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FORORD

Veilederen er et premissgivende dokument for utforming.Gående
og syklende danner kundegrunnlaget for Bussveien og arkitektur
brukes som virkemiddel for å øke andelen reiser med sykkel og
gange.
Formingsveilederen skal ligge til grunn for videre arbeid med
delstrekningene og skal brukes av planleggere i reguleringsog byggeplanfase, i utføring og i drift- og vedlikeholdsfasen.
Veilederen inneholder både overordnede prinsipper og detaljerte
beskrivelser på enkelte temaer. Lokale tilpasninger i enkelte
delstrekninger vil bli omtalt i kapittel fem.
Formingsveilederen gjelder for Bussveitraséen inkludert gang- og
sykkelfelt og eventuelle støyskjermer.
Veilederen er delt inn i 5 kapitler. I kapittel 1 finner man
innledningen og en kort omtale av grunnlaget for utforming
av Bussveien. Kapittelet tar for seg arkitektur som virkemiddel,
universell utforming og områdebeskrivelse. I kapittel 2 beskrives
utforming av gaterom og elementer. Konstruksjoner og
annet vegutstyr finner man i kapittel 3. Kapittel 4 omhandler
anleggsområder samt drift og vedlikehold. I kapittel 5 finner
man en sjekkliste for hva som kan omtales i delstrekningene.
Dette danner grunnlaget for delprosjektene som igjen blir omtalt
i egne veiledere.
Prosjektgruppa i Statens vegvesen har følgende fagansvarlige:
Katrine Skare Bakka, Siri Warland, Liz Helen Rosenkilde Christensen, Siw Øie Norheim
Styringsgruppa i Statens vegvesen for formingsveilederen har bestått av:
Vegard Thise, Matthew Millingthon, Jonas Meling
En referansegruppe har vært med å påvirke utformingen av Bussveien:
Siri M. Gramstad 		
- Planavd., Sandnes kommune
Eli Aarskog Monsen
- Plansjef, Byplanavd., Sola kommune
Marthe S. Haaland
- Byplanavd., Stavanger kommune
Terje Idsø 		
- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Odd Geir Helgeland
- Norges Blindeforbund
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//Innhold

Dronning Eufemias gate i Oslo.

Bybanen i Bergen.

Bussveien på Mariero.
Foto: Rogaland Fylkeskommune.

FORORD

........................................................................................................... 3

1 INNLEDNING / premisser
1.1

Bussveien - Presis, ofte, behagelig ...................................................... 7

1.3

Arkitektur som virkemiddel ............................................................... 11

1.2
1.4
1.5

2.3

Gaterom ........................................................................................... 21

2.5

Sykkelparkering................................................................................. 25

2.7

Rabatter og trafikkøyer...................................................................... 28

Materialer og farger........................................................................... 20

Frittstående bruer ..............................................................................40

3.7

Underganger ......................................................................................41
Støttemurer, skjæringer, fyllinger og restareal ...................................42

4 GJENNOMFØRING OG DRIFT
4.1
4.2

Rigg- og anleggsområde .................................................................. 45

Drift og vedlikehold .......................................................................... 46

5 LOKAL TILPASNING ............................................................................................. 49

Vegetasjon ........................................................................................ 26

SJEKKLISTE

Overvannshåndtering og blå-grønne løsninger.................................. 29

2.10

Kryssing over Bussveien .................................................................... 31

2.11

3.5

Støyskjermer ......................................................................................38

Møbleringssone................................................................................. 24

2.8

2.9

Trapper og ramper .............................................................................36

Belysning ...........................................................................................37

3.6

Områdebeskrivelser ...........................................................................14

Rekkverk og gjerder ...........................................................................35

3.3

Universell utforming ......................................................................... 12

Holdeplasser ..................................................................................... 17

2.6

3.2
3.4

2.1

2.4

3.1

Mål og formingsprinsipper................................................................. 10

2 UTFORMING AV GATEROM
2.2

3 VEGUTSTYR OG KONSTRUKSJONER

KILDER

.......................................................................................................... 50
.......................................................................................................... 53

Farget belegg..................................................................................... 30
Visuelle virkemidler .......................................................................... 32

ENDRINGSLOGG. Opplisting av oppdaterte temaark og endringer i de ulike versjonene.
VERSJON 2.
2.1 Holdeplasser
2.5 Sykkelparkering
2.7 Rabattter og trafikkøyer
2.8 Overvannshåndtering og blå-grønne løsninger
3.1 Rekkverk og gjerder
3.3 Belysning
3.4 Støyskjerm
3.6 Undergang
3.7 Sideareal - støttemurer, fjellskjæringer, fyllinger og restareal
NYTT: Sjekkliste

VERSJON 3.
2.1 Holdeplasser
2.6 Vegetasjon
2.7 Rabatter og trafikkøyer
2.8 Overvannshåndtering og blå-grønne løsninger
3.2 Trapper og ramper
3.3 Belysning
3.4 Støyskjerm
3.7 Støttemurer, skjæringer, fyllinger og restareal
NYE TEMA:
2.9 Farget belegg
2.10 Kryssing over Bussveien

-5-

1 // Innledning

1.1
1.2
1.3
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Bussveien - Presis, ofte, behagelig
Mål og formingsprinsipper
Arkitektur som virkemiddel
Universell utforming
Områdebeskrivelser

BUSSVEIEN
- Presis - ofte - behagelig -

1.1

Bussveien er et av de største samferdselsprosjektene i Norge og
vil være Europas lengste Bus Rapid Transit-system.
Det overordnede Bussveiprosjektet består av tilsammen 22
strekninger med en total lengde på ca. 50 kilometer. Noen
strekninger er ferdig bygget, mens andre er under bygging eller
planlegging. Utbygging av Bussveien blir finansiert gjennom
Bypakken Nord-Jæren og er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.
Bussveien innebærer en ny måte å tenke busstransport på i vår
region, der grunntanken er «tenk bane, kjør buss». Bussveien
skal oppleves som en helhetlig løsning i alle tre kommuner.
Bussveien skal ha:
• Forsinkelsesfri fremkommelighet som sikrer kortere
og mer pålitelige reisetider
• En linjeføring som gir passasjerene en komfortabel reise
• Høye arkitektoniske kvaliteter, som gjør at Bussveien kan
integreres som en attraktiv del av bybildet og fremme god
byutvikling.
Sjekk ut bussveien.no for mer informasjon.
BYUTVIKLING
Bussveien vil ha en funksjon som arealstrukturerende akse
for byutvikling. Det forventes at fortetting, transformasjon
og arealutvikling skjer langs Bussveitraséen. Kommunene vil
tilrettelegge for dette gjennom egne planer.
Bussveien er et hovedtiltak i strategien for å nå målet om nullvekst
i personbiltrafikken i tråd med «Regionalplan for Jæren» og
kommune
planene. Gode estetiske kvaliteter og uhindret,
prioritert fremkommelighet er virkemidlene som kan bidra til å
gjøre Bussveien attraktiv og et prioritert valg av reisemåte.
Bussveien er en kollektivåre med egen identitet, både langs
strekningen og ved holdeplassene. Veilederen legger tilrette for
dette gjennom helhetlig utforming og materialbruk uavhengig av
kommunegrenser.

Illustrasjonen viser et oversiktskart over Bussveien.
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1.1
PRIORITERING AV TRAFIKANTGRUPPER
Bussveien skal ha en gjennomgående prioritet langs hele traséen
- tilsvarende den skinnegående kollektivtransport man finner i
andre byer. Dette vil bidra til at Bussveien som et totalprodukt vil
være et pålitelig kollektivsystem med en høy grad av regularitet.
1. BUSSVEIEN

2. GANGE OG SYKKEL

3. ØVRIGE BUSSRUTER

4. NÆRINGSTRAFIKK/VARELEVERING
5. ØVRIG TRAFIKK
Bussvei og sykkelfelt i Bjørvika, Oslo. Foto: Knut Opeide, SVV

Prioritering av trafikantgrupper.

Bussveien går gjennom byområder med varierende grad av
urbanitet, og hvor den logiske rekkefølgen i trafikantprioriteringen
kan variere noe. Prioritert rekkefølge av trafikantgruppene er
hovedsaklig bussen i Bussveien, gående og syklende, øvrige
bussruter, næringstrafikk og varelevering og øvrig trafikk. I et
sentrumsområde er det viktigere å prioritere de myke trafikantene
enn det er i mindre sentrale deler av byområdet på Nord-Jæren.
UTFORMING AV BUSSVEIEN
Gatetverrsnittet i Bussveien kan etableres etter flere forskjellige
prinsipper, avhengig av blant annet trafikkmengde og
omkringliggende områder. De ulike gatesnittene står det mer
om under tema gaterom.

Det er et premiss for Bussveien at det skal etableres tosidig fortau
og sykkeltilbud, jfr håndbøker, kommuneplaner og regionale
strategier. I enkelte delstrekninger vil dette være vanskelig eller
ha uforholdsmessig store kostnader. Alternative løsninger vil i
slike tilfeller defineres i kapittel 5, lokale tilpasninger.
Vegens vegbredde vil variere, avhengig av blant annet antall
myke trafikanter, tilgjengelig areal, og hvor i tverrsnittet bussene
skal plasseres.
IDENTITET
Holdeplassene er det gjennomgående og mest gjenkjennbare
elementet på strekningen. Høy kvalitet på materialvalg og
utforming vil være Bussveiens identitet. Kvalitetskravet gjelder
også underganger, broer, rekkverk, støyskjermer, skjæringer,
belysning og skilt.
Bussveien går gjennom områder med ulik karakter, og det er viktig
å variere uttrykket på konstruksjoner og vegetasjon i ytterkant
av Bussveitraséen for å unngå monotoni og korridoreffekt.
Utforming vil derfor variere mellom de ulike delområdene.
Sidearealenes innhold vil være med å prege Bussveien, enten det
er bebyggelse, støyskjerming eller grønne områder.

Bussveien, Forussletta.
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Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune

-9-

1.2
MÅL OG FORMINGSPRINSIPPER

Utforming påvirker adferd og valg av reisemiddel. Følgende
hovedmål og delmål legges til grunn for veilederen:

BUSSVEIEN SKAL HA FOKUS PÅ MILJØKONSEKVENSER

OVERORDNEDE FORMINGSPRINSIPPER

Delmål

BUSSVEIEN SKAL GI EN POSITIV OG VARIERT
REISEOPPLEVELSE

• Det brukes materialer som er enkle å vedlikeholde
og som har lang levetid

Delmål

• Det bør velges materialer og konstruksjoner som gir minst
mulig fotavtrykk og kan skaffes via korte transportavstander

• Bussveiens identitet bygger på forsinkelsesfri
fremkommelighet og holdeplassenes utforming.
Holdeplassene får et gjennomgående og gjenkjennelig
design basert på vinnerkonseptet i den åpne plan- og
designkonkurransen for holdeplasser i Bussveien, «Den røde
tråden».

• Bussveien skal være tiltalende og trygg for gående
og syklende

• Unngå bruk av produkter som skader eller forgifter miljøet

• Bussveien skal gi god komfort for reisende
• Reisen bør være attraktiv hele døgnet

BUSSVEIEN ETABLERES PÅ BYENS PREMISSER
Delmål

BUSSVEIEN SKAL HA EN EGEN IDENTITET
Delmål
• Det skal etterstrebes en konsekvent material- og fargebruk
langs Bussveien
• Overganger mellom Bussveien og tilstøtende arealer må
koordineres i delprosjektene

BUSSVEIEN SKAL HA UNIVERSELL UTFORMING
Delmål
• Strekningen skal være lett leselig og tilgjengelig for alle
• Ledelinjer og kontraster i farger, og mellom horisontale
og vertikale flater, benyttes for lettere orientering for alle
funksjonsnivåer
• Universell utforming ligger til grunn for den estetiske
utformingen
• Gang- og sykkelløsningen bør ha en enhetlig standard
• Det skal oppleves trygt for alle
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• Det skal søkes etter optimale løsninger for bybildet,
ved å ta hensyn til eksisterende og fremtidige miljøer
• Siktlinjer i bylandskapet forsterkes og fremheves

BEDRE REISEOPPLEVELSE MED VISUELLE VIRKEMIDLER
Delmål
• Dekor kan brukes på store og tomme veggflater for
å myke opp eller gjøre en strekning mer interessant
• Dekor og utsmykning må ikke være av en slik art at den
hindrer trafikksikkerhet
• Det kan med fordel brukes flere uttrykksformer,
avhengig av lokalt miljø og flaten som skal dekkes
• Dekor kan brukes som virkemiddel til lokal forankring
og medvirkning

• Trær er viktige gate- og bymessige formingselementer,
og bidrar til et renere miljø.
• Støyskjermer bør unngås i bybildet, da det skaper barrierer
og lukkede korridorer. Det bør være god kontakt mellom
begge sider av gaten og støyskjerm bør kun benyttes på den
ene siden. Andre støyskjermingstiltak bør vurderes.
• Lokalisering og linjeføring av kryssing for gående og syklende
må vurderes før kjøretøyenes kryssinger og avkjørsler blir
fastsatt. Dette for å ta hensyn til de beste, korteste og
mest brukte vegene for disse trafikantgruppene. Strategisk
plassering er avgjørende for eksempelvis undergangers
attraktivitet.
• Bysentrum, lokalsentre og andre naturlige målpunkter bør
framheves som knutepunkter, både i utforming og i valg av
materialer.
I de påfølgende kapitlene utdypes viktige poeng
fra de overordnede mål og formingsprinsipper.

