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SAMMENDRAG  

Det er gjort vurderinger av flere trafikksikre gang- og sykkelløsninger for fv. 2522 på strekningen 
Ensby – Måkrudgutua i Øyer kommune, en strekning på om lag 4,5 km. Dagens trafikk på vegen er 
lav, men forventes å øke noe med utbyggingen av E6 og bompenger der. 

En separat gang- og sykkelløsning innebærer minimum 2,5 m asfaltert bredde der grusskuldrer 
kommer i tillegg. Det bør velges mest mulig ensartede løsninger over en lengre strekning for å unngå 
standardsprang. Sideterreng gir et naturlig skille ved Fossegården der det fra Fossegården og 
nordover er et mer sidebratt terreng enn sørover. Dette gjør det naturlig å vurdere løsninger som gir 
mindre terrenginngrep i den nordre delen av strekningen. 

Fordi E6 forhindrer en gjennomgående gang- og sykkelløsning på vestsiden og det er flest potensielle 
brukere på østsiden, bør gang- og sykkelløsningen ligge på østsiden av fylkesvegen. Slik unngås også 
sideskift på strekningen, som vil være en fordel for framkommelighet og trafikksikkerhet for gående 
og syklende. 

Fra Ensby til Fossegården er det flere mulige tverrprofil, men det bør legges én standard til grunn for 
å unngå systemskifter. Strekningen fra Ensby til Midtskog nord har en vegbredde på ca. 8,5 m og 
denne utnyttes best med en rekkverksløsning, som samtidig begrenser omfanget av tiltak knyttet til 
overvannshåndtering. Men rekkverksskille vil stille strengere krav til vinterdrift da det er lite plass til 
snølagring mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. Likevel anbefales det for strekningen Ensby-
Fossegården en gang- og sykkelveg med rekkverk som trafikkskille.  

Mellom avkjørsel til Fossegården og Måkrudgutua er det et bratt sideterreng. Brede profil her vil gi 
store terrenginngrep med skjæringer. Det må da etableres og reetableres murer for å holde 
terrenget. Det er derfor søkt å finne løsninger som ikke krever omfattende nye skjæringer og murer. 
Med et fortau og en ny mur nord for Fossegården, anbefales et fortau på strekningen mellom 
avkjørsel til Fossegården og Måkrudgutua. Det forutsettes at det ikke er behov for fanggrøfter og at 
drenering og system overvann er løsbart. 

Det er gjort en kostnadsvurdering for alle de prinsipielle løsningene. For den anbefalte løsningen 
med rekkverk fra Ensby til Fossegården og fortau fra Fossegården til Måkrudgutua er 
entreprisekostnaden beregnet til å til 35,7 mill. kroner og prosjektkostnaden til 61 mill. kroner.  
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1. INNLEDNING 

Langs fv. 2522 mellom Ensby og Øyer sentrum (Granrudmoen) i Øyer kommune skal det sees på en 
trafikksikker løsning for gående og syklende. Fra Granrudmoen og sørover til Måkrudgutua er det et 
eksisterende tilbud til gående og syklende langs fylkesveien. Strekningen som vurderes i dette 
notatet begrenses derfor til Ensbykrysset - Måkrudgutua, en strekning på 4,5 km. 

 

Figur 1 Oversiktskart med delsstrekninger 
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Prosjektet sees i sammenheng med utbyggingen av E6 mellom Storhove i Lillehammer kommune til 
Øyer, der det i bompengeperioden er beregnet at trafikkmengde (ÅDT) vil bli i underkant av 4000 
kjøretøy pr. døgn på fv. 2522 (Prop. 119 S). Dagens fartsgrense er 60 km/t på strekningen, som 
forutsettes videreført. 

2. DAGENS SITUASJON 

Fv. 2522 er lokalveg mellom Lillehammer og Tretten. På deler av strekningen er dette den gamle 
hovedveien, Gudbransdalsvegen, mens på andre deler av strekningen er veien delvis «nybygd». Etter 
at trafikkmengden på E6 ble så stor at direkte avkjørsel fra veien ikke kunne tillates, ble det 
nødvendig med en parallell lokalveg. På strekningen mellom Ensby og Øyer er vegen til dels tett på 
E6, delvis etablert i gammel E6-trasé og delvis bygget ny. Vegens funksjon er å ivareta lokaltrafikk og 
atkomster til eiendommene på strekningen. 

Dagens registrerte trafikkmengde på fylkesveien er (fra NVDB, vegvesen.no) 

➢ ca. 1600 fra Ensbykrysset til Sørbygdsvegen  
➢ ca. 1250 fra Sørbygdsvegen til Granrudmoen 

 

Fra Måkrudgutua og nordover til Øyer sentrum er det ulike løsninger for gående og syklende. På 
større deler av strekningen er det etablert gang- og sykkelløsning atskilt fra kjørevegen med rabatt, 
der asfaltert bredde på gang- og sykkelvegen varierer mellom 2,0 og 2,5 meter. På kortere 
strekninger er det etablert gang- og sykkelløsning atskilt med rekkverk. Den etablerte løsningen er 
vekselvis på øst- og vestsiden av fylkesvegen. 

 

Figur 2 Ved Måkrudgutua 

 

Fylkesveien har varierende bredde på strekningen. Den oppmerkede kjørebanen varierer ikke så 
mye, men den asfalterte bredden – og dermed opplevd bredde – varierer. Dette har i stor grad 
sammenheng med terrenget langs vegen. Der det har vært krevende å anlegge veg som følge av 
skrånende terreng og/eller eiendommer tett på vegen, er vegen smalere enn ellers. 

 

Den oppmerkede vegbanen er gjennomgående 6,5 meter, men er redusert ned til ca 5,0 meter på 
enkelte strekninger der sideterrenget på østsiden er bratt og det er kort avstand til E6. Over en 
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kortere strekning ved Fossegården er bredden helt ned mot 4,75 meter. Asfaltert bredde varierer 
mellom 7,0 og 9,0 meter (Fossegården ca 6,75 meter). Alle mål er hentet fra digitale kart og har en 
viss usikkerhet.  
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3. NORMALER  

Kapittelet redegjør for de mest sentrale forutsetningene for utformingen av gang- og sykkelløsninger. 
Vegnormaler er en forskrift hjemlet i Vegloven og er gjeldende for alle offentlige veier. 

