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Figur 1: Planområdet for felt B3.
Kilde: Kommunens planinnsynsløsning
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Bakgrunn
Sweco står bak utformingen av Kantorveien (SV1) og Båtsleppa (SV3) i forslag til
detaljregulering av Kantorveien - Båtsleppa - felt B3 i områdereguleringen for Kolbotn sentrum.
Dette notatet redegjør for de valg som er tatt i veiprosjekteringen, samt for avvik fra
områdereguleringen og kommunens veinorm.
Områdereguleringen «Kolbotn sentrum» inneholder premisser for veisystemet i området og er
bestemmende for utformingen av Kantorveien og Båtsleppa. Styrende dokument er også
Nordre Follo kommunes veinorm.

Historikk
Kantorveien (felt SV1 i områdereguleringen) er detaljregulert gjennom reguleringsplan for felt B2
Kantor Terrasse. I vedtatt detaljregulering er Kantorveien regulert med en annen normalprofil
enn det som områdereguleringen og kommunens veinorm legger til grunn. Dette redegjøres det
nærmere for nedenfor.
Etter vedtak av detaljreguleringsplanen for felt B2 har kommunen vurdert at reguleringen ikke
ivaretar tilstrekkelig med breddeutvidelser i søndre del av Kantorveien, mot Båtsleppa. Vinteren
2019/2020 er det derfor gjort en justering av veitegningene for å ivareta nødvendige
breddeutvidelser på begge sider av Kantorveien. Dette berører byggeområdene i både felt B2
og B3.

Figur 2: Utsnitt sporing av Kantorveien for typekjøretøy «L»

2 (8)

TEKNISK NOTAT – VEIANLEGG
20.05.2019, rev. 06.03.2020

Det er besluttet at Kantorveien skal reguleres på nytt gjennom planforslaget for felt B3.
I planforslaget tas det utgangspunkt i de justerte veitegningene med breddeutvidelser (figur 2),
men med enkelte endringer knyttet til fortausbredder og grøft i grensesnittet mot felt B3.
Foreliggende notat tar utgangspunkt i ny veiprosjektering med breddeutvidelser, samt andre
avklaringer som er forankret i dialog med kommunen etter innsendelse av planforslag for felt B3
Kantorveien-Båtsleppa.

Planforslag innsendt juni 2019 og senere justeringer
På vegne av forslagsstiller KTV Prosjekt AS ble det sendt inn planforslag til 1.gangsbehandling i
juni 2019. I det opprinnelige planforslaget var det lagt inn et 3 m. bredt fortau på østre side av
Kantorveien, lik bredden på den veien som allerede var regulert gjennom reguleringsplanen for
felt B2. Det var ikke lagt inn grøft. På illustrasjonsplanen for felt B3 var det i stedet for ordinær
grøft langs fortauet vist arealer for snøopplag innenfor byggeområdet. Da det ikke var lagt inn
grøft innenfor regulert veiareal, var formålsgrensa mellom byggeområdet og veiarealene
forskjøvet på bekostning av veiarealene.
Høsten 2019 ga kommunen tilbakemelding på at de ikke aksepterte vist løsning for snøopplag
innenfor byggeområdet. Kommunen stilte krav om innpassing av en grøft med bredde 1 m. på
østsiden av Kantorveien, mellom fortau og byggeområdet i felt B3, slik områdereguleringen og
gjeldende detaljregulering for felt B2 legger til grunn. Kommunen formidlet at østre fortau kunne
reduseres i bredde fra 3 m til 2,5 m. og at den resterende halvmeteren skulle tas fra
byggeområdet.
Forslagsstiller ønsker at grøfta utformes som en nedsenket gresskledt rabatt mellom vei og
fortau for håndtering av overvann og snøopplag. Formålsgrensa mellom veiformål og
boligformål blir liggende på samme sted som i områdereguleringen. Når fortauet er redusert fra
3 m. til 2,5 m., gir dette mulighet for å øke grøftas bredde til 1,5 m. Dette gjør den velegnet for
håndtering av overvann, samtidig som den fungerer som en buffer mellom myke og harde
trafikanter.
Foreliggende notat er skrevet med utgangspunkt i de valg som er tatt i veiprosjekteringen etter
kommunens tilbakemeldinger høsten 2019 og revisjoner vinteren 2019/2020. Spørsmålet om
plassering av grøft er ikke endelig landet, men foreliggende notat legger til grunn at grøfta
utformes som en nedsenket rabatt med bredde 1,5 m. mellom vei og fortau.

