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FORORD 
 
Vegdirektoratet har bedt regionvegkontorene, i samarbeid med kommunene og 
fylkeskommunene å velge ut noen byer eller større tettsteder der det er mulig å heve 
kvaliteten på sykkeltilbudet betydelig innen rimelig tid. Regionrådet for Buskerud, Telemark 
og Vestfold valgte Sandefjord som spesiell sykkelby i Vestfold. Sandefjord har et stort 
potensial for å øke bruken av sykkel som transportmiddel, og vil øke innsatsen for å 
tilrettelegge for dette. 

Topografien og arealbruken i Sandefjord, taler for mer bruk av sykkel. Nesten alle viktige 
målpunkt i området ligger innenfor en radius på 5 km. Dermed har sykkel et stort potensial 
som transportmiddel. 

Hovedplan for sykkel i Sandefjord er resultat av et samarbeid mellom Sandefjord 
kommune og Statens vegvesen Region sør, der respektive Øivind Karlsen og Lars Olav 
Farstad har vært ansvarlige for prosjektet. Oppdragsansvarlig hos Asplan Viak har vært 
Lars Dag Theisen. ATP-analysen er utført av Ida Øvren. 
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1 INNLEDNING 

Om å sykle:  

”Sykling tilhører de små ting. De nære ting. Sykling tilhører den kategorien av livets små, 
gode og nære ting som er aller lettest tilgjengelig, aller nærest så og si.  Med mindre man 
er fysisk forhindret fra å bevege seg, trenger man ikke å lengte etter eller å drømme om å 
sykle, slik man ofte må i forhold til livets gode ting, man kan bare gå ut å gjøre det.  Ingen 
lengsel, ingen fåfengt og ullen drømming, bare handling, konkret, handling, til å ta og føle 
på.  Det er fascinerende enkelt og det virker hver gang.  Man blir svett, man blir glad, man 
blir sterk, pen etc. Alt man trenger er en kropp som har fått mat, og en sykkel som fungerer 
sånn passe godt” 

Av Erlend Loe, hentet fra forordet i ”Mekkeboka”, utgitt av Syklistenes landsforening 2002. 

1.1 Bakgrunn 
Samferdselsdepartementet ønsker å bruke 2,6 milliarder kroner i løpet av 10 år på å 
bygge sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder i Norge. Statens vegvesen har 
fått et særlig ansvar for å fremme og samordne arbeidet for økt sykkelbruk.  Ansvaret 
gjelder ikke bare bygging av sykkelveger, men også tiltak som skilting og sykkel-
parkeringsplasser. Det er påpekt at byene selv må bidra i arbeidet blant annet gjennom å 
sørge for rask framdrift i planarbeidet. 

Vegdirektoratet har bedt regionkontorene i samarbeid med fylkeskommunene å vurdere å 
velge ut noen byer eller tettsteder der det er mulig å heve kvaliteten på sykkeltilbudet 
innen rimelig tid. Regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold har valgt Sandefjord 
som spesiell sykkelby i Vestfold. 

Denne hovedplanen skal danne grunnlaget for fysisk tilrettelegging i sykkelbyen 
Sandefjord.  Hovedplanen viser sykkelruter (hovedruter og lokale ruter), løsningsprinsipper 
og konkretiserer nødvendige tiltak for å forbedre forholdene for syklister i byen. 

1.2 Hensikt med planen 
Hensikt med planen er å definere et hovednett for sykkeltrafikk i Sandefjord, samt å 
identifisere hvilke tiltak som bør gjennomføres for å forbedre forholdene slik at sykkelbru-
ken kan øke. Det er allerede bygget mange km med gang- og sykkelveg langs de viktigste 
vegene i Sandefjord. 

 

 

Planen tar sikte på å vise hvordan sykkelvegutbyggingen kan innpasses i dagens og 
framtidig bystruktur. Planen er viktig for å se utbygging av sykkelvegnettet i sammenheng 
og gjennom det sikre høy framkommelighet og trafikksikkerhet for syklistene.  Forståelse 
for helheten er viktig for videre planlegging av den enkelte delstrekning.  

Planen omfatter en radius på omlag 5 km rundt sentrum, avgrenset av Raveien i nord,   
Larvik kommunegrense i vest og Tønsbergfjorden i øst. Det er definert ruter for sykkel-
vegene som i hovedsak går fra sentrum og ut til bydelene.  

Planen viser også en del lokale sykkelruter.  Dette er ruter som binder hovedrutene 
sammen, eller er atkomst til disse. De lokale sykkelrutene går i hovedsak langs gang- og 
sykkelveger eller kommunale gater og boligveger med lav fartsgrense og liten trafikk. 

Planen inneholder kostnadsoverslag for de identifiserte tiltak på sykkelvegnettet.  Det er 
skilt mellom relativt rimelige tiltak som kan gjennomføres på kort sikt (strakstiltak) og tiltak 
som er mer omfattende og kostbare, som trolig må gjennomføres på lengre sikt. 

Intensjonen er at planen skal tas hensyn til og legges til grunn ved framtidig areal- og 
transportplanlegging i Sandefjord kommune. 

1.3 Målsettingene for prosjektet 
Sandefjord kommune og Statens vegvesen satser store beløp i dette prosjektet for å øke 
sykkelbruken i Sandefjord. Målsettingene for sykkelbyprosjektet er:  

• I Sandefjord skal sykkelbruken øke med 50 % innen 2010. Det vil si at sykkeltra-
fikkens andel av reiser skal øke fra 6 % i 2005 til 9% i 2010.  

• Det skal være trygt og attraktivt å sykle i Sandefjord. Både Statens vegvesen og 
Sandefjord kommune arbeider mot et trafikksystem med null drepte og hardt 
skadde. Målet om 50 % økning i sykkeltrafikken forutsetter dermed en særskilt 
vektlegging på trafikksikre løsninger. 

Prosjektets 3 målgrupper er: Fritidssyklisten, skoleleven og transportsyklisten (arbeidsrei-
ser) 
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Siden 70-tallet har det blitt bygd atskillige kilometer med gang- og sykkelveger og fortau i 
Sandefjord. I arbeidet med hovedsykkelplanen er det gjort en vurdering av de viktigste 
strekningene og foreslått utbedringer på noen av de eldre anleggene. Fokuset er rettet inn 
på å sette tilbudet i en slik stand at dagens syklister opplever anleggene som attraktive. 
Dermed føler også syklisten seg verdsatt som trafikant og vi kan håpe at flere velger 
sykkel som framkomstmiddel. Sykkelbyprosjektet har altså ikke som målsetting å anlegge 
flest mulig meter med ny gang og sykkelveg, men ønsker å oppnå et sammenhengende 
sykkelvegnett av god kvalitet bestående av noe gammelt, noe oppgradert og selvfølgelig 
også noe nytt. Som andre trafikanter ønsker også syklistene å oppleve god flyt i et 
sykkelvegnett uten hull og mange stopp. 

