri veg i Novapoint 2020-02-20 

 

4.2 Kravdokumenter 

Under er liste over relevante dokumenter som danner grunnlag for revisjonen. n. 

Kravdokumenter Utgivelsesår 
[1] N100 Veg- og gateutforming, 2019 Statens vegvesen, 2019 
[2] N100 Veg- og gateutforming, 2013 Statens vegvesen, 2013 
[3] N101 Rekkverk og vegens sideområder Statens vegvesen, 2013 
 V120 Premisser for geometrisk utforming av veger Statens vegvesen, 2019 
[4] V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Statens vegvesen, 2013 
[5] V122 Sykkelhåndboka Statens vegvesen, 2013 
[6] V127 Kryssingssteder for gående Statens vegvesen, 2017 
 V128 Fartsdempende tiltak Statens vegvesen, 2018 
 V129 Universell utforming av veger og gater Statens vegvesen, 2011 
[7] V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak Statens vegvesen, 2016 
 V621 MC-sikkerhet Statens vegvesen, 2007 
[8] V720 Trafikksikkerhetsrevisjon og -inspeksjoner inkl. 

sjekklister 
Statens vegvesen, 2019 

Andre dokumenter som er benyttet  
[X] Trafikksikkerhetshåndboken, inkludert senere kapitler TØI, 2012 
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5 Grunnlagsdata 

På grunn av manglende vegklasse i ny håndbok N100 (2019), har prosjektet med bakgrunn i fartsgrensen 
valgt å bruke dimensjoneringskriterier for gate. 

Der eksisterende vei utbedres er følgende lagt til grunn: 

ÅDT (2018): 1825 - 1622  

Fartsgrense: 50 km/t 

Stoppsikt for 50 km/t er 45 m. Fri sikt langs veg skal være minst lik stoppsikt 

Sikkerhetsavstand A =3 m. 

Dimensjonerende kjøretøy: lastebil 

Tabell B.1, HB N100: 

 

Der horisontalkurveradius er mindre enn R=500 vurderes behov for breddeutvidelse. 

I tillegg er generelle utformingskrav som følger: 

 Siktkrav kryss og avkjørsel – N100 (2019): 
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Gang- og sykkelveg og fortau er tegnet opp etter følgende krav: 

Bredde er 3 m, inkludert 0,25 m skulder på hver side. I bakkant av GS-veg/fortau der denne grenser mot 
dyrket mark er skulder grus.  

Det er lagt inn rekkverk i bakkant av fortau/GS-veg ved profil 650-700, og profil 800-860.  

I tillegg er følgende generelle parametre lagt til grunn: 

Minste vertikalkurveradius = 50 m. 

Minste horisontalkurveradius =40 m. 

Minste resulterende fall = 2% 

Maksimal stigning avhenger av stigningens lengde og tilfredsstilles i henhold til tabell D.9 (HB N100 (2019)) 

 

Det er lagt inn trafikkdeler på deler av strekning med bredde på 1,5m. Denne er i utgangspunktet utformet 
som en grøft, men kan etter vurderinger også utformes som fysisk trafikkdeler. 

Siktkrav 

Siktlengder er hentet fra tabell D.27 i N100. 

Figurene under beskriver siktlinjene ved avkjørsler og GS-veger samt mellom GS-veger. 
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6 Revisjonens resultater og anbefalinger 

Tabell under viser revisjonsresultater. Tabellen er sortert etter avvik, merknader og til slutt kommentarer. 

Universell utforming 

Avvik    

ID Sted Beskrivelse, krav og kilde Anbefalinger av tiltak 
01 C001, pr. 

