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1 BAKGRUNN

1.1 Oppdraget

Asplan Viak as har fått i oppdrag av Bypakke Grenland v/Kommunalteknikk å utarbeide

skisseprosjekt for nytt vegsystem på Enger. Oppdraget er basert på gjeldende

reguleringsplan, Mulighetsstudie for fv 32 Vallermyrvegen - Jernbanegata.

Figur 1. Reguleringsplan for nordre del av Enger (vedtatt 11.02.2016)

Komplett løsning som vist i reguleringsplanen er kostbar og lar seg vanskelig finansiere nå.

Det skal derfor ses på en 1. etappe av prosjektet med spesiell fokus på fremkommelighet for

kollektivtrafikk, avvikling i kryss og trafikksikkerhet generelt.

Statens vegvesen har vurdert en løsning med reduserte kostnader som likevel ivaretar

fremkommelighet for kollektivtrafikk, trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Innspillene er gjentatt

her.
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Reguleringsplan for et omr&de med Mordredel av Enger

Hensikten med ny plan er å forbedre eksisterende vegadkomst til omridene Vallef"/ Tveten/

Pasadalen og leggetil rette for utvikling en av nordre del av Enger som regionalt handelsomride.

Porsgrunn kommune 1nsker nåå realisere potensialet som ligger i reguleringsplanen. og har bedt

Statens vegvesen gi innspill på hvilke tiltak som minst mapå plass før området kan videreutvikles. Vi

har vurdert om det i gjeldende reguleringsplan er elementer somikkemå gjennomføres i  første

omgang. Vi har spesiett lagt vekt pd tafikksikkerhet og forhold kyttet ti kollektivtrafikken. i mener

det er viktig se de,ulike tiltakene og veglesningene  i  sammenheng. Her kommer våre foreløpige

innspill;

Undergang: Det er satt rekkefeigekrav om at for dagligvareforretning kan tillates tatti bruk +planorridet,

må regulert gang- og sykkelveg under Vallermyrvegen fv32, vaere ferdigstilt.

Dersom daøligvareforretning leøes til områder nærmere rundkjøringen. faller noe av funksjonen til

undergangen bort. Detvil da være mer naturlig at kryssing av fylkesvegen s.k,er I nærheten av den nye

rundkjingen. Vi vil da kurne g2 med pi at dette rekkefigekravet fafler bort.

Bussholdelasser: Dersam undengangen ikke bygges vil dette pvirke tilgjengeligheten ti de nve

bussholdeplassene i den nye delen av Ullinveøen.

Dette gjelder særligde som bor ved Bjørndalsvegen, som vil få en betydelig lengre vegtit

bussholdeplasser som betjener metrolinjer. VI mener derfor at eksisterende busshoideplasser iangs

fv. 32 Vallermyrene, som Huer nord for reguleringsplanen, ftyttes nærmere den nye rundkjøringen

som er tenkt byget på fylkesveg32.  Da  kan heller de nye bussholdeplassene som er vist sørøst for

rundkjringen langs fv. 32 utgå fra planen. Busslommer ser for den ye rundkjaringen, vil kunne

betjene av bide metrobussen i retning Eidanger kirke og ekspressbussen reting Moheim.

Forta s-v lan ll"nv n: Dersom man itnsker å redusere tiltaket for g&ende/'syklende her,kan

det være akseptabelt å etablere tilbud kun på den ene siden av den nye fv.2 Ullinvegen.Det er mest

hensiktsmessig A bygge fortau langs Ullinvegen frst (langs Ullinvegens vestre side), ag heller byge

gs-vegen i etterkant. Fortauet br bygges sartidig med fylkesvegen for 4 samkjre kurmner,

kantstein og avkjØringer.

Vi ser det imidlertid som hensiktsmessig A erverve arealer til gr vegensamtidig med resten av vegen,

slik at det vilvære mulig  bygge gs-vegen på et senere tidspunkt.