1.3
ARKITEKTUR SOM VIRKEMIDDEL FOR
Å ØKE GÅING, SYKLING OG KOLLEKTIVBRUK

Regjeringen vil løfte arkitekturen og hverdagslandskapet i
forbindelse med arbeidet om et bærekraftig samfunn, og har
nedfelt politikken sin i St. meld. Nr. 21 (2004-2005) Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Videre er dette forankret
i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Strategiens har fire delmål for å oppnå hovedmålet:
• Fremme sykkel som transportform
• Sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal være minst doblet
• Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister
• 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen

Sykling, sammen med gåing og kollektivtransport, er en sentral
del av løsningen på transportutfordringene i byområdene våre.
Andre gevinster er bedre helseeffekt og mindre klimagassutslipp.

For å oppnå økt sykling, er mer og bedre infrastruktur
grunnleggende, men det er ikke nok. Folk må påvirkes til å velge
fysisk aktiv transport framfor bil på de korte reisene.

GÅSTRATEGI
Statens vegvesen har utarbeidet en nasjonal gåstrategi. Målet er
å gjøre det tryggere og triveligere å være fotgjenger, og dermed
få flere til å gå mer. Økt bruk av kollektivtransport avhenger av
at en større andel reiser starter med gange.

ARKITEKTURSTRATEGI
Statens vegvesen vil sikre god arkitektur gjennom sin arkitektur
strategi. Den statlige arkitekturpolitikken slår fast at alle våre
menneskeskapte omgivelser er arkitektur. Den arkitektoniske
kvaliteten på omgivelsene påvirker hverdagen for oss alle til
enhver tid. Arkitektur påvirker vår adferd og kan brukes som et
middel til å øke andel kollektivreiser hvis turen til holdeplassen
oppleves som attraktiv.

Strategien har to hovedmål:
• Det skal være attraktivt å gå for alle
• Flere skal gå mer
Fokuset er først og fremst på gåing i byer og tettsteder eller
i nærmiljøet der folk bor. Det er her flest går i hverdagen og det
største potensialet for økt gåing ligger.
Den nasjonale gåstrategien er konkretisert i handlingsplan for
gåing i region vest. Eksempler på innsatsområder er utforming
av de fysiske omgivelsene, drift og vedlikehold og samspill i
trafikken.
Faktorer som øker kvaliteten på anlegget kan være:
• selvforklarende utforming
• universell utforming
• trygge skoleveger/gangfelt/krysningspunkt
• ha fokus også på det som ikke er målbart eller tallfestet;
hvordan opplever trafikantene omgivelsene?
gjøre underganger attraktive, f.eks. ved hjelp
av lyssetting, veggbilder o.l.
skape opplevelser på vegen; f.eks. skulptur, park o.l.
SYKKELSTRATEGI
Statens vegvesen sin nasjonale sykkelstrategi har som mål å øke
andelen sykkelreiser til 8 % innen 2023.

Arkitekturstrategien har seks hovedmål:
• Miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen
• Byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur av god kvalitet
• Staten skal ivareta kulturmiljø og bygningsarv
• Staten skal være et forbilde
• Norsk arkitektur skal være synlig nasjonalt og internasjonalt
• Kunnskap, kompetanse og formidling skal løfte arkitekturen

En kollektivreise består av tre etapper, der gåing og sykling utgjør 45-50% av
reisetiden. Illustrasjon H. Hillnhütter.

Arkitektur- og gåstrategi for å få flere til å gå mer.

6 egenskaper som må være tilstede for å oppnå gode
estetiske kvaliteter ved de fysiske omgivelsene:
•
•
•
•
•
•

Orden
Moderat kompleksitet
Innslag av naturelementer
Godt vedlikehold
Utsyn
Harmoni og balanse

Kilde: «Norsk Miljøpsykologi, mennesker og omgivelser»

Sykkel- og arkitekturstrategi for økt sykling.
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1.4

UNIVERSELL UTFORMING

GENERELT
Universell utforming skal ligge til grunn for all planlegging, og
er et viktig virkemiddel for å gjøre Bussveien attraktiv for alle.
Løsningene skal ha god tilgjengelighet og fremkommelighet som
en integrert del av utformingen.
Universell utforming skal ivaretas i alle ledd i planleggingen,
byggingen og drift og vedlikehold i henhold til gjeldende tekniske
krav og anbefalinger i håndbok V129; Universell utforming av
veger og gater, og krav etter Byggforskserien.
VIKTIGE ELEMENTER I PLANLEGGINGEN
• Ledelinjer for god orientering. Naturlige linjer fungerer best.
• Gode adkomstmuligheter til Bussveiens trasé og holdeplasser
• Kontrastfarger i dekke og anlegg
Eksempel på en godt integrert rampe, Schandorffs plass i Oslo.
Foto: Østengen og Bergo AS.

Oversiktlig trafikkbilde på Mariero. Bussveien skal markere seg i bybildet,
være tydelig og lett lesbar for andre trafikanter. Foto: Rogaland fylkeskommune

• God belysning for å gi opplevelse av trygghet og for
å kunne orientere seg
• Bevisst og ryddig plassering av elementer og utstyr
i bestemte soner
• Direkte linjeføring, unngå omveier/barrierer
• Forutsigbarhet
• Tydelige skiller mellom gående/syklende og motorisert ferdsel,
med unntak av områder for blandet trafikk (shared space)
• Fysisk skille mellom gående og syklende der det er
hensiktsmessig. Men rekkverk bør unngås.
• Bussveien skal som hovedregel krysses i plan, men planskilte
kryssingsmuligheter skal prioriteres der skoleveg krysser
Bussveien, grunnet trafikksikkerhet.
Uønskede barrierer eller hinder for gående og syklende:
• Dårlig opplyste steder, spesielt i lite trafikkerte områder
• Monotone strekninger
• Lange omveier for å krysse Bussveien
• Kronglete og lite lesbare påkoblinger mot
gang- og sykkelvegnett.
• Underganger

Eksempel på hvordan lys i rekkverk kan gi informasjon om form og forløp
langs vegen. Nordenga bru i Oslo.
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Soneinndeling, oppdeling i møbleringssone og gangsone skaper ryddige, oversiktlige og lett lesbare arealer. Sandnes sentrum.

1.4
2.1

TILRETTELEGGE FOR BEVEGELSE

TILRETTELEGGE FOR GOD ORIENTERING

For å fremme bevegelse i gangarealene langs Bussveien
bør det tas hensyn til følgende prinsipper;

• Forutsigbarhet: Bruk av visuell og følbar (taktil) informasjon
skal være konsekvent. Ledelinjer må gi korrekt informasjon.

• Korte avstander, unngå i størst mulig grad
unødvendige omveier ved kryssing av Bussveien.
• Jevne og sklisikre overflater, og ledelinjer ved overganger.
• Så liten stigning som mulig, og oppmerksomhet
på kombinasjonen stigning og fall.
• Unngå nivåsprang, bør kun brukes ved overgang til kjørebane.
• Gode hvilemuligheter i ventesituasjoner og langs
gangforbindelser.
• Plass til passasje og tilkomst for rullestol, barnevogn
og rullator.
• Tilgjengelig utstyr som flest mulig kan rekke.
TILRETTELEGGE FOR TRYGGHETSFØLELSE
• Vedlikehold: Følelse av utrygghet er en betydelig barriere
som hindrer mange i å beveges seg fritt i det offentlige rom,
spesielt på kveldstid. Kvalitativt godt utformede og velholdte
områder oppleves som trygge. Høyt nivå på estetikk og
vedlikehold er nødvendig.
• Belysning: Fotgjengere skal kunne se og bli sett. Vegens
forløp bør være tydelig og man bør unngå å plassere
vegetasjon og gjenstander slik at traséen blir uoversiktlig og
mennesker har mulighet til å skjule seg. God belysning øker
potensialet for «positiv overvåkning» og man skal unngå
«mørke hull» i gatebildet. Belysning kan dessuten benyttes
til å understreke siktlinjer.
• Skilting: Mangelfull og utydelig informasjon på eksempelvis
holdeplasser kan skape usikkerhet. Skilting bør være enkel
og oversiktlig og informasjon på holdeplasser bør være tydelig
og oppdatert.

• Definerte gangarealer: Gangarealer og arealer for plassering
av benker og annet utstyr skal være tydelig markert.
• Informasjon i trafikksystemet: Informasjon skal gis både
visuelt og med lyd. Løsninger skal være gjenkjennbare og
standardiserte.
• God belysning: Det skal være tilstrekkelig lys ved over- og
underganger, slik at omgivelser og ansikter er mulig å lese.

Kantstein fungerer godt som ledende element. Andre eksempler på naturlige
ledelinjer er mur, vegg, gjerde og vegetasjon.

• Kontrast: Kontraster i farge og materialer benyttes til blant
annet å markere overganger mellom soner og markere fare.
God kontrast mellom materialer gir enklere orientering for
synshemmede.
• Ledelinjer: Trafikksystemet bør hovedsaklig utformes med
naturlige ledelinjer. Kunstige ledelinjer skal kun brukes der
det ikke er mulig å få til naturlige ledelinjer.
Naturlige ledelinjer kan dannes med kontraster i materialer
og fargebruk. God langsgående belysning i mørket og
vertikale elementer vil også vise vei. Vertikale elementer kan
være rekkverk, lyktestolper og vegetasjon som vokser langs
vegen og danner «vegger».
•
•
•
•
•

Kunstige ledelinjer vil være aktuelle på følgende steder:
Gangfelt i kryss
Enkeltstående gangfelt
Holdeplasser
Kollektivknutepunkt
Bunn og topp av trapper

Naturlige ledelinjer ved Grønaplassen, Fjell i Hordaland. Eksempelet viser at muren
også kan fungere som sittekant. Foto: Adrian Lombardo, Norconsult AS Bergen /
Prosjektansvarlig: Nina Dybwad og Anne K. Irgens

Det benyttes samme materialer som for holdeplass.
Se materialtyper på side 20.

Eksempel på kunstige ledelinjer ved gangfelt i cortenstål.
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1.5

OMRÅDETYPER
MED PRINSIPPER FOR TILPASNING

RAND
ABER
G
SOLA

KVERNEVIK

GENERELT
Bussveien skal gå gjennom områder med ulik karakter i forhold
til bystruktur, befolkningstetthet, trafikkbilde, arealbruk m.m.
Hele strekningen kan deles inn i fem ulike områdetyper, og illustrasjonen til venstre viser en grov inndeling basert på fremtidige
planer for hver enkelt kommune. Inndelingen viser hvor det kan
være naturlig med et skifte av karakterpreg etter type område.

STAVANGER
SENTRUM

SUNDE

JÅSUND

MADLA

REVHEIM

HILLEVÅG

ULLANDHAUG
STAVAN
GER
SANDN
ES

TANANGER
STAVANGER

RISAVIKA

SOLA

VAULEN

JÅTTÅVÅGEN

SØMMEVÅGEN

FLYPLASSEN

ÅSEN

SOLA
SENTRUM

LURA

SOLA

BYSENTRUM

Prinsipper for tilpasning:
• Lokalsentre har potensiale for fortetting og en mer bymessig
utvikling. En bymessig utforming med hensyn til stedets
særpreg og karakter bør vektlegges.
• Ellers som for bysentrum

SANDNES

OMRÅDETYPER
LOKALSENTER
BOLIGOMRÅDE OG SPREDT BEBYGGELSE
NÆRINGS-/INDUSTRIOMRÅDE
NATUR- OG KULTURLANDSKAP

SANDNES
SENTRUM

Illustrasjonen viser utstrekning av typiske områder langs Bussveien. Farge angir den mest dominerende områdetypen langs traséen.
(Grunnlaget er basert på gjeldende kommuneplaner.)
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Prinsipper for tilpasning:
• Høy kvalitet på utforming og materialer prioriteres
• Konstruksjoner (bruer, mur o.l.): kan få en mer urban og
markert utforming i bysentrum enn i natur- og kulturlandskap
• Støyskjerming bør der det er mulig være fasadetiltak for å
oppnå kontakt med omgivelsene
LOKALSENTER
Med lokalsentre menes områder med et enklere servicetilbud,
som betjener et nærområde/bydel. Tettheten i bebyggelsesstrukturen er middels høy. Lokalsenteret har blandete funksjoner,
men med dominans av boliger. Gaterommet har varierende
bygningsstruktur og bygninger er gjerne trukket bort fra gaten.
Middels aktivitet av myke trafikanter til og fra lokale målpunkt
som skole, idrett og butikk.
Eksempler på lokalsentre er Hillevåg, Jåttåvågen og Vatnekrossen.

GAUSEL

FORUS

BYSENTRUM
Med bysentrum menes områder med et sammensatt servicetilbud,
høy bebyggelsestetthet og blandede funksjoner. Bysetra er
reisemål for hele regionen. Gaterommet er strukturert, definert
av bebyggelse, gater og/eller vegetasjon. Bebyggelse og
virksomheter henvender seg til gaten. Høy andel aktivitet av
myke trafikanter langs og på tvers av gaterommet.
Eksempler på gater der Bussveitraséen går gjennom bysentrum er
Kannik og Lagårdsveien i Stavanger, Vågen og Strandgata i Sandnes.

VATNEKROSSEN

BOLIGOMRÅDER OG SPREDT BEBYGGELSE
Med boligområde menes boligbebyggelse utenfor bysentrum, med
lavere tetthet og større innslag av grøntområder. Dette gjelder
både nyere bebyggelse og etablert villabebyggelse.
Bebyggelsen henvender seg bort fra vegarealet i stor grad.
De fleste boligområdene har et grønt preg med hager og grønne
områder rundt. Det er stedvis begrenset relasjon mellom veg og
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omgivelser, og gjerne avgrenset med støyskjerm eller lignende.
Eksempler på boligstrøk langs Bussveien er Tananger ring,
Vaulen og Lura.
Prinsipper for tilpasning:
• Viktig å opprettholde et grønt preg med busker og trær med
naturlig trekrone
• En trerekke lager en visuelt smalere vegprofil. Gode
forbindelser mellom grønt-/turdrag på tvers av vegen bør
ivaretas.
• Dempe inntrykket av støyskjermene med ulike materialer/
variasjon i retning trebord/ glass/ planter.
NÆRINGS-/INDUSTRIOMRÅDE
Næringsområde/industri med store enkeltstående bygnings
volum og asfalterte parkeringsarealer. Lite vegetasjon,
homogene grå områder hvor biltrafikken dominerer. Lite estetisk
kvalitet og opplevelsesverdi. Mulige transformasjonsområder.
Eksempler på denne type område vil være Risavika og Forus.