3.1. N100 Veg- og gateutforming 

Vegnormal N100 Veg- og gateutformings kapittel D.2. Løsninger for gående og syklende gir krav til 
utforming av gang- og sykkelløsninger. Det er i dette notatet gjengitt relevante utdrag fra normalen. 

3.1.1. Gang- og sykkelveg 
Gang- og sykkelveg og sykkelveg med fortau skal bygges med bredder som vist i Tabell D.7 avhengig 
av antall gående og syklende pr. time. I tillegg kommer en grusskulder på 0,25 m på hver side. Antall 
gående og syklende gjelder for maksimaltimen i et normaldøgn. (N100). 

Tabell 1 Bredder for gang- og sykkelveg og sykkelveg med fortau, eksklusive skuldre (mål i m) (N100) 

 

Gang- og sykkelveg bør bygges med tverrprofil som vist i Figur 3 Gang- og sykkelveg (mål i m) 
(N100)Figur 3. 

 

Figur 3 Gang- og sykkelveg (mål i m) (N100) 

 

Gang- og sykkelveg med tillatt kjøring til eiendommene kan brukes som adkomstveg for inntil ca. 10 
boliger. Gang- og sykkelvegen bør da ha bredde 3 m og skuldrene bør asfalteres. (N100) 

3.1.2. Geometrikrav gang- og sykkelveg 
Minste vertikalkurveradius for en gang- og/eller sykkelveg bør være 50 m. Minste 
horisontalkurveradius bør være 40 m.  

Maksimal stigning er avhengig av stigningens lengde. Krav til stigning bør tilfredsstilles i henhold til 
Tabell D.9.  

 Minste resulterende fall bør være 2 %.  



 

side 8 av 42 

Tabell 2 Maksimal stigning for gang- og/eller sykkelveg. (N100) 

 

3.1.3. Kjøreveg 
Dimensjoneringsklasse Hø2 med trafikkmengde inntil 12000 og fartsgrense 60 km/t er mest aktuell 
for fv. 2522 mellom Ensby og Øyer. Den åpner for utbedringsstandard med en vegbredde på 6,5 m, 
som samsvarer med bredden på deler av dagens veg. 

 

Figur 4 Tverrprofil ved gjennomgående utbedring, vegbredde 6,5 (mål i m) (N100) 

 

Dersom enfeltsveg er aktuelt på en del av strekningen, vil profilet i Figur 5 for Hø1 være mest aktuelt. 

 

Figur 5 Tverrprofil for Hø1, 1-feltsveg, vegbredde 4,0 (mål i m) (N100) 

3.2. N101 Vegrekkverk og vegens sideområder 

3.2.1. Gang- og sykkelveg langs bilveg 
For veger med fartsgrense < 50 km/t er det ingen krav til trafikkdeler mellom veg og anlegg for 
gående og syklende. Med anlegg for gående og syklende menes gang- og sykkelveg, gangveg, 
sykkelveg eller sykkelveg med fortau.  

Der anlegg for gående og syklende går langs veg med fartsgrense 50 eller 60 km/t bør det være en 
trafikkdeler på minst 1,5 m mellom veg og anlegg for gående og syklende (vegkant til vegkant). 
(N101) 
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Figur 6 Minimumskrav til trafikkskille ved fartsgrense 50 eller 60 km/t (N101) 

3.2.2. Krav til rekkverk 
Der det er mye sykkeltrafikk kan det være aktuelt å beskytte baksiden av rekkverket med en skinne. 
Det gjelder særlig på steder der det er økt risiko for at en syklist vil kunne velte og skade seg på 
rekkverkets bakside. (N101) 

Relevant styrkeklasse vil være N1, som gjelder for fartsgrense 60 km/t eller lavere og ÅDT mindre enn 
12000. 

For veger med fartsgrense 80 km/t og lavere, tillates rekkverkets arbeidsbredde å dekke inntil en 
tredjedel av gang og sykkelvegens bredde. Dette vil stille krav til rekkverkets deformasjon, 
inntrengning (VI-klasse) og arbeidsbredde (W-klasse). 

3.2.3. Utforming sideområder 
Følgende faremomenter bør sikres med rekkverk dersom de ligger innenfor en avstand av 1,5 m fra 
gang- og sykkelvegen:  

• høye og bratte skråninger brattere enn 1:3 og høyere enn 2 m  
• stup brattere enn 1:1,5 og høyere enn 1 m   
• elver og vann der vanndybden er over 0,5 m ved høyvann  
• bergskjæringer med farlige utstikkende partier  
• andre faremomenter, etter en nærmere vurdering hvor lokale forhold kan tilsi rekkverk 

(N101) 

3.3. V122 Sykkelhåndboka 

V122 Sykkelhåndboka gir utfyllende føringer for utforming av løsninger for syklende. Den bygger 
videre på kravene gitt i N100, og omtaler blant annet bruk av fortau i sykkelløsninger. 

Fortau er ikke et anlegg for syklende, og bør ikke brukes som lenker i hovednett for sykkel. Likevel er 
det på visse betingelser tillatt å sykle på fortau, herunder i områder med få gående og dersom 
syklende føler seg utrygge i kjørebanen. 

Minste krav til bredde  på fortau er 2,5 m. 

(V122) 

3.4. V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak 

Ved fartsgrenser på 50–80 km/t gjelder en minimumsavstand for bredden på trafikkdeleren mellom 
kjørende og gående/syklende målt mellom vegskulderkantene. Hvis den ligger nærmere enn dette, 
skal det monteres rekkverk.  Arbeidsbredden til et rekkverk mellom veg og gang- og sykkelveg tillates 
å gå inntil en tredjedel inn på G/S-vegens bredde, se figur 2.33. 

 



 

side 10 av 42 

 

Figur 7 Krav til minimumsbredde mellom kjørebanen og gang- og sykkelveg (V160) 

3.5. N200 Vegbygging 

Dersom det er fare for nedfall fra bergskjæring, vil det være behov for fanggrøfter for å forhindre at 
stein kommer inn i gang-sykkelveg-banen. Bredde på denne må være fra 3 m og oppover avhengig av 
høyde og helning på skjæring. 