Føringer i vedtatt områderegulering for Kolbotn sentrum
I områdereguleringen er det vist følgende snitt for Kantorveien og Båtsleppa (SV1-SV3):
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Figur 3: Utklipp fra illustrasjon i områdereguleringen

Snittet viser kjørevei med bredde 5,5 m og fortau med bredde 3,5 m. Det er vist annet veiareal
med bredde på hhv. 1,5 m og 1 m. i ytterkant.

Føringer forankret gjennom vedtatt detaljregulering for felt B2
I vedtatt detaljregulering for felt B2 er veisnittet i Kantorveien justert sammenliknet med
normalprofilet i områdereguleringen. Der normalprofilen ovenfor viser ensidig fortau, viser
detaljreguleringen tosidig fortau. Bredde på kjørevei inkludert skulder er redusert med 0,5 m., til
total bredde 5 m. Vestre fortau har bredde 2,5 m. Østre fortau har bredde 3 m. Grøft mellom
fortau og byggeområdet i felt B3 har bredde 1 m.

Figur 4: Utsnitt av plankart for felt B2.
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Kommunal vei - SV3, Båtsleppa
Forslag til utforming
Båtsleppa er adkomst ned til Kolbotnvannet og til eiendommene i området. Veien er i dag
forholdsvis smal og har kun fungert som adkomst til eneboliger. I forbindelse med den planlagte
utbyggingen av felt B3, ønskes veien oppgradert og regulert til kommunal standard. Typisk snitt
for veien er vist i figur 5 (under).

Figur 5: Normalprofil SV3, Båtsleppa

Prosjektert forslag følger dette snittet, med en mindre breddeutvidelse i 30 meters kurven i
starten. Det er lagt til grunn veiklasse A1 med fortau i prosjekteringen, «adkomstvei i
boligområder, fartsgrense 30 km/t. Veien har en utvidelse gitt for renovasjonsbil (typekjøretøy
«L»). Veien er avgrenset med kantstein mot fortau og mot annen veigrunn på motsatt side.
Normalprofil er vist på tegning F01.
I enden av Båtsleppa er det planlagt en vendehammer for renovasjonsbil. Frisikt i krysset med
Kantorveien er satt til 6 x 30 meter mot nord og 10 x 30 meter mot syd.
Veien er forsøkt tilpasset eksisterende høyder, fra ca. profil 30 til enden. Ved Kantorveien er
høydene tilpasset det planlagte veianlegget i SV1/SV2.

Private avkjørsler i Båtsleppa
De private avkjørslene til de eksisterende eiendommene i syd, 40/470 og 40/274, er vist på
veiplan C01, med bredde 4,0m og nedsenket kantstein vis 4 cm. Frisikt i avkjørsler til
eneboligene i syd er satt til 3 x 30m.
Ny avkjørsel til garasjekjeller i byggetrinn 2 i felt B3 er plassert i østre og nedre del av
Båtsleppa. Frisikt er satt til 4 x 30m for adkomstene til ny bebyggelse i felt B3.
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Avvik fra vegstandard
I henhold til Statens Vegvesens tabeller for breddeutvidelse skulle adkomstveien hatt en større
breddeutvidelse, men ut fra en totalvurdering av kjørehyppighet for større kjøretøyer og veiens
samlede bredde, er halve utvidelsesbredden benyttet. Kantstein anlagt mot grøfteareal bør ha
en «bakstøtte» i form av en rabatt. Denne er tegnet i en halv meters bredde og er inkludert i
grøftearealet. Båtsleppa har en avvikende bredde på fortauet, 3,0 meter mot 3,5 meter i
områdereguleringen. Det vurderes at dette er tilstrekkelig bredde i Båtsleppa, som er en lite
trafikkert veistrekning.

