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Til: Skaun Kommune / Olav Nikolai Kvarme

Fra: Elin Svendsen

Dato 2017-11-01

Adkomstveg Ulvdalen

Bakgrunn

I forbindelse med oppdrag fra Skaun kommune med å u tarbeide planforslag for adkomstveg og
industriområde i Ulvdalen i Skaun kommune har Norco nsult sett på ulike alternativ for adkomstveg.

Kommunen har et ønske om å regulere næringsarealer innen bygg og anlegg og annen arealkrevende
næring i Ulvdalen. Arealkrevende bedrifter som i da g ligger i Skaun sentrum kan da flytte
virksomheten sin dit. Blant annet HAMOS gjenvinning og entreprenørfirmaer kan være aktuelle
bedrifter. For at næringen skal ønske å flytte virk somheten sin, er det viktig med gode
adkomstmuligheter. HAMOS har blant annet 20000 besø kende i året, som vil generere mye trafikk.

HB N100 Veg- og gateutforming fra Statens vegvesen gir to aktuelle vegklasser for dimensjonering av
adkomstvegen (adkomstveger boligområder, A1 og saml eveger i industriområder, A2). Samleveg i
industriområder har krav til maksimal stigning på 6 % og adkomst boligområdet har maksimal stigning
på 8%. 6% vil være meget krevende å få til, og vi h ar derfor sett på alternativ med 7- og 8% stigning.

Dette notatet tar for seg 3 alternativer for adkoms tveg. Alternativ 0 (0-alternativet) tar utgangspunk t i
dagens veg, alternativ 1 har maksimal stigning på 7 % og alternativ 2 har maksimal stigning på 8%.
Vegbredde og vegoverbygning tilpasses dimensjonerin g for samleveg i industristrøk, A2. Vegbredden
for industristrøk bør ligge på 7 meter inklusive 0, 5 meter skulder på hver side.

Dagens situasjon

Adkomstvegen er i dag en grusvei på 1,2 km og er ca . 4 meter bred. Vegen starter ved avkjørsel fra
Skaunavegen ved Park and Ride ved Børsakrysset og g år opp til Ulvdalen, som i dag er et
deponiområde for løsmasser. Stigningsforhold på dag ens veg er varierende og er flere steder opp i
12- og 14% (opp i deponiområdet), men ligger genere lt på ca. 7-9% som er over kravet fra håndbok
N100.

Alternativ 0

0-alternativet følger eksisterende vegtrase også mt p. stigningsforhold og kurvatur. Den mest krevende
strekningen vil være fra gård til grunneier (gnr 73 ) og opp til deponiområdet. Dagens veg har i dag en
stigning på 12%, noe som vil være alt for krevende for industritrafikk og er trafikkfarlig både opp og
ned, spesielt på vinterføre (se tegning C001).

Av den grunn frarådes alternativ 0.

Alternativ 1

Alternativet følger dagens veg frem til profil 640 (se tegning C101), deretter legges vegen ut på dyrk et
mark og adkomsten flyttes til sørsiden av deponiomr ådet. Stigningen ligger på 7% hele strekningen.
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Dette alternativet vil gi ca. 14 meter høy fylling forbi gården nærmest næringsarealet og beslaglegger
et betydelig areal med dyrket mark.

Alternativ 2

Alternativ med 8% maks stigning har samme trase som alternativ 1, og følger eksisterende terreng
frem til profil 500 (ca. 150 m før gård nærmest dep oniet) og legger seg deretter i fylling med 8%
stigning opp mot toppen av deponiområdet (se tegnin g C201). Alternativet vil gi ca. 3 meter mindre
fyllingshøyde forbi gården og beslaglegger ca. 4800 m2 mindre areal av dyrket mark, sammenlignet
med alternativ 1.

Oppsummering

Å få til en adkomst opp til deponiområdet som tilfr edsstiller krav fra Statens vegvesen HB N100 mtp.
stigningsforhold og trafikksikkerhet vil medføre st ore fyllinger og store beslag av dyrket mark.

• 0-alternativet vil ikke være godt nok for en god o g sikkert fremkomstmulighet for brukere av
området.

• Alternativ 1 med maksimal stigning 7% krever betyd elig mer fyllingsmasser og beslaglegger et
større areal av dyrket mark.

• Alternativ 2 med maksimal stigning på 8% fraviker kravet for dimensjoneringsklasse A2, men
kan aksepteres ut fra en helhetsvurdering.

• Fyllingene for både alternativ 1 og 2 vil bli domi nerende og adkomstveger til eiendom 71 og 89
må tilpasses.

Tabell 1 . Oversikt over beslag av dyrket mark og fyllingsbe hov.

Beslag dyrket mark Fyllingsvolum

Alt 0 Som før

Alt 1 7% maksimal stigning 20200 m2 220000 m3

Alt 2 8% maksimal stigning 15400 m2 120000 m3
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Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det for mål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopie res eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekni ng enn formålet tilsier.