Gs-ve la s I ve Vi forutsetter at gs-vegen langsmed fylkesvegen oppgraderer.og at

avkjørsler stenges I henhold til reguleringsplanen. Her er det vist bredde til sykkelveg med fortau. Om

det kan være tilstrekkelig med en ordinær gs-vegpå denne strekningen ber evt. vurderes nærmere i

«bypakkesammenhengo.

V'  re til Pasadalen Rundk;ørinten ber byggesfult ut, men bortsett fra det har vi ingen

merknader til den videne byggingen.

Figur 2. Innspill fra Statens vegvesen til en redusert løsning for vegsystemet på Enger.

Med basis i dette er det utarbeidet et skisseprosjekt som er beskrevet i neste kapittel.

Porsgrunn Kommune
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2 BESKRIVELSE AV LØSNING

2.1 Planlosningen

Planløsningen består av 3 kostnadselementer.

• A. Rundkjoring FV32 Vallermyrvegen inkl gs-veg, fortau, støyskjerm og busstopp og

fv. 32 fra dagens kryss til nytt kryss inklusiv sanering av kryss og avkjørsler

• B. Rundkjøring inne på Enger næringsområde inklusiv fortau og gs-veg

• C. Ullinvegen med tosidig fortau, busslommer og fjerning av eks. kryss

Figur 3. Sisseprosjekt vegsystem Enger

2.2 Planlosningen i forhold til vedtatt reguleringsplan

Forskjellen mellom skisseprosjektet, reguleringsplanen og Mulighetsstudiet for fv 32 er

folgende:

• A. Rundkjøring fv. 32 og fv. 32 fra eksisterende til nytt kryss:

o Reguleringsplanen og mulighetsstudiet har ikke busslommer nord for krysset

o Reguleringsplanen har ikke 2 felt inn i rundkjøringen i 3 av armene

o  Reguleringsplanen har ikke 2 felt i sirkulasjonsarealet slik som i

Mulighetsstudiet og Skisseprosjektet

Porsgrunn Kommune
Asplan Viak AS
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o Reguleringsplanen har gangfelt i alle 4 armer. Skisseprosjektet og

Mulighetsstudien har ikke gangfelt over nordre arm. I søndre arm er det

foreslått gangfelt med fotgjengersignal

• A. Fylkesveg 32 mellom gammelt og nytt kryss

o Reguleringsplanen viser gangkulvert under fv. 32 ved nåværende kryss med

Ullinvegen. Gangkulverten inngår ikke i skisseprosjektet.

o Gangfelt sør for eksisterende kryss opprettholdes i skisseløsningen

o Gs-vegen langs Ullinvegen er tilpasset eksisterende gs veg langs fylkesveg

32.
o Skisseløsningen velger å benytte kjørearealet i nord og sørgående retning

uendret. Dette medfører noe bredere rabatt mellom kjørefelta {opptil 4 m mot

1,5 m i regplan). Losningen krever dermed mindre omlegging av infrastruktur i

bakken som for eksempel eksisterende overvannsystem.

o Skisseløsningen inneholder ikke busslommer på strekningen slik som i

reguleringsplanen.

o Skisseløsningen viser ordinær gs- løsning på vestsida av fylkesvegen.

Reguleringsplanen legger til rette for delt løsning sykkelveg med fortau på

vestsiden.

o Sanering av avkjørsler og kryss er i tråd med reguleringsplanen.

0

• B. Rundkjoring inne pa Enger

o Skisseprosjektet er identisk med reguleringsplan bortsett fra tilslutning til

gang- og sykkelveg langs U!linvegen

• C. Ullinvegen inklusiv fortau og fjerning av eksisterende kryss

o Reguleringsplanen viser tosidig gang- og sykkelveg og 2 busslommer.

Skisseprosjektet viser tosidig fortau og 2 busslommer

o Reguleringsplan viser tilslutning til Ullinvegen i syd før bygging av gang- og

sykkelveg. Skissel øsn ingen visert iIsl utning/til pasning til eks iste re nde veg og

gs-veg. Horisontalkurvaturen i overgangen mellom eksisterende og ny veg er

forbedret i skisseløsningen. I reguleringsplanen er kurvene 90 m i

skisseløsningen er horisontalkurvene 125 m. Utbedring av kurvene kan

gjennomføres innenfor regulert areal.