 

 

Figur 8 Prinsippskisse for utforming av fanggrøft i bergskjæring (N200) 

 

 

Figur 9 Minimum bredde av fanggrøft avhengig av skjæringshøyde og skjæringshelning. (N200) 
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4. HANDLINGSROM OG KONSEKVENSER INNENFOR NORMALENE 

4.1. Trafikksikkerhet 

Separering av ulike trafikantgrupper reduserer antall steder med potensialet for konflikter. Det er 
alltid den myke trafikanten som blir rammet hardest i et sammentreff mellom bil og en 
gående/syklende. Ved et sammentreff mellom gående og kjørende med en fart på 60 km/t er 
dødsrisikoen over 90 % (V128). Det kan derfor være aktuelt å anlegge en løsning for gående og 
syklende som er skilt fra kjørende. 

 

Figur 10 Prinsippskisse for dødsrisiko for gående ved påkjørsel av motorkjøretøy, (V128) 

 

Gang- og sykkelveger har også et stort konfliktpotensial, både syklistene imellom, mellom syklister og 
fotgjengere og i kryss i tillegg mellom syklister og motorkjøretøy (TØI 2017). Et gang- og sykkelanlegg 
med separering av gående og syklende, samt begrensning av antall kryss vil derfor bidra positivt på 
konfliktpotensialet. 

Systemskifter er spesielt en utfordring for syklende og framkommelighet (V122). For 
trafikksikkerheten vil et systemskifte som innebærer kryssing av veg, bidra negativt i og med at det vil 
kunne være et konfliktpunkt. 

Skillet mellom en gang- og sykkelveg må være større ved økende fartsgrense på kjørevegen for å gi 
tilstrekkelig sikkerhet for de gående og syklende. Det kan derfor være alt fra 1,5 m til 10 m, men et 
trafikkskille på 1,5 eller 3 m ved henholdsvis fartsgrense 50/60 km/t og 70/80 km/t er mest vanlig. 
Der det er behov for å begrense arealbruken, kan bruk av rekkverk vurderes. Trafikkskiller er også 
omtalt i dette notatet i kapittel 3.2.1 og  4.4. 

Vegbredden påvirker fartsnivået. En smal veg forsterker følelsen av å kjøre fort, mens en bred veg 
svekker den. På smalere veger er toleransene for sideplasseringen også mindre enn på en bredere 
veg med bredere kjørefelt og skuldre ved et gitt fartsnivå. Det kan altså kjøres fortere på en bredere 
veg enn på en smalere veg med samme krav til sideplasseringen av kjøretøyet. Det er derfor ikke 
overraskende at farten er høyere på brede veger enn på smale. (TØI 2007) 

4.2. Gang- og sykkelløsning 

Minimum normert gang- og sykkelvegbredde er 2,5 m asfaltert bredde og 0,25 m brede grusskuldre i 
tillegg. Dersom antall gående eller syklende per time overstiger 15, øker kravet til 3,0 m asfaltert 
bredde. Antall gående og syklende per time for strekningen er ikke kjent, men det antas at antallet 
normalt ikke vil overstige henholdsvis 100 gående eller 300 syklende per time, som er grensen for 
separate løsninger. 
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Å få til et trygt og trafikksikkert tilbud for gående og syklende på strekningen skilt fra øvrig trafikk på 
hele strekningen, men med begrensede midler, fordrer at en velger løsninger som ikke er mer 
kostbar enn nødvendig. Samtidig er det viktig at brukerne ivaretas med tanke på framkommelighet 
og sikkerhet. Løsningen må også kunne driftes maskinelt med normalt brøyteutstyr. Gang- og 
sykkelløsningen må også være bred nok slik at vegkantene ikke brytes ned av driftsutstyr. 

Av hensyn til funksjon, men også kostnad, kan en minimumsløsning legges til grunn. Dette vil i 
utgangspunktet være 2,5 m gang- og sykkelveg med 0,25 grusskulder på hver side. Det skal imidlertid 
ikke stor gang- eller sykkeltrafikk til før en bredere løsning er påkrevd.  

Treningssyklister og rulleskiløpere benytter normalt kjørebanen på grunn av framkommelighet og 
høy fart, og de antas å gjøre dette også når det er etablert en gang- og sykkelløsning.  

4.3. Kjøreveg 

Fartsgrensen på fv. 2522 er i dag 60 km/t. Dette er en gjennomgående fartsgrense for lokalvegnettet 
parallelt til E6 gjennom store deler av Gudbrandsdalen, og fartsgrensen forutsettes derfor beholdt. 

Beregnet trafikkmengde vil ligge i underkant av 4000 kjøretøy per døgn (ÅDT). Dette er godt innenfor 
øvre grense for dimensjoneringsklasse Hø2. Dagens vegbredde for fv. 2522 er varierende, men fra ca. 
1 km sør for Fossegården og nordover, er vegbredde i dag ca 6,5 m og en kjørebanebredde ned mot 5 
m. 

Gang- og sykkelløsningen er et trafikksikkerhetstiltak, og gitt at dagens vegbredder er ned mot 6,5 m, 
fartsgrensen også i framtiden skal være 60 km/t og at trafikkmengden holdes moderat, anses det 
som riktig å legge Hø2 utbedringsstandard til grunn for tiltaket. Dette gir en vegbredde på 6,5 m for 
kjørevegen. Det påregnes derimot ikke å utvide kjørevegen på noe sted. 

 

 

Figur 11 Anbefalt vegbredde tilsvarende utbedringsstandard for Hø2 

 

4.4. Trafikkskille 

Ved fartsgrense 60 km/t kreves det 1,5 meter trafikkskille mellom kjøreveg og gang- og sykkelløsning, 
men denne avstanden kan gjøres mindre dersom rekkverk benyttes. Rekkverket krever en bredde på 
inntil 0,5 meter. Rekkverket må også ha stivhet som gjør at rekkverket ikke bruker mer enn 1/3 av 
gang-sykkelvegbredden ved påkjørsel, som tilsvarer en arbeidsbredde på 1 meter dersom gang- og 
sykkelvegen inkludert skuldre er 3 meter. Krav til rekkverk vil derfor være arbeidsbreddeklasse W3 og 
inntrengning VI3 eller stivere gitt en gang- og sykkelvegbredde på 3 meter.  