10-145 
Lengdefall på fortau er 7% i lengde på ca 
150 m. Ved lengder over 100 m bør 
stigning/fall ikke være over 5% 
 
 
 
 
 
Kilde: HB N100, tabell D.9  

Fortau følger eksisterende veg og det er 
utfordrende her å tilfredsstille kravet til 
stigning.  
Det bør sikres god sikt og belysning i 
området, om mulig også fartsdempende 
tiltak i form av rumlefelt for å hindre høy 
fart på syklister i nedoverbakke. Mulig 
konfliktpunkter er avkjørsel. 
 
Det bør søkes fravik for stigning/fall. 

 
02 C001, pr. 

520-980 
Utbedring av eksisterende veg 
Det er brukt klotoideparameter A=35 
 
Ifølge beregninger gjort basert på formel i 
kapittel 3.1.3 V160 bør Amin=40 
 
Kilde: Kapittel 3.1.3 V120 

Klotoideparameter bør forlenges. Ser dette 
kan bli utfordrende i området.  
 
Se også anbefaling ID 10. 
 

03 C002, pr. 
950-1050 

Lengdefall på GS-veg er 7% i lengde på 
ca 50 m, deretter på 8,5% i 50 m. 
Stigning/fall kan være 7% i 35-100 m, 
men bør deretter ha et slakere parti. I en 
lengde over 100m bør stigning/fall ikke 
overstige 5%. 
 
 
Kilde: HB N100, tabell D.9 

GS-veg følger eksisterende veg og det er 
utfordrende her å tilfredsstille kravet til 
stigning.  
Det bør sikres god sikt og belysning i 
området, om mulig også fartsdempende 
tiltak i form av rumlefelt for å hindre høy 
fart på syklister i nedoverbakke. Mulig 
konfliktpunkter er avkjørsel 
 
Det bør søkes fravik for stigning/fall. 

 

04 C004, pr. 
2250-2330 

Lengdefall på GS-veg er 10%. 
Stigning/fall bør ikke overstige 8% 
 
 
 
 
 
 
Kilde: HB N100, tabell D.9 

Gs-veg følger eksisterende veg og det er 
utfordrende her å tilfredsstille kravet til 
stigning.  
Det bør sikres god sikt og belysning i 
området, om mulig også fartsdempende 
tiltak i form av rumlefelt for å hindre høy 
fart på syklister i nedoverbakke. Mulig 
konfliktpunkter er avkjørslene. 
 
Det bør søkes fravik for stigning/fall. 
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05 C004 og 
C005, pr. 
2450-2700 

Lengdefall på GS-veg er 9 % i ca. 60 m 
deretter 7% i ca 190 m.  
I en lengde over 100m bør stigning/fall 
ikke overstige 5%. 
 
Kilde: HB N100, tabell D.9 

Her går GS-veg utenom eksisterende veg, 
og det anbefales at man ser på muligheter 
for utbedringer av lengdefall. Om dette ikke 
er mulig, bør det søkes fravik for 

stigning/fall. 

06 C005, pr. 
2700-2900 

Lengdefall på fortau er 7% i lengde på ca 
100 m, deretter på 8,34% i ca 100 m. 
Stigning/fall kan være 7% i 35-100 m, 
men bør deretter ha et slakere parti. I en 
lengde over 100m bør stigning/fall ikke 
overstige 5%. 
 
 
Kilde: HB N100, tabell D.9 

GS-veg følger eksisterende veg og det er 
utfordrende her å tilfredsstille kravet til 
stigning.  
Det bør sikres god sikt og belysning i 
området, om mulig også fartsdempende 
tiltak i form av rumlefelt for å hindre høy 
fart på syklister i nedoverbakke. Mulig 
konfliktpunkter er avkjørsel.  
 
Det bør søkes fravik for stigning/fall. 

 
07 C005, pr. 

2950-3050 
Lengdefall på GS-veg er 8.75% i lengde 
på ca 50 m, deretter på 11.8% i ca 50 m. 
Stigning/fall kan være 7% i 35-100 m, 
men bør deretter ha et slakere parti. I en 
lengde over 100m bør stigning/fall ikke 
overstige 5%. 
 
