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Hei! 
 
Sikkerhetsavstanden skal beregnes slik: 
 
Avsnitt 2.2 Sikkerhetssonens bredde, S, for veger og gater større eller lik 60 km/t: 
 
Avstanden måles fra kjørebanekant (hvit stripe) 
 
S = A + T1 + T2 + T3 
 
Avsnitt 2.2.1 Sikkerhetsavstand A 
 
A er avhengig av ÅDT og fartsgrense på stedet: Skiltet fartsgrense er 70 km/t, ÅDT er oppgitt til 3.338 
kjøretøyer. Det er grunn til å tro at ÅDT vil passere 4.000 kjøretøyer (20 % økning) om 20 år. Jeg 
legger derfor ÅDT over 4.000 kjøretøyer til grunn. 
 
Tabell 2.2.1 - 1 gir A= 7 m 
 
Avsnitt 2.2.2 Tillegg for ytterkurve, T1 
 
T1: Her skal det legges til 2 m dersom det er ytterkurve og radius i 70 km/t-sone er mindre enn 300 
m. Det ser ut for at radius her er om lag 300 m, så jeg setter T1 = 2 m. Dersom dette er 
utslagsgivende for atkomstvegen til Søkkemyra, anbefaler jeg at man kontrollmåler radius her. 
Dersom radius er større enn 300 m, blir T1= 0m 
 
Avsnitt 2.2.3 Tillegg for fallende terreng, T2 
 
T2: Skal legges til dersom toppen av en skråning med helning brattere enn 1:4 ligger innenfor 
sikkerhetsavstanden (A). Her er ingen slik skråning, så jeg setter T2 = 0 m 
 
Avsnitt 2.2.4 Øvrige tillegg, T3 
 
T3: Man velger det største av de følgende tilleggene:  
a) Tillegg ved parallelle veger eller motgående kjørefelt; Aktuelt her, men ettersom ÅDT på sidevegen 
vil være mindre enn 100 kjøretøyer, blir T3 her 0 m 
b) Tillegg der veg krysser over annen veg; Ikke aktuelt her 
c) Tillegg ved skinnegående trafikk; Ikke aktuelt her 
d) Tillegg ved oppholdsarealer; Ikke aktuelt her 
e) Tillegg ved spesielle anlegg; Ikke aktuelt her 
 
T3: Settes til 0 m, jf. ovenstående 
 
Avsnitt 2.2.5 
Redusert bredde ved stigende terreng; Ikke aktuelt her 



 
Konklusjon: 
 
S = 7 m + 2 m + 0 m + 0 m = 9 m 
  
 
Med vennlig hilsen 
Magne Eikanger, seniorrådgiver samfunnsutvikling 
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Hei! 
Har du mulighet for å hjelpe meg med å fastsette sikkerhetsavstand fra riksveg for den nye 
adkomstvegen til Søkkemyra i henhold til vegnormal N1 01 Trafikksikkert sideterreng og 
vegsikringsutstyr, kap.2? 
 
Du fører timer på det på vanlig måte. 
 
Mvh 
Dag Kjetil 
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