Bysentrum med verneverdig bebyggelse i Lagårdsveien.

Lokalsenter med kombinert bebyggelse i Jåttåvågen.

Boligområde hvor boliger skjermes fra vegen med støyskjerm, Sunde.

Nærings-/industriområde med store bygningvolum.

Prinsipper for tilpasning:
• Trerekker virker strukturerende i utflytende områder.
• Næring som har betydning for stedets opprinnelse og
historie er viktige for stedets identitet, og gløtt eller utsikt
mot dette bør opprettholdes.
NATUR- OG KULTURLANDSKAP
Åpne jordbruks- og beitemarker med spredt gårdsbebyggelse
og randvegetasjon, enkelte skogholt og strandsoner preger dette
landskapsbildet. De ligger som grønne lunger mellom tettere
bebyggelse og er rester av det typiske langstrakte landskapet på
Jæren, med vid utsikt mot sjø, fjell og grøntdrag. Eksempler på
denne type område er Kvernevik ring, Sola og langs Mosvatnet.
Prinsipper for tilpasning:
• Ideell visuell tilpasning mellom Bussveien og flatt landskap
oppnås når traséen får ligge rett på terrenget, med utsyn
over landskapet og med slake skråninger uten krav til
rekkverk. Eventuelle høydeforskjeller i terrenget kan tas opp i
rabattene.
• Vegetasjonen skal være lav eller markdekkende, og trerekker
som tar utsikt skal ikke forekomme.
• Utfordringer i det flate landskapet kan være tekniske anlegg
i Bussveien som blokkerer kontakten med omgivelsene og
hindrer utsikt.

VERDIFULLE TREKK I OMRÅDENE
•
•
•
•
•

Vernet bebyggelse og kulturmiljø
Utsikt mot åpent landskap
Kontakt med sjø, fjell og grøntdrag
Eksisterende vegetasjon/trerekker
Karakteristiske konstruksjoner/bygninger

Grønne sidearealer langs Kvernevik ring.
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2 // Utforming av gaterom

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Holdeplass plattformer
Materialer og farger
Gaterom
Møbleringssone
Sykkelparkering
Vegetasjon
Rabatter og trafikkøyer
Overvannshåndtering og blå-grønne løsninger
Visuelle virkemidler

2.1

HOLDEPLASS PLATTFORMER

GENERELT
I denne versjonen av formingsveileder for Bussveien vil ikke
lehusenes uforming og materialbruk omtales. Det foregår
for tiden en prosess når det gjelder lehusene, og resultatet er
ikke klart. Det vil derfor kun være holdeplassplattformene som
beskrives i dette delkapittelet.
PLATTFORMENE
Holdeplassene består av plattform og opp- og nedramping samt
rekkverk mot kjørefelt. Der hvor det er plass, vil det også være
sykkelparkering i forlengelsen av rampene.
Plattformene har to lengder: 50 m for å kunne holde to busser
samtidig og 28 m for å kunne holde én buss. I tillegg kommer
opp- og nedramping.
Den lange plattformen er standard og plasseres på holdeplasser
i delstrekningene med flere ruter.
Den korte plattformen brukes i delstrekninger med én Bussveirute.
Holdeplassens totale bredde er 3,5m, hvor 0,5m mot kjørefelt er
er sikkerhetssone.Rekkverk plasseres 0,5m fra plattformens kant
mot kjørefelt. Fri bredde på gangsone mot bussfelt er 2,0 m.
VANNAVRENNING
Perrongen har fall mot bakkant på 2 promille. Vann fra perrongen
renner ut i perrongens sikkerhetssone.
UNIVERSELL UTFORMING AV HOLDEPLASSENE
Plattform og ramper skal ha ledelinjer langs kantstein og frem til
fotgjengeroverganger.
Hvis lokale forhold tilsier andre løsninger, omtales dette i kapittel
fem for den aktuelle delstrekningen.
BELYSNING
Det skal etableres to lysmaster på plattformene, med ca. 25 m
avstand mellom.

Foto: Knut Opeide, SVV.
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2.1

Målsatt tegning av standard parallell holdeplass

Målsatt tegning av liten parallell holdeplass
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2.1

Standard holdeplasser i Bussveien for midtstilt konsept

Parallell holdeplass i midtstilt konsept

Sakset holdeplass i midtstilt konsept
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2.2

MATERIALER & FARGER

GENERELT
Det er ikke valgt et design for lehus på holdeplassene, men
rustfritt stål, pulverlakkert stål som ligner corten, glass og
skifer eller granitt kan brukes på elementer og detaljer i viktige
kryssområder eller steder

Naturstein - rødbrun granitt

Betong

Oppdalskifer

Glass

Børstet stål

Lys granitt

IDENTITET
Bussveien skal gjennom sin materialbruk bidra til å styrke
opplevelsen av Stavanger, Sandnes og Sola som moderne og
miljøbevisste byer. Materialbruken skal uttrykke Bussveien som
et fremtidsrettet transportmiddel tilpasset omgivelsene.
ROBUSTHET
De valgte materialene må anvendes konsekvent og gjennomgående for hele Bussveien, slik at produkter med lik funksjon
får de samme materialene. Materialene skal være robuste og tåle
klimaforandringer og nødvendig vedlikehold i hele sin levetid.
Materialene bør kunne eldes med verdighet, og ha en holdbarhet
på minst 30 år.
MILJØ OG BÆREKRAFT
Materialer bør i utgangspunktet baseres på bærekraftige
leveranser, med mål om at produksjon og transport blir mer
miljøvennlig. Bruk av stedegne og kortreiste materialer kan bidra
til at strekningen får en lokal forankring og materialidentitet.
Gjenbruk av materialer bør benyttes hvis det er mulig.

Corten-lakkert stål

Tre

Naturstein

Rapporten «Miljøtiltak for Bussveien» skal legges til grunn for valg
av materialer. Transportavstander, utslipp i produksjonsfasen,
vedlikeholdsbehov og resirkuleringsmuligheter må vurderes.
DETALJER
I Bussveien vil asfalt være det dominerende belegget. For å skape
et helhetlig anlegg bør derfor noen detaljer tillegges annen
materialbruk. Dette vil f.eks. være holdeplasser, kunstige og
naturlige ledelinjer, trapper osv. Variert og god materialbruk vil
skape en helhetlig Bussvei, og samtidig gi en god opplevelse for
de reisende.
Det er viktig at fargesettingen av de forskjellige konstruksjonene
og vegutstyret tenkes inn i en overordnet helhet.
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GATEROM

RAND
ABER
G
SOLA

KVERNEVIK

JÅSUND

STAVANGER
SENTRUM
SUNDE
MADLA

REVHEIM

HILLEVÅG

ULLANDHAUG
STAVAN
GER
SANDN
ES

TANANGER
STAVANGER

RISAVIKA

SOLA

SØMMEVÅGEN

FLYPLASSEN

ÅSEN

SOLA
SENTRUM

SOLA

PARALELLFØRT

Sykkelfelt i Bussveien vil ha en bredde på 2,2m som standard,
i tråd med Sykkelstrategi for Nord-Jæren 2017-2032. Standard
bredder på trafikkareal vil måtte reduseres i enkelte delstrekninger
som følge av tilpasning til eksisterende forhold.

JÅTTÅVÅGEN

Side- og midtrabattene er 3m brede, som er minste bredde der
det skal plantes trær. Rabattene vil imidlertid få redusert bredde
på steder der full bredde ikke er mulig, og på disse strekningene
vil trær utgå. Der rabatten grenser til sykkel- eller gangveg kan
man plante trær selv om rabatten er smalere enn 3m. Her må
rotvennlig bærelag benyttes.

GAUSEL

FORUS

GATESNITT - PRINSIPPER
I Bussveien er det fire forskjellige prinsipper:
• Midtstilt kollektivfelt
• Parallellført kollektivfelt
• Kollektivgate
• Sidestilt kollektivfelt*

SANDNES

MIDTSTILT
SIDESTILT
KOLLEKTIVGATE (
Ikke bestemt ennå

Illustrasjonen viser de ulike trasétypene for hele strekningen.

SANDNES
SENTRUM

GENERELT
I de fleste delstrekningene vil gatesnittene i Bussveien være
bredere enn eksisterende gater og veger. Som hovedregel skal
standard snitt brukes, men på noen delstrekninger vil det ikke
være mulig.
Bussveien passerer bebygde områder, sentrumsområder og
områder med kulturminner. I slike områder må gatesnittene
tilpasses eksisterende forhold, og som følge av det vil deler av
gatesnittet reduseres. Delstrekninger der dette er aktuelt, vil bli
omtalt i kapittel 5, og hvor tilhørende gatesnitt vil bli beskrevet.
I transformasjonsområder skal det tas hensyn til fremtidig
bebyggelse og det bør vurderes felles løsninger der dette gir et
bedre resultat.

VAULEN

LURA

TRASÉTYPER

2.3

VATNEKROSSEN

Illustrasjonene på side 22 og 23 viser normalsnitt for midtstilt- og
parallellført kollektivfelt og kollektivgate. Sidestilt er ikke illustrert
her, men vil bli tatt med i kapittel 5 hvis prinsippet skulle være
aktuelt i en delstrekning. Illustrasjonen til venstre viser en
oversikt over fordeling av de ulike hovedprinsippene.

*Som beskrevet i «Premissdokument for Bussveien» anses ikke sidestilt løsning å
være en fullgod løsning for Bussveien, men vil likevel benyttes blant annet i deler av
Transportkorridor vest, grunnet sambruk av felt mellom buss og andre tunge kjøretøy.
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2.3

MIDTSTILT KOLLEKTIVFELT
GATEROMMET
Gatetverrsnittene i Bussveien vil ha fire felt for motorisert trafikk
i tillegg til sykkel- og gangfelt. Det brede tverrsnittet deles
opp ved hjelp av rabatter som beplantes der det er mulig og
hensiktsmessig. Rabatter fungerer også som hvilerepos ved kryssing
av gaten. Trær er et viktig element i bybildet, og «myker opp» de
harde asfalterte flatene. De medvirker til en god opplevelse av
omgivelsene langs Bussveien.

MIDTSTILT KOLLEKTIVFELT VED HOLDEPLASS

Bussveien forholder seg til områdene den anlegges i. I enkelte
delstrekninger vil utforming av eksisterende og nye bebygde
arealer påvirke hverandre. Selve Bussveien har sin egen identitet,
men sidearealene bør ta hensyn til det som skjer utenfor
planområdet. Planområdet gjelder fra støyskjerm til støyskjerm
eller fra ytterkant på gangarealer på hver side av Bussveien.
I transformasjonsområder kan samarbeid om utforming av gater
og løsninger i noen tilfeller gi et bedre resultat. Selv om dette
ligger utenfor Bussveiens mandat, bør muligheten vurderes før
man bestemmer seg for en løsning. I de delstrekningene det er
naturlig å vurdere det, vil dette beskrives nærmere i kapittel 5
Lokal tilpasning.
ENVEISREGULERT SYKKELFELT
Sykkelfelt markeres med rød maling egnet til formålet.
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2.3

PARALLELLFØRT KOLLEKTIVFELT

KOLLEKTIVGATE

PARALLELLFØRT KOLLEKTIVFELT VED HOLDEPLASS

KOLLEKTIVGATE VED HOLDEPLASS
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2.4

MØBLERINGSSONE

GENERELT
Fortausbredden skal ha en fri gangsone på 2m. Der det er plass
til det kan resterende areal brukes til møblering av benker, skilt,
lysmaster o.l. Gatemøbler og elementer må plasseres slik at de
ikke hindrer vedlikehold. Møbler og elementer må være varige
og enkle å vedlikeholde, og dette skal vektlegges ved valg av
materialer. Møbleringssoner vil være aktuelt i områder som
bysentrum og lokalsentrum.

Benk med armlen og ryggstøtte. Foto: Vestre.

Benker i møbleringssone. Foto: Vestre.

BEHOV FOR BENK
Gående har gjerne behov for å hvile langs gangveger og fortau.
I urbane områder bør det langs gangsoner med stor trafikk
vurderes benker med ca. 100 m avstand. Benker skal være
universelt utformede med ryggstø og armlener.
Møbleringssoner bør ha et annet dekke enn gangsonen for å skille
seg ut både visuelt og taktilt. Dette bestemmes under hvert
delprosjekt.
Møbleringssonen kan avgrenses ved hjelp av en renne eller
fargekontrast til belegget og fungere som en naturlig ledelinje.

Møbleringssone med trær i Sandnes.
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2.5

SYKKELPARKERING

GENERELT
Bussveien bør ha lett tilgjengelige sykkelparkeringer og legge
til rette for «park & ride» ved holdeplasser. Sykkelparkeringen
bør ikke hindre framkommelighet og siktforhold for andre
trafikantgrupper.
KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
I viktige knutepunkt i bysentrum og lokalsentre må det tas høyde
for god dekning for parkering av sykler. Her bør det være
mulighet for innelukket sykkelparkering med låsbar dør.
Det bør settes av parkeringsareal uten stativer til sykler med
hengere og spesialsykler på større sykkelparkeringer.

Eksempel på sykkelstativ. Foto: Vestre.

Store sykkelparkeringer kan ha egne servicestasjoner
for sykkel og ladestasjoner for elsykkel for å gjøre det
enkelt for reisende å velge sykkel til Bussveien.

