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Bakgrunn

På oppdrag for Jemar Norpower via Norconsult har COWI AS gjort en vurdering
angående veiløsning til Sørholmen. Det er utarbeidet tegninger som viser dagens
situasjon og anbefalte tiltak. Vurderingen er innspill til veiutredning i forbindelse med
detaljregulering av Sørholmen. Utredningen er revidert i juni 2019 etter
kommentarer fra Kristiansund kommune og forslag til plankart fra mai 2019.
Veiutredning er oppdatert og revidert etter merknader fra Kristiansund kommune
8.11.2019. Utredning er etter ønske fra tiltakshaver i mai 2021 supplert med plass
for at lastebil og bil skal kunne møtes.

Dagens situasjon
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Figur 1 Skråfoto fra kart.1881.no

Sørholmsveien går i dag videre fra Storgata og ned til eksisterende industriområde
på Sørholmen. Dette industriområdet reguleres nå for utvidelse samt boliger.
Sørholmsveien er bratt og smal. På høyre side, sett fra Storgata, er veien avgrenset
mot enten mur eller bratt fjellskjæring. På venstre side er den avgrenset med blant
annet nettinggjerde mot en bratt fjellskrent ned til kaiområde/sjø. Det er delvis et lite
fortau langs venstre side av veien i profileringsretning. Før innkjøring til
industriområdet er det en port som lukkes ved stengetid. Dette begrenser
snumuligheter for de som eventuelt kjører feil.
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2.1

Tekniske krav relatert til dagens veistandard i
Sørholmsveien

For gater med ett kjørefelt anbefales i henhold til tidligere håndbok N100 (frem til
februar 2019) fra Statens vegvesen (SVV) et gateprofil med adkomstvei A1 og 3,5
m kjørefelt samt 0,25 m kantsteinsklaring/skulder på hver side, og det må være
møte/passerings-mulighet for hver 100 meter. SVVs håndbøker anbefaler maksimal
stigning på 8 %. Slik veien er i dag tilfredsstilles ikke kravene etter dagens standard,
jamfør SVVs håndbok N100. Strekningen har varierende stigning mellom 0,2 og 24
%. Ovenfor porten har veien en maksimal stigning på 15 %. Veien varierer i bredde,
mellom 3,0 og 4,1 meter inkludert skulder. Horisontal-kurvatur virker å være
innenfor krav på radius 30 m. Merk at tallene som er brukt for å beregne stigning er
hentet ut fra kartgrunnlag og ikke helt presise. For mer nøyaktige tall bør veien
måles inn. Bredden på veien er målt ved noen punkt-målinger.

2.2

Grunnlag for forslag til løsninger

Vedlegg C001, F001 og U001-5 viser plan- og profil samt snitt av veien i området
med anbefaling av tiltak. Snittene viser også dagens veikanter. For lengdeprofilet er
det tegnet inn en rød strek som viser dagens vei. På grunn av kartgrunnlaget er
dette en tolkning av traseen og følger ikke helt det terrenget som kartet viser. Nytt
basiskart er mottatt 23-1-2018 og benyttet i tilpasning av veiutredning i juni 2019.
Veikanter, fortauskanter, parkering, noen gjerder samt noen murer er med i dette
kartgrunnlag (sosigrunnlag FKB med oppdateringsdato fra 2016), men høydekoter i
kartet stemmer ikke med veier og bebyggelse. Det vil si at øvrige deler av det
kommunale kartet ikke er oppdatert etter innmåling av veier.
Det er supplert med innmålinger i januar 2020 for å få med overgang mellom høye
og lave murer mot vei ved eiendommene Sørholmsveien 2 og Konsul Knudtzons
gate 35.