 
Kilde: HB N100, tabell D.9 

GS-veg følger eksisterende veg og det er 
utfordrende her å tilfredsstille kravet til 
stigning.  
Det bør sikres god sikt og belysning i 
området, om mulig også fartsdempende 
tiltak i form av rumlefelt for å hindre høy 
fart på syklister i nedoverbakke. Mulig 
konfliktpunkter er avkjørsel.  
 
Det bør søkes fravik for stigning/fall. 

 
08 C005, pr. 

3150 
Lengdefall på GS-veg er 12.5% over en 
kortere strekning. Lengdefall bør ikke 
være større enn 8 %. 
 
 
 
 
 
Kilde: HB N100, tabell D.9 

GS-veg følger eksisterende veg og det er 
utfordrende her å tilfredsstille kravet til 
stigning.  
Det bør sikres god sikt og belysning i 
området, om mulig også fartsdempende 
tiltak i form av rumlefelt for å hindre høy 
fart på syklister i nedoverbakke. Mulig 
konfliktpunkter er avkjørsel.  
 
Det bør søkes fravik for stigning/fall. 

 
09 C005, pr. 

3250-3300 
Lengdefall er 8.4% i en lengde på ca 50 
m. Maks stigning er 8 % i maks lengde 35 
m. 
 
 
 
 
 
Kilde: HB N100, tabell D.9 

GS-veg følger eksisterende veg og det er 
utfordrende her å tilfredsstille kravet til 
stigning.  
Det bør sikres god sikt og belysning i 
området, om mulig også fartsdempende 
tiltak i form av rumlefelt for å hindre høy 
fart på syklister i nedoverbakke. Mulig 
konfliktpunkter er avkjørsel.  
 
Det bør søkes fravik for stigning/fall. 



Trafikksikkherhetsrevisjon 

 
Losbyveien 
Oppdragsnr.: 5186459   Dokumentnr.: TS-01   Versjon: 02 
  

2020-05-04  |  Side 17 av 25 \\daalesund01\oppdrag1\518\64\5186459\5 arbeidsdokumenter\55 trafikksikkerhet\ts-02.docx 
 

Feil    
ID Sted Beskrivelse, krav og kilde Anbefalinger av tiltak 
10 Generelt Vegklasse som er lagt til grunn for 

dimensjoneringen av vegen (der denne 
utbedres) er gate, pga manglende 
tilgjengelige klasser i regelverket N100 
(2019) 
 
N100 2013, tabell C15: 
Ls Sa2 = 50 meter for Rh > 100 meter og -
2/+3 for stigning fall, 
R h min = 55 meter og Ls = 45 meter og -
2/+2.  
Vegprofil endret (ekskl. fortau/GS) p 520-
980 og p 2060-2330 => veg bør ha 
tilnærmet Sa2-standard. 
 
Kilde: N100 (2019) og N100 (2013) 

Feil veiklasse er lagt til grunn. Revisor ser 
at det er utfordrende å plassere denne 
veien i vegklasse i hht N100 (2019).  
 
Det anbefales at det benyttes vegstandard 
etter HB N100 (2013) Sa2 – Samleveg, 
fartsgrense 50 km/t, ÅDT >1500. 
 
Det må søkes fravik for dette. 

 
 

11 C001, pr. 
520-980 

Det er lagt inn breddeutvidelse på 
2x0,65=1,3 m.  Dette er breddeutvidelse for 
lastebil (Tabell E.2. N100). Ifølge veilistene 
(2019) har denne vegen tillatt Bk10/50 tonn 
og makslengde 19,50 m. Breddeutvidelse 
for VT 
 
Kravet i hht tabell E.2 i HB N100 er 
tilfredsstilt, men det bør vurderes å legge 
inn breddeutvidelsen for VT. 
 
Kilde: Vegliste oktober 2019, HB N100 
(2019/2013) 

Breddeutvidelsen av kurver bør ta hensyn 
til at veien er tillatt for vogntog. Dette må 
vurderes av fylkeskommunen. 
 