Sykkelparkeringen bør ha tak for å holde regn og snø unna.

En trygg, sikker og overdekket sykkelparkering med
tilstrekkelig kapasitet er viktig for å gjøre det attraktivt å sette igjen sykkelen ved holdeplass.

PLASSERING
Sykkelparkeringen må plasseres på et oversiktlig sted, i områder
hvor folk beveger seg. Den bør plasseres på syklistens naturlige
rute mot holdeplass.
Sykkelstativ kan plasseres på holdeplass, i møbleringssone eller
annet sideareal i tilknytning til holdeplass.
SYKKELSTATIV
Sykkelstativ skal være enkelt å bruke og støtte sykkelen på en
tilfredsstillende måte. Sykkelstativene bør ha få forankringspunkter
i bakken slik at det kan feies under og rundt stativene uten store
hindringer.
Sykkelstativene skal ha et plassbesparende, robust og funksjonelt
design, farge RAL 7043 Traffic Grey B. I bysentrum og lokalsentre
kan enkelte sykkelstativ ha en spesiell utforming. Valg av farger
og materialer bør da samsvare med holdeplassens identitet.
BELYSNING
Sykkelparkeringen bør ha god belysning for å oppleves trygg
og sikker. Det bør benyttes samme type belysning her som på
holdeplass.

Enkelt og funksjonelt sykkelstativ med god støtte. Foto: Vestre.

Eksempel på sykkelstativ som arkitektoniske elementer ved holdeplass.
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2.6

VEGETASJON
GENERELT
Det tilstrebes god bruk av vegetasjon langs Bussveien.
Vegetasjon har både miljømessige, ledende, strukturerende og
estetiske funksjoner.
En godt planlagt beplantning:
• Reduserer og forsinker avrenning av overflatevann
til rørsystemene
• Absorberer forurensning i jord og vann
• Luftfilter for vegstøv og enkelte avgasser
• Demper vind, og gir til dels ly for regnet
Trær i grupper som skaper trivsel og rom for opphold, Brattørkaia, Trondheim.

• Fungerer som naturlige ledelinjer og kontraster, deler
opp og forenkler et stort og komplekst trafikkbilde.
Er både rom- og retningsdannende.
• Skaper trivsel og motvirker ugunstige forhold forbundet
med trafikk og tett bebyggelse

FORMGIVING
All beplantning skal ha et overordnet og enkelt plantesystem
med moderat kompleksitet.
• Fremkommelighet: Vegetasjon bør benyttes som virkemiddel
for å definere rom og retning, og skape fysiske og visuelle
skiller mellom ulike trafikantgrupper. Kan brukes som naturlige
ledelinjer og kontraster.
• Utsikt: Det skal generelt ikke plantes høye eller skjermende
vekster som hindrer god utsikt eller oversikt. Vegetasjon
i rabatter skal holdes lav, opptil 1 m, med unntak av trær.
Rabatter med en bredde på minimum 3 m gir muligheter for trær og trerekker.
Her også med underbeplantning av lave busker som gir en lunere gate og enklere
vedlikehold, fra Bjørvika, Oslo.

PROSESS
Det skal tas vare på markant vegetasjon som store trær eller
trerekker så langt det er mulig. Dette gir området kvalitet
og særpreg. Disse må sikres i reguleringsplanen. Vegetasjon
krever tilmålt areal, derfor er det svært viktig at dette er et
tema i alle planfaser. Tiltak for bevaring og flytting av vegetasjon i anleggstiden bør vurderes i god tid, inntil ett år, før
arbeidene starter. Videre kreves det oppfølging av grøntanlegg i bygge- og garantiperioden.
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Takløk med røde høstfarger i kombinasjon med gyllent prydgress og vintergrønne
busker, Tjensvollkrysset.

INTENSJONSBESKRIVELSE OG SKJØTSELSPLAN
Planteplaner skal inneholde en intensjonsbeskrivelse som
beskriver, og eventuelt illustrerer, hvordan ferdig anlegg skal
se ut. Ved byggeplanen skal det foreligge en skjøtselsplan
som viser hvilken skjøtselsstandard ulike deler av anlegget
skal ha. Denne skal blant annet omfatte høyde på vegetajon
(lav/middels/høy) og form på trekroner (fri/type formklipp).
Intensjonsbeskrivelse og skjøtselsplan er et viktig redskap for
å sikre et varig og godt resultat.

• I by- og lokalsentrum er trerekker vanskelig å opprettholde.
Benytt små lommer til tregrupper i utvidelse av fortau/plasser.
• Midt- og siderabatter kan plantes med trerekker som en
portal inn mot bysentrum og lokalsenter. Tre- eller buskgrupper
kan benyttes på lange strekninger mellom lokalsentrene for å
bryte montonien.
• Kryssområder skal tillegges ekstra vekt med tanke på
ledelinjer og forenkling av trafikkbildet. Noe staudeplanting
og prydgress i sentrale kryssområder med frisiktkrav kan
benyttes.
• Støyskjermene kan på deler av strekningen kles med
slyngplanter eller annet for et mykere inntrykk. Det er viktig
at vekster ikke medfører råte eller skade på støyskjermen,
og slyngplanter (uten sugeskåler)skal derfor vokse opp etter
espalier eller stålvaiere på støyskjermen. Disse skal kunne
demonteres/ vippes ned med feste i nedkant, når det er
behov for å vedlikeholde skjermene.

2.6

TRÆR
Trær er et viktig element i byen og tettstedets utforming
og bidrar til triveligere uterom.
• Gatetrær skal stå i rabatter som er minimum 3 m
brede. Trærne skal ha søyleform/oval form/ unntaksvis
formklippet.

• Trerekker eller tregrupper med markdekkende underbeplantning eller singel.

• For å sikre et godt resultat for treplanting, benyttes
Statens vegvesens “Rapport nr. 89 Etablering av trær”,
som det skal henvises til i beskrivelsen. Vis illustrasjon
av plantehull, riktig plantehøyde med rothals, sone for
dekkmateriale og trestøtte på planteplanen.

• Ved sidestilte rabatter mot gang/-sykkelsone kan
rabattene være smalere enn 3m dersom rotvennlig
bærelag benyttes. Både skjelettjord og plastkassetter kan
brukes.

• Ved planting på betongkonstruksjoner ol. bør jord- og
undergrunnsjordlaget ha en tykkelse på 100 cm.

• Gatetrær skal ha stammeomkrets 18-20 cm og være
høy-stammet. Andre trær i buskfelt kan være uten
oppstamming.

• Tenk ulike trær i ulike soner for å skape variasjon. Bruk
treplanting bevisst for å markere, eksempelvis ved å åpne
opp et bestemt område/kryss.

PLANTEVALG OG MILJØ
Håndbok “V271 Vegetasjon i veg- og gatemiljø” skal ligge
til grunn for planlegging av grøntanlegg. Statens vegvesens
«Grøntveileder for Region vest» gir informasjon om plantevalg
nær veg, vindtoleranse og trærnes stammehøyde mm.
• Vegetasjon nærmest vegen bør være meget tolerant mot
salt-, vind- og støvpåkjenning. Vegetasjonen skal se frodig
ut, og det skal derfor benyttes gode og sikre arter langs
gate og veg. Plantenes prydverdi i de ulike årstidene skal
vektlegges.
• Artsvalget bør tas fra Grøntveilederen eller være anbefalt av
en lokal planteskole. Minst 30 % bør være vintergrønne for
støvbindingseffekt. For gode planter mot luftforurensing, se
Statens vegvesen Region vest sin rapport, “Titak: luft, støy
og vegetasjon”.
I grønne rabatter benyttes en grasfrøblandning med kløver.
Blomstereng med mest mulig stedegne frø kan nyttes
i større arealer/trafikkøyer, der blomstene har mulighet for selvsåing. For landlige områder er skjøtselsstandard for grasrabatter
grasbakkestandard med grashøyde 10-25 cm. For bymessige
områder angis skjøtselsstandarden som plen. Mot gang- og
sykkelveg bør den nærmeste meteren være bunndekkebeplanting
på maks 0,6m.

ARTER
Artsvalget skal gjenspeile karakteren i prosjektområdet og
tilpasses eksisterende vegetasjon. I bysentrum og lokalsenter og
i de mest trafikkerte kryssområdene skal beplantningen ha en

urban karaktern. Noe formklipping og staudebruk kan tillates. I
andre områder kan beplantningen se mer naturlik ut.

Prinsipp med prydgress eller busker i utvalgte rabatter mellom 1-2 m,
belegningsstein mellom feltene.

Blomstrende kløver i midtrabatt.

Eksempel på vegetasjon:
•

Bunndekke: plen m. kløver/løkplanter/takløk, noe stauder/
prydgress

•

Busker: rododendron, rosespirea, barlind, flikkranstopp

•

Trær: søyleeik, søylebøk, søylepoppel, søyleagnbøk,
(formklippet) platanlønn (kun bysentrum!), frukttrær i
sideområder/ større rabatter, furu, rogn, svartor

GENERELLE HENSYN
• Trafikksikkerhet: Vegetasjon skal ivareta frisikt- og
sikkerhetssoner, også for myke trafikanter. Det skal ikke
være vegetasjon over 0,5m i frisiktsoner.

Plen med vårlig krokus, Hillevåg.

Blomstereng kan brukes påi større arealer.

• Vegetasjon må ikke være til hinder for skilt, kabler og
VA-ledninger. Kontroller mot aktuelle fagfelt/planer at
nødvendig sikt og rotsoner ivaretas.
• Trygghet: Unngå at vegetasjon skaper mørke og trange
steder, eksempelvis ved underganger og langs g/s-veger.
• Universell utforming: Unngå allergifremkallende planter.
• Plantehelse: Følg lover og regler om behandling av uønskede
fremmede arter og infisert jord ol. Utsetting av fremmede
landlevende planter krever skriftlig miljørisikovurdering.
• Vedlikehold: Trær med mye bær bør vanligvis unngås
langs vegen. Trær og busker skal ha en viss avstand
til betongkonstruksjoner pga. framkommelighet ved
inspeksjoner og vedlikehold.

Busker i friske høstfarger.
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2.7

RABATTER OG TRAFIKKØYER
Rabatter og trafikkøyer er trafikkarealer som på en enkel måte
kan heve de visuelle og funksjonelle kvalitetene langs Bussveien
og bør ikke ha et tilfeldig innhold.
Rabattene bør oppleves som grønne buffere mot trafikkstøv og
–støy, og dele opp trafikkbildet i en mer menneskelig skala.
UTFORMING SMÅ RABATTER OG TRAFIKKØYER: BREDDE < 1,2M

• Rammes inn med parkkantstein i granitt, med fas.

Skjerm av en kjernekonstruksjon av betong dekket med plater av cortenstål med stilisert vegetasjon, godt egnet for smale rabatter.
Danner et urbant preg og gir en kontrast til asfaltdekket. Kan plasseres i permeabelt steindekke. De kan være med på å sette sitt preg
på Bussveien. Høyde på rekkverk er cirka 1 m.

• Steinsettes med små/-storgatestein med 1 cm fuger,
permeabel betongstein eller lys betong med preget mønster.
Sedum kan beynttes i trafikkøyer der det er lite saltsprut
• Vegg med figurer i cortenstål kan brukes som skjermvegg/
blendingsskjerm
• Unngå å fylle smale trafikkøyer og midtrabatter med spesielt
skjøtselskrevende vegetasjon.
UTFORMING STORE RABATTER OG TRAFIKKØYER: BREDDE > 1,2M

• Rammes inn med parkkantstein i granitt, med fas.
• Gress kan benyttes her. Det oppfordres til å være kreativ
i utformingen der det er mulig.
• Permeabelt dekke eller vegetasjon bør prioriteres i store
rabatter og trafikkøyer slik at vann og smeltet snø kan
fordrøyes i størst mulig grad.
• Eventuelt mønster i dekke må følge føringer om formspråk.
UTFORMING RABATTER: BREDDE 3M +

Rabatt med plen og kantskinne i cortenstål, Oslo.

Preget mønster i betong kan benyttes i smale rabatter.

• Trerabatter skal ha minimum 3m bredde for å ta hensyn til
vegens frie rom, treets kroneomfang og rotsystem. Smalere
rabatter kan benyttes mot gang- og sykkelveg, men da skal
rotvennlig forsterkningslag under hele gangarealets bredde
benyttes.
• Rabatter bør utnyttes til forsinking av overflatevann. Se skisser
neste side. Til dette kan man gå ned på bredden til 2 m.

KANTSTEIN
• I bysentrum og lokalsentrum skal det brukes platekantstein
av lys granitt slik at kontrasten mellom gangsonen og annet
trafikkareal gjør det enklere for svaksynte å orientere seg.
• Der hvor det ikke er et klart visuelt skille mellom gangsone
og kantsteinskant, bør det felles inn en taktil rad mellom
kantstein og gangareal. Smågatestein kan brukes til dette
formålet.
Eksempel på rabatt med fordrøyningseffekt. Ensjø, Oslo.
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Platekantstein i granitt langs fortau. Kjeftsluk skal
benyttes i sykkelfelt.

• Langs gater og veger i boligområder og mot natur- og
kulturlandskap brukes vanlig kantstein i granitt.
• Kantstein skal ha tilpasset radius i kurver.

OVERVANNSHÅNDTERING
SOM BLÅGRØNNE LØSNINGER
TRÆR I PLANTEKUM

2.8

Det er et nasjonalt fokus på overvannshåndtering, som en følge
av problemene økt nedbørsintensitet fører med seg på tette
overflater i byområder. Regnvannet kan brukes som en ressurs
og skape bedre vekst
vilkår for byens trær gjennom blågrønne
løsninger. Grønne rabatter og vanngjennomtrengelige (permeable)
dekker i rabatter vil være med å redusere avrenningen til vannplasser og brede gangsoner bør
og avløpssystemene. På møte
eksempelvis permeabelt dekke vurderes.