3

Tiltak

3.1

Kjørevei med fortau

Det er utfordrende å få til en bredere kjørebane og slakere stigning på denne
strekningen. Utvidelse langs høyre side, sett fra Storgata, innebærer blant annet
riving av eksisterende mur og mest sannsynlig sprenging langs hele traseen. På
motsatt side går det bratt ned mot et kaiområde/sjø. Det er stor høydeforskjell, og
utfylling vil medføre enorme fyllinger. Ved innkjøring til industriområdet står det et
bolighus på venstre side i Sørholmsveien 7. Der går veien helt inn til husveggen.
Lagerhallen ved Sørholmsveien 5 er planlagt revet og det er foreslått ny bolig i
pågående regulering. Nytt bygg kommer til å grense mot veien på en slik måte at
det ikke vil bli bratt fylling mot sjø her.
Det er lite valgmuligheter for å få gateprofilet i henhold til håndbøkene, men noen
tiltak kan gjøres for å bedre situasjonen. Her er det etter kommunens ønske lagt
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inn et profil for adkomstvei i boligområder, veiklasse A1, samt et smalt fortau med
bredde 1,5 m. Langs et lite stykke av Storgata 45 er dagens fortausbredde 1,75 m
som foreslås med bredde 1,5 m. Eksisterende fortau i området er også smalt. Ved
Storgata 45 kunne det vært ønskelig med sammenhengende fortau uten knekk med
parkering slik det er i dag. Det betyr i så fall at parkeringen for 5 biler ville krysse
fortauet, noe som er ugunstig trafikksikkerhetsmessig med tanke på rygging. Derfor
foreslås det å opprettholde dagens løsning. Parkeringen er 60 grader på veien som
passer med veibredde 4 m. Ved profil 80 er veien litt bredere ved adkomst til
Sørholmsveien 2 på høyre side. Dette er ikke nok i forhold til håndbokkrav til
breddeutvidelse, men tilfredsstillende i forhold til at to personbiler kan møtes (se
figur 2).

Figur 2 Sporing møte personbiler fra tegning i april 2020

Figur 3 Sporing møtemulighet personbil/lastebil

I mai 2021 kom en henvendelse med ønske om å få tilpasset møteplass for
personbil og lastebil. Vegen er derfor blitt utvidet mer i området ved Sørholmsveien
2 og langs nordøstside av Sørholmsveien for å få til en møtelomme med lengde
cirka 15 m (se figur 3). Utvidelsen ved nordøstsiden er i henhold til reguleringsplan
fra 1990 i dette området. Vegutvidelsen må tilpasses mot eksisterende murer og
adkomster i dette området (se figur 4). Mur mellom garasje og gangadkomst til hus
må kortes ned med ca. 0,5 m og fall må tilpasses mot muren og garasje samt
gangadkomst Sørholmsveien 2. Ved nordøstsiden må det tas noe av eksisterende
bergskjæring og grøft må tilpasses eksisterende situasjon. Oppstillingsavstand
foran garasje ved Sørholmsveien 2 til vegkant skrår og varierer fra 3,5-6,1 m.
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Figur 4

Område med møtelomme må tilpasses murer og kanter
ved Sørholmsveien 2 og gangadkomst Konsul Knudtzons gate 27-35

Veien er vist utvidet mot begge sider for å oppnå riktige bredder. Ved profil 130 går
veien mellom mur og husvegg, og ut fra kartet er det 4 m bredt.
Ved antatt profil 160 er det et overbygg over veien. Fri høyde over kjørebanen skal
være minst 4,5 meter. Måling viser at det er 5 meter opp til kranbjelken, så det er
god nok høyde.
Tverrfallet på kjørevei er tilpasset eksisterende situasjon ved mur profil 90-130.