Skulderen på gang- og sykkelvegen inn mot rekkverket bør være asfaltert. I en løsning med rekkverk 
kan den vurderes sløyfet, da gang og sykkelvegen likevel har innspenning på denne siden. 
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4.4.1. Snølagring og vinterdrift 
Bredere trafikkskiller gir mer rom til snølagring og størst fleksibilitet med tanke på vinterdrift. Med 
smale trafikkskiller kan snø fra brøyting av kjørevegen lettere komme inn på gang- og 
sykkelløsningen, noe som krever mer koordinering av brøyting av kjøreveg og gang- og sykkelløsning 
slik at forholdene holde gode.  

4.5. Sideområder 

Sideområdene til vegen og gang- og sykkelvegen må utformes med tanke på trafikksikkerhet, 
drenering og overvannshåndtering. I bergskjæringer må sideområdet utformes eller sikres slik at 
nedfall av stein ikke kommer inn i gang- og sykkelvegbanen. 

4.5.1. Grøfter og drenering 
Tykkelsen til vegoverbygningen er ukjent, men ved åpen drenering bør bunnen for sidegrøfta være 
0,35 meter (N200) under denne for å drenere overbygningen. For å begrense arealbeslag til grøfter 
benyttes grøfteskråninger med helning 1:2. Med en normal gang- og sykkelvegoverbygning på 0,55 
meter tykkelse, vil dybden bli 0,9 meter og avstanden fra vegkant til bunn grøft vil være 1,8 meter. 
Med grøftebunn på 0,5 meter og tilsvarende skjæringsskråning utenfor denne, vil en grøft totalt 
kunne være i størrelsesorden 4,1 meter bred. 

Stikkrennene for å håndtere overvann gjennom fv. 2522 forutsettes forlenget under gang- og 
sykkelvegløsningen. Disse vil også være styrende for grøftedybde, slik at fall til disse sikres. 

Dersom det velges løsninger med kantstein eller grøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelløsning, vil 
det gi behov for håndtering av overvann med blant annet sluk og sandfang. 

4.5.2. Bergskjæring og fanggrøft 
Krav til bredde for fanggrøfter i forbindelse med bergskjæringer vil være minimum 3,0 meter og øke 
høyden av skjæringen. Helningen vil også spille inn på bredden av fanggrøfta. Ved bergskjæringer 
opp til 12-13 m vil skjæringshelning 4:1 gi minst fanggrøft. Ved høyere skjæringer vil en nær vertikal 
bergskjæring gi minst fanggrøft (N200). Tar man masseoverskuddet i tverrsnittet med i 
betraktningen, bør nært vertikale bergskjæringer velges når skjæringen blir høyere enn 1,3 meter. 
Som hovedregel vil bergskjæringene derfor ha helning nært vertikal, som gir fanggrøfter som må 
være minimum 3,4 meter brede. 

4.6. Særskilte løsninger 

4.6.1. Fortau 
Fortau kan være aktuelt på strekningen da det både bergskjæringer og tørrmurer med og uten 
bebyggelse ovenfor på strekningen. Fortauet må være 2,5 m bredt og det vil spare en bredde på 
0,75-1,0 m i forhold til en gang- og sykkelvegsløsning med rekkverk og 2,0 m i forhold til en løsning 
med rabatt. 

4.6.2. Enfeltsveg 
Å redusere antall kjørefelt til ett på en kortere strekning, kan være en mulighet for unngå store 
inngrep i sideterreng. Kjørevegen vil da bli 4,0 meter og redusert med 2,5 meter i forhold til en 
tofelts kjøreveg med bredde 6,5 meter.  

En enfeltsveg i kombinasjon med fortau vil gi en total vegbredde på 6,5 meter og kunne etableres 
innenfor eksisterende vegbredde. 
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5. PRINSIPPIELLE TVERRSNITT 

Innenfor det rommet normalene gir oss, kan en velge enten velge en mest mulig kostnadseffektiv 
tilnærming som normalt gir komprimerte tverrsnitt eller en kan benytte mer tradisjonelle løsninger 
som har andre fordeler, men gir et bredere og normalt mer kostbart tverrsnitt. 

5.1. Gang- og sykkelveg med 3 m grøft 

Dersom trafikkskillet er 3 meter blir arealbeslaget større enn det vegnormalene stiller krav om, men 
grøfta vil da være bedre egnet til håndtering av overvann og som snølager. 

 

Figur 12 Prinsipielt tverrsnitt for gang- og sykkelveg med 3 m grøft 

 

5.2. Gang- og sykkelveg med 1,5 m trafikkskille 

En normert gang- og sykkelvegløsning langs en veg med fartsgrense 60 km/t vil innebære en 3 meter 
bred gang- og sykkelveg med minimum 1,5 m bredt trafikkskille. 

 

Figur 13 Prinsipielt tverrsnitt for gang- og sykkelveg med 1,5 m rabatt 

 

5.3. Gang- og sykkelveg med rekkverk 

Skal en utnytte eksisterende veg i størst mulig grad og samtidig få en enkel overvannshåndtering, kan 
dette oppnås med å breddeutvide vegen og benytte rekkverk som skille mellom kjøreveg og gang- og 
sykkelløsning.  
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Figur 14 Prinsipielt tverrsnitt for gang- og sykkelveg med rekkverk 

5.4. Fortau 

Der hvor terrenginngrepene blir store eller en kommer i konflikt med konstruksjoner, kan 
fortausløsning vurderes for å få framført tilbud til myke trafikanter. Aktuell fartsgrense for 
kjørevegen må reduseres til 40 km/t og overvann/drenering må vies nøyere vurdering da grøftene 
antas å ikke være tilstrekkelig.  

 

Figur 15 Prinsipielt tverrsnitt for løsning med fortau 
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6. STREKNINGSVISE LØSNINGER 

6.1. Ensby – Midtskog nord 

 

Figur 16 Delstrekningen strekker seg fra Ensby i sør til et stykke nord for Midtskog. 

 

Delstrekningen er om lag 2,5 km lang og går stort sett i et lettere byggbart terreng, men med noe 
brattere sideterreng i nord. For denne delstrekningen vil begge sider være aktuelle for en gang- og 
sykkelløsning. På grunn av god tilgjengelig bredde kan alle de prinsipielle snittene bygges, men det er 
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mindre plass i området nord for Sørbygdsvegen. Fortausløsningen anbefales ikke da den krever 
redusert fartsgrense og bør benyttes på steder som ikke tillater at det anlegges et trafikkskille større 
enn en kantstein.  