GRESSKLEDD FORSENKNING (GRØFT)
MED KJEFTSLUK OG VANNBRETT

KJEFTSLUK

Illustrasjonen viser mulig løsning mellom trær i plantekasser og gresskledde forsenkninger (grøfter) i midtrabatt.

De fleste rabattene langs Bussveien vil være midtstilte. Med bredder
på 2-3 m er disse egnet som forsinkelsesgrøfter for overflatevann.
Mens tradisjonelle sluker leder vannet til en sandfangskum, leder
den nyutviklede kjeftsluken med vannbrett noe av vannet direkte
til grøfta/regnbedet. Vannbrettet hindrer ersosjon ved store
vannmengder. Vil man ha med trær kreves en rabattbredde på 3 m.
For å skåne trærne for saltvann vil en mulighet være å sette trærne
i nedsenkede plantekasser. Kantsteinen får en gjennomgående
føringskant som hindrer hekting av brøyteutstyr.

KJEFTSLUK
KJØREBANE

Slyngende grøftebunn gir mulighet for midtstilt plassering av trær. Kjeftsluk er plassert der grøftebunnen er
nærmest kjørebanen. Løsningen er et alterntiv til trær i plantekasser. Krever trær som tåler å stå i vekselvis saltavrenning og tørke.

KJØREBANE

Midtstilt plassering av trær ved slyngende grøftebunn
gir fri sikt til skilt, uten konflikt med kjøretøy og gode
vekstvilkår med like mye jord på begge sider.

En annen mulighet er slyngende grøftebunn, og da med nedsenket
kantstein mot en av kjørebanene. Kan være et rimeligere alternativ
da den krever færre kjeftsluker.
Regnbed vurderes på egnede arealer, og kan med fordel anlegges
nær oppholdsareal eller gangveier. Bedene har den fordelen at de
opprettholder infiltrasjonsevnene over tid fordi rotvekst løser opp
jordstrukturen.
Overvannet vil i store deler ledes i lukkede systemer under bakken
langs Bussveien. Merk at drensledninger ikke bør legges i rabatter
med trær, da røttene over tid vil perforere og ødelegge disse. Det
samme gjelder avløpsrør. Dersom det likevel er nødvendig må det
benyttes en rotbarriere/plastduk som er egnet til formålet.
Delprosjektene må finne egnede arealer for rense- og fordrøynings
bassenger nær Bussveien.
FORDRØYNINGS- OG RENSEBASSENG
Åpne fordrøyningsbasseng håndteres under delprosjektene.
I sidearealene til vegen bør det anlegges åpne fordrøynings- og
rensebassenger der det er plass.
Gjerder kan unngås med slake skråninger på 1:5 eller slakere ned
mot bassenget. Se veiledning til teknisk forskrift til Pbl. § 7-48,
3. ledd, om dam nær bebyggelse.

Nyutviklet kjekftsluk i kantstein med gjennomstrømming til grøft/regnbed, der ønsket
vannmengde går i avløp. Brettet kan tilpasses ulike helninger. På vegsiden må sluket
også ha en horisontal flate for best mulig vannavrenning ved store nedbørsmengder.
En kombinasjon av sluket vist på forrige side og dette sliket vil være optimalt.
Kilde: Ulefos Jernværk.

I restarealer, større rabatter eller grøntområder kan gress- og annet vegetasjonsdekke som fordrøyningsareal benyttes. Foto: Thomas Engineering.

Basseng(ene) må være tilgjengelig(e) for vedlikehold og utrensking
av sedimenter med større maskiner. Egen parkeringslomme
og port i et eventuelt gjerde er nødvendig. Det bør etableres
beplanting i og langs kanten av bassengene. Det skal ikke være
høy buskbeplantning rundt hele dammen, men spredt beplantning
med forbilde i landskapet.
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2.9

2.3a

FARGET BELEGG

GENERELT
Bussveien skal ikke ha gjennomgående farget belegg eller asfalt.
Enkelte kryssløsninger kan imidlertid oppleves som lite lesbare
for bilister. I disse kryssområdene bør belegget i Bussveien
markeres med egen farge for å øke lesbarheten. Dette vil hindre
at andre kjøretøy enn busser kjører inn i Bussveien.
Sykkelfelt og sykkelveg med fortau skal i følge ”Sykkelstrategi
for Nord-Jæren” markes med rødt belegg. Dette vil også være
gjeldende for sykkelfelt/sykkelveger langs Bussveien.
”Valg av belegg eller farget dekke kan tydeliggjøre hvor ulike
typer trafikanter skal ferdes. Ved å anlegge sykkelanlegg med
farget dekke kan syklistenes ferdselsareal synliggjøres og bidra
til å tydeliggjøre vikepliktsforhold.” Sykkelstrategi for NordJæren 2017-2032.
Eksempel på et kryss med tildels vanskelig lesbarhet. Illustrasjon: Multiconsult

Krysset blir lettere å forstå med fargede soner. Illustrasjon: Multiconsult

UOVERSIKTLIGE KRYSS
Illustrasjonene til venstre viser eksempler på kryss som kan
være vanskelige å lese. Ved å farge belegget i Bussveien blått
gjennom krysset, vil dette øke lesbarheten betraktelig. Fargen
gir en tydelig markering og signaliserer hvor Bussveien går og
hvor andre kjøretøy ikke skal kjøre.
Ved å farge belegget i sykkelfeltet rødt vil denne trafikantgruppen
få bedre fremkommelighet, økt synlighet og opplevelse av
trygghet, både i kryssituasjon og på strekningene.
FARGET BELEGG
Bussveien - i uoversiktlige kryss
Blå maling med følgende spesifikasjoner:
• Farge: RAL 5012. Eksempelvis tillates TEKNOROAD 250
i farge NCS 1454-R98B/S2050B.
• Underlag: Asfalt
• Friksjonskrav langsgående: SRT > 45 (S1)
• Friksjonskrav tverrgående: SRT > 55 (S3)
Malingen skal ha 4 µm tykkelse. Det regnes ca 3 m2 maling
pr liter. Dette avhenger av jevnheten i asfalten.

Eksempel på kryss som kan være lite lesbart. Illustrasjon: Multiconsult
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Eksempel på et kryss der Bussveien er markert med blått og sykkelfelt rødt.
Illustrasjon: Multiconsult

Sykkelfelt
Rød maling med følgende spesifikasjoner:
• Farge: RAL 3011 Brown red / TEKNORAD 250 - NCS
S4550Y80R
• Underlag: Asfalt
• Friksjonskrav langsgående: SRT > 45 (S1)
• Friksjonskrav tverrgående: SRT > 55 (S3)

KRYSSING I PLAN
OVER GATE

2.10

GENERELT
Ved kryssing i plan over gate med fire felt samt sykkelfelt eller
-veg vil rabattene fungere som hvilerepos. Standard bredde på
rabatter er 3,0m. Bredden på gangfelt ved holdeplasser er 5,0m.
Standard gangfelt utenom holdeplasser er 3,0m brede.

Illustrasjon viser kryssing ved parallellført holdeplass i kollektivgate, over sykkelfelt og bussvei.

HVILEREPOS
Rabattene fungerer som hvilerepos. Minimum bredde på et
hvilerepos er 2,0m. Der hvor bredden på rabatten er mindre
enn 2,0m, vil det være aktuelt med en “utposning “ av rabatten
for å gi plass til hvilerepos. “Utposningen” skal alltid skje på
kjørefeltsiden.
Det skal etableres ledegjerde på reposene slik at kryssing utenom
gangfeltet hindres.

Illustrasjon viser kryssing ved parallellført holdeplass, over sykkelfelt, kjørefelt og bussvei.

SIGNALREGULERTE GANGFELT
Der hvor det anlegges gangfelt over Bussveien skal feltet deles
opp og innbyrdes forskyves. Signalregulerte gangfelt har signal
over bussfeltene, men ikke i gangfelt over kjørefelt. I kjørefelt
har bilistene vikeplikt for gående.
KRYSSING OVER BYTILPASSEDE AREALER
I bysentrum vil det være behov for å tilpasse gåendes kryssing
av Bussveien på en måte som samsvarer med målsetting for
sentrum og sentrumsplaner. Dette vil bli omtalt i kapittel fem for
den aktuelle delstrekningen

Illustrasjon viser kryssing ved sakset holdeplass, over sykkelfelt, kjørefelt og bussvei.

Krysset blir lettere å forstå med fargede soner. Illustrasjon: Multiconsult

Illustrasjone viser kryssing utenom holdeplass, over sykkelfelt, kjørefelt og bussvei.
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2.11

VISUELLE VIRKEMIDLER

Formålet med visuelle virkemidler i gate- og vegprosjekter er å
forskjønne lite attraktive overflater ved å gjøre de mer spennende
for de som beveger seg langsmed. Bearbeiding av overflater kan
hindre tagging, som skaper utrygghet for gående (assosiasjon
med hærverk og usosial adferd). På lange og ensformige
strekninger kan tilførte elementer i kontrastfarger bryte opp
monotonien. Dekor er dermed også et godt virkemiddel for å
heve den positive reiseopplevelsen.
Visuelle virkemidler kan bidra til å forsterke gjennkjenneligheten
og orienteringen i bylandskapet. Dekor bør ta utgangspunkt i
lokale forhold ved valg av tema, f.eks historiske hendelser,
geologi eller stedets særegenheter.

Relieff og maling på betongvegg i undergang i Flyplassveien, Sola.

Termoplast på asfalt, Storhaug.

Dekor kan for eksempel være malte overflater eller grafisk relieff
på betongflater, figurer av cortenstål som vist under smale
rabatter og ny kobling av materialer i eksempelvis støyskjermer.
Visuelle uttrykk kan også være montert på eksisterende trafo
stasjoner, støyskjermer o.l.

Eksempel på støyskjerm med variasjon i ulike materialer; cortenstål, tre og glass.

Gatekunst på betongvegg, Paradis stasjon, Stavanger.
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Rekkverk/vegg i cortenstål med
kjerne av betong/tre vil dele
opp vide gaterom på en god
måte.

Foto: Rogaland fylkeskommune
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3 // Vegutstyr og konstruksjoner

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Rekkverk og gjerder
Trapper og ramper
Belysning
Støyskjermer
Bruer
Underganger
Støttemurer, skjæringer, fyllinger og restareal

REKKVERK & GJERDER

3.1

GENERELT
Der hvor rekkverk er nødvendig, og ikke en annen løsning er
mulig, skal høy kvalitet i materialer og detaljering etterstrebes.
Rekkverk og gjerder skal være mest mulig transparente for
å sikre utsikt og for å få best mulig kontakt med omgivelsene.
Løsninger for avslutning av rekkverk og gjerde må tilpasses
den enkelte situasjon. Ved avslutninger skal rekkverket føres
ut og ned, over i voll osv. Løsninger med støtpute skal i størst
mulig grad unngås. Ved bevisst forming av sideterrenget med
skråninger på minimum 1:3 kan man flere steder unngå rekkverk
og gjerder.
Rørrekkverk langs veg. Foto: Vik Ørsta AS.

Rørrekkverk for bru. Foto: Vik Ørsta AS.

VEGREKKVERK OG BRUREKKVERK
Det skal velges påkjøringssikkert rørrekkverk. Rekkverket skal
ha en helhetlig utforming som kan benyttes både i midtrabatt,
siderekkverk og brurekkverk. Rekkverket skal være i forzinket stål
og pulverlakkert med RAL 7030 Stone grey. Brøytetett rekkverk
må kunne festes på valgt rekkverk der det er nødvendig, som
f.eks. der bru går over andre veger og kulverter.
GJERDER
En hovedregel bør være at planleggingen skal være så god
at rekkverk og gjerder kan unngås langs strekningen. På
holdeplassområdene vil det være nødvendig med rekkverk for å
hindre fotgjengere i å ta uønskede snarveier.
Nødvendige gjerder i terreng kan være flettverksgjerder med
overligger. Disse skal i størst mulig grad følge veglinjen. Unngå
uheldige retnings
forandringer over korte strekninger ved bla.
bevisst plassering i forhold til skråningsutslag ol. Som standard
farge brukes plastbelagt sort lakk eller antrasitt RAL 7016. Grønt
flettverksgjerde bør brukes mot vegetasjon. I sentrumsområder
kan stålvaiernett benyttes.

Sort flettverksgjerde. Foto: Norstrand Gjerdefabrikk AS

OVERGANGER
Det må lages gode prinsipper for overganger mellom ulike
rekkverk, rekkverk og gjerder, rekkverk og støyskjerm og evt. voll.
Linjeføringen må være bevisst, og følge veglinjer i størst mulig
grad. Gjerdenes retning bør styres også i enden av jordvoller ved
f.eks. å omforme vollene der det er mulig.

Syrefast wirenett, type X-Tend. Foto: Carl Stahl AS.

Dobbel håndlist i rekkverk, Brattøra i Trondheim.
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3.2

TRAPPER & RAMPER

GENERELT
Der det er terrengforskjeller vil det være behov for å skape gode
forbindelser ved hjelp av trapper og ramper. Restarealene i tilknytning til ramper og trapper skal utformes med omtanke,
gjerne med bruk av vegetasjon og belysning. Trapper og
ramper bør utføres i børstet betong eller granitt. Alle trapper og
ramper skal være universelt utformet i henhold til håndbok V129
Universell utforming av veger og gater.
TRAPPER
Trapper kan med fordel være brede for å virke innbydende.
Der det er plass, kan trappen om den er lang, bryte retning for
nettopp å minske lengden visuelt. «Kjøreskinner» for sykkel og
barnevogn bør legges til trapper i bysentrum og lokalsentre.

Innbydende trapp med håndlist i tydelig kontrastfarge, Brattøra i Trondheim.

