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Vedrørende krysset Gamle Mossevei x fv. 152, Drabakveien, Ås
kommune

Vi viser tile-post, datert 2.9.2013, og til senere e-poster og samtaler vedrørende krysset
Gamle Mossevei x fv. 152,Drobakveien. Kommunen ønsker en avklaring av hvor store
kjøretøy krysset Gamle Mossevei x fv. 152 er dimensjonert for. Kommunen ønsker også en

generell uttalelse vedrørende standarden på Gamle Mossevei, strekningen 100- 150 m før
Korsegårdskrysset og kryssområdet til/fra fv. 152, Drobakveien.

Bakgrunnforsaken
Ås kommune har mottatt mange klager fra beboere i Gamle Mossevei om farlige situasjoner

som oppstår når tunge kjøretøy bruker begge kjørefelt når de svinger av fra fv. 152 og inn på
Gamle Mossevei. Kommunen vurderer nå å omgjøre en tidligere gitt tillatelse til bruk av
lager/bygning som genererer mye tungtrafikk på Gamle Mossevei, som vi må anta er for å

begrense tungtrafikk på vegen.

Vurdering av kryss Gamle Mosseveix fv. 152, Dr6bakveien
I vårt svarbrev, datert 24.9.2013, opplyste vi at Statens vegvesen ikke anser at dagens kryss er

dimensjonert for større vogntog, jfr. vegnormalene håndbok 0 17 med veileder håndbok 263,

som gir detaljkrav til utforming og dimensjonering av veger og kryss.

Fyikesveg 152, Drobakveien, har en arsdigntrafikk (\DT) i stirrelse 11-12000 kjt./dogn.
Trafikkvolumet på fylkesvegen og den kommunale vegen, Gamle Mossevei, og type trafikk i

krysset er faktorer som påvirker og gir grunnlag for utforming av krysset. Statens vegvesen
kan ikke uttale seg nøyaktig om belastningsgraden for krysset ved at vi ikke er kjent med
trafikkvolumet på denne delen av den kommunale vegen.

Vår vurdering er at krysset ikke tilfredsstiller gjeldende krav i henhold til HB 017 og HB 263.

Dagens kryss ikke er dimensjonert for lastebiler (L)/vogntog (VT) basert på kjøremåte A.
Kjøremåte A tilsier at kjøretøyet skal kunne trafikkere vegen/krysset ved bruk av eget avsatt

kjørefelt, det vil si innenfor avsatte sporingskurver. Det vil si at geometrien i krysset må
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utformes etter gjeldende krav,jfr. HB 017 og HB 263, uavhengig av lav ADTp Gamle
Mossevei.

Vedrørende vegstandard på Gamle Mossevei så mener Statens vegvesen at det er opp til
kommunen selv og gjøre en vurdering av vegstandard og eventuelle behov for utbedringer på
strekningen. HB O 17 gjelder alle offentlige veger og gater og bør legges til grunn for en
eventuell vurdering
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