Porsgrunn Kommune Asplan Viak AS Mr
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Figur 4. Skisseløsningen sett i forhold til godkjent reguleringsplan. Reguleringsplanen vist med bla farge.

Porsgrunn Kommune Asp lan Viak AS
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2.3 Omlegging av eksisterende VA som følge av veganlegget

Veganlegget vil utløse behov for omlegging av eksisterende VA ved A, rundkjøring på fv 32

og C, ny Ullinveg
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Figur 5. Omlegging av kommunalt ledningsanlegg som følge av veganlegget

Porsgrunn Kommune Asplan Viak AS
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3 KOSTNADSKALKYLE

Totalkostnadene (entreprenørkostnader og byggherrekostnader) er beregnet til 74,6 mill kr

inklusiv mva.

• Entreprenørkostnader 52,6 mill kr inkl mva

• Byggherrekostnader 22,0 mill kr inkl. mva

Kostnadskalkyle for tiltakene i skisseprosjektet er basert på følgende:

• Kostnadene er basert p? skisseprosjektniva, med usikkerhet +_40%

• Enhetsprisene er hentet fra Asplan Viaks prisbank basert på utførte entrepriser,

oppjusterte priser til 2019.

• Det er lagt inn 20% påslag for uspesifiserte arbeid og kostnader

• Det er lagt inn 17% for entreprenørens riggkostnader

• Byggherrekostnader, som prosjektering, byggeledelse, grunnerverv mm. Er basert på

erfaringstall.

• Overvannshåndtering og drenering er tatt med for alle elementer.

• Nodvendig omlegging av kommunaltekniske ledninger er tatt med.

• Nyanlegg kommunaltekniske kabler og ledninger er ikke tatt med i kalkylen

Kostnadene fordeler seg slik:

Skisseprosjekt vegsystem Enger. Kostnader i mill kr

C Ullinvegen inkl fortau og fjerning av eks kryss ze 4

B Rundkjøring inne på Enger Næringsområde - 4,3

A Fv32 Vallermyrene

0,0 5.0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35.0 40,0

Entreprenarkostnader eks mva Mva entreprenarkostnader

Byggherrekostnader Mva byggherrekostnader

Porsgrunn Kommune Asplan Viak AS
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4 FORSLAG TIL FASEPLAN

Mye av vegsystemet kan bygges uten å forstyrre trafikken på fykesveg 32. Faseplanen er

vist i to varianter.

Alternativ A: Alternativet beskriver en måte å gjennomføre anlegget på innenfor fremtidig

vegareal.

Alternativ B: I dette alternativet er det foreslatt bygge midlertidig

anleggsveger/omkjøringsveger og rundkjøring for a frigjare større deler av fv. 32 for

fylkesvegtrafikk. Alternativet tar midlertidig  i  bruk noe areal utenfor regulert vegareal.

Arealene utenfor reguleringsplanen eies av Porsgrunn kommune.

Alternativ B foretrekkes av arbeidsgruppa da alternativet vil være best med tanke på HMS.

Alternativet skiller mellom anleggstrafikk og ordinær trafikk i større grad enn A og vil gi den

mest rasjonelle driften.

Fase 1

•

•
•
•

•

•

•

•

au-
Man kan bygge mye i denne fasen uten å
forstyrre trafikk p%fv. 32 i nevneverdig.

Bygging av ny del av Ullinvegen
Bygge rundkjøring vest inne på Enger

Riving og fjerning av bygninger og bygging av
kopling mot fylkesveg 32 og del av
rundkjoringen pa fylkesvegen vest for fv. 32

Riving og fjerning av bygninger øst for fv. 32,
bygge deler av rundkjøring med kopling til
Leirgata
Bygging av busslommer gs-veg og ekstra felt

inn mot rundkjoring fra nord.
Gang- og sykkeltrafikken går som normalt langs
fv 32, men med noen midlertidige tiltak nord for

ny rundkjøring.
Eksisterende kryss med Ullinvegen og
B'orndalve en er ? en for trafikk

•
•
•

•

•

Man kan bygge mye (mer enn i1A) i denne fasen

uten ? forstyrre trafikken på fv 32.