Det bør legges inn breddeutvidelse for 

VT. 

12 C002-
C005, pr. 
950-3350 

På denne strekningen er det valgt å bruke 
trafikkdeler som grøft på 1,5 m mellom 
kjøreveg og GS-veg. 
 
Minste avstand mellom kjøreveg og GS-veg 
bør ved fartsgrense opp til 60 km/t være 1, 
5 m. Utforming av trafikklederen er 
veiledende 
 
Jamfør N101 kan rekkverk vurderes i 
følgende tilfeller: 

- Ved krappe kurver 
- GS ligger lavere en kjørebanen 
- Dersom høydeforskjellen er mer 

enn 1 m, og skråningen er brattere 
enn 1:4. 

 

Det er ikke krav til bruk av fysisk 
trafikkdeler mellom GS-veg og kjøreveg 
ved fartsgrense 50 km/t. Det anbefales 
allikevel i dette tilfellet å bruke fysisk 
trafikkdeler. Dette anbefales på grunnlag av 
fartsgrense og geometri på eksisterende 
veg. Det har vært flere ulykker med 
utforkjøringer, noe som også indikerer at 
reelt fartsnivå på denne veien kan være 
høyere enn satt fartsgrense.  
 
Fysisk trafikkdeler kan være rabatt med 
kantsteinsvis eller rekkverk. Rabatt med 
kantsteinsvis vil kunne fungere fint i 
forlengelse av fortauet som skal etableres 
fra pr. 0-950 
 
Anbefaling: Rabatt med kantsteinsvis. 
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Kilde: HB N100, tabell D.8, N101 kapittel 
2.2.3.3. 

 

13 C003, pr. 
1700-2000 

Det er ikke tegnet opp siktlinjer mellom 
avkjørsler og kjørevei i dette intervallet. 
 
Siktkrav i avkjørsler skal tilfredsstilles i hht 
krav i kapittel D.1.4.2, og figur D.24 i HB 
N100. Her er L1=45 m og L2=4 
I innenfor sikttrekanten som dannes skal 
det ikke befinne seg objekter høyere enn 
0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. 
 
Kilde: kapittel D.1.4.2 HB N100 

Siktlinjer tegnes opp. 

Enkeltstående trær, stolper og liknende 
som ikke er sikthindrende, kan stå i 
sikttrekanten. Sikt bør sikres i henhold til 
Figur D.24 og Tabell D.6, HB N100  
 
 

14 C004, pr. 
2170-2220 
og 2400-
2450 

Det er ikke tegnet opp siktlinjer mellom 
avkjørsler og kjørevei i dette intervallet. 
 
Siktkrav i avkjørsler skal tilfredsstilles i hht 
krav i kapittel D.1.4.2, og figur D.24 i HB 
N100. Her er L1=45 m og L2=4 
I innenfor sikttrekanten som dannes skal 
det ikke befinne seg objekter høyere enn 
0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. 
 
Kilde: kapittel D.1.4.2 HB N100 

Siktlinjer tegnes opp. 

Enkeltstående trær, stolper og liknende 
som ikke er sikthindrende, kan stå i 
sikttrekanten. Sikt bør sikres i henhold til 
Figur D.24 og Tabell D.6, HB N100  
 
 

15 C004, pr. 
2060-2330 

Det er lagt inn breddeutvidelse på 
2x0,4=0,8 m.  Dette er breddeutvidelse for 
lastebil (Tabell E.2. N100). Ifølge veilistene 
(2019) har denne vegen tillatt Bk10/50 tonn 
og makslengde 19,50 m. 
 
Kravet i hht tabell E.2 i HB N100 er 
tilfredsstilt, men det bør vurderes å legge 
inn breddeutvidelsen for VT. 
 
