
 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Landsdekkende regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål       
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Tore Vedvik 

Kjonåsveien 5 

1407 VINTERBRO 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Mads Jørgen Lindahl / 

24058552 

16/120610-2    11.08.2016 

     

      

Uttalelse til søknad om dispensasjon for avkjørsel - fv. 54 - Gnr. 93 bnr. 17 i 

Ås kommune 

Vi viser til søknad mottatt fra Tore Vedvik 07.08.2016 vedrørende etablering av ny avkjørsel 

for gnr/bnr: 93/17. Det fremkommer av søknaden at den nye avkjørselen vil fungere som en 

felles avkjørsel med eiendom gnr/bnr: 93/3. På søknaden er det satt et rødt kryss over 

eksisterende avkjørsel. Statens vegvesen tolker og forutsetter at det betyr at eksisterende 

avkjørsel vil bli stengt. Eksisterende avkjørsel ligger rett ved en bygning som ligger svært 

nærme veien. Etableringen av en ny avkjørsel vil derfor innebære en vesentlig bedring av 

dagens situasjon. 

 

Statens vegvesen vil akseptere etableringen av en ny avkjørsel under forutsetning at den 

eksisterende avkjørselen stenges fysisk, dersom kommunen gir en tillatelse til dette. 

Vegvesenet har foreløpig ikke uttalt seg i byggesaken for gnr/bnr: 93/17, men den nye 

avkjørselen oppfattes som en forbedring av eksisterende avkjørsel for Kroerveien 332, og vi 

er derfor positive til tiltaket.        

 

 

 

For omsøkt avkjørsel gjelder følgende krav til utforming: L1=70 meter, L2=4 meter. 
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Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 meter over 

primærvegens kjørebanenivå. I tillegg må man tilse at det i planet øyepunkt i avkjørselen og 

kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringer. Tiltakshaver må sende inn en 

bekreftelse om at avkjørselen er opparbeidet i henhold til kravene. 

 

Vegavdeling Akershus, planseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Kolstadbråten 

fagkoordinator Mads Jørgen Lindahl  

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 
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Vilkår for avkjøringstillatelse 

1.      Tillatelsen gis i henhold til bestemmelsene om avkjørsler i vegloven av 21.06.1963 og 

Vegdirektoratets regler 06.07.1964 inkl. punkt 13, 3. avsnitt. 

2.      Eieren eller brukeren av avkjørselen som søknaden gjelder for, har ansvar for at 

frisikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. vegloven § 43. Såfremt 

dette ikke skjer, vil avkjøringstillatelsen bli trukket tilbake. 

3.      Statens vegvesen kan senere om nødvendig påby bruk av annen atkomst fra offentlig 

veg fram til eiendommen. I dette tilfellet bortfaller avkjøringstillatelsen. 

4.      Dersom eventuell byggetillatelse ikke er benyttet innen 3 år, bortfaller 

avkjøringstillatelsen. 

5.      Rygging ut på hovedveg tillates ikke. Det skal derfor være snuplass inne på egen 

grunn. 

6.      Søker må selv, dersom dette er nødvendig, innhente tillatelse til bruk av atkomstveg 

fram til offentlig veg. En slik tillatelse bør tinglyses som heftelse på eiendommen. 

7.      Avkjøringstillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo- og eiendomsforhold. 

8.      Fører avkjørselen over veggrøft, må det under avkjørselen legges rør med min 9” 

innvendig diameter. Stikkrenner vedlikeholdes av den som bruker avkjørselen enten de er 

bygd for vegvesenets regning eller kostet av grunneier selv. 
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