For å oppnå god framkommelighet i sentrum ønsker prosjektet å legge til rette for sykling 
tillatt mot envegskjøring. Dette tiltak er i bruk i stadig flere nordeuropeiske byer og blir 
svært godt mottatt av innbyggerne. Sandefjord kan bli den første norske der dette tiltaket 
gjennomføres i en større og planmessig skala.  

Det legges stor vekt på å få til trygg kryssing av de trafikkerte gatene som omkranser 
sentrum. Dernest vektlegger prosjektet at sykkel-trafikken på de viktige transportårene ut 
til bydelene skal gå på effektive og komfortable traseer som gir positiv opplevelse og 
trygghet. Slik skal syklistene i Sandefjord kunne ferdes miljøvennlig og gjennom en aktiv 
hverdag selv gjøre sitt for bedre helse.  

 Strandpromenaden 

 

Pukkestadveien 

1.4 Sykkelbyen er igang 
Styringsgruppa for sykkelbyen har besluttet å igangsette en rekke strakstiltak som i 
tillegg til å fungere som enkelttiltak også inngår som viktige punkter i hovedsykkel-
planen. 

• Fem viktige kryssingspunkter sikres/oppgraderes høsten 2008 
o Museumsgata ved kurbadet med forbindelse videre til Torget 
o Kilgata ved Brødrene Berggren 
o Undergangen mellom Pukkestadveien og Holmbrua 
o Landstadsgate ved Ruklaparken 
o Skiringssalveien i krysset med Dronningens gate 

• Gang- og sykkelvegen fra Strandpromenaden til Stub oppgraderes høsten 2008 
• I løpet av høsten 2008 planlegges oppmerking av sykkelfelter i Hystadveien / 

Bugårdsgate / Bugårdsbakken. 
• Viktige sykkelstrekninger inspiseres med tanke på ryddig av sikt og diverse 

mindre utbedringer og sikringstiltak våren 2009 
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Det er igangsatt planlegging/forprosjekter på en rekke strekninger 
• Det er startet byggeplanlegging for gang- og sykkelveg langs Kjellbergveien  
• Det pågår byggeplanlegging av gang- og sykkelveg langs Ringveien på strek-

ningen Lingelemveien – Frøyas vei med tanke på oppstart i 2009 
• Det pågår regulerings- og byggeplanlegging av tiltak langs Vesterøyveien 

(Smørstein – Vøra) for å bedre forholdene for syklende. Tiltaket går i hovedsak 
ut på å anlegge ”sykkelvennlige” skuldre på hver side av vegen 

• Hystadveien (Stub – Store Bergan) utbedring/sikring av eksisterende gang- og 
sykkeltilbud. Bedre sikt og se på muligheten for avkjørsessanering 

• Østerøyveien (Hafallbrekka – Skjellvika) gang- og sykkelveg fram til Skjellvika-
veien 

• Gokstadveien (Landstads plass – Nedre Gokstad vei) utbedring/oppgradering av 
eksisterende gang- og sykkeltilbud. Dagens tilbud er trangt og uoversiktlig 

• Flere og bedre sykkelparkeringsplasser planlegges anlagt på jernbanestasjonen  
 
Noen tiltak er allerede gjennomført: 

• Kryssingspunktet i Strandpromenaden ved Park hotell er utbedret og sikret 
• Det er merket opp sykkelfelter i Vardeveien 
• Det er reasfaltert og merket opp sykkelfelter i Pukkestadveien 
• Det er anlagt trygg sykkelparkering i sentrum og i Bugårdsparken 
• Det er merket opp sykkelfelter i Skiringssalveien fra Jernbanestasjonen og 

østover. 
• Viktige sykkeltraseer i sentrum har fått ny asfalt 

 
Det pågår en rekke større planer for sykkeltiltak i Sandefjord som er viktige for 
prosjektets målsettinger, men som finansieres utenfor sykkelbyprosjektet 

• Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Heimdalveien har vært til 
annen gang behandling i planutvalget. Planlagt oppstart i 2009 

• Høsten 2008 vil det bli oppstart for arbeidet med reguleringsplan for Døle-
bakken/Lingelemveien med tanke på etablering sykkelfelter og fortau 

• Det er vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkeveg langs Vesterøyveien og 
Framnesveien 
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2 SYKKELBRUK I SANDEFJORD 

SINTEF har gjennomført en førundersøkelse for Statens vegvesen Region Sør som 
omfatter alle sykkelbyene i regionen. Fullstendig rapport heter: Førundersøkelse 
sykkelbyer Region sør, STF50 A06093. I dette kapitlet vises et utdrag av denne 
førundersøkelsen, for å framheve noe av det potensialet som ligger i økt sykkelbruk i 
Sandefjord.   

Sykkelbruken varier innenfor de undersøkte byene: Sandefjord, Kongsberg, Notodden, 
Mandal og Grimstad, samt Larvik som referanseby. Undersøkelsen bygger på telefoninter-
vju i perioden 2. mai – 1. juli 2006, og det var i alt ca 4500 personer som svarte på 
spørsmålene. Det ble stilt flere spørsmål rundt sykkelbruk og kjennskap til sykkel-
byprosjektet og nedenfor er gjengitt en del av de resultatene.  

 Hvor mange bruker sykkel?   

Fig. 2-1 Hvor mange bruker sykkel? 

 

Sykkelbruken varierer over året og i tabellen over ser en klare forskjeller mellom byene. 
Noe skyldes klart klimatiske forhold, men godt tilrettelagte sykkelveger øker også 
sykkelbruken over året. Som det framgår av tabellen, så ligger Sandefjord litt over 
gjennomsnittet.   

Årstidsvariasjon figur 2-2 

Sandefjord ligger nær gjennomsnittet for alle byene når det gjelder sykkelbruk over året. 
Likevel ser en at det ligger et klart potensiale i økt sykkelbruk når Sandefjord sammen-
liknes med f. eks. Mandal. Sykkelbruken er markert høyere i Mandal og det er grunn til å 
tro økt satsing på vintervedlikehold vil kunne øke daglig bruk av sykkel over større deler av 
året.    

 
Fig. 2-2 Årstidsvariasjon i sykkelbruk 

Tabellene over er hentet fra ”Førundersøkelse sykkelbyer Region sør, STF50 A06093 
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I hvilke sammenhenger brukes sykkel? 
For å øke sykkelbruken er det interessant å se hvordan situasjonen er nå. Tabellen under 
viser at Sandefjord ligger nær gjennomsnittet både når det gjelder sykling til /fra jobb, til/fra 
skole, i fritida, ved ærend eller som trening.  Samtidig viser oversikten at Kongsberg har 
vesentlig høyere andel som bruker sykkel til/fra jobb. Med kort veg mellom bolig og 
sentrum/næringsområder i Sandefjord bør forholdene ligge til rette for å nærme seg 
Kongsbergs høye andel av sykling til/fra arbeid. 

