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Innledning
Det vises til møter med kommunen høsten 2019 der utforming av vei og overvannshåndtering har
vært diskutert. Det er avklart at Kantorveien skal prosjekteres med grøft på østre side. Forslagsstiller
og kommunen har imidlertid ulike synspunkter på hvordan veisnittet bør opparbeides. Mens
kommunen ønsker at grøfta legges mellom fortau og byggeområdet, mener forslagsstiller at grøfta
bør ligge mellom kjørevei og fortau. Dette notatet er et forslagsstillers innspill med argumentasjon
for sistnevnte løsning.
I dialogen med kommunen er det blitt tydelig for oss at det er driftstekniske faktorer knyttet til
snøbrøyting som er avgjørende for utforming av gatenormaler. Vi har forståelse for at det er viktig
med en rasjonell drift, men reagerer på at dette skal trumfe behovet for å lage gode, stedstilpassede
og estetiske løsninger når nye boligområder skal etableres.
Vi ber om at det tas en ny vurdering av plassering av grøft med utgangspunkt i foreliggende notat og
illustrasjoner. Swecos normalprofil under viser valgt løsning. Detaljene knyttet til utforming kan
avklares i dialog med kommunen. Vi vil revidere forliggende veitegninger som underlag for
reguleringsplanen når spørsmålet om plassering av grøft er avklart.

Djevelen ligger i detaljene – om hvorfor plassering av grøfta er viktig
Våre fysiske omgivelser påvirker vår trivsel og vår stedspraksis. Det kan kanskje synes uviktig om en
grøft plasseres på den ene eller andre siden av veien, men vi mener at det er omtenksomhet rundt
nettopp slike detaljer som bidrar til å skape de gode stedene og rommene der folk ønsker å være, og
der folk stopper opp i stedet for å gå forbi. Om noen år vil Kantorveien være gata til mange barn og
voksne. Vi ønsker at gata skal kunne bli en møteplass og et attraktivt sted å være, et sted å spasere
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gjennom og et sted der man stopper for en prat med naboen. Det er barnas skolevei, og den skal
være trygg. Det skal være et gaterom der barna vil kunne sykle og sparkesykle uten fare for å skjene
ut i trafikken i et uoppmerksomt øyeblikk.
Her har vi muligheten til å utforme en vakker gate der en godt plassert grøft kan være kinderegget
som løser tre ulike utfordringer på én gang: Utformet som en nedsenket rabatt med gress,
beplantning og eventuelt trær vil grøfta håndtere overvann på en funksjonell og estetisk måte i
sommerhalvåret, samtidig som den vil fungere godt som snøopplag vinterstid. I tillegg vil en grønn
barriere mellom fortau og kjørevei bidra til å skape et trygt og trafikksikkert miljø for både myke og
harde trafikanter.
En rabatt/grøft som buffersone mellom vei og fortau er vanlig i andre europeiske byer og er de siste
årene også testet ut i ulike prosjekter i Norge. Blant annet har Statens vegvesen gjennomført flere
prøveprosjekter der det er undersøkt hvordan overvannshåndtering kan inngå som et estetisk bidrag
i utforming av gaterom, både på mindre tettsteder og i mer bymessige strukturer. Bakerst i
dokumentet vises det eksempler på løsninger, i hovedsak hentet fra rapporter fra Statens vegvesen
og Cowi, men også enkelte andre referanser med gode løsninger som kan være overførbare.

Bymessig gaterom

Langs Kantorveien planlegges det for rekkehus med forhager mot veien. Forhagene ligger noe hevet
ifht. veien, og det etableres en lav støttemur mellom fortau og forhage som fungerer som en tydelig
funksjonell og visuell avgrensning mellom de private hagene og det offentlige gaterommet. Grepet
med en mur i overgangen mellom fortau og forhager, bidrar til å definere et mer bymessig gaterom.
Med en grøft mellom fortau og hagemur, vil vi miste det stringente grepet som avslutter
gaterommet og begynner hagerommet. Valgt løsning gir en sterkere kobling mellom bolig og fortau,
istedenfor den konvensjonelle koblingen mellom kjørebane og fortau. Slik blir fortauet mer
fotgjengervennlig og oppmuntrer til bruk av gaterommet. Delt gatearmatur plassert i buffersonen
kan belyse både kjørebane og fortau, noe som gir økt brukbarhet gjennom både døgnet og året. I
tillegg oppleves en bedre belyst gate tryggere.

Adkomst til hager

Hageportene i muren er med på å skape variasjon og bryter opp gateløpet. En sekundær adkomst til
hagen fra gaten bedrer bokvaliteten og øker samtidig bruken og intensiteten i gaten. En kommunal
grøft mot hagemuren er uheldig da den vanskeliggjør adkomst til hagen, særlig vinterstid når grøften
brukes som snøopplagring.

Grøfta som trafikksikkerhetstiltak

Fra kommunens side er det stilt spørsmål ved om det blir dårligere trafikksikkerhet ved plassering av
grøft mellom kjørevei og fortau, da brøytekanter kan vanskeliggjøre sikten vinterstid. Tilsvarende
brøytekanter lar seg håndtere på andre plasser i byen uten å påvirke trafikksikkerheten. Statens
vegvesens rapport om trygge skoleveier viser at en buffersone mellom harde og myke trafikanter gir
økt sikkerhet og skjerming for fotgjengere. Godt plassert gatearmatur kan ytterligere øke
trafikksikkerheten. En trerekke i den nedsenkede rabatten/grøfta kan bidra til et ytterligere skille
mellom myke og harde trafikanter. Fartsdumper og fotgjengerfelt kan være ytterligere tiltak som
bidrar til redusert hastighet på det rette strekket i Kantorveien.
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Overvannshåndtering
En grøft eller nedsenket rabatt kan utformes på ulike måter for å håndtere overvann sommerstid og
snøopplag vinterstid. Med rett utforming kan grøfta fungere som regnbed om sommeren. Trær kan
fungere godt dersom det planlegges for det. Om nødvendig kan vannmagasin plasseres under grøft.

Aktuelle referanseprosjekter/eksempler

Kilde: Attraktiv skolevei – en verktøykasse, Statens vegvesen
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Ulike løsninger for infiltrasjonssoner (øverst) og nedsenket grøntrabatt med og uten kantstein (nederst).
Kilde: Cowi – veileder for lokal overvannshåndtering

Prinsippskisser for infiltrasjonssone i bygate (plan/snitt).
Kilde: Cowis veileder om lokal overvannshåndtering
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Kilde: FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate, Statens vegvesen
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Vinnerbidrag i konkurranse om klimatilpasning i København
Kilde: Souls of Nørrebro, SLA

Gatemiljø i Heimdalsgade, København.

Foto/illustrasjon: Tredje Natur
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