Dobbel håndlist i trapp, Hamar Stadion.
Foto: PKS Interiør & Industri AS.

Det skal ikke være større høydeforskjell enn 1,5m (ca. 10-11
opptrinn) mellom hvilerepos. Trappenese, inntrinn og opptrinn
skal markeres. Trappenese og eventuelt opptrinnet kan f.eks. ha
en kontraststripe i pulverlakkert stål som ligner corten, da dette
vil skape en trapp som er lett å lese også for svaksynte. Start og
slutt på trappen skal markeres med varselsfelt. Rekkverket skal
følge hele trappeløpet og avsluttes med en avrundet kant 30 cm
forbi første og siste trinn. Trappen skal være tilstrekkelig belyst,
og det bør legges vekt på at belysningen har et innbydende
uttrykk.
RAMPER
Bredde på ramper tilpasses etter antatt folkemengde på stedet.
Som en grunnregel virker brede ramper mer innbydende enn
lange og smale. Varmekabler eller overbygg bør vurderes på
ramper med stor trafikkmengde. Kantstein eller list langs
rampen kan med fordel være i et annet kontrastmateriale eller
ha en kontrastfarge.
HÅNDLISTER
Trapper skal ha håndlist i to høyder på begge sider slik at det
tas hensyn til menneskers ulike høyde og funksjonsnivå. Alle
håndlister bør være runde. Håndlister og evt. murkanter skal
ha en bevisst avslutning, slik at hekting eller kollisjon unngås.
Håndlister skal som standard ha farge ”C-45 INOX”. Andre farger
som gir tydelig kontrast til bakgrunnen kan også benyttes. På
steder der mange ferdes anbefales det å bruke lys integrert i
konstruksjonen.

Schandorffs plass i Oslo. Foto: Østengen og Bergo AS.
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Eksempel på «kjøreskinne» til sykkel,
Kvernevik svømmehall.

Foto nede til venstre:
Schandorffs plass i Oslo er både en grønn, universell forbindelse i byen, og et sted
som inviterer til opphold. Utfordrende terrengforskjeller er vendt til noe positivt,
der rampen og trappen både er funksjonelle og vakre. Det er lagt stor vekt på
formgivning og detaljering. Å utnytte rampenes restarealer til sitteplasser og
vegetasjon skaper gode opplevelser for brukerne, og bidrar til å løfte kvaliteten på
byrommet.

3.3

BELYSNING

GENERELT
Belysningen skal bidra til å øke lesbarheten i trafikken. Det skal
være lik utforming i alle delstrekninger og det skal benyttes
LED-teknologi på all belysning.

VEG- OG GATEBELYSNING
Det skal være samme type veg- og gatebelysning på hele
Bussveien. Et mål er å gjenbruke eksisterende lysmaster og
armaturer i andre anlegg.

Vegbelysningen skal ha fargetemperatur 4000 K og en lysstyrke i
klasse 2, mens perrong og holdeplasser skal ha en varmere tone
på 3000 K. Det må være et styresystem for å kunne regulere
belysningen og ivareta muligheten for dimming. Dette vil være
hensiktsmessig på nattestid. Det er utarbeidet en plan for
belysning som gjelder i alle delstrekninger.

Mastene skal være anodisert aluminium med overflate tilsvarende
børstet stål, farge ”C-45 INOX” eller RAL 7030 Stone grey.
Armaturet bør være slankt, enkelt og tidløst. Det er viktig at
masten har sømløse overganger til armaturet. Mastene skal ha
en høyde på 11m og ha en- eller tosidige armer/utliggere på
1,5m. Mastene skal plasseres i rabattene mellom buss og bilvei
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ramię dokręcone
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connector
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łącznik SAL
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Eksempel på en- og tosidig lysmast.
Foto: ROSA

Det brukes buet mast lik avbildet eller
tilsvarende.
Foto: ROSA

Eksempel på enkelt tidløst armatur;
”Urba”. Armaturen kan fås i fargene
sort og grå. Foto: Thorn

Spotlights på rett mast kan brukes til
belysning på holdeplassene.
Stavanger Ishall.

olumn with single extension arm
SAL- 9 WŁ 1/2/3,2/5

158

Belysningen sees i sammenheng med utforming og plassering av
trær, skilt og annet utstyr.
GANGFELT
Alle gangfelt langs Bussveien skal ha intensivbelysning for å gi
de gående økt sikkerhet ved kryssing. Se ellers håndbok 270
Kryssingsteder for gående.

TRAPPER OG HÅNDLISTER
Belysning av trapper kan plasseres i murvange eller håndlist.
Dette vurderes individuelt fra sted til sted.

Ø120

9000

5800

9000

Ø120

Mast i gyllen nyanse av anodisert
aluminium, farge ”C-45 INOX”.

5800

2000

På holdeplassene skal rette master med spotlights brukes. Type
mast og farge skal være lik som på resten av strekningen.

UNDERGANG
Gode ledelinjer oppnås ved å belyse de horisontale og vertikale
flatene i undergangene. Belysning plassert høyt oppe på veggene
har også en driftsfordel framfor en lysrenne langs bakken. I
underganger bredere enn 5,5m må behovet for tilleggbelysning
i himling vurderes.

ARMS Ø176

2000

som standard, men med lokale tilpasninger der det er nødvendig.

Wrocław / Poland

EFFEKTBELYSNING
Effektbelysning er et virkemiddel som kan forsterke Bussveiens
identitet og øke trafikantenes reiseopplevelse og trygghetsfølelse. Dekorativ belysning eller effektbelysning er aktuell
ved holdeplassene, ved rundkjøringer, kryss, overgangsbruer
og underganger, samt fremheve vegetasjon, eksisterende
byelementer og autentiske særtrekk langs Bussveien. Dette
gjelder særlig i bysentrum og lokalsentrum.
I boligområder og natur- og kulturlandskap kan belysning av
trær i rundkjøring gi en romskapende effekt samtidig som det vil
bidra til å synliggjøre og høyne trafikksikkerheten.
Belysningen bør være stedtilpasset og ha ulik karakter langs
strekningen.
BELYSNINGSPLAN
Lysdesigner bør utarbeide en belysningsplan for underganger,
trapper, håndlister og effektbelysning.

Effektbelysning i undergang som
belyser både horisontale og vertikale
flater, eksempel hentet fra Sykkelstamvegen.

Effektbelysning i rundkjøring kan
være et virkemiddel for å forsterke
stedets identitet, eksempel hentet fra
Solasplitten.

Belysning integrert i rekkverk i trapp
ved Stavanger svømmehall. Belysningen gir en tydelig føring på trappens
retning i terrenget.

Eksempel på belysning i trapp ved
Øvre Sund bru i Drammen.

-37-

3.4

STØYSKJERMER
GENERELT
Plassering, utforming og lengde på støyskjermingen er
avgjørende både for opplevelsen av området og for bevegelsesmulighetene på tvers av Bussveien. En lang ensformig
støyskjerm bør unngås og ulike farger, uttrykk og utforminger
kan bryte monotoni. Det er ønskelig med stedstilpassede
støyskjermer.

Illustrasjonen viser støyskjerm med trepanel og perforerte cortenstålplater som dekker søylene.
Mønster, vindusflater og materialkontraster vil kunne skape variasjon langs veien. Vindusform og størrelse er lik, men er rotert.

PLASSERING
• Støyskjermer bør plasseres og utformes slik at de ikke
endrer viktige utsiktspunkter, landemerker, kulturminner,
kulturmiljø eller den historiske lesbarheten av disse.
• Tosidig støyskjerming bør unngås for å hindre at
strekningen blir statisk og monoton, og at man da mister
kontakten med omgivelsene.
• Støyskjerm over underganger bør ha glasspartier slik at mest
mulig naturlig lys slippes ned til undergangen.
• For å få til et helhetlig inntrykk bør det være en en god
overgang mellom eksisterende og ny støyskjerming.
MODULBASERT OG VARIERT
Den bærende konstruksjonen skal bygges i moduler med 3m
søyleavstand, slik at de lett kan skiftes ut ved behov. I kurver og
andre steder der skjermen knekker bør det være tettere avstand
mellom søylene for å gi et godt estetisk resultat.

Støyskjermer med enkle variasjoner i retning og sammensetning. Samme størrelse på vinduer i ulike kombinasjoner
gir smart variasjon. Fra Flyplassveien, Sola.

Støyskjerm med sammenhengende glassfelt
øverst og med beplantning gir en visuell høydedemping, Tjensvollkrysset i Stavanger.

Skjerm mellom husfasader opprettholder karakteren i
området, Hillevåg.

Det er viktig at det er variasjon i skjermenes fasade, slik at
det ikke kun er en gjentakelse av et fast mønster. Bruk av
vegetasjon og klatreplanter, kombinasjon av ulike materialer,
glassfelt, eller sprang i støyskjermfasadene og sluser kan gi
nødvendig variasjon og dempe korridorfølelsen. Fasadetiltak
kan vurderes der bygninger ligger til fortau/gangareal, og
skjerm kan plasseres mellom bygningene.
ALTERNATIV TIL SKJERM
Som et alternativ til støyskjerm kan støyabsorberende asfalt/
drensasfalt prøves. Drensasfalt er et permeabelt asfaltdekke
med større porer enn vanlig asfalt og som er drenerende og
støyabsoberende.
DIMENSJON OG UTFORMING
Støyskjermen bør som hovedregel ikke overstige 2,5 m da
dette kan virke ruvende. Der hvor det er behov for høyere
skjerming bør høydevirkningen brytes ved eksempelvis todelt
materialbruk. En kombinasjon med natursteinsmur/ glass/
voll/ treverk er mulige løsninger der det er nok areal. Der

Gabionmur med villvin
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Pileskjerm med eføy. Bildet viser med pil med
bar. Foto: Pilebyg

Treskjerm i kombinasjon med natursteinsmur bryter
høydevirkningen, Sunde.

Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveg

3.4

Boligområde
Boligområde

støyskjermen kommer tett på boliger eller uteoppholdsplass
skal solforholdene utredes.
Skjermer og mur/voll bør avsluttes med en visuell forankring i
omgivelsene. I slakt, hellende terreng bør skjermer ha en jevn
topp som følger vegen. Uheldige nivåsprang bør unngås.
SLUSER
Åpninger i skjermene for gående og syklende bør markeres slik
at de er enkle for trafikantene å oppdage. Disse kan markeres
med kontrastfarge, konstrastmateriale, opphøyd felt eller annet.
Slusene bør ha glassfelt slik at frisikten mot gang- og sykkelvegen opprettholdes.

Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveg

Gang- og sykkelveg

Boligområde
Boligområde

Boligområde

Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveg

Gang- og sykkelveg

Boligområde
Boligområde

Prinsippløsninger for sluser gjennom støyskjerm.

MATERIALER
Støyskjermene skal være støyabsorberende.
• Ved valg av kledning skal det tas hensyn til treets levetid,
overflatebehandling og evt. avrenning til naturen. Kebonytreverk er bærekraftig, holdbart og trenger ikke vedlikehold.
• Gabionmurer består av gitterkurver med stein. Disse tåler
å bli beplantet uten fare for fuktskader i muren. Murene
bygger noe i bredden.
• Mot naturområder kan grønne støyskjermer av pil benyttes
i mindre mengder. Det anbefales varmebehandlet pil pga.
holdbarhet, evt. i kombinasjon med flettet pil uten bark.
Disse kan tilplantes med eføy der det er ønskelig.
• Støyvoll i kombinasjon med grønnn skjerm der det er plass
Se mer under kapittel Drift og vedlikehold.
GLASS
Glassfelt i skjermen gir bedre kontakt med omgivelsene og
mulighet til å se hva som skjer innenfor skjermene. For gående
oppleves det tryggere på grunn av muligheten for å bli sett.
For bebyggelsen bak skjermene er det viktig med utsyn og
solforhold. Direkte innsyn til boliger bør unngås, og plassering
av glassfelt avpasses etter dette.
•
•
•
•

Det skal benyttes vandalsikkert sikringsglass (klasse P1AP5) på bruer, i sluser og der det ellers ferdes mye folk.
Herdet glass i 10 mm tykkelse kan benyttes der det ferdes
færre folk og hærverk anses som mindre sannsynlig.
Ved utforming av glassfelt, bør arealet ikke overstige 1,5
m2, som er den vekten to personer kan bære ved utskifting.
Glassfeltene skal ikke plasseres lavere enn 0,5 m over bakken.
De skal folieres, evt. med farger, slik at en hindrer kollisjoner
med fugl (Håndbok V134 Veger og dyreliv). Et spennende
mønster kan samtidig skape en god kontrast og mer liv i
skjermen.

Boligområde
Eksempel på transparent sluse med glassfelt, Ragbakken.

Gang- og sykkelveg

MASSIVTRE
Statens vegvesen har i samarbeid med Rogaland Massivtre
tidligere undersøkt mulighetene for å utvikle en ny type
støyskjerm i massivtre.

Boligområde

Formålet med prosjektet har vært å utvikle en skjerm som
har stor grad av formfrihet, er produsert av miljøvennlige
og bæredyktige materialer, er vedlikeholdsvennlig og som
kan produseres og monteres til en konkurransedyktig pris.
Skjermen skal i første omgang testes på en strekning ved
Sola skole i forbindelse med Transportkorridor vest. Det
er et mål å dra nyttig informasjon om blant annet vedlikehold og bæredyktighet over tid.

Prinsipper for avslutning av støyskjermer.