 
Fig 2-3 Når brukes sykkel? 

Andel av befolkningen som syklet på undersøkelsesdagen  fig 2-5 

Resultatene viser at 13 % av de spurte i Sandefjord syklet den aktuelle dagen. Det er 
nokså nær gjennomsnittet for alle byene, men samtidig viser det at potensialet for økt 
sykkelbruk er til stede når Mandal og Kongsberg hadde henholdsvis 22 % og 19 %.   

 

 
Fig 2-4  Andel av befolkningen som syklet reg istreringsdagen 

Tabellene er hentet fra ”Førundersøkelse sykkelbyer Region sør, STF50 A06093 
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Hva skal til for økt sykkelbruk ? 

De som hadde syklet på intervjudagen fikk også spørsmål om hva som skulle til for å sykle 
samme strekningen oftere. Svarene under gir ikke mange klare argumenter, men 
sykkelfelt nevnes som et aktuelt tiltak. Ut over dette kan undersøkelsen kanskje tolkes i 
retning av at motivasjon og utsikter om bedre helse er viktige faktorer, som kan oppnås 
gjennom holdningskampanjer.  

 
Fig 2-5 Tiltak for økt sykkelbruk 

Potensiale for økning av sykkelbruken 

Sandefjord har en konsentrert bebyggelse i hovedsak innenfor sykkelavstand fra sentrum. 
Topografien er sykkelvennlig uten for store høydeforskjeller. Så framt de fysiske tiltakene 
legges til rette for trygg sykling, bør det ligge til rette for høyere sykkelbruk enn i dag. Det 
at en del arbeidstakere pendler mot Tønsberg/Drammen/Oslo, gir også et potensial for kan 
økt andel syklende til stasjonen (bike & ride). Det må legges tilrette for mange nok og 
trygge sykkelparkeringsplasser på jernbanestasjonen samt god tilgjengelighet i gatene 
som leder fram til stasjonen. 

Å utvikle en sykkelby innebærer en betydelig innsats både i fysiske tiltak og annen 
tilrettelegging, som informasjon og holdningsskapende tiltak. TØI har påpekt at det bør 
være et potensial for overføring av 10-15 prosent av alle bilreiser til sykkel, i hovedsak fra 
bilreiser under 5 km (Nils Vibe, sykkelkonferansen i Kristiansand 2004). Det er ikke kjent 
hvor stor andel av biltrafikken i Sandefjord som utgjør reiser på under 5 km, men ut fra 
befolkningskonsentrasjonen rundt sentrum er det grunn til å anta at denne andelen ligger 
på over 50%. Tar en her utgangspunkt i at hver fjerde biltur under fem km kan overføres til 
sykkel, vil dette kunne gi et vesentlig bidrag til økt sykkelbruk.  
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3 GRUNNLAG FOR UTFORMING OG STANDARD 

Kilde for tekst i dette kapitlet er i hovedsak Statens vegvesens håndbok 233, Sykkelhånd-
boka. 

3.1 Generelt om syklistgrupper og ulykkestyper 
Syklister er ikke en ensartet gruppe. De finnes i alle aldersgrupper og har svært ulike 
reisevaner og behov.  Syklister kan inndeles i tre hovedgrupper: 

Arbeidsreisende består av voksne og ungdom på veg til arbeid, videregående skole og 
utdanning.  Særpreg for denne gruppen er faste reisetider og reisemål. Sentrum og andre 
arbeidsplasskonsentrasjoner er målpunkter for arbeidsreisende.  Arbeidsreisende velger 
kjøremåte ut fra ønske om framkommelighet mer enn komfort og opplevelse. Kravet til 
sykkelnettet er kortest mulige ruter og høy hastighet.  Aktuelle sykkelruter for arbeidsrei-
sende er ofte sammenfallende med hovedvegnettet inn mot bysentrum. 

Skolebarns reiser er også tids- og stedbundet (skolereiser), men reisetidspunkt er noe 
forskjøvet i forhold til transportsyklistene.  Skolebarnas reiser skjer mest lokalt, nær 
boligen og skolen.  Deres behov er trafikksikre sykkelveger med minst mulig kontakt med 
biltrafikk. 

Fritidssyklende sykler mest utenom rushtid og har både lokale, sentrale og mer fjerne 
reisemål.  De ønsker opplevelse, komfort, trygghet, godt dekkevedlikehold og god 
framkommelighet.  I denne gruppen finner vi blant annet ungdom til/fra idrettsaktiviteter, de 
eldre syklistene og familier på søndagstur. 

Også de som driver aktiv sports- og treningssykling har sin rettmessige plass i trafikken. 
Stor fart og krav til dekkekvalitet gjør at disse ofte velger kjørebanen som arena. 
Sykkelfelter i kjørebanen er et tiltak som gir færre konflikter mellom treningssyklister og 
bilister og bedre framkommelighet for alle. 

Sykkelulykker 
Generelt er det betydelig underrapportering av sykkelulykker.  Ulykkesstatistikken viser at 
80 % av sykkelulykker skjer i tettbygd strøk, og 75% av disse skjer i kryss og avkjørsler 
eller ved kryssing av vegen. Eneulykker er ulykker der syklende har blitt skadet ved velt 
eller utforkjøring uten at andre trafikanter er involvert og utgjør 73 % av sykehusregistrerte 
sykkelulykker. Mellom 25 % og 50 % av alle eneulykker skyldes faktorer ved sykkelvegen 
(hull, velt og utforkjøring) 

 

 

Sykkelulykker i kryss utgjør i overkant av 10 % av sykehusregistrerte sykkelulykker.  Disse 
ulykkene involverer sykkel og bil, og er de alvorligste sykkelulykkene.  Både norske og 
utenlandske undersøkelser viser at det er høy ulykkesrisiko forbundet med å sykle i ”feil 
retning” på fortau. 

I Sandefjord kommune er det registrert 119 sykkelulykker i perioden 1999- september 
2008. Tendensen er svakt fallende antall ulykker pr år. Majoriteten av ulykkene skjer om 
sommeren og høsten, som er de mest aktive periodene for sykling. Samtidig med at 
sykkeltrafikken går ned etter hvert som det nærmer seg vinter, er det en økning i antall 
ulykker i mørke. Fra oktober og ut året er andelen mørkeulykker 50%, hvorav alle bortsett 
fra to skjedde på strekninger med veglys.  

