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2.2.1

Sikkerhetsavstanden, A

Tabell 2.2 nedenfor angir vegens sikkerhetsavstand (A) ut fra vegens fartsgrense og traﬁkkmengde
(fartsgrense som dimensioneringsgrunnlag se også kapi<el 1.9).
ÅDT for nye veger er prognoseåret (20 år e<er åpning). For eksisterende veger er det dagens traﬁkk.
Tabell 2.2 Krav til sikkerhetsavstand (A) langs en veg, basert på ÅDT og fart
Fartsgrense (km/t)

ÅDT
0-1500

50*

60**

70 og 80

≥90

2,5 m

3m

5m

6m

1500-4000

3m

4m

6m

7m

4000-12000

4m

5m

7m

8m

>12000

5 m***

6 m***

8 m***

10 m***

* For gater og veger med fartsgrense 50 km/t eller lavere, i byområder og te<steder, gjelder Tabell 2.2 kun for følgende
forhold:
z 2A12C2A9A.EC6:A299E2A9?¦3H::6=42AR3.::2=12C2AA2=4>4BCD?65C './2::Z ^>4'./2::Z _
z 'D==2:;D==6=4>46==E2=164CD==2:5E2:EB>;BC6992ADC3A.CD==2:E2442=>4B>;5.A2=3.A:64DC3>A;6=4
z )242::2A4.=4 >4BH992:E24B>;9AHBB2AD=12AE242=
z 2A=/.=22::2A' /.=2B>;9AHBB2AD=12A2::2A:6442A?.A.::2:C;21E242=
z 292?:.BB2A/.A=25.42A>4B9>:24¦A12A
z &?2B62::2.=:244B>;1A6EBC>Ţ.=:244>4E.==A2B2AE>.A2A 
** Trær i alleer som står innenfor sikkerhetsavstanden på veger med fartsgrense ≤ 60km/t, kan e<er nærmere vurdering
stå i den ytre halvparten av sikkerhetsavstanden.
*** Gjelder bare for nye veger. For eksisterende veg beny<es verdier for ÅDT 4000-12000.
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Figur 2.3 Sikkerhetsavstanden ved busslommer,
havarilommer, osv.

2.2.2

Sikkerhetsavstanden i forbindelse med ramper
samt akselerasjons- og retardasjonsfelt fastse<es
ut fra gjeldende fartsgrense for feltet/ rampen, samt
rampens og akselerasjons- eller retardasjonsfeltets
ÅDT. Måles fra hovedveg. Min. avstand fra
kjørebanekant på rampe er 3 m.
På områder beregnet for stopp av kjøretøy som
for eksempel busslommer, havarilommer,
parkeringsplasser, utsiktsplasser og lignende
fastse<es sikkerhetsavstanden til laveste farts- og
ÅDT-klasse. De<e gjelder kun dersom ytre grense
på sikkerhetsavstanden ikke blir mindre enn på den
tilstøtende vegen forøvrig.

Tillegg ved krappe kurver, T1

I krappe kurver vil utforkjøring i y<erkurve skje med større utforkjøringsvinkel enn på re<strekning, og
utforkjøringslengden blir derfor oYe større. Sikkerhetssonens bredde (S) økes med 2 meter dersom
kurvens horisontalradius er mindre enn Rmin. Rmin er minste tillatte radius på en veg. Disse verdiene
finnes i håndbok YXX Veg- og gateutforming for de ulike dimensjoneringsklassene. På
eksisterende veger er det noen ganger krappere kurver enn Rmin.
Tabell 2.3 Tillegg T1 til sikkerhetsavstanden (A) ved krappe kurver
Kurveradius
R < Rmin
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Sikkerhetssonens bredde (S)
S = A + T1

(T1 = 2 m)