Dersom det skal benyttes støyskjermer i massivtre i Bussveien skal de være av høy arkitektonisk kvalitet og tilpasses omgivelsene. Variasjon i skjermene skapes blant annet
ved hjelp av orienteringen av elementene og plassering
og størrelse på glassflater. Skjermene kan males, beises,
eller behandles med jernvitrol for å få en grå farge med en
gang. Uten behandling vil den grånes natuyrlig over tid.
Dette må vurderes i forhold til vandalisme og vedlikehold
av skjermene.
Leirgrå

Okergul

Brun

Det skal i hovedsak benyttes royalimpregnering i fargene leirgrå og okergul og disse
kan brukes om hverandre. Brun kan brukes som standardfarge mot hagesiden.

I anbefalingen av massivtre-skjermer i urbane omgivelser
tas det et forbehold om at hovedprosjektets resultater er
tilfredsstillende.
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3.5

BRUER

GENERELT
Bruer er synlige i bylandskapet, og bruenes design skal være
gjennomtenkt. Bruer skal tilpasses omgivelsene. Det betyr at
man skal ta hensyn til eksisterende og fremtidig bebyggelse på
en slik måte at bruen ligger harmonisk i landskapet, og ikke står i
vesentlig kontrast ftil omkringliggende arkitektur. Unntak er der
hvor det er ønskelig med en «signalbru», bru som landemerke.
Der hvor bruer plasseres tett mot transformasjonsområder, skal
fremtidig og planlagt bebyggelse tas hensyn til.
Det vises til håndbok N400 som basis for brukonstruksjoner.
FRITTSTÅENDE BRUER
Høyde under brukonstruksjoner i Bussveien skal være i henhold
til bybanestandard der høyden er minimum 5m. Minimumhøyde
under stålbru er 6,2 m pga. sikkerhet ved påkjørsel.
Eksempel på betongbru med avrundet kantdrager og ovale søyler, Sømmevågen.

Eksempel på gang- og sykkelbru i stål. Jarrold Bridge, Norwich. Foto: Rambøll UK.

Ved platebruer i betong foretrekkes en utforming med avrundede
former som gir et mykere uttrykk uten skarpe skygger. Tilsvarende
ovale søyler.
GANG- OG SYKKELBRUER
Gang- og sykkelbruer skal utformes på en måte som sikrer trygge
forhold både for gående og syklende. Der hvor bruen lander i et
område med mye ferdsel, skal det gjøres tiltak som reduserer
farten og gir god oversikt for de som bruker bruen og de som
beveger seg i kryssingspunktet.
Dekket skal være sklisikkert for gående og syklende, og enkelt å
vedlikeholde. Det skal ikke brukes stålrister som dekke. Rekkverk
skal ikke kunne klatres i, og høyden skal tilpasses veltemoment
for syklister, som er 1,5m.

Eksempel på sykkelbru i stål. Cykelslangen, København.
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Eksempel på en gang- og sykkelbru i Trondheim.

Temaark:

3.6

UNDERGANGER

Barrierebryter

Undergang og kulvert

De

GENERELT
Underganger oppleves ofte som utrygge og som en omvei.
Gående velger heller å passere kjørefeltene utenfor regulerte
overganger.
Underganger kan for mange oppleves som utrygge og klaustrofobiske og det skal derfor tilstrebes en utforming som bidrar til å styrke trygghetsfølelsen.
Utformingen skal bidra til å gjøre passasjen attraktiv og trygg å bruke, både v

og

farger, belysning og materialer og funksjonelt i form av tydelige bevegelsesmønster for å unngå konflikter mellom gående og syklende. Undergangen skal også fungere på vinterstid. Underganger og kulverter skal, som bruer, vurde
Undergangene langs Bussveien skal være godt tilgjengelige og
arkitektur og omgivelser. Utformingen bør differensieres utfra hvor synlig og viktig de er for omgivelsene.

tilpasset omgivelsene. De skal være lesbare, slik at det kommer
tydelig frem hvordan gående og syklende skal bevege seg for
UTFORMING
å unngå møteulykker. Som en konsekvens av Bussveiens brede
Undergangsens tverrsnitt skal tilstrebes med mest mulig åpent profil slik som vist på skissen nedenfor. Tverrsnittet skal samsvare med gitte føringer
ihht formspråk og alle underganger skal ha tilstrekkelig belysning med et moderne
tverrsnitt blir undergangene lange. Undergangenes bredde skal
innbydende, ensartet og ikke blender. Det skal benyttes en kombinasjon av naturstein og plasstøpt betong og det skal vurderes å bruke kontrastmaterialer
i tillegg for å heve detaljeringen der det ferdes myke trafikanter. Utforminge
stå i forhold til bredden på gatetverrsnittet, men ikke være
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Utformingsprinsipp kulvert, rette vegger og buet tak.
Tverrsnitt 8,5 m. Høyde minimum 3,10 m.

Utformingsprinsipp brukonstruksjon, skrå vegger og rett tak. Helning på vegg 10:1-4:1.
Tverrsnitt 8-9 m, høyde 3,10 m. Ved mulighet for økt høyde kan tverrsnittet økes
til 10-11 m.
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Effektbelysning på Nydalen T-banestasjon i Oslo.
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hovedsykkelruter krysser,B bør ha
D et Etverrsnitt på 8,5 m eller mer.

lysåpning.
Tverrsnittet skal tilstrebes med mest mulig åpent profil som vist
i prinsippskisse til venstre. Underganger i viktige gangakser, i
f.eks. bysentrum og lokalsentrum, kan ha en spesiell utforming.

For å unngå jordskråning mot inngangen må portalen avrundes
mot vingemuren som følger veiens retning. Dette for å gi mer
lys inn i undergangen og bedre siktforhold. Terrenget bør være
mer eller mindre flatt 1,5-2,5m nærmest gang- og sykkelvegen.
Beplantning nærmest portalen bør være lav for å slippe inn mest
mulig lys. Naturlig belysning i undergang skal etterstrebes. Det
skal ikke være mindre enn 8 x 8 m frisikt mot undergangene, men
der hvor undergang er del av skoleveg eller er sterkt trafikkert
bør 10 x 10 m etterstrebes.

++

+++

Relieff i betongveggene, gjerne i kombinasjon med malte flater,
gatekunst/barnemaling eller naturstein er gode virkemidler for å
redusere faren for tagging. Samtidig vil dette bidra med å skape
en mer attraktiv undergang.

Syklende og gående bør skilles. Fortausdelen kan være opphøyd
eller det skilles mellom trafikantgruppene med en heltrukken
malingstrek. Selve betongdekket i kulverten bør ikke asfalteres, da
Illustrasjon: Mari Hagen/ Statens
Illustrasjon:
vegvesen
Mari Hagen/ Statens vegvesen
asfalten tar for mye lys. Lys belegningstein kan være et godt
Tverrsnitt undergang - jo flere ++ jo mer ideelt. Illustrasjon: Mari Hagen/Statens vegvesen
alternativ.

++

+++

+++

Nedgang til undergangen skal også vektlegges, både med tanke
på tverrsnitt, kurvatur og belysning.
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Illustrasjon:

3.7
STØTTEMURER, SKJÆRINGER,
FYLLINGER OG RESTAREAL

GENERELT
Utforming av disse vektlegges i prosjekteringen. Der det er plass
bør skråninger utformes på en slik måte at rekkverk kan unngås.
Dette gjelder for skråninger slakere enn 1:3.
MURER
Der hvor det er nødvendig å begrense inngrepet, benyttes det
lødde murer av naturstein. Type naturstein tilpasses området
muren anlegges i. I by- og lokalsentre og urbane boligområder
benyttes fortrinnsvis granittblokker i anortositt. I mer landlige
omgivelser benyttes naturstein med brunspett, eksempelvis
Randøystein. Natursteinsmurer bør ha helning 5:1 for å virke
mindre ruvende. Ved bilveg over mur kan helningsgraden være
4:1. Helheten skal ivaretas gjennom god kvalitet i utforming og
utførelse.
Tørrsteinsmur av typen anortositt brukt i urbant miljø, Stavanger.

Natursteinsmurer med helning utover. Den tyngende traktfølelsen reduseres også
med en rabatt, på 0,5-1 m, mellom mur og gang- og sykkelveg.

For større betongkonstruksjoner bør monotoni forhindres
gjennom ulike tiltak: Grafisk trykk, relieff i betong, malte flater, bruk
av hardføre klatreplanter på espalier, trekledning, symbolpåheng
og gatekunst. Relieff i betong bør ha en mønsterdybde på 2-4
cm. Grafiske trykk utføres på prefabrikert betong med maks
høyde på 4,2 m. I reguleringsplanfasen må det tas hensyn til
at betongmurer og natursteinsmurer har ulik helningsgrad
og krever ulik bredde. Skal disse beplantes kreves ytterligere
bredde. Høye betongmurer mot g/s-veg bør ha helning 10:1.
Dersom det krever mye verdifullt areal på baksiden kan helning
20:1 vurderes.

FJELLSKJÆRINGER
I tilfeller der det er nok areal bør det vurderes å ta opp store
terrengforskjeller med en blanding av jordskjæring, fjellskjæring
og tilbakefylling opp mot skjæringen. Høye og/eller lange
skjæringer bør brytes opp med vegetasjonsnisjer og beplantning
i forkant.
Skjæringshelningen skal, dersom ikke andre forhold tilsier det,
være 10:1 eller slakere. Skjæringen bør utformes som en naturlig
del av det åpne landskapet ved at man sprenger ut et bredere
Grafisk trykk i betong. Foto: Arkitekturbetong
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Relieff i betong, Stavanger.

Vaiersaget fjellskjæring langs tursti i Hafrsfjord.

3.7

profil enn normalt, og får til en jordskråning oppover fjellet. Da
unngår man skarpe og unaturlige kanter.
Dersom det i prosjekterings- eller byggefasen kommer frem
at skjæringen har visuelt spennende geologi, bør man vurdere
wiresaging eller andre tiltak for å fremheve dette som et positivt
element i omgivelsene.
Sør for Hafrsfjord dominerer bergarten granittisk til diorittisk
gneis, stedvis migmatitt (oppsmeltet gneis). Det må stedvis
avklares om den er egnet til å wiresages, dvs. at den har få
sprekker. Områdene med denne bergarten finnes ved Kvernevik
ring, Tananger, Lura-Gausel området og sør for Jåttåvågen.
I Tananger er gneisen gjennomsatt av kalkspatmarmor som gir
spennende tegninger.

FYLLINGER, JORDSKJÆRINGER OG RESTAREALER
Der det er mulig skal terrenget formes på en måte som bidrar
positivt til området. Dette gjelder spesielt i kryssområder. Så langt
det er mulig bør en tilstrebe å legge opp overskuddsmasser langs
veglinja for å unngå behov for massedeponier eller bortkjøring
av masser i stor skala.

Fjellskjæring med tilbakefylling

Skråning mot dyrket mark

Avrunding av jordskjæringer mot flatt, åpent terreng

Alle fyllinger, jordskjæringer og restarealer skal ha en skrånings
utforming som tillater beplantning, 1:2 eller slakere. De bør tidlig
fremstå som grønne etter ferdigstillelse og skal forskjønne
omgivelsene. Ulike trær, buskfelt, eng og gress bør brukes som
virkemidler for å skape variasjon. Mot landbruksjord benyttes
helning 1:8 dersom det er hensiktsmessig, for at mest mulig av
jorda skal kunne driftes videre.
Tilpasning mot sjø, bekker og vann bør vies ekstra
oppmerksomhet i prosjekteringen, med henblikk på å gjøre
området attraktivt for myke trafikanter.

Klatreplanter på vaier som enkelt kan demonteres for
vedlikehold, Stavanger Forum.

Pent opparbeidede restarealer, der grøntområdet nyttes
til å ta opp terrengforskjeller slik at murhøyden reduseres.

Fjellskjæring med tilbakefylling av masser.
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4 // Gjennomføring og drift

4.1 Rigg- og anleggsområde
4.2 Drift- og vedlikehold

4.1

RIGG- OG
ANLEGGSOMRÅDE

GENERELT
Arealene til rigg- og anleggsområdene skal begrenses i den grad
det er mulig. Det skal vises forsiktighet slik at kulturminner,
vegetasjon, landskapsformer og biotoper blir ivaretatt. Generelt
gjelder det at alle rigg- og anleggsområder tilbakeføres til
opprinnelig bruk i løpet av anleggsperioden. For flytting av
landbruksjord, se Bioforskrapport nr. 7/ 181 – 2012, Flytting av
oppdyrket jordsmonn for reetablering av jordbruksarealer.
Det må vurderes om det er behov for midlertidig støyskjerming i
anleggsperioden. Der hvor det er mulig, bør en allerede i anleggs
perioden etablere permanent støyskjerming.

Eksempel på informasjon om påbegynt prosjekt montert på byggegjerde, Oslo.

Eksempel på PVC-duk med fotomotiv montert på byggegjerde, Stavanger.

BYGGEGJERDE OG MIDLERTIDIG STØYSKJERMING
Anleggsområdene for de ulike delstrekningene til Bussveien er
tilstede i hverdagslandskapet over lang tid. Det har en påvirkning
på de som bor og ferdes i området. Ved å gjøre anlegget mer
innbydende utenfra kan dette ha en positiv effekt for omgivelsene
og identiteten til Bussveien. Byggegjerder og annen skjerming
kan være arenaer for kunst, formidling og kommunikasjon og
samtidig gi noe tilbake til omgivelsene.
Eksempler på dekorativ skjerming av byggeplassen som kan
benyttes i delprosjektene:
• PVC-duker med fotomotiv som grønn hekk eller steinmur.
• Malte flater, gatekunst ol.
• Flater med informasjon om prosjektet i områder med mye
gående og syklende.
VEGETASJON
Man skal ta vare på så mange trær som mulig. Under arbeidet
med byggeplaner skal det utarbeides egen rigg- og mark
sikringsplan som tydeliggjør prosjektets inngrepsgrenser.
Verdifull vegetasjon som større trær sikres med sikringsgjerder,
minimum 3 m fra stammen. Følg Oslo kommune Bymiljøetaten
sitt hefte, «Arbeid nær trær».