Sykkelulykker i Sandefjord i perioden fra og med 1999 til og med september 2008 fordeler 
seg på følgende typer: 

• 76 kryssulykker 
• 14 møteulukker 
• 6 singelulykker 
• 8 påkjørsel bakfra 
• 1 forbikjøring 
• 14 mangler beskrivelse av hendelsesforløpet 

En viktig målsetting med å etablere ”Sykkelbyen Sandefjord” er å overføre en andel av 
biltrafikken til økt bruk av sykkel. Billister kjører i rushtrafikken, til de tider da vegnettet er 
mest belastet.  Blant denne gruppen finner en også det viktigste potensialet for økt sykling.  
Disse bilistene er potensielle ”transportsyklister” til/fra arbeid.  For å kunne nå dem, må en 
kunne gi et tilbud som kan konkurrere med bilreise hva gjelder tid, sikkerhet og komfort. 
Hensikten med sykkelbysatsinga er også å få folk til å velge miljøvennlig transport og å 
legge til rette for bedre helse. 

Arbeidsreisende blir på mange måter den viktigste målgruppen for etablering av et hoved-
sykkelnett i Sandefjord. God framkommelighet er et sentralt kriterium for utforming av 
hovedsykkelnettet. Derfor er det viktig at sykkelvegnettet tilrettelegges slik at det blir 
oppfattet som trafikksikkert og komfortabelt å sykle til/fra arbeid. 
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3.2 Prinsipper for løsninger/utforming av sykkelvegnett 
 

Det finnes i hovedsak tre prinsipper for type sykkelanlegg som bør legges til grunn 
ved valg av løsning:  
1. Syklister er kjørende  
Forskjellig regelverk gjelder avhengig av om syklisten ferdes på fortau, i kjørebanen eller 
på sykkelveg. I henhold til trafikkreglene er syklister kjørende.  Det er derfor viktig å 
utforme sykkelanlegg som bygger opp om det gjeldende regelverket. 
 
2. Kontinuitet i tilbudet 
Ved valg av løsning er det ikke nok å se på en gate eller en kort del av en sykkelrute.  
Overgangen mellom forskjellige typer sykkelanlegg må vurderes nøye. Kryssområder er 
ofte kritiske punkter langs en sykkelrute. 
   
3. Syklende og gående bør skilles 
Gående er den svakeste gruppen i trafikkbildet.  Sykling på fortau er tillatt på visse vilkår, 
men kan skape problemer for gående.  For å unngå konflikter mellom gående og syklende, 
bør det i størst mulig grad være separate tilbud til gående og syklister. Det gjelder særlig i 
sentrum. 
 

Det finnes i hovedsak fem prinsipper for utforming av sykkelanlegg: 
1. Blandet med biltrafikk 
Syklende kjører i kjørebanen sammen med andre kjørende (biler, busser osv). Anbefalt 
fartsgrense 30 km/t (byer og tettsteder). Viktige ruter bør skiltes.  
 
2. Sykkelfelt 
Eget sykkelfelt for sykkeltrafikk (enveis) på begge sider av vegen.  Løsningen brukes ved 
fartsgrenser opp mot 60 km/t, og ned til 30 km/t. Det er viktig å synliggjøre hovednettet for 
sykkeltrafikk overfor syklende og ikke minst som signal til bilkjørende om at det eksisterer 
et godt tilbud til syklister.  Sykkelfelt i kjørebanen skal være skiltet og merket som eget felt 
i kjørebanen, for å kunne holdes fritt for parkerte biler. 
 
3. Gang- og sykkelveger 
Separat veg for gående og syklende. Anlegges gjerne der fartsgrensen er over 60 km/t, 
eller hvis forholdene ellers ligger godt til rette (gjennom parker, langs elvebredder ol), 

bygges gang- og sykkelveger. Sykkelveg med fortau for de gående, adskilt med skrå 
kantstein, er en variant av denne løsningen. 
 
4. Sykling på vegskulder 
I landlige omgivelser med liten trafikk og få syklister kan sykling på en utvidet vegskulder 
være et alternativ. 
 
5. Sykling i kollektivfelt 
Erfaringer fra utlandet viser store konflikter mellom buss og sykkel ved sykling i 
kollektivfelt. Avbøtende tiltak er å anlegge bredt kollektivfelt, men da kan en som regel like 
gjerne anlegge eget sykkelfelt. Løsningen anbefales ikke der skiltet hastighet er over 50 
km/t. Løsningen er lite aktuell i Sandefjord. 
 
Kryssingspunkt og systemskifte: 
Prosjektets målsetting om at det skal være trygt og attraktivt å sykle setter store krav til 
sykkelanleggenes kvalitet både sikkerhetsmessig og for at syklisten skal føle seg verdsatt. 
De fleste ulykker med syklister involvert finner sted i kryss og avkjørsler. Derfor er 
sykkelbyprosjektet i gang med sikring og oppgradering av viktige kryssingspunkter i 
sentrum. Disse er listet opp under avsnitt 1.4 – Sykkelbyen er i gang. 
 
Sikring av gående og syklende både i sentrum og byen for øvrig må vektlegges under 
planlegging av lengre strekningstiltak og punktvise utbedringer. Dette er spesielt viktig der 
man går fra en prinsippløsning til en annen (systemskifte) som f. eks overgang mellom 
ensidig gang- og sykkelveg og til sykkelfelt. Vanlige virkemidler for å oppnå sikkerhet i 
kryss er fartshump/opphøyd gangfelt, sikring av fri sikt, innsnevring av kjørebane, særskilt 
vegbelysning, redusert fartsgrense, signalregulering eller ulike kombinasjoner av disse 
virkemidlene. 
 
 
Hastighet / trafikkvolum for biltrafikken: 
Antall biler og bilenes hastighet er viktig for å bestemme hva slags løsning som skal 
velges. Sykkelhåndboka har en rettledende figur med anbefalte løsninger gitt ulike 
trafikkmengder og kjørehastighet.  

Når fartsgrensen er over 60 km/t, anbefales gang- og sykkelveg som løsning. 

For ÅDT opp mot 12.000 og fartsgrense 60 km/t eller lavere anbefales som regel sykkelfelt 
som løsning.  
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Når fartsgrensen er 30 km/t anses løsninger med blandet trafikk opp mot 8000 ÅDT som 
akseptabelt. I slike situasjoner kan det også være aktuelt med sykkelfelter. 

Der det er relativt store trafikkmengder og plassproblemer, er redusert fartsgrense (40 
km/t) kombinert med fartsdempende tiltak en aktuell løsning, men vegen bør være fri for 
parkerte biler. 