Eksisterende veg har vegbredde på ca. 8,5- 9 meter på strekningen, og deler av denne bredden kan 
utnyttes med en rekkverksløsning. Også ved anleggelse av andre gang- og sykkelløsninger bør 
vegbredden for kjøreveg reduseres for å begrense inngrep i sideterreng og bidra til at en fartsgrense 
60 km/t lettere kan overholdes av kjørende.  

6.1.1. Gang- og sykkelløsning på vestsiden 
En gang- og sykkelløsning kan bygges på vestsiden av fv. 2522 på hele denne delstrekningen. 
Fordelen med å legge den på vestsiden er at det er plass her, men nord for kryss med Sørbygdvegen 
vil den ligge mye på fylling. Vestsidealternativet berører færre boligeiendommer enn en gang- og 
sykkelløsning på østsiden, men det vil dermed også være færre potensielle brukere langs strekningen 
på denne siden. Dersom det for E6 velges en løsning med kryss på Ensby, vil det bli etablert en 
pendlerparkering i nærheten av krysset, som vil få tilrettelagt sykkelparkering i tillegg til bilparkering. 
Velges kryssplasseringen på Berg, flyttes pendlerparkeringen dit. Parkeringen på Ensby vil forenkles, 
men vil være et av få målpunkt på vestsiden. På utsnittet under vises situasjonen ved 
Andersstuguvegen og et snitt ved et bygg som i dag benyttes av Farmers MC, som er et bygg som blir 
berørt av en vestsideløsning. 

 

Figur 17 Gang- og sykkelveg på vestsiden ved søndre del av Andersstuguvegen 
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Figur 18 Tverrsnitt for gang- og sykkelveg på vestsiden ved Farmers MC, profil 250. 

 

Det er en antatt fordel at store deler av strekningen er avsatt til permanent masselagring i 
forbindelse med utbyggingen av E6 Storhove-Øyer, og at underbygningen for gang- og 
sykkelløsningen kan forberedes. Det kan derfor være en fordel med litt avstand til fv. 2522, og en 
grøft på 3 meter mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg er den beste løsningen i dette tilfellet. Det er 
derimot usikkert om områdene kommer til anvendelse for permanent masselagring, da entreprenør 
selv vil gjøre vurdering i anleggsfasen av dette. 

På en del av traseen på vestsiden av fv. 2522 er det VA-ledninger. En gang- og sykkelløsning ser 
derimot for det meste å gå klar av denne traseen med unntak av ved Tverrslaget, hvor den kommer i 
direkte berøring. Ellers er det noen kryssende ledninger. Delstrekningen er også i begrenset grad i 
berøring med EL.  
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Figur 19 Gang- og sykkelveg på vestsiden ved Tverrslaget 

 

Bygningene ved profil 970 innløses i forbindelse med utbyggingen av E6.  

 

Figur 20 Tverrsnitt for gang- og sykkelveg på vestsiden ved Tverrslaget, profil 1120. 
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Vestsidealternativ kommer i konflikt med ny E6 på neste delstrekning Midtskog nord - Fossegården. 
Det vil si at en gang- og sykkelløsning vil få et sideskift på denne delstrekningen om vestsiden velges. 
Et naturlig punkt å foreta sideskiftet er i forbindelse med krysset for Sørbygdsvegen. Det er aktuelt 
dersom E6 Storhove – Øyer blir regulert med et kryss på Ensby. Dersom E6 blir regulert med kryss på 
Berg, må krysning foretas i forbindelse dette krysset og gang- og sykkelløsningen bør derfra føres 
videre på østsiden for å unngå ytterligere sideskift, noe som vil være negativt for framkommelighet 
og trafikksikkerhet. 

 

Figur 21 Vestsideløsning med E6-kryss på Berg. 

6.1.2. Gang- og sykkelløsning på østsiden 
På østsiden er det mye tilgjengelig plass for å anlegge en gang- og sykkelløsning fra Ensby til 
Tverrslaget. Videre nordover blir sideterrenget brattere, før det fra krysset med Sørbygdsvegen er 
noe slakere men forholdsvis nært boliger. På denne siden av fv. 2522 ligger de fleste 
boligeiendommene, som vil få en enkel adkomst til gang- og sykkelløsningen.  

Det går VA-ledninger på østsiden fv. 2522 i forbindelse med Andersstuguvegen på omlag halve 
delstrekningen. Av disse kommer ca. 450 m i berøring med gang- og sykkelløsningen. Det er også noe 
VA i forbindelse med boligene ved krysset med Sørbygdvegen. Delstrekningen er også i begrenset 
grad i berøring med EL.  

Utsnittet og tverrsnittene under viser situasjonen ved Andersstuguvegen for et av de nærmeste 
boligene ved valg av ulike gang- og sykkelløsninger. 
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Figur 22 Gang- og sykkelløsning på østsiden ved Andersstuguvegen med anvist snitt hvor det er nærhet til bolig. 
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Figur 23 En standard med 3 m grøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg gir moderate terrenginngrep, profil 
600. 

 

 

 

 

Figur 24 En standard med 1,5 m trafikkskille gir små terrenginngrep, profil 600. 

 

 

Figur 25 En rekkverksløsning gir små terrenginngrep, profil 600. 
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Ved Tverrslaget vil en løsning på østsiden komme tett på en lavere bergskjæring og utsnittet under 
viser situasjonen. 

 

Figur 26 Snitt på Tverrslaget. 
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Figur 27 Det er tilgjengelig plass for en standard med 3 m grøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg på 
østsiden, profil 1110. 

 

Figur 28 Det er god plass for en standard med 1,5 m rabatt mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg på østsiden, 
profil 1110. 

 

Figur 29 Det er god plass for en standard med rekkverk mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg på østsiden, 
profil 1110. 
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6.1.3. Området rundt kryss med Sørbygdsvegen 
Området rundt krysset med Sørbygdsvegen er det mest kompliserte på denne delstrekningen, siden 
det her er bebyggelse nært vegen, går en elv gjennom området og er forholdsvis sidebratt. 