Kilde: Vegliste oktober 2019, HB N100 
(2019/2013) 

Det bør legges inn breddeutvidelse for 

VT. 

Dette må vurderes av fylkeskommunen. 

16 C005, pr. 
2850-3250 

Det er ikke tegnet opp siktlinjer mellom 
avkjørsler og kjørevei i dette intervallet. 
 
Siktkrav i avkjørsler skal tilfredsstilles i hht 
krav i kapittel D.1.4.2, og figur D.24 i HB 
N100. Her er L1=45 m og L2=4 
I innenfor sikttrekanten som dannes skal 
det ikke befinne seg objekter høyere enn 
0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. 
 
Kilde: kapittel D.1.4.2 HB N100 

Siktlinjer tegnes opp. 

Enkeltstående trær, stolper og liknende 
som ikke er sikthindrende, kan stå i 
sikttrekanten. Sikt bør sikres i henhold til 
Figur D.24 og Tabell D.6, HB N100  
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Merknad    

ID Sted Beskrivelse, krav og kilde Anbefalinger av tiltak 
17 C004-C005 GS-veg følger egen trasé mellom pr. 2500-2800. Det 

kommer ikke frem fra planene om det er lagt inn ekstra 
areal langs GS-veg til belysning. 
 
 
 
 
 
Kilde: Ingen kilde til krav. Revisors vurdering/anbefaling  

Det er i hht gjeldende 
regelverk ikke krav til 
belysning av GS-veg, kun 
der GS-veg går langs 
kjøreveg.  
 
Det anbefales at 

prosjektet planlegges 

med tanke på fullverdig 

belysning, også der GS-

veien er separert fra 

fylkesveien. 
18 C002, pr 800-

870 
Det er satt rekkverk i bakkant av GS-veg pga skråning 
brattere enn 1:3 (den er 1:1.5) og høyere enn 2 m. 
Rekkverket bør forlenges litt i hver ende. 
Det bør i utgangspunktet søkes løsninger som minsker 
behov for rekkverk, i dette tilfellet kunne man slaket ut 
skråningen. 
 
 
 
 
Kilde: HB N101 

Det skal alltid søkes 
løsninger som minimerer 
behov for rekkverk. I dette 
tilfellet kunne skråningen 
vært slakket ut. Dette vil 
medføre større inngrep på 
dyrket mark.  
 
Se ellers geometriske krav 
til rekkverk i N101, kapittel 
3.7.2. 
 
Anbefaling: Vurder 

løsning som minsker 

behovet for rekkverk. 

 
19 C005, pr. 3350 Avslutning av GS-veg mot rundkjøring er for brå. 

GS-veg bør føres rundt til den søndre vegarmen på 
rundkjøringen: 

 

Det anbefales at man 

lager avslutning av GS-

veg ut i sidearmen og 
ikke rett inn mot 
rundkjøringen. 
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Kommentar    

ID Sted Beskrivelse, krav og kilde Anbefalinger av tiltak 
20 Generelt Det er veldig mange atkomster langs Losbyveien som 

er gruset. Flere av disse er utformet med lengdefall 
ned mot Losbyveien. Dette fører til at grus ofte legger 
seg i vegbanen. Ut fra observasjon på befaring, 
googlebefaring og ulykkes statistikken kan man anta 
at Losbyveien brukes av motorsyklister.  
Grus i svinger kan bidra til at motorsykler mister 
veigrepet. Dette kan være en medvirkende årsak til 
ulykkene som er registrert med motorsyklister de 
siste årene. 
 
Kilde: NVDB (ulykkesstatistikk), HB V621 

Det anbefales at man påser godt 

vedlikehold både av kjørebane 

og fortau. Asfaltering ett par 
meter inn i atkomstene er også et 
tiltak. 