Ved små trafikkmengder (under 2000 ÅDT) kan sykling i kjørebanen eventuelt på 
vegskulder aksepteres. Også her bør vegen være fri for parkering. 
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3.3 Prinsipper for utforming av hovedsykkelvegnettet i Sandefjord  
Prinsipper som er lagt til grunn ved valg av løsning: 
Det er allerede bygd gang- og sykkelveger med 2-3 meters bredde langs store deler av 
hovedvegnettet rundt Sandefjord.  Et poeng med hovedplanen er å kunne gjennomføre 
tiltak som på kort sikt vil forbedre forholdene for syklistene.  Følgende er tillagt vekt ved 
valg av prinsippløsninger for sykkelbyen Sandefjord:  
 

• Framkommelighet for transportsyklister/arbeidsreisende 
• Skille gående og syklende 
• Sikkerhet for alle trafikantgrupper  

 
Inndeling i hovedruter og lokale ruter 
Sykkelvegnettet er inndelt i hovedruter og lokale ruter.  Det legges opp til mest mulig 
direkte sykkelruter fra de større boligområdene mot sentrum og andre viktige målpunkter. 

Hovedrutene går i hovedsak langs riks- og fylkesveger, fordi disse er de korteste rutene 
mellom viktige målpunkter, gir framkommelighet og gjerne har mest gunstig stigning. 
Rutebeskrivelse, dagens standard og forslag til forbedringstiltak på hovedrutene er 
nærmere beskrevet i rapportens kapittel 4.  

I tillegg til de 11 hovedrutene består sykkelvegettet av 19 lokale ruter.  Disse rutene har 
som oppgave å knytte sammen de viktigste rutene eller de er alternative ruter. Noen er 
atkomst fra større områder til hovedrutene. De lokale rutene er nærmere beskrevet i 
kapittel 5.  De lokale rutene går for en stor del på eksisterende boligveger med fartsgrense 
30 km/t eller langs separat gang- og sykkelveg.  Det er foreslått tiltak langs enkelte av de 
lokale rutene for å sikre et godt funksjonelt og sammenhengende sykkelvegnett. 
 
Valgte løsninger på hovedsykkelvegnettet 
Basert på gjennomgangen i kapittel 3.1 og 3.2 er følgende 3 prinsippløsninger valgt for 
sykkelbyen Sandefjord. 

• Sykkelfelt eller sykling på utvidet skulder 
• Separate gang- og sykkelveger med eller uten fortau for gående 
• Syklister i blandet trafikk med biler (gater skiltet med lav hastighet, lokale ruter 

og i sentrumskjernen ) 

Sykkelfelt er sikrest og mest effektive løsning i sentrale områder med mange kryss og 
avkjørsler og stor fotgjengertrafikk. Langs hovedvegnettet for øvrig anbefales gang- og  

 

 

sykkelveg som løsning, spesielt der denne løsningen har forholdsvis liten konflikt med 
avkjørsler.  

I sentrumsgater og øvrige veger med lav hastighet eller liten trafikk er det foreslått sykling i 
kjørebanen. 

 

 
Bilde 3-1: Separat gang- og sykkelveg langs Sandefjordsveien inn mot sentrum. 
Denne fungerer fint med få avkjørsler og dermed lite konflikt med biltrafikken 

 
Eksisterende gang- og sykkelvegnett utgjør en viktig premiss for valg av løsninger på de 
ulike strekningene. 
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Bilde 3-2: Eksempel på veg med blandet trafikk er Haneholmveien. Denne er en 
del av nasjonal sykkelrute 1. Vegen har lite biltrafikk og går gjennom et fint 
kulturlandskap. 

Overgang mellom ulike typer sykkelanlegg: 
Systemskifter betyr at en type sykkelanlegg slutter og en annen starter.  I Sandefjord vil 
overgang mellom gang- og sykkelveg og sykkelfelt, samt gang- og sykkelveg til blandet 
trafikk være en aktuell problemstilling.  Det er viktig å markere overgangen mellom 
systemskifter slik at både syklende og andre trafikanter oppfatter systemskiftet.  Generelt 
anbefales at overganger mellom ulike typer anlegg skjer i kryss, ved gangfelt eller andre 
etablerte og naturlige krysningspunkter.  

 
Detaljutforminger 

For å bedre framkommelighet og komfort ved gangfelt foreslås en løsning uten 
høydeforskjell (vis=0) på kantstein. Det bør gjelde også i øvrige kryss og ved trafikkøyer 
på steder hvor gang/sykkelveg krysser sideveger.  Gjelder både hovedruter og lokale 
ruter.  
 
Ved flere underganger i Sandefjord er det manglende sikt. Et mulig trafikksikkerhetstiltak 
for å bedre forholdene er å merke opp en midtlinje på gang/sykkelvegen med piler som 
viser retning. Da vil den syklende bli påminnet at man skal holde til høyre, og kollisjoner 
mellom syklister kan unngås. Slik oppmerking er utprøvd andre steder, blant annet i 
Horten. 
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4 HOVEDSYKKELVEGNETTET 

4.1 Innledning 
Sykkelvegnettet i Sandefjord er foreslått inndelt i hovedruter og lokale ruter.  Målpunktet 
for de fleste hovedrutene er Sandefjord sentrum, nærmere bestemt torget. Prinsippet for 
inndelingen er at hovedrutene går fra sentrum og ut mot de viktigste boligområdene 
utenfor sentrum. Disse hovedrutene følger i hovedsak innfartsvegene mot sentrum.  
Lokalrutene er enten parallelle, alternative ruter til innfartsvegene, eller tilførselsruter til 
hovedrutene. Sykkelnettet er vist på vedlagte kart november 2009. 

Følgende ruter er definert som hovedsykkelnettet i Sandefjord: 
• Rute 1:  Torget - Strandpromenaden – Hystadveien – Larvik grense  
• Rute 2:  Torggata - Holmbrua - Hystadveien - Bugårdsgata -  

Bugårdsbakken - Krokemoveien  
• Rute  3:  Prinsensgate - Sandefjordsveien - Moveien  
• Rute  4:  Storgata - Dølebakken - Lingelemveien  -  Bottenveien 
• Rute  5:  Gokstadveien - Helgrødveien – Årøveien - Engø  
• Rute 6:  Torget - Thaulows gate - Kamfjordgata - Kilgata - Hegnaveien – 
   Østerøyveien   
• Rute 7:  Torget - Kilgata  -  Vesterøyveien 
• Rute 8:  Framnesveien - Veløyveien  

 
Følgende ruter kan betegnes som ”ringveger” rundt sentrum: 

• Rute I:  Peder Bogens gate - Skiringssalveien – Peter Castbergs gate 
• Rute II:  Ringveien - Haslebakken 
• Rute III:  Raveien (Stokke grense  - Larvik grense)   

 

 

 

 

 

De etterfølgende kapitler 4.2 til 4.12 inneholder en nærmere beskrivelse av de 11 
hovedrutene.  Beskrivelsen av rutene er et grunnlag for den videre detalj- og regulerings-
planlegging.   
I en detaljert forprosjekt- og detaljplanfase vil det kunne komme endringer i bredder på 
kjørefelt, sykkelfelt, fortau og gang- og sykkelveger. Nærmere studier av trafikksituasjonen 
på enkeltstrekninger kan resultere i at man f. eks. velger sykkelfelt med fortau i stedet for 
ordinær gang- og sykkelveg. 

