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Til: Haugesund kommune 

Fra: Norconsult 

Dato 2022-03-23 

 Sykkeltilrettelegging i Floravegen 

Bakgrunn 

Den delen av Floravegen som skal oppgraderes er om 

lag 800 m lang og fungerer som en samleveg mellom 

E134 og ulike boligfelt sørøst i Haugesund. ÅDT er på 

deler av strekningen angitt til å være rett over 3000. 

Kjørebanen er mellom 5,5 og 6,5 m bred, har fortau på 

østsiden og gang- og sykkelveg på vestsiden som er 

adskilt med en grøntrabatt. Ellers er vegen en viktig del 

av skoleruten for Brakahaug og Rossabø barneskoler, 

samt at Floravegen er busstrasé med opptil fire avganger 

i timen i begge retninger.  

I begge ender av strekningen er det bygd eller skal 

bygges sykkelveg med fortau. For en helhetlig 

strekningsløsning skal også nå gang- og sykkelveg langs 

Floravegen oppgraderes til sykkelveg med fortau med 

samlet bredde på 4,5 m. Bygging av sykkelveg med 

fortau er også i henhold til gjeldende reguleringsplan 

«G/S-veg langs Kvitsøygata, Floravegen og 

Storasundgata», men planlagt utforming vil ta mindre 

arealbeslag enn gjeldende reguleringsplan. I tillegg vil 

den delen av Floravegen som er 5,5 m bred 

breddeutvides til 6,0 m for å ta hensyn til busstrafikken, 

samt forventet trafikkvekst etter utbyggingen av 

Hemmingstad. 

 

Prosjekteringsgrunnlag 

Et mål for dette prosjektet er at prosjektert materiell er på 

et skissestadium, hvor endelig løsning tilpasses av entreprenør på stedet. Dette innebærer blant annet at det 

ikke er brukt et nøyaktig høydegrunnlag i prosjekteringen, samt at faktisk tilgjengelige arealer kan avvike noe 

fra prosjekteringsgrunnlaget. Det legges derfor opp til at entreprenør gjør stedlige tilpasninger, samt 

forløpende vurderinger for utformingen. Det er imidlertid noen overordnede føringer for utformingen, som 

beskrives mer detaljert i følgende kapitler. Videre er samme tankegang brukt i mengdebeskrivelsen, som er 

skrevet i henhold til NS3420, men hvor postene er skrevet mer overordnet og har gjerne et større omfang 

enn vanlig. 

  



Notat 

Oppdragsgiver: Haugesund kommune 

Oppdragsnr.: 52108023   Dokumentnr.: N010 

2022-03-23  |  Side 2 av 4 x:\nor\oppdrag\haugesund\521\08\52108023\5 arbeidsdokumenter\52 veg\notater\n010_floravegen.docx 

 

Vegtekniske forutsetninger 

En viktig forutsetning for prosjektet har vært å beholde mest mulig av dagens utforming og asfaltdekker. Det 

er derfor et ønske å gjøre færrest mulig tiltak på kjørebane og fortau på østsiden. I hovedsak er derfor 

tiltakene rettet mot eksisterende gang- og sykkelveg på vestsiden av Floravegen, som er mellom 2,5 og 3,0 

m bred. Ytterkant av nyanlagt sykkelveg med fortau skal følge eksisterende ytterkant av dagens gang- og 

sykkelveg grunnet hensyn til eksisterende trær, eiendomsgrenser og andre hindre langs strekningen. 

Unntaket er mellom Viervegen og Barlindvegen hvor man går noe utenfor eksisterende ytterkant. Man 

benytter eksisterende grøntrabatt til breddeutvidelsen, både for sykkelveg med fortau og for kjørebanen der 

dette er aktuelt. Tilgjengelig tverrsnitt er varierende langs strekningen, slik at føringene best er illustrert i 

F101-F104.pdf. Samme tegninger viser også hvor det er ønskelig å bevare eksisterende asfaltdekker, og 

hvor det må reasfalteres med enten kun slitelag eller både slitelag og bindelag. For oppmåling av bredder 

langs strekningen når bygging foregår, kan F101-F104.pdf brukes til å finne holdepunkter oppmålingen kan 

ta utgangspunkt i.  

