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SAMMENDRAG  

Notatet omhandler prinsippene som er skissert i alternativ 1 og alternativ 2 for gang- og kjøretrafikk, 
samt parkeringsløsning på Eidet i Kamøyvær. Arealbehovet og dermed utfyllingsbehovet er ganske 
likt i de to alternativene, men det er litt ulik fasong på bryggekanten og organisering av området 
ellers. Begge alternativene gir en strand/bryggepromenade ut mot fjorden, der det også er plass til 
noen møbler for opphold. 

 

 

Vidvinkel foto fra Google Street View: Utsikt fra Eidet i Kamøyvær, sørover. 
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1. ALTERNATIV 1; SNU VED GJENNOMKJØRING 

 
Det å kjøre rundt parkeringsområdet har den fordelen at det er litt enklere for de største bilene å 
manøvrere, og at en får utnyttet området mellom sporingsarealet litt bedre, men samtidig blir hele 
parkeringsområdet litt bredere. Her er det vist en situasjon med annen type belegg (for eksempel 
kjøresterke betongheller) i det som vil bli en slags gangfelt situasjon der fotgjengere og vogntog vil 
kunne møtes. Utklipp fra skisse med sporing for modulvogntog: 
 

 
 
Figur 1: Alternativ 1; snu ved gjennomkjøring vist med sporingskurver på skisse (Se også tegning LB001 F01) 

 

2. ALTERNATIV 2; U-SVING I KRYSSET 

 
Fordelen med U-sving i krysset er at de store bilene ikke kjører gjennom parkeringsområdet. 
Ulempen er at U-sving området kan bli litt stort og lite lesbart når de store bilene ikke er der. Det må 
skiltes godt, men det gjelder for begge alternativene. Her er det ikke tenkt at den runde midtrabatten 
skal fungere som rundkjøring i krysset, kun som bestemmende for kjøretøy som skal ta en utvidet u-
sving i krysset. Dette alternativet medfører et litt smalere parkeringsområde, men et litt bredere 
fortau/ bryggeområde ved u-svingen. I denne situasjonen er det vist alternativt belegg (betongheller)  
for møblerings soner/ soner for opphold. Utklipp fra skisse med sporing for modulvogntog: 
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Figur 2: Alternativ 2; u-sving i kryss vist med sporingskurver på skisse. (Se også tegning LB002 F01) 

 

3. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
Undertegnete heller til å synes at alternativ 2 med utvidet u-sving i krysset, er den beste løsningen 
her. Da skiller man vogntogtrafikken fra personbilparkeringen og turist trafikken, på en noe bedre 
måte.  
 
Undertegnede vurderer at det generelle konseptet med en utfylling og en kaikant ytterst, for å få til 
plass for alle funksjoner som trengs i dette området, vil heve opplevelsen av stedet Eidet både for 
fastboende, turister og langtransportsjåfører. Det er da svært viktig å skille kjøresoner fra oppholds- 
og gangtrafikk soner. Det kan gjøres ved å legge inn noen felt med annet belegg enn asfalt, for 
eksempel kjøresterke gangbaneheller i betong. Dette vil hjelpe både på sikkerhet, og på orientering 
og lesbarhet i miljøet, for alle (universell utforming). Dette gjelder for begge alternativene. 

 

   Lykke til med reguleringsarbeidet! 

   Mvh LARK Marianne på Ål 