Beskrivelsen består av følgende deler: 
• Beskrivelse av dagens situasjon og forslag til tiltak 
• Typiske snitt for dagens situasjon og foreslåtte tiltak 
• Kart som angir strekningen 

Beskrivelse av dagens forhold inneholder en tilstandsvurdering bestående av område-
karakter, transportfunksjon, trafikkdata og situasjonsanalyse.  Alle trafikktall er 2006-tall.   

Planstatus omfatter en vurdering av behov for videre planarbeid (regulerings- og 
byggeplan) før foreslåtte tiltak kan gjennomføres.  

Forslag til tiltak skisserer løsning, standard og utforming. Konsekvenser av tiltaket er 
arealmessige forhold og kostnader (grovt anslått med en usikkerhet på +/- 40 %).  Det er 
benyttet priser fra nylig gjennomførte kostnadsberegninger i Statens vegvesen. Det 
opereres med gjennomsnittspriser. De angitte kostnader i kapittel 4.2 til 4.12 er samlede 
kostnader for anbefalte tiltak for hver hovedrute.  Det henvises til tabell 4-1 for kostnader 
for delstrekninger som er en del av de 11 hovedrutene. De typiske snittene er prinsippsnitt.  
I den videre planlegging vil løsningene tilpasses etter de ulike lokale forhold.  Bredder og 
snitt vil derfor kunne variere i forhold til prinsippsnittene. 
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4.2 Rute 1: Torget – Standpromenaden – Hystadveien – Larvik grense 
Strekning 
Ruta starter ved torget går gjennom Badeparken, krysser Strandpromenaden, går videre 
langs bryggene i ”Hesteskoen”, krysser rv 303 like nord for Leif Weldings vei og går 
sørover langs Hystadveien. Lengde ca 5,2 km 

Dagens forhold 
Fra torget går det flere stier gjennom Badeparken mot fjorden og forbi Ulabrand er det 
gang- og sykkelveg bort til kryssing av Sandefjordsveien/Hystadveien. Gjennom 
Badeparken er det flere alternative stier å følge, ingen er skiltet som sykkelveg. 

Kryssing i plan av Sandefjordsveien var fram til utbedring i 2005 et ulykkesutsatt punkt, 
men det er nå fartsreduksjon til 40 km/t i området og hevet gangfelt med god belysning. 

Dagens gang- og sykkelveg sørover langs Hystadveien er stedvis atkomstveg for boliger 
langs riksvegen. Dette fører til uryddige trafikkforhold og kan skape problemer, spesielt 
mellom syklister og bilister. Det meste av boligbebyggelsen ligger på vestsiden av 
riksvegen. Gang- og sykkelvegen fanger dermed opp trafikken til/fra de fleste boligområ-
dene, uten kryssing av riksvegen. Det er mye boligbebyggelse fra sentrum og helt utover 
mot Enga.   

Fra Haukeveien til Stub er det varierende bredde og i tillegg bratt. Det medfører at syklister 
kan holde høy hastighet. Gang- og sykkelvegen videre sørover fra Haukeveien har mange 
avkjørsler og kryss. Den har estetisk et ”billig” preg med 2,5 km lang strekning med 
betongstein som trafikkskille mot kjørevegen. 

De siste 2 km fra Thorøya til Enga er det gang- og sykkelveg med ca 3 m grøft som 
trafikkskille. Strekningen Enga – Hem i Larvik mangler gang- og sykkelveg. Denne 
strekningen er en ”missing link” i et ellers sammenhengende gang- og sykkelvegsystem i 
området. 

På strekningen Store Bergan vei - Lofterødveien er det tosidig gang- og sykkelveg.  

Transportfunksjon:  
Gang- og sykkelvegen gir kobling mellom sentrum og boligområdene i sør/vestre deler av 
kommunen, samt Jotun fabrikker og Thorøya industriområde. Gang- og sykkelvegen gir 
også atkomst til strandområder og spesielt til rekreasjonsområdet Granholmen.    
 
 

 
 
 
 
”Nasjonal sykkelrute 1” ble skiltet i 1995. Denne følger Hystadveien fra Stubb og tar av 
mot vest ved Store Bergan vei, følger så Store Bergan vei til Haneholmveien og følger 
denne videre sørover. 

”Vår” rute 1 følger delvis, men er også et alternativ til ”nasjonal sykkelrute 1”, som tar av 
mot vest og følger Haneholmveien.  
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Figur 4-1. Rute 1 

 
Bilde 4-1: Hystadveien syd for kryss med Haukeveien  

Trafikkdata 
Trafikkmengden i Hystadveien er i størrelsesorden 13.000 ÅDT nær sentrum og reduseres 
til 4.200 ved Larvik grense. Trafikken her er preget av mye lokaltrafikk samt tungtransport 
til/fra Industriområdene til Jotun og Thorøya. 
 
Sykkelulykker: Det er registrert 6 sykkelulykker langs denne ruta i perioden 1999 – 2008. 
Alle ulykkene er lettere skader. 

Forslag til tiltak 
• Sikring av kryssingspunkt i Strandpromenaden (gjennomført 2007) 
• Gjennom Badeparken er det asfaltert gang- og sykkelveg (gjennomført 2006) 
• Langs sjøen ved Ulabrand er det anlagt gang- og sykkelveg fra Strand-

promenaden til Stub (gjennomført 2008) 
• Vurdere avkjørsels- og krysssanering langs Hystadveien, for dermed å redusere 

gang- og sykkelvegens funksjon som atkomstveg  
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• Vurdere estetisk utbedring av den del av gang- og sykkelvegen som har be-
tongstein som trafikkskille 

• Gang- og sykkelveg fra Enga til Hem i Larvik 
• Skilting av ruta med sykkelvegvisningsskilt 
 
 

 
Bilde 4-2, Hystadveien mot Larvik grense. Det bør være sammenhengende gang- og sykkelveg 
langs rv 303 mellom Sandefjord og Larvik.  

Planstatus 
Gang- og sykkelveg, avkjørselssanering og kryssutbedring vil normalt kreve regulerings-
plan. Utbedring av eksisterende anlegg kan skje innenfor dagens veggrunn. 