Videre skal busslommene ombygges til kantstopp. På vestsiden gjøres dette i samsvar med utbygging av 

sykkelveg med fortau, mens på østsiden ombygges busslommene til plattform uten å gjøre tiltak på 

eksisterende fortau. Eksisterende busskur langs strekningen behøver ikke å flyttes på.  

Siktproblematikk i kryssområdene Floravegen x Viervegen, Floravegen x Kastanjevegen og  

Floravegen x Hagtornvegen x Tujavegen gir behov for mindre justeringer her. Viervegen flyttes litt lenger 

nord og planlagt plassering samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Kryssområdet ved Kastanjevegen 

strammes opp da eksisterende kryssområde er uforholdsmessig stort med tanke på hvor få eiendommer 

Kastanjevegen betjener. Både Tujavegen og Hagtornvegen flyttes også lenger nord i tillegg til at 

kryssområdet blir opphøyd. Flyttingen av nevnte kryss er et tiltak for å øke sikten uten at hekker og gjerder 

må fjernes eller beskjæres. Dersom kryssflyttingen allikevel ikke gir tilfredsstillende sikt, bør det vurderes å 

opparbeide siktsoner som vist i gjeldende reguleringsplan. 

Ellers vises planlagt utforming i C001-C003.pdf hvor bredder og hjørneavrundinger på de ulike 

gateelementene er angitt. Det er også utarbeidet en kantsteinsplan J001-J002.pdf som med færrest mulig 

unntak skal følges. Det utarbeides også en skilt- og oppmerkingsplan som angir skiltplassering og markering 

av gangfelt, busstopp, o.l. 

 

Overvannshåndtering 

Et sentralt punkt i dette prosjektet er behov for overvannshåndtering. Ettersom eksisterende grøntrabatt 

fjernes, vil det bli et større asfaltert areal som samler overvann. I eksisterende opplegg renner vannet fra 

kjørebanen og østlig fortau til grøntrabatten og samles i terrengsluker. Vann fra gang- og sykkelvegen varier 

mellom å renne til terreng eller til grøntrabatt. Videre ledes vann fra terrengslukene inn i en AF som ikke har 

tilstrekkelig kapasitet til å ta mer overvann. 

Løsningen blir et infiltrasjonsprinsipp som også fordrøyer overvannet. Eksisterende sandfang fjernes, og nye 

sandfang settes ned og tilkobles eksisterende AF. Videre legges det infiltrerende masser rundt sandfanget. 

Prinsippet er vist i egen tegning. Plasseringen bestemmes og tilpasses på stedet, men det er utarbeidet 

tegninger som angir omtrentlig plassering og tilrenningsarealer. På de stedene hvor vannet ikke kan renne 

fritt mellom sykkelveg med fortau og kjørebane, settes det inn hjelpesandfang slik at alt overvann ledes ned 

til de infiltrerende massene. Dette er spesielt aktuelt på strekningen mellom Svehaug og Lysskar, hvor ny 

sykkelveg med fortau er adskilt fra kjørebanen med kantstein og rabatt. I hovedsak plasseres sandfang inntil 

kantstein på laveste side av kjørebanen, men dersom sykkelvegen ligger lavere enn kjørebanen plasseres 

sandfang inntil kantstein på laveste side av sykkelvegen. Da plasseres i så fall hjelpesandfang i kjørebanen.  
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Fra Barlindvegen og nordover mot Hemmingstad skal VA-anlegget saneres, og det skal i tillegg bygges egen 

OV-ledning her. Videre vil overvann renne nordover fra Barlindvegen. Derfor skal overvann fra Barlindvegen 

og nordover i Floravegen ledes inn i det nye VA-systemet, slik at man får avlastet AF-ledningen som går 

sørover i Floravegen. 