Med et østsidealternativ må gang- og sykkelløsningen krysse Sørbygdsvegen. Det er mulig å sikre at 
krysningspunktet har 5 m avstand til fv. 2522, slik normalen anbefaler. Krysningen blir 13 m, som er 
såpass langt at det er gjort en vurdering av bruk av deleøy. En sporingsanalyse viser at et vogntog 
som skal nordover fra Sørbygdsvegen har kjøremåte C og derfor krever alt tilgjengelig areal. Deleøy 
utgår derfor i dette krysset. 

 

Figur 30 Planutsnitt med en østsideløsning ved kryss med Sørbygdsvegen. Sporing for vogntog er vist. 

 

Nord for krysset med Sørbygdsvegen er det noe terreng og bebyggelse, som begrenser tilgjengelig 
areal å anlegge gang- og sykkelløsning på. Dette tilsier at snittet med 3 m grøft ikke bør benyttes på 
grunn av terrenginngrep og eiendomsinngrep.  
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Figur 31 Bolig ved kryss til Sørbygdsvegen 

 

Snitt for gang- og sykkelveg med 1,5 m trafikkskille og rekkverk viser at disse snittene er mulige med 
små inngrep på privat eiendom, men dreneringssituasjonen må vurderes nærmere, da grøfta virker 
litt grunn. 

 

Figur 32 Bolig ved kryss til Sørbygdsvegen med en gang- og sykkelveg med 1,5 m rabatt. 

 

Figur 33 Bolig ved kryss til Sørbygdsvegen med en gang- og sykkelveg med rekkverk mot kjørevegen. 
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6.1.4. Bru over Sagåa 
Over Sagåa er det, i tillegg til brua for fylkesvegen, en mindre bru på østsiden som kunne vært brukt 
til en gang- og sykkelløsning.  

 

Figur 34 Eldre bru over Sagåa. 

 

Denne er derimot vurdert å være i en slik forfatning at omfattende vedlikehold må gjøres før den kan 
benyttes. Både landkar og overbygning må utbedres. Å rive den gamle brua og bygge en ny bru eller 
utvide fylkesvegbrua vurderes som mer framtidsrettet. (Seljevold 2020) 

For gang- og sykkelløsninger på vestsiden av fylkesvegen må det bygges ny bru, eventuelt utvide 
fylkesvegbrua. 

6.1.5. Oppsummering av delstrekningen 
Sideterrenget gir mange muligheter for valg av løsninger på delstrekningen, men gang- og 
sykkelløsningen bør, så langt det lar seg gjøre, ha en gjennomgående ens standard, da systemskifter 
er ugunstig for gående og syklende. Gang- og sykkelvegen bør legges på østsiden av fv. 2522, da det 
er på denne siden det er flest potensielle brukere og sideskift unngås. 

En rekkverksløsning utnytter eksisterende vegbredde best og gir minst arealbeslag i sideterreng. 

Området rundt krysset med Sørbygdsvegen er det mest kompliserte på strekningen, og det er behov 
for ny bru over Sagåa.  
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6.2. Midtskog nord - Fossegården 

 

Figur 35 Delstrekningen strekker seg fra litt nord for Midtskog i sør til avkjøringen til Fossegården i nord 

 

Delstrekningen fra Midtskog nord til Fossegården er 0,9 km lang og sideterrenget er forholdsvis bratt 
og med en god del synlig berg i skjæringene. På vestsiden faller terrenget ned mot E6 som gjør det 
krevende å anlegge en gang- og sykkelløsning på deler av denne siden uten å komme i konflikt. 
Eksisterende veg er ca. 6,5 m bred, så en gang- og sykkelløsning må bygges utenfor eksisterende veg.  

På grunn av sideterrenget bør en gang- og sykkelløsning anlegges på østsiden med 1,5 m rabatt eller 
rekkverksløsning.  
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Figur 36 En standard med 3 m grøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg gir moderate terrenginngrep. 

 

 

Figur 37 En standard med 1,5 m rabatt mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg gir mindre terrenginngrep. 

 

Figur 38 En standard med rekkverk mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg gir minst terrenginngrep. 
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6.3. Fossegården – Merradalen 

 

Figur 39 Delstrekningen strekker seg fra avkjørsel til Fossegården i sør til bekk i Merradalen i nord. 

  

Denne strekningen er 0,7 km lang og er avgrenset av E6 på vestsiden og preges av bratt sideterreng 
på østsiden. Eksisterende veg har en vegbredde på ca. 6,5 m på denne strekningen. 



 

side 31 av 42 

En framføring av en gang- og sykkelveg på vestsiden av fv. 2522 vurderes som uaktuelt på grunn av 
konflikt med E6 og gangveg under E6 i retning Hunderfossen. 

Etablering av gang- og sykkelløsning må skje på østsiden, som på denne strekningen vil medføre 
betydelige terrenginngrep og kostnader. Det må også avklares i hvilken grad det er behov for å 
etablere en fanggrøft, da denne i seg selv vil gi store terrenginngrep utover det som tidligere er gjort. 

6.3.1. Fossegården 
Rett sør for Fossegården vil brede gang- og sykkelløsninger gi terrenginngrep som gir store 
konsekvenser for skjæringer og behov for mur. Fra avkjørsel til Fossegården og til muren nedenfor 
gården er det mye berg, men inngrep i terrenget her kan likevel få konsekvenser for avkjørselen og 
utløse behov for mur dersom det ikke er tilstrekkelig med berg. 

 

Figur 40 En standard med 1,5 m rabatt mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg gir terrenginngrep. 
Grøfteutforming kan her vurderes annerledes. 
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Figur 41 En standard med rekkverk mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg gir også terrenginngrep. 
Grøfteutforming kan her vurderes annerledes. 

 

Figur 42 En fortausløsning vil minimimere terrenginngrepene. 
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Nedenfor Fossegården er det en steinmur som ikke bør røres, da inngrep her vurderes mer negativt 
enn ellers på strekningen. Dette skyldes både kostnader, terrenginngrep og eiendomsinngrep, men 
også at Fossegården har en kulturminneverdi (Cowi 2019). 