Konsekvenser 

Avkjørselsanering og kryssutbedring vil normalt kreve grunnerverv.  

 

Kostnader: Anleggskostnader: 

Oppgradering av eksisterende anlegg Haukeveien Store Beran vei:  5 mill. kr 

Ulabrand       2 mill. kr 

Enga – Hem      6 mill. kr 

 

 
Bilde 4-3: Granholmsletta
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    Figur 4-2 Snitt for Hystadveien rv 305 
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4.3 Rute 2: Torggata – Holmbrua - Hystadveien – Bugårdsgata – 
Bugårdsbakken - Krokemoveien  
Strekning 
Total lengde er 4,3 km. Denne sykkelruta starter i sentrum ved torget, følger Torggata 
vestover, følger Holmbrua/Pukkestadveien under Sandefjordsveien, Hystadveien, 
Bugårdsgata og Bugårdsbakken som leder opp mot Sandefjord videregående skole. Rute 
2 er også hovedatkomst til Bugårdsparken. Følger så Krokemoveien helt til Raveien ved 
industriområdet på Skolmar. Krokemoveien er i kommuneplanen er vist som lokalveg 
mellom Raveien og Ringveien. Nytt E 18-kryss på Langåker aktualiserer behovet for tiltak i 
tilstøtende vegnett. 

 
Bilde 4-4 Fv265, Krokemoveien i området ved den videregående skolen 

Dagens forhold 
Torggata og Holmbrua er vanlige sentrumsgater. Hystadveien er en boliggate uten mye 
stigning. Det er derfor naturlig å sykle i disse gatene, men mye parkering gjør situasjonen 
uoversiktlig og gir fort konflikter, 

 

 
Figur 4-3 Rute 2 

Ruta følger Bugårdsgata og Bugårdsbakken. Krysset med Skiringssalveien er et 
problemområde for god og trygg trafikkavvikling. 
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Fra rundkjøring i Krokemoveien til kryss med Ringveien ligger det godt til rette for å 
anlegge sykkelfelt, men det vil bli behov for grunnerverv mellom Bugårdsdammen og 
Ringveien. Krokemoveien stiger jevnt opp mot Raveien og går gjennom boligområdet 
Krokemoa. 

 
Bilde 4-5 Krokemoveien, sett mot Bugårdsparken. 

I området ved videregående skole og mot Bugårdsparken er det et område med tosidig 
gang- og sykkelveg. Området har mye skoleungdom og er på tider av dagen et 
vrimleområde. Det er da vanskelig å ta seg fram på sykkel pga mange skoleelever.  

Transportfunksjon 
Rute 2 er ei direkte rute mellom sentrum og videregående skole samt Bugårdsparken. 
Vegen samler også trafikk fra flere boligområder, og ruta er også raskeste veg mellom 
sentrum og Skolmar næringsområde.  

 

Trafikkdata 
Trafikkmengden varierer sterkt og er høyest i Krokemoveien ved videregående skole (ca 
8000 ÅDT). Trafikken er lavest i øvre del av Krokemoveien ( ca 2000 i ÅDT). 

Sykkelulykker: Det er registrert 12 sykkelulykker langs denne ruta i perioden 1999 – 2008, 
derav 1 alvorlig ved videregående skole. 

Planstatus 
Behov for regulering i Bugårdsbakken og deler av Krokemoveien. 

Forslag til tiltak 
• Oppgradering av undergang under Sandefjordsveien (gjennomføres høsten 

2008) 
• Sykkelfelt i Hystadveien, Bugårdgata (gjennomføres høsten 2008) 
• Sykkelfelt i Krokemoveien fram til kryss med Ringveien 
• Skilting av ruta med sykkelvegvisningsskilt 

Konsekvenser 
• Foreslått tiltak vil kreve grunnerverv 

Kostnader 
Plan- og anleggskostnader:  25.000.000 kr. 

 



Hovedplan for sykkel i Sandefjord –  Høringsutgave okt 2007                                                        side 25                   Statens vegvesen Region Sør  /  Sandefjord kommune  /  ASPLAN VIAK AS  

 
  Figur 4-4 Snitt av Krokemoveien ved videregående skole 
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  Figur 4-5 Snitt av Krokemoveien på strekningen Stadionveien - Ringveien 
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4.4 Rute 3: Prinsensgate - Sandefjordsveien - Moveien 
Strekning 
Total lenge på ruta er 2,7 km. Sykkelruta starter i Prinsens gate, krysser Landstads gate i 
plan, går videre i separat gang- og sykkelveg langs vestre side av Sandefjordsveien fram 
til kryss med Moveien, følger Moveien helt til Raveien. 

Dagens forhold 
Prinsens gate er en åpen sentrumsgate og fungerer som en sykkelvennlig gate uten 
spesiell tilrettelegging for syklistene. Ruta krysser Landstads gate i plan og krysser 
Sandefjordsveien i egen gang-/sykkelbru. Videre opp langs Sandefjordsveien forbi 
sykehustomta ligger gang- og sykkelveien godt skjermet, har fin estetisk utforming og har 
ingen spesielle konfliktpunkter. Det er behov for sikringstiltak i gangfeltet i Landstads gate 
ved Ruklaparken. Dette gjennomføres høsten 2008. 

Strekningen mellom Skiringssalveien/Tempokrysset og Peder Bogens gate har vesentlig 
dårligere standard enn strekningen nærmere sentrum. Her er det behov for opprustning og 
sikring av myke trafikanter forbi parkering, avkjørsler og kryssing av gater. Videre opp 
Moveien er det separat gang- og sykkelveg i stigning til Frydenlund. Fra Frydenlund opp til 
Ringveien er det delvis fortausløsninger. Videre opp til Raveien er det boliggate med 
fortausløsning. 

 Bilde 4 – 6 : Sykkelrute 3 går videre opp langs Moveien. Det er også kobling til bru over Moveien 
videre til Mo terrasse. 

 
Figur 4-6 Rute 3 
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Bilde 4-7 Gang- og sykkelvegen slutter langs Moveien ved Frydenlund.  

Avslutningen av gang- og sykkelvegen ved Frydenlund fører syklistene ut i Moveien og det 
er delvis fortausløsning opp til Raveien. På denne strekningen er det mye boligbebyggelse 
og behov for egne tiltak for syklister. 

Transportfunksjon:  
Kort og rask rute for syklister fra Haukerød, Nygård og Mo mot sentrum 

Trafikkdata 
Trafikkmengden er i Sandefjordsveien er over 10.000 ÅDT 
Fartsgrensen  i Moveien er 50 km/t 
 
Sykkelulykker: Det er registrert 9 sykkelulykker i perioden 1999 – 2008. Alle ulykker er 
utenom strekningene med gang- og sykkelveg.  