3.2

Sideområder - rekkverk

I henhold til SVVs håndbok N101 Rekkverk og veiens sideområder er det krav om
rekkverk der skråningen overstiger en viss høyde og/eller skråningen er for bratt.
Det vil på deler av venstre side av veien være krav om rekkverk utenfor fortau. Det
er etablert rekkverk ved Storgata 45. Dette bør forlenges noe frem til Sørholmsveien 5 der bebyggelsen er på et lavere nivå. Vi kan ut ifra oversendt materiale ikke
si noe om lengde på rekkverket. Dette kommer også an på hvordan det nye
boligbygget utformes.
Det er anbefalt rekkverk mellom kjørevei og fasade ved Sørholmsveien 7. Ifølge
bilder ser det ut til at mur på høyre side kan rives/flyttes lengre inn mot skråningen.
Dette anbefales for å få et bredere profil og bedre siktforhold.

3.3

Murer og fjellskjæring

Fra profil 95-117 vil veigrøft/veiskråning måtte tilpasses i bredde til eksisterende
mur.
For å få til tilfredsstillende bredde på veien foreslås det flytting av høy mur i profil
117-120,5. Nedre mur, det vil si en lavere mur foran den høye er foreslått
fjernet/flyttet mellom profil 120,5 til 128. Fra profil 128 og frem til port foreslås det en
utvidet fjellskjæring for å få til aktuelt veiprofil.
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Sikt avkjørsler

Det er vist sikt til alle avkjørsler i området i plantegning for vei. Siktkrav er 20 m
stoppsikt og 3 m inn fra kjørebane og 3 m fra fortau der dette er/skal etableres.
Ved Sørholmsveien 7 er det et betongdekke nord for bygget. Dette antas å være en
avkjørsel. Dersom den skal opprettholdes anbefales det bruk av speil for å få
tilfredsstillende sikt mot sør. Ved siktkrav at sikthinder ikke skal være høyere enn
0,5 m over primærveiens kjørebanenivå ser det ut til at det er behov for speilløsning
mot nord fra denne avkjørselen også.
Ved Sørholmsveien 2 bør det fjernes noen busker ved sikt sørover i Sørholmsveien.

3.5

Parkering og fortau ved Storgata 45

Ved kontroll mot håndbok N100 og størrelser på P-plasser kan vi her forutsette 5 pplasser med 60 graders parkering. Ved innlegging av mål for dette er det plass for
noe mer og bredere fortau i dette området enn det er i dag.
Det er foreslått sammenhengende fortau frem til eksisterende fortau ved Storgata
43. Det mangler kun ca. 15 m for å få dette til å bli sammenhengende i dette
området. Dette gir en god og logisk løsning for fotgjengere som har første prioritet i
gate/veiløsninger i byområde. Rampe ved inngangsparti er vist implementert i fortau
med helning 1:12 for å lage tydeligere skille på kjøre/parkeringsareal og gangareal.
Ved søppeldunk-området i grensen mot Storgata 43 ble det i planprosessen
foreslått flytting av noen dunker til andre siden av levegg for eiendommen Storgata
45. Det ble gjort for å kunne få til sammenhengende fortau foran Storgata 45. Den
foreslåtte flyttingen til andre seiden av leveggen ville ifølge kommunen være i
konflikt med politiet og deres oppstillingsplass for bil utenfor Storgata 43. Derfor ble
det vurdert flere løsninger her.

3.5.1 Avfallsløsning Storgata 45
Kommunen ønsket (2. og 4.3.2020) at det ble sett på andre muligheter for avfall,
samt at sameiet i Storgata 45 og avfallsselskapet ReMidt ble involvert i løsninger.
ReMidt fikk oversendt planer i mars 2020 og tilbakemeldinger fra dem ble gitt ved
oversendelse av utkast til renovasjonsteknisk plan samt med beskjed om at de skal
starte med innsamling av matavfall i løpet av 2020. Sameiet i Storgata 45 fikk
1.4.2020 oversendt forslag til justert løsning, alternativ A. Tilbakemelding fra de
3.4.2020 var at de var kritisk til hele reguleringsplanforslaget og at dem var fornøyd
med dagens avfallsløsning i området.
Avfallsordningen for Storgata 45, med sine 27 leiligheter, er per i dag dunker fordelt
på 4 stk 660 liter og 2 stk 240 liter. Det er forslag til ny løsning med utvidelse av
dekke ved Storgata 45 for plassering av noen avfallsdunker, samt for ytterligere 3 x
240 liter tilpasset ny ordning med fraksjon for matavfall. Utvidelsen er basert på en
forenklet avfallsteknisk vurdering og sammenlignet med nøkkeltall
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benyttet i Trondheim med ukentlig tømmefrekvens. Det antas samtidig at dagens
løsning med restavfall vil gå noe ned når matavfall blir innført.
Hovedløsning vist i veiutredningen er Alternativ A som viser utvidelse av fortau med
rampe, utvidelse for dekke hvor noen avfallsdunker kan stå og nytt fortau.