21 Generelt Fortau på motsatt side i forhold til bebyggelse. 
Undergang fv 1517 Finstadjordet fra Finstadvollen, 
forbindelse til Finstad skole.  
For mange av de som ikke har adkomst via 
Losbyveien vil Finstadjordet-Feiringveien være et 
naturlig valg når en skal benytte seg av tilbudene 
lengst sør i Losbyveien. 

 

Manglende sammenheng i GS-
tilbudet. Naturlig rutevalg tilsier at 
man burde se overordnet på 
naturlige gangakser og lukke 
eventuelle hull i tilbudet for myke 
trafikanter. Dette gjelder spesielt 
de veiene der det ferdes yngre 
myke trafikanter som har behov 
for veiledende gangmønster og 
synlige/lettleselige/lettforståelige 
krysningspunkter. 

22 C001 Lengdefallet på systemlinjen er 4,28% inn mot 
krysset med FV353. 

Ved videre prosjektering bør 
utforming av krysset 
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Sekundærveiens stigning/fall mot kjørebanekant bør 
ikke overstige 3%.  
 
Kilde: kapittel D1.1.1 figur D.1 og D.2 i HB N100 

prosjekteres etter gjeldende 

regelverk.  

23 C001, samt 
utsnitt fra 
google 
maps 

Gangfelt mellom Losbyveien og F353 svært dårlig: 

 
 
Kilde: HB N100 og V127 

Tilstanden på eksisterende 
gangfeltet er svært dårlig. 
Krysningspunktet bør 
oppgraderes, spesielt i 
forbindelse med utbedring av GS-
tilbudet i Losbyveien. Stripene er 
slitt bort, krysningspunktet lite 
synlig, hastigheten på bilene er 
høy og det er dårlig belyst 
krysningspunkt. Det anbefales at 

gangfeltet utbedres i videre 

prosjektering. 

24 C004, ca. 
pr. 2120 

Svært uheldig løsning i eksisterende situasjon, se 
utsnittene: 

 

Her utbedres veien. Ved 
utbedring må postkassestativ 
flyttes. Anbefales at man ser på 
plasseringen i forhold til sikt og 
tilgjengelighet. 
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Det er et felles postkassestativ og kasse for 
forsendelser satt opp i skyggen av trærne i 
innerkurve. Det er ikke mulig å se om det står en 
person eller bil ved postkassene om man kommer fra 
øst. Det er i tillegg nedsatt belysning i området. 

25 F001 Kantsteinsvis bør være minimum 12 cm ved 
fartsgrense>50km/t 
 
 
 
Kilde: N100 (2019) kapittel D4.1. 

Det er ikke spesifisert 
kansteinsvis. Det antas at denne 
er 12 cm, om det ikke er tilfellet 
bør dette endres. Er det ikke 
mulig å tilfredsstille kantsteinsvis 
søkes det fravik. 

26 C004, pr. 
ca. 2500-
2600 

Sikt og kurve på eksisterende vei bør utbedres, se 
utsnittene under: 

 
 

Dette er ikke del av prosjektet. 
Punktet tas med til informasjon til 
kommunen. Det bør 
gjennomføres tiltak. Geometrien 
bør utbedres. Alternative tiltak: 
skilting, utbedring av sikt.  
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Det er veldig brå kurve som kontrakurve til slakere 
kurve rett før sving på eksisterende vei. Den bratte 
kurven er i høybrekk. Vegetasjon og bergknaust gir i 
kombinasjon med geometrien svært dårlige 
siktforhold. 
 
Om man følger anbefalt vegklasse Sa2 (anbefaling se 
IDXX) I følge NVDB en kombinasjonskurve med  
Rh= 36 meter/Rvhøy=217 meter. Minimum i Sa2 er 
55 meter / 400 meter. 
. 
 
Kilde: HB N100 (2013, Sa2) 
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7 Oppsummering 

Det er gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon på reguleringsplannivå av Losbyveien. 

Det er blitt registrert 26 funn. Av disse er det 9 avvik og 7 feil. Det er ingen graverende forhold. 