 

Figur 43 Mur nedenfor Fossegården (Google) 

 

Det vurderes som akseptabelt å anlegge fortau som en del gang- og sykkelløsningen forbi 
Fossegården for å unngå inngrep i mur. De andre snittene vil gi inngrep. Bredden på fortauet vil være 
opptil 2,5 meter, men kan lokalt bli noe smalere. Det kan også være behov for at kjørevegen lokalt er 
noe smalere. Eksisterende grøfteareal benyttes til fortau, noe som tilsier at en videre må se på et 
lukket drenssystem for strekningen. 
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Figur 44 En standard med 1,5 m rabatt og eventuell fanggrøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg gir 
betydelige terrenginngrep ved Fossegården. 

 

Figur 45 En standard med fortau kan få plass mellom kjøreveg og mur ved Fossegården. 
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Nord for Fossegården ser det ut til å være mer løsmasseoverdekning på berget, som vil kunne føre til 
høye jordskjæringer. For å unngå dette, bør inngrepet minimeres og det anbefales også en 
fortausløsning på dette strekket og om nødvendig i kombinasjon med en støttemur. 

I dette området blir det også et krysningspunkt for gående og syklende til Hunderfossen. 

 

 

Figur 46 En fortausløsning med løsmasseskjæring nord for Fossegården. 

 

Figur 47 En standard med fortau kan etableres med støttemur nord for Fossegården for å unngå høye 
løsmasseskjæringer. 

 

De siste 100 meterne mot Merradalen er det en eksisterende forstøtningsmur. Det vil være kostbart 
og gi betydelige inngrep å ta ned denne muren og sette opp en mur lenger fra vegen. Denne delen 
bør også bygges med en fortausløsning, slik at det blir ens løsning fra avkjørselen til Fossegården til 
Merradalen. Det må gjøres geotekniske vurderinger og finne en løsning for drenering og overvann for 
hele delstrekningen.  
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6.4. Merradalen - Måkrudgutua 

 

Figur 48 Delstrekningen strekker fra bekk i Merradalen i sør til Måkrudgutua i nord. 

 

Denne strekningen er 0,4 km lang og er avgrenset av E6 på vestsiden og preges av bratt sideterreng 
på østsiden. Eksisterende veg har en vegbredde på ca. 6,5 m på denne strekningen. 

En framføring av en gang- og sykkelveg på vestsiden av fv. 2522 vurderes som uaktuelt på grunn av 
konflikt med E6. 
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Etablering av gang- og sykkelløsning må skje på østsiden, som på denne strekningen vil medføre 
betydelige terrenginngrep og kostnader. Det må også avklares i hvilken grad det er behov for å 
etablere en fanggrøft, da denne i seg selv vil gi store terrenginngrep.  

Snittene under viser at en fanggrøft krever betydelige inngrep, men dersom det er sikkerhetsmessig 
forsvarlig med tanke på steinnedfall, kan en rekkverks- eller fortausløsning vurderes etablert uten 
fanggrøft og inngrep i bergskjæringen unngås. Det må da også gjøres vurderinger knyttet til 
håndtering av drenering og overvann.  

 

Figur 49 En standard med 1,5 m rabatt mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg og eventuell fanggrøft gir 
betydelige terrenginngrep.  

 

Figur 50 En standard med rekkverk mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg og eventuell fanggrøft gir betydelige 
terrenginngrep. 
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Figur 51 En standard med fortau kan få plass mellom kjøreveg og bergskjæring. 

 

Figur 52 Lengst nord mot Måkrudgutua gir en fortausløsning små terrenginngrep. 

 

Denne delstrekningen er kort og bør sees i sammenheng med løsninger i nord og sør, der det 
henholdsvis er eksisterende gang- og sykkelveg i nord og det anbefales fortau i sør.  
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7. KOSTNADSVURDERING AV LØSNINGSPRINSIPPER 

7.1. Forutsetninger 

Det er utarbeidet kostnadsoverslag basert på tall fra Asplan Viak’s egen prisbank, samt en del 
erfaringstall fra ulike anslag rundt om i landet. På dette plannivået ser vi det som naturlig å operere 
med en usikkerhet på +/-25% på alle kostnadstall, dvs. et usikkerhetsnivå som tilsvarer Kommunedel-
plannivået. 

Prisene er i utgangspunktet gjengitte på entreprisenivå, dvs. uten rigg/drift, byggherrens kostnader 
og mva. Erfaringsmessig innebærer en omregning av entreprisekostnader til prosjektkostnader en 
omregning med faktor 1,6 – 2,0, med noen variasjoner som knytter seg til størrelsen og organisering 
på byggherresiden. Også lokale forhold vil kunne spille en viss rolle i denne delen av kostnadsbildet. 

Det er benyttet modeller for beregning av overbygninger og masser. For andre elementer, som for 
eksempel overvannssystem, rekkverk, kantstein, bru og trafikkdirigering, er det gjort løpemeter- eller 
stykkprisvurderinger.  

7.2. Resultater 

Det er utarbeidet kostnadsoverslag for alle prinsipielle tverrsnitt, samt et gjennomgående fortau med 
2 meter bredde. Det er også beregnet en et alternativ med rabatt-løsning mellom Ensby og kryss 
med Sørbygdsvegen, rekkverk fra Sørbygdsvegen til Fossegården og fortau mellom Fossegården og 
Måkrudgutua.  

Resultatet viser at det er en viss sammenheng mellom bredde på tiltaket og kostnader. Det er i 
spesielt for de nordre delstrekningene inngrep i sideterreng vil gi betydelige kostnader. Mellom 
Ensby og Midtskog nord, vil gjenbruk av eksiterende vegoverbygning (rekkverk eller fortau) gi mindre 
kostnader enn for alternativ med grøft eller rabatt. I tillegg er det betydelige kostnader knyttet til 
langsgående overvannssystem, kantstein eller rekkverk. Nord for Fossegården er det også kostnader 
knyttet til murer. 

Tabell 3 Sammenstilling av kostnader for ulike alternativer 

Alternativ 

Entreprisekostnader 

Eks. rigg og drift 

Prosjektkostnad 

Inkl. MVA 

Gang- og sykkelveg med 3 meter grøft 52,9 mill. kr 90,4 mill. kr 

Gang- og sykkelveg med 1,5 meter rabatt 57,4 mill. kr 98,1 mill. kr 

Gang- og sykkelveg med rekkverk 42,3 mill. kr 72,2 mill. kr 

Gang- og sykkelveg med kombinasjon rekkverk 
og fortau 35,7 mill. kr 61,0 mill. kr 

Smalt fortau, 2 m  33,6 mill. kr 57,4 mill. kr 

Gang- og sykkelveg med kombinasjon rabatt, 
rekkverk og fortau 39,5 mill. kr 67,5 mill. kr 

 

Gang- og sykkelveg med 3 meter grøft eller 1,5 m rabatt vil kunne gi entreprisekostnad på 50-60 mill. 
kroner og en prosjektkostnad på ca. 90-100 mill. kroner. 