Eksempel på malte byggegjerder, Oslo.
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4.2

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

GENERELT
Ved planlegging av konstruksjoner, landskapsutforming, gater
og veger må det tas hensyn til drift og vedlikehold.
VEDLIKEHOLD
Konstruksjoner, materialer og vegutstyr må være enkle å vedlike
holde og lette å erstatte ved skade o.l. Fargevalg på for eksempel
rekkverk og master tar hensyn til dette ved valg av standard
farger slik at man unngår spesialbestillinger som tar lang tid eller
får store merkostnader.
Betongkonstruksjoner som underganger og støttemurer som ikke
skal dekoreres eller ha relieff i overflaten, beskyttes mot grafitti
med et vokslag av silikonbasert maling eller lignende.
Hele infrastrukturen for gående må gi god tilgjengelighet og
fremkommelighet gjennom hele året.

Snørydding.

Det skal ikke brukes materialer eller løsninger som har en uheldig
virkning på klima eller miljø. Valg av materialer skal gjøres basert
på bestandighet både når det gjelder estetikk og egenskaper.
Støyskjermene skal bygges med materialer som har en holdbarhet
på minst 20-30 år. Det skal være enkelt å vedlikeholde
støyskjermene. Eksempelvis skal tagging lett kunne fjernes/
vaskes bort uten å etterlate flekker eller endring i overflaten.
Deler av skjermen skal etter behov enkelt kunne erstattes.
Glassflater skal festes på en slik måte at de er enkle å skifte
ut, uten å ødelegge skjermen. Glass i støyskjermer skal ha
rette kanter, og ellers ha en utforming som ikke skaper lang
leveringstid. Glasset bør beregnes slik at vekten ikke overstiger
ca. 60-70 kg eller ca. 1,5 m2, slik at det kan bæres av to personer
ved utskifting.

Forholdene for de reisende kan bli utfordrende dersom
holdeplassene ikke vedlikeholdes.
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Feiing.

DRIFT
For å få flere til å gå, særlig eldre og personer som har nedsatt
funksjonsevne, må vinterdriften gi fotgjengerne en infrastruktur
med enhetlig og forutsigbar standard med god fremkommelighet
og sikkerhet uavhengig av årstider og vegeier. Universell
utforming på hovedgangvegnettet må opprettholdes gjennom
året.

Foto: Knut Opeide, SVV.
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5 // Lokal tilpasning

5.1

LOKAL TILPASNING

De foregående kapitlene gir en generell veiledning for Bussveien
slik at en sikrer en gjennomgående og helhetlig utforming.
Delstrekningene har imidlertid ulike kvaliteter og forutsetninger
som ikke dekkes av den generelle veiledningen, og som derfor
må omtales spesielt i delprosjektenes lokale formingsveiledere.
Punktene under er en sjekkliste over de elementer som skal
omtales i den grad de gjelder for den aktuelle delstrekningen:
LOKAL STEDSANALYSE
Kartlegging av naturlige gang- og sykkelforbindelser, målog knutepunkter, grønnstruktur, naturlige oppholdsarealer/
byrom, eksisterende infrastruktur over og under bakken.
KULTURMINNEVERN
Bevaringsverdige bygninger og miljøer.
Steingarder som bør bevares.

Reguleringsbestemmelsene for hvert delprosjekt skal
ha følgende tekst:
«Formingsveileder for Bussveien X (delprosjekt), datert
XX.XX.XXXX, skal være retningsgivende.»

BYMILJØ, TRANSFORMASJONSOMRÅDER
OG EKSISTERENDE BEBYGGELSE
Tilpasning til eksisterende og fremtidig bebyggelse
og senterstruktur.
ANNET GATESNITT
Omtales der hvor det brukes gatesnitt som avviker
fra standard.

KOLLEKTIVKNUTEPUNKTER
Omtales der hvor det anlegges terminal eller tilpasses
eksisterende og fremtidig bebyggelse spesielt. Det er definert
12 knutepunkt/omstigningspunkt i Bussveien:
- Stavanger stasjon
- Ruten
- Jåttåvågen
- Stavanger lufthavn
- Gausel
- Paradis
- Risavika havn
- Madlakrossen
- Sundekrossen
- Forus/Midtbergmyrå - Kvadrat
- Sola sentrum
PRINSIPPER FOR RENSE- OG FORDRØYNINGSBASSENGER
BEKKER, KANALER OG STIKKRENNER
SPESIELLE KONSTRUKSJONER
Omtales der hvor dette er aktuelt med spesialtilpassede løsninger.
SPESIELLE TILPASNINGER
Omtales der hvor dette er aktuelt. F.eks. mht. kulturminner,
tilpasning til bygg og anlegg som ikke kan flyttes eller rives o.l.
NATURHENSYN SOM RØDLISTEARTER O.L.
EVENTUELLE BEVARINGSVERDIGE STEINGARDER
EVENTUELLE VILTOVER- ELLER -UNDERGANGER
RIGG- OG ANLEGGSOMRÅDER

DELSTREKNINGER
Dette kapittelet vil omhandle følgende delstrekninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien
Bussveien

Kontinentalveien (Utenriksterminalen)
Tananger ring
Jåsund
Kvernevik Ring
Sundekrossen-Mosvatnet
Mosvatnet-Stavanger sentrum-Hillevåg
Stasjonsveien-Gauselvågen (Jåttåvågen)
Diagonalen-Hans og Grete stien
langs Foruskanalen (Forus vest)
Lagerveien (Forus nord)
Forus vest-Sola sentrum
Sola sentrum-flyplassen
Kvadrat-Ruten
Ruten-Vatnekrossen

Eksempel på stedstilpasning: Fotomontasjen viser et historisk, vernet kulturmiiljø i Strandgata i Sandnes. Selv om
vegen skal utvides til 11 m er det mulig å bevare tre hus på høyre side av gaten ved å flytte dem.
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SJEKKLISTE FOR BUSSVEIEN
Listen gir en oversikt på de mest konkrete detaljene i veilederen, må ses i sammenheng med temaark foran.
Ved uklarheter ta kontakt med Jonas Meling, jonas.meling@vegvesen.no.
TEMA

TYPE

FARGE

MATERIAL

BESKRIVELSE

MERKNADER

Leskur

AkzoNobelMars_2525_
Sable_p

Pulver
lakkert stål

To størrelser: lang 20,1m (standard), kort 16,5m.

Farge er ikke definert som RAL.

Informasjonsboks

Børstet

Rustfritt
stål/spraylakkert

To seksjoner med informasjon, dekkes av glass. En tredje seksjon med
billettautomat, ladestasjon, søppelinnkast ol. Boksen spraylakkeres mot
trafikkert veg.

Glasspanel

Glass

Panelbredde 800mm, fire panel mellom hver søyle, grafisk mønster

Belegning

Skifer eller
granitt

Varmekabler, inndeling 900x300mm

UTFORMING
Holdeplass

Vegetasjon

Rabatter og
trafikkøyer

Trær; smale/søyleform

Rabatter med trær skal være min. 3m brede.

Kultiverte planter, stauder

Byområder og lokalsentre, områder i og rundt sentrale vegkryss

Naturlik beplantning av trær
og busker

Boligområder med spredt bebyggelse, nærings- og industriområder,
natur- og kulturlandskap

Smale rabatter under 1,2m

Stein,
betong,
vegetasjon

Steinsettes med naturstein/ smågatestein eller lys betong med preget
mønster. Sedum kan beynttes i trafikkøyer der det er lite saltsprut.
Figurer i cortenstål eller tilsvarende kan brukes som trafikkskille.

Brede rabatter over 1,2m

Stein,
betong,
vegetasjon

Gress, permeabelt dekke, mønster i betongdekke. Trær kan etableres
i rabatter ≥ 3 m

Granitt

Kantstein i bysentrum/lokalsentrum

Betong

Kantstein i boligområder, nærings- og industriområder, natur- og
kulturlandskap

Lys grå

Granitt

Kun ved holdeplass

Veg- og brurekkverk

RAL 7030
Stone grey

Forzinket
stål

Rørrekkverk. Brurekkverk må være brøytetett

Håndlister

C-45 INOX
(kontrastfarge)

Stål eller
aluminimum

Håndlister skal ha to høyder, være runde, kan ha en kontrastfarge.
Integrert belysning i bysentrum/lokalsentrum anbefales.

Gjerde/flettverksgjerde

Sort/antrasitt
RAL7016
Grønn

Plastbelagt
Stål

Standard, sort/antrasitt flettverk. Grønt flettverk kan brukes mot vegetasjon.
Over- og underligger og stolper pulverlakkeres sort/grønn. Mer eksklusive og
holdbare stålvaiernett kan benyttes i urbane strøk hvor mange ferdes.

Trapper

Børstet
betong/
granitt

Høydeforskjell maks 1,5m til hvilerepos. Kjøreskinner for sykkel
i sentrumsområder, håndlister i to høyder. Varmekabler vurderes.
Kontrast i trappenese og opptrinn

Ramper

Børstet
betong/
granitt

Kontrastfarge/-material langs kanter. Varmekabler vurderes.
Hvilerepos for hver 60cm høydeforskjell

Platekanstein

Lys grå

Vanlig kantstein/
parkkantstein
Kasselstein

Henviser til grøntveileder for region
vest; Etablering av trær, vegetasjonsbruk/ plantevalg mm.

Unngå å fylle smale trafikkøyer og
midtrabatter med spesielt skjøtselskrevende vegetasjon.

VEGUTSTYR OG KONSTRUKSJONER
Rekkverk
og gjerder

Trapper
og ramper
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En hovedregel bør være at planleggingen skal være så god at rekkverk
og gjerder kan unngås langs strekningen.

OK

AVVIK

TEMA
Belysning

Annet utstyr

Støyskjermer

Frittstående
bruer

Underganger

TYPE

FARGE

MATERIAL

BESKRIVELSE

MERKNADER

Veg- og gatebelysning

C-45 INOX /
RAL 7030
Stone grey

Anodisert
aluminium /
stål

Sømløs overgang mellom mast og armatur. Plasseres i rabatt. Høyde 11m og
en- eller tosidig buet arm/utligger på 1,5m. (LED-teknologi)

Dersom annen leverandør enn ROSA
benyttes, skal mastene lakkeres i
med RAL 7030 Stone grey

Belysning holdeplass

C-45 INOX /
RAL 7030
Stone grey

Anodisert
aluminium /
stål

Rett mast med spotlights-armatur (LED-teknologi).

Undergang

Lysrenne, øverst på veggene som lyser opp tak og vegger.
Tilleggsbelysning i himling etter behov. (LED-teknologi)

Trapper

Belysning kan plasseres i murvange eller håndlist. (LED-teknologi)

Diverse møblering

RAL 7043
Traffic Grey B

Avfallsdunk, sykkelstativ, benker (evt cortenstål-lignende farge)

Stolper til skilt

RAL 7030
Stone grey

Bakside av skilt males ikke

Diverse detaljer

Corten

Dekor i rabatter og på støyskjermer, kanter rundt vegetasjon ol.

Langsgående

Royalimpr.
tre i
leirgrå,
okergul,
brun

Tre, glass,
vegetasjon,
(evt massivtre)

Unngå monotoni, modulbasert med 3m søyleavstand, jevn helning topp og
bunn. Bør ikke overstige høyde 2,5 m, evt. todelt materialbruk. Sluser med
glassfelt. Vandalsikkert sikringsglass og herdet glass benyttes, 1-2 størrelser.
Glassflater folieres for å unngå kollisjon med fugl. Glass plasseres minimum
0,5m over bakken.

Grønne vegger

Pil, stein,
vegetasjon

Pileskjerm (varmebehandlet pil/flettet pil uten bark tilplantes med eføy) og
gabioner kan plasseres langs parkdrag ol., for å gli inn i omgivelsene.

Gang- og sykkelbru

Betong, stål

Tilpasse konstruksjonen til omgivelsene. Vurdere prefabrikert bro. Plastring
med naturstein under bruer. Sklisikkert dekke, rekkverk 1,5m.

Kjørebru

Betong, stål

Betongbru utformes med avrundede kanter.
Minimumhøyde under stålbru 6,2m

Kulvert

Betong

Bredde 8,5m eller mer, frisikt 10x10m, rette vegger, buet tak. Minimums
høyde 3,1m. Fysisk skille mellom gående og syklende. Portal avrundes for å
gi mer lys og sikt. Utsparing for belysning

Brukonstruksjon

Betong

Bredde 8,5m eller mer, frisikt 10x10m, skrå vegger, rett tak. Minimumshøyde
3,1m. Fysisk skille mellom gående og syklende. Portal avrundes for å gi mer
lys og sikt. Utsparing for belysning

Naturstein

Bør ha helning 5:1, rabatt 0,5-1m mellom mur og gs-veg. Granittblokker i
anortositt i by- og lokalsentrum. Naturstein med brunspett
(eks. Randøystein) i mer landlige omgivelser.

Betong

Høye betongmurer ikke brattere enn 10:1. Unngå monotoni, kan dekoreres
med relieff (dybde 2-4cm), grafisk trykk, klatreplanter på espalier o.l.

Mur

Fjellskjæring

Skjæringshelning 5:1 eller slakere. Wiresaging vurderes i utvalgte områder

Fylling, jordskjæring, restareal

Slake skråninger (1:3 eller slakere) som ikke krever rekkverk foretrekkes. Mot
landbruk 1:8. Skråningsutforming for beplantning 1:2 eller slakere.

OK

AVVIK

Belysningsplan (underganger,
trapper og effektbelysning)
Fargen kan avvikes på delstrekninger dersom dette inngår i en helhetlig design av et delområde

GJENNOMFØRING OG DRIFT
Drift og vedlikehold

Glass

Glassflater bør ikke overstige 60-70kg eller 1,5 m2
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Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune
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