Figur 5 Skissert fortausløsning, utsnitt fra tegning C001

Alternativ B er en redusert variant hvor dagens fortau samt rampe beholdes
foran eiendommen.

Figur 6 Skissert alternativ B med utvidelse dekke for avfall,
forlenge fortau fra der det mangler per i dag og beholde dagens rampe

Det er i vedlegg E001 vist ytterligere alternativ C og D også ved Storgata 45, men
disse er uten utvidelse av område for avfall. Alternativ C omfatter fjerning av 1 pplass for å få til fortau forbi området med avfallsdunker. Alternativ D viser en løsning
med å snu avfallsdunker.
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Alternativ veitrasé

Vi har også sett litt på muligheten for alternativ tilkomst til industriområdet. Alternativ
1 var en ny avkjøring fra Storgata rett under brua, for deretter og føres langs med
berget og ende på industriområdet lengst vest i planområdet. Også her ville veien
hatt partier med stigning over 15%. Veien ville trolig kommet i konflikt med nye
planlagte boliger. Det er også en hindring at underkant av brua kun er 3,4 meter
over veibanen, samt at Storgata på denne strekningen er smal og ikke beregnet for
økt trafikkmengde eller større kjøretøy. Slik vi ser det er dette ikke et bedre
alternativ enn dagens situasjon.
Alternativ 2 kunne vært nedkjøring fra Konsul Knudtzons gate 63 (tidligere Storgata
86). Men også her ville problematikken angående stigning være gjeldende. Videre
er området preget av smale gater beregnet for personbiler. Gatene er ikke beregnet
for å være hovedveier til industriområde. Også dette alternativet er slik vi ser det
dårligere enn dagens vei til Sørholmen.

Figur 7. Viser traseer for vurderte alternative løsninger fra 2014
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Figur 8 Utsnitt av foreløpig plankart fra 2021

5

Konklusjon

Sørholmsveien tilfredsstiller ikke dagens krav i SVVs håndbøker om offentlig vei.
Det er dyre og omfattende tiltak som skal til for å oppnå kravene. Vi har også sett
om det er alternative traseer, men vi har ikke funnet en veitrasé som er bedre egnet
enn Sørholmsveien. Det er sett på hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre
situasjonen.
For en bedre veiløsning enn dagens situasjon mener vi en utvidelse av veien slik
kommunen også har foreslått med fortau vil bedre situasjonen, samt nytt bygg inntil
veien ved Sørholmsveien 5, fjerning/flytting av murer/skjæring ved profil 117 til port,
en del skjæringstilpasninger, oppsetting av godkjent rekkverk er tiltak som bør
gjennomføres. Veien vil fremdeles være smal, men det er tilpasset for en enkel
møtelomme for bil/lastebil. Veien er også bratt, noe som kan være uheldig på glatt
vinterføre. Det er viktig at veien brøytes godt og strøs ved behov.

Vedlegg til dokumentet:
› C001 Plan og profil, oppdatert 25.5.2021
› E001 Alternative løsninger fortau ved Storgata 45, oppdatert 5.7.2021
› F001 Typiske snitt, oppdatert 5.7.2021
› U001-5 Tverrprofiler, oppdatert 25.5.2021
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