Bygging av ny del av Ullinvegen

Bygge rundkjøring vest inne på Enger
Bygge midlertidig anleggsveg fra rundkjøring og

nordover til midlertidig anleggsrundkjoring med tv
32.
Gang- og sykkeltrafikken går som normalt langs
fv.32, men med noen midlertidige tiltak ved
Anleggsrundkjoringen
Eksisterende kryss med Ullinvegen og
Bjørndalvegen er åpen for trafikk

Porsgrunn Kommune Asplan Viak AS
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Fase 2

a '
I denne fasen stenges fylkesveg 32 for biltrafikk fra

eksisterende kryss til nytt
• Fylkesvegtrafikken på 32 legges over på

lokalvegsystemet fra eksisterende til nytt kryss.

• Man fjerner kanaliseringen  i  fylkesvegen, sanerer

kryss med Bjørndalvegen, avkjørsler og

busslommer på strekningen

• Det bygges ny deleøy i fylkesveg 32 uten å endre
kjorebanekanter for fylkesvegen

• Gang- og sykkeltrafikken kan gå som normalt
langs fylkesvegen med noen mindre tiltak ved
sanering av kryss og avkjarsler. Gang- 0g
sykkeltrafikken langs vestsida av fv. 32 kan også
legges via ny Ullinveg som er ferdigstilt i fase 1

o8 • a
- ca e s-

I denne fasen stenges fylkesveg 32 for blltrafikk for en

mye lenger strekning og skjermer anleggsområdet for

fylkesvegtrafikk bedre enn alternativ 1 A.
• Fylkesvegtrafikken p2 32 legges over p%

lokalvegsystemet fra eksisterende til midlertidig

rundkjøring på fv 32 nord for næringsområdet.

• Man fjerner kanaliseringen i fylkesvegen. sanerer

kryss med Bjørndalvegen, avkjørsler og
busslommer på strekningen

• Det bygges ny deleøy i fylkesveg 32 uten å endre
kjørebanekanter for fylkesvegen

• Nytt kryss med Ullinvegen med tilhørende
busstopp bygges.

• Gang- og sykkeltrafikken kan gå som normalt
langs fylkesvegen med noen mindre tiltak ved
sanering av kryss og avkjørsler. Gang- og
sykkeltrafikken langs vestsida av fv. 32 kan også

legges via ny Ullinveg som erferdigstilt i fase 1

Porsgrunn Kommune Asplan Viak AS
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Fase 3

, »-. · -

5A. a. -E?
• Fylkesvegtrafikken (fu.32) legges tilbake fra ny

Ullinveg til fylkesveg 32

• Stenging av eksisterende kryss med Ullinvegen

fullføres, deleøy ifv 32, kantstein mm.

• Gs vegkoplinger i eksisterende kryss med

Ullinvegen bygges.
• Det foretas masseutskifting i gjenstående deler

av ny rundkjøring. Her legges det inn
mellomfaser for å forstyrre fylkesvegtrafikken

minst mulig.
• Ferdigs tilling av deleøyer mm ved rundkjøring på

fv. 32

t
3B

•

•

•

•

or> '.f«.. \ ·.. ,,,/:..,.
me.a.. ski  ': ;

Fylkesvegtrafikken (fv.32) legges tilbake fra ny

Ullinveg til fylkesveg 32

Stenging av eksisterende kryss med Ullinvegen

fullføres, deleøy iv 32, kantstein mm.

Gs vegkoplinger  i  eksisterende kryss med

Ullinvegen bygges.
Fjerning av midlertidig anleggsveg og

anleggsrundkjøring p fv 32.

Porsgrunn Kommune Asplan Viak AS
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5 VEDLEGG SKISSELØSNING OG KOSTNADSKALKYLE

DETALJERT
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h
e