Som beskrevet i innledningen er Losbyveien en viktig forbindelse fra bebygd område ut til marka, med tur og 
rekreasjonsmål som besøksgård, turløyper, rideskole, offentlig badeplass og golfanlegg, og det er 
sannsynlig at disse destinasjonene er rettet mot barn. Det er derfor positivt å etablere et tilbud for myke 
trafikanter på denne strekningen, og prosjektet er i seg selv et trafikksikkerhetstiltak.  

Losbyveien er en eldre vei som i dag ligger noe kupert og oppfyller dermed ikke krav til universell utforming. 
Fra parsellstart til Øvre Finstad gård er stigningen oppe i ca. 7 % på det meste. Ved Grinderud er det en kul 
hvor eksisterende kjørevei ligger med stigning på 8,8 % på nordsiden av kulen og 6,8 % på sydsiden av den. 
Ved Bråtabakken er stigningsforhold på eksisterende vei 13,5 %. Også ned mot parkeringsplassen er det 
bratt, opptil 11 %. Prosjektet løser ikke disse problemstillingene da tiltaket ikke omfatter utbedring av hele 
vegstrekningen. Revisor mener at det er noen mulig konfliktpunkter der syklende kan komme i høy fart i 
nedoverbakke og krysser atkomst. Ved å sikre tilfredsstillende sikt og god belysning kan dette virke 
avbøtende. Om man ser at dette kan bli et stort problem kan man se på ekstra tiltak for å kontrollere farten til 
syklistene.  

Prosjektet utbedrer deler av strekningen (p 520-980 og p 2060-2330). Utbedringen må ikke medføre 
uventede (og trafikkfarlige) standardsprang i overgang ny/eksisterende veg. Tiltaket med fortau og GS-veg 
gir et bredere normalprofil, og det vil bli mer oversiktlig. Oppmerksomhet i forhold til standardsprang blir da 
ekstra viktig, og tilfredsstillende overganger er viktig. Dette kan gjennomføres med lange nok klotoider og 
overganger ved breddeutvidelser. Overraskende endringer i vegens linjeføring gjør kjøringen mer krevende 
og kan stille førere overfor problemer de ikke mestrer. Krappe kurver og sterke stigninger utsetter dessuten 
kjøretøyet for større påkjenninger enn kjøring på rett, flat veg og nedsetter framkommeligheten. Spesielt 
gjelder dette for tunge kjøretøy.  

Bedring av vegers linjeføring og siktforhold skal redusere kravene til bilistenes oppmerksomhet og 
kjøreferdigheter, og gjør veitraseen mer forutsigbar.  

Prosjektet legger opp til fortau på ca. 900 m på første strekket der det er lite plass, deretter G/S-veg med 
smalt (1,5 m) trafikkskille mot kjøreveg. Utgangspunktet for revisjonen var å vurdere sikkerheten med denne 
løsningen. Det er i TS-revisjonen anbefalt at skillet mellom G/S-veg og kjørevei skal være fysisk, enten 
opparbeidet som en rabatt eller med rekkverk. Det er av revisors oppfatning at man sånn legger til rette for 
en trygg løsning for myke trafikanter. I prosjektet er det også vurdert å dele opp strekningen mellom profil 0-
900 flere seksjoner der man veksler mellom fortausløsning og midtrabatt. Det er TS-revisors oppfatning at 
det er uheldig å veksle mellom løsninger over kortere strekninger. Ved å beholde samme normalprofil over 
lengre strekning skaper det forutsigbarhet for brukeren så vel som bilfører. Fortau med avvisende kantstein 
kan også ha fartsenkende effekt. Et ytterligere tiltak kan være å senke farten frem til Rudsvingene, som er 
ulykkesutsatt. Man kan her vurdere å sette ned fartsgrensen til 40 km/t fram til ca. profil 950. 
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8 Vedlegg 

- Bestillingsmelding og avslutningsmelding 

 

 

 