Skissert overvannshåndtering følger ikke kommunaltekniske normer ettersom hvert sandfang betjener større 

areal enn angitt i kommunal norm. Alternativet ville vært tettere plassering av sandfangene, men dette ville 

ha resultert i større innhugg i eksisterende kjørebane enn forutsetningene for prosjektet. Det skisserte 

fordrøyningsprinsippet bør imidlertid imøtekomme denne problemstillingen. Floravegen mangler også 

langsgående fall, og til dels tverrfall. Entreprenør bør kartlegge disse problemområdene når plassering av 

sandfang planlegges. 

 

Kabelgrøfter 

I forbindelse med prosjektet skal Haugesund kommune fornye belysningen langs vegen. Med dette blir også 

Telia, Haugaland kraft fiber, Fagne og Haugesund kommune IKT med på et kabelsamarbeid. Et resultat av 

dette er at man får fjernet mange luftspenn i prosjektområdet. Prosjekteringsgrunnlaget for kabelgrøftene er 

utarbeidet av Fagne som en grøfterapport som viser de ulike grøftetverrsnittene. Også denne 

prosjekteringen er gjort på et overordnet nivå, og tilpasninger gjøres på stedet. I mengdebeskrivelsen er det 

angitt antall meter grøft for de ulike tverrsnittene, samt andel grøft som går i jord og i asfalt. 

Kabelgrøften skal følge østlig fortau, og graves rett på utsiden av dette. Mellom rett sør for Kastanjevegen og 

Tujavegen vil kabelgrøften måtte gå i østlig fortau, og dette må derfor reetableres fullstendig på dette 

strekket. Deler av det reetablerte fortauet vil bli smalere enn dagens for å få plass til 4,5 m sykkelveg med 

fortau og 6,0 m kjørebane. Ellers vil det være en del krysninger av veg som er angitt i grøfteplan.  

Når det gjelder materiell stiller kabeletatene med dette selv og leverer etter entreprenørs ønske. Entreprenør 

legger så kablene etter gjeldende retningslinjer fra kabeletatene. Videre koordinering med kabeletatene i 

anleggsfase gjøres av entreprenør.  

 

Prøvegraving og infrastruktur i bakken 

Det er utført prøvegravinger i grøntrabatten, samt på vest- og østsiden av veganlegget. Konklusjonen er at 

området virker å bestå av fyllmasser med ulik fraksjon. For kabelgrøftene bør disse være lette å drive, og 

man bør kunne ha relativt bratte graveskråninger. Videre er bæreevnegruppen, som sier noe om grunnens 

bæreevne, satt til 4 eller lavere. 

Langs hele grøntrabatten ligger en gassledning fra Gasnor som antas å ligge på om lag 1 m dybde basert på 

funn fra prøvegravingen og Gasnors normaler på legging av gassledning. Videre ligger det også flere steder 

EL- og telekabler, samt at VA-anlegget følger Floravegen. Det er ikke funnet dokumentasjon på hvor dypt de 

ulike kablene og rørene ligger. Det er laget enkle tegninger som viser situasjonen. 
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Grensesnitt mellom Hemmingstad og Floravegen 

Sanering av VA-anlegget i forbindelse med utbygging på Hemmingstad vil også gjøres for omtrent 100 m av 

Floravegen, mellom Kastanjevegen og Tujavegen. Dette resulterer i en overlapp mellom Hemmingstad-

prosjektet og dette prosjektet. Saneringen starter sannsynligvis før oppgraderingen av Floravegen. Siden 

saneringen resulterer i oppgraving av vegen, er det naturlig at Hemmingstad-utbyggingen gjenoppretter den 

aktuelle delen av Floravegen som skissert i dette prosjektet. Haugesund kommune holder føringen på 

hvordan overlappen mellom disse to prosjektene kan koordineres.  

 

Merknader fra reguleringsplanprosessen 

På tomt 35/691 må ytterkant av sykkelveg med fortau ikke bygges innenfor eksisterende gjerde. 

Dersom hekk langs tomt 34/276 må fjernes, ønsker eier at levegg / lydtett vegg settes opp. 
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