Kommunal vei – SV1, Kantorveien
Forslag til utforming
Kantorveien skal betjene boligfeltene B2, B3 og B4. Veien foreslås med tosidig fortau med
bredde 2,5 m. inklusive grusskulder på begge sider av veien. Mellom kjørebane og østre fortau
er det lagt inn en nedsenket rabatt med bredde 1,5 m. for overvannshåndtering og snølagring.
I rabatten planlegges det også dobbelsidig lysarmatur.

Figur 6: Normalprofil SV1, Kantorveien.
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Private avkjørsler i Kantorveien
Adkomst til garasjekjeller i byggetrinn 1 (felt B3) er plassert i krysset mellom Kantorveien og
Båtsleppa. Avkjørselen er forsøkt justert i størst mulig grad rettvinklet på Kantorveien. Dette
fordi manøvreringen ut i Kantorveien ikke skal medføre bruk av motsatt kjørefelt. Frisikt er satt til
4 x 30m for adkomstene til ny bebyggelse i felt B3.

Begrunnelse for nytt normalprofil med endret plassering av grøft
Kantorveien (SV1) er i dag bygget med en bymessig tilnærming fra krysset med Strandliveien
og forbi det nye boligprosjektet i nord for felt B2 og B3. Det vil si at man ikke har satt av plass til
tradisjonelle veigrøfter og snøopplag i.h.t kommunens veinorm, men at det i stedet er anlagt
grøntarealer og kulesteinsbed mot den nye bebyggelsen. Kommunen har formidlet at de ønsker
en videreføring av dette prinsippet i resten av Kantorveien.

Bilde 1: Kantorveien, med Strandliveien i nord. Plantebed og lysarmatur mellom fortau og bebyggelse.
Bilde 2: Krysset Strandliveien/Kolbotnveien mot nord. Fortau avsluttes med en smal vegetasjonssone mot
støttemur. Begge bildene er tatt i september 2019.

Det er et ønske fra forslagsstiller at det i Kantorveien forbi planområdet tilstrebes en løsning der
den romlige, visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom fortauet og boligområdet styrkes,
slik at fortauet inngår i et kvalitativt uterom i forlengelsen av forhagene mot fortauet. Dette
innebærer at det ikke er ønskelig med konvensjonell veigrøft som en buffer mellom
boligområdet og fortauet. I stedet foreslås det en 1,5 m. bred rabatt mellom fortauets kantstein
og kjøreveien for håndtering av vann og snø fra fortauet, som vist på normalprofilen på side 7.
Rabatten planlegges nedsenket, tilsådd og beplantet. I situasjoner med mye regn vil arealet
fungere fordrøyende på overvannet fra fortauet. I tillegg kan man anlegge opphøyde veisluk
som overløp ved store nedbørsmengder. Dette er et velprøvd prinsipp der man ønsker å
redusere presset på det kommunale overvannsnettet.

Avvik fra vegstandard
Kantorveien avviker med hensyn til veibredde på totalt 5,0 meter, mot 5,5m i
områdereguleringen. Fortauet i forslaget er vist med en totalbredde på 2,5 meter (østside) mot
3,5m i områdereguleringen, og 2,5m på vestsiden mot 0 meter i områdereguleringen. Grøftas
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plassering er flyttet sammenliknet med i områdereguleringen og i påfølgende
detaljreguleringsplan for felt B2.
Kantorveien er nylig omprosjektert med breddeutvidelse gjennom kurvene i syd. Dette krever
inngrep både på B3 og B2 området. Veien er breddeutvidet i innerkurve, etter en
sporingsanalyse for å sikre at veien fungerer for dimensjonerende kjøretøy «L» (renovasjonsbil),
jfr. figur 2 på side 2.

Henvisninger:
Kfr. Tegning C01 – plan og lengdeprofil.
F01 – normalprofil/overbygningsdetaljer.
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