En gjennomgående rekkverksløsning er beregnet til å ha en entreprisekostnad på 42 mill. kroner og 
en prosjektkostnad på ca. 72 mill. kroner. En løsning med kombinasjon av rabatt, rekkverk og fortau 
ligger også dette kostnadsområdet, men noe lavere med en entreprisekostnad på 40 mill. kroner og 
en prosjektkostnad på ca. 68 mill. kroner 
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Gang- og sykkelveg med kombinasjon rekkverk og fortau eller gjennomgående fortausløsning gir 
lavest kostnader med entreprisekostnad på ca. 35 mill. kroner og en prosjektkostnad på ca. 60 mill. 
kroner, der et gjennomgående fortau er noe rimeligere enn en kombinasjon med rekkverk på sørlige 
delstrekninger og fortau nordlige delstrekninger. 

7.3. Vurdering 

For å begrense kostnader vil det for delstrekningen Ensby – Midtskog nord være en fordel å se på 
løsninger som nyttegjør seg av eksiterende vegkapital. Generelt vil løsninger som opprettholder 
eksisterende vannavrenning og overvannssystem være kostnadsbesparende.  

På strekningen Fossegården-Merradalen derimot kan et lukket drens- og overvannssystem gi 
reduserte kostnader for murer. Tilsvarende vil det på strekningen Merradalen-Måkrudgutua også 
være en forutsetning med en fortausløsning og lukket drens- og overvannssystem for å gi reduserte 
inngrep og kostnader knyttet til relativt høye bergskjæringer.  

Ut fra et kostnadsperspektiv synes det å være fordelaktig å begrense bredden av tiltaket for hele 
strekningen. 

7.4. Usikkerheter 

Beregningsgrunnlaget for modeller har vært usikkert med tanke på nøyaktighet. Omfang av berg er 

det knyttet stor usikkerhet til. De alternative løsningene beregnet med de begrensingene 

beregningsgrunnlaget gir, samt at det i modellene er gjort forenklinger knyttet til prosjekteringen. 

Løpemeterbetraktninger og antagelser bidrar også usikkerheten i grunnlaget. 

Prisene som er lagt til grunn, baserer seg på statistikk og vurderinger. Det vil alltid være knyttet en 

usikkerhet til framtidige kostnader.  

Kostnadstallene vil avvike fra reel pris ved gjennomføring, da disse er beste anslag gitt forutsetninger 

på vurderingstidspunktet.  
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8. KONKLUSJON 

En separat gang- og sykkelløsning innebærer minimum 2,5 m asfaltert bredde. Skuldrer kommer i 
tillegg. Antall gående og syklende på strekningen er ikke kjent, men med en timetrafikk på mer enn 
15 syklende eller gående, øker normkravet til 3,0 m asfaltert bredde. Det bør velges mest mulig 
ensartede løsninger over en lengre strekning for å unngå standardsprang, og med tanke på 
sideterreng har dette et naturlig skille ved Fossegården der det fra Fossegården og nordover er et 
mye mer sidebratt terreng enn sørover.  

Sideskift vurderes negativt for framkommeligheten og bruken av gang- og sykkelløsningen. Det vil 
også være et negativt bidrag for trafikksikkerheten. På de nordligste delstrekningene må en gang- og 
sykkelløsning ligge på østsiden på grunn av nærhet til E6 gjør at det ikke er mulig å framføre en gang- 
og sykkelløsning på deler av denne strekningen. Sett i sammenheng med at det på østsiden er flest 
potensielle brukere og at det er knyttet usikkerhet til områdende for permanent masselagring i 
forbindelse med utbyggingen av E6 Storhove-Øyer, anbefales det at en gjennomgående gang- og 
sykkelløsning legges på østsiden på hele strekningen fra Ensby til Måkrudgutua.  

Fra Ensby til Fossegården er det flere mulige tverrprofil, men det bør legges én standard til grunn for 
å unngå systemskifter. Strekningen fra Ensby til Midtskog nord har en vegbredde på ca. 8,5 m og 
denne utnyttes best med en rekkverksløsning, som samtidig begrenser omfanget av tiltak knyttet til 
overvannshåndtering. Framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende ivaretas likeverdig med 
gang- og sykkelløsning med rekkverks-, rabatt- og grøfteskille. En gang- og sykkelløsning med 
rekkverksskille vil stille strengere krav til vinterdrift da det er lite plass til snølagring mellom kjøreveg 
og gang- og sykkelveg og det dermed lett kan komme snø fra brøyting av kjørevegen inn på gang- og 
sykkelløsningen. Ut fra en samlet vurdering for strekningen Ensby-Fossegården anbefales derfor en 
gang- og sykkelveg med rekkverk som trafikkskille.  

Mellom avkjørsel til Fossegården og Måkrudgutua er det et bratt sideterreng. Brede profil her vil gi 
store terrenginngrep og det må etableres og reetableres murer for å holde terrenget. Det er derfor 
søkt å finne løsninger som ikke krever nye skjæringer og murer, og et fortau vil gjøre det. Forutsatt at 
det ikke er behov for fanggrøfter og at drenering og overvann kan håndteres, anbefales et fortau på 
strekningen mellom avkjørsel til Fossegården og Måkrudgutua. 

Det er gjort en kostnadsvurdering for alle de prinsipielle løsningene. Forventet entrepriskostnad ble 
vurdert til å være mellom 33 og 53 mill. kroner, mens den forventede prosjektkostnaden strekte seg 
mellom 57 og 99 mill. kroner. For den anbefalte løsningen med rekkverk fra Ensby til Fossegården og 
fortau fra Fossegården til Måkrudgutua er entreprisekostnaden beregnet til å til 35,7 mill. kroner og 
prosjektkostnaden til 61 mill. kroner.  
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