 

 

 

 

 

Forslag til tiltak 
• Sikring av kryssing av Landstads gate (gjennomføring 2008), Skiringssalveien 

og Peder Bogens gate markeres med skilt, lys og siktutbedring 
• Det er behov for å utbedre forholdene mellom Skiringssalveien og Peder Bogens 

gate. Et mulig tiltak kan være avkjørselssanering 
• Fra Frydenlund foreslås Moveien utbygd med sykkelfelt opp til Raveien. På 

østsida av vegen bør det foreslåtte sykkelfeltet bygges helt fram til Mo terrasse 
• Anlegge trygt kryssingspunkt for systemskifte i kryss med Frydenlund   

 

 
Bilde 4- 8 Moveien mellom Ringveien og Raveien.  

Det forutsettes anlagt sykkelfelt, som vil kreve noe grunnerverv. 
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Planstatus 
Tiltakene kan gjennomføres innenfor dagens vegareal med unntak av strekningen mellom 
Skiringssalveien og Peder Bogens gate samt øvre del av Moveien.  

Konsekvenser 
• Grunnerverv og arealinngrep 

Kostnader 
Plan- og anleggskostnader:  11.000.000 kr  
 

 
Bilde 4- 9. Moveien på tilnærmet samme sted som figuren ved siden av viser 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figur 4-7 Snitt av Moveien mellom Mo terrasse og Frydenlund 
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4.5 Rute 4: Storgata - Dølebakken - Lingelemveien - Bottenveien  
Strekning 
Ruta starter ved Torget og følger Storgata opp til krysset med Dølebakken og rv 303 
(Gokstadveien). Går under Vestfoldbanen og følger Dølebakken opp til krysset med 
Lingelemveien. Følger videre Lingelemveien gjennom boligområdene på Åbol. Ruta følger 
videre Bottenveien opp til Raveien.  Lengde 4,9 km 

Dagens forhold 
Storgata er en sentral handlegate og atkomst til sentrum fra nordre og østre deler av 
Sandefjord. Dølebakken leder sentrale boligområder ned mot sentrum. Bakken er bratt 
nederst og det er naturlig for syklister å sykle i gata. Fortauene er  smale. Det er i dag ikke 
lagt spesielt til rette for syklister i Dølebakken, og enkelte steder er det svært trangt. 
Direkte avkjørsler fra boliger i det bratte og smaleste partiet av Dølebakken øker dessuten 
ulykkesrisikoen. Framtidig etablering av sykkelfelt vil sikre syklistene godt. Breddeutvidelse 
ved jernbaneundergangen vil gi vesentlig bedre forhold for alle trafikanter. Stigningen flater 
ut i Lingelemveien og kryssingen av Ringveien. Ovenfor Ringveien er det i dag et parti 
med gang- og sykkelveg før sykkelruta fortsetter uten noen form for tiltak fram mot 
Bottenveien og videre til Raveien. 

 
Bilde 4-10: Bildet viser strekningen nær toppen av det bratteste partiet i Dølebakken 

 
 

Figur 4-8 Rute 4  
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Figur 4-9, snitt i trangt parti i Dølebakken 

 

  Bilde 4-11. Lingelemveien 

Langs øvre del av Dølebakken og Lingelemveien er det mindre stigning og muligheter for 
å gjennomføre tiltak, forutsatt noe grunnerverv. Sykkelfelt vil fungere godt i dette området. 
Etter kryssing av Ringveien er det i dag etablert gang- og sykkelveg fram til Åbolsaga.  
Endring til sykkelfelter på hver side og fortau vil gi sykkelruta et ensartet preg.

 
Bilde 4-12. Lingelemveien ved Åbolsaga 

Det er i dag ingen tiltak for verken gående eller syklende langs Bottenveien. Det er 
moderat sykkeltrafikk i området og utvidede skuldre bør være en akseptabel løsning. 

Transportfunksjon:  
Hovedrute mellom sentrum og boligområdene Breidablikk og Åbol. Dessuten kobling 
mellom Raveien, Ringveien  og sentrum.  

Trafikkdata 
Trafikkmengden i Dølebakken ca. 6000 ÅDT 
Fartsgrensen er 50 km/t 

Sykkelulykker: Det er registrert 3 sykkelulykker i Dølebakken og 4 sykkelulykker i 
Lingelemveien i perioden 1999 – 2008 
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Forslag til tiltak 
• Sykkelfelt med fortau fra Landstads plass til Ringveien. 
• Utvidet skulder for sykkeltrafikk fra Ringveien til Raveien.  

 

Planstatus 
Det må gjennomføres reguleringsplan i Dølebakken og langs Lingelemveien fram til 
Ringveien for å sikre nødvendig vegbredde. 

 

Konsekvenser 

Foreslåtte tiltak langs Dølebakken og Lingelemveien vil kreve grunnerverv 

 

Kostnader 
Plan- og anleggskostnader: 
Landstads plass – Ringveien   27.000.000 kr 
Ringveien – Raveien     9.000.000 kr 
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4.6 Rute 5: Gokstadveien - Helgerødveien - Årøveien  
Strekning 
Samlet lengde på ruta er 4,5 km. Ruta starter på Landstads plass og følger Gokstadveien. 
Sykkelruta følger så eksisterende gang- og sykkelveg langs Helgerødveien og går ut 
Årøveien helt til ferjekaia på Enge. Hele denne ruta er en del av ”nasjonal sykkelrute 1” 

 
Bilde 4-12 Gokstadveien, sett i retning mot sentrum. 

Dagens forhold 
Fra Landstads plass til nedre Gokstadvei har vegen en sammensatt funksjon som 
hovedveg, boliggate og adkomst til næringseiendommer. Fra sentrum til nedre Gokstadvei 
er det fortau på sydsiden av riksvegen. Fra nedre Gokstadvei langs Gokstadveien til 
Nilsesvingen og videre langs Helgerøveien til Årøveien er det gang- og sykkelveg. 
 
Ruta følger Årøveien og videre via Engeveien til Enge brygge. Denne delen av ruta har 
ikke gang- sykkelveg.  

 

 

Fig 4-10 Rute 5 

    
Figur 4-11, Snittet i Gokstadveien, vist i motsatt retning i forhold til foto i venstre kolonne 
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Bilde 4-13, Årøveien, sett i retning mot Engø 

Endepunktet er Engø ferjekai, hvor det sommerstid går rutebåt til Veierland og Nøtterøy.  

Helgerødveien, Årøveien og Engeveien er del av nasjonal sykkelrute 1 og går gjennom et 
fint åpent kulturlandskap. 

Trafikkdata 
Trafikken varierer sterkt på denne sykkelruta og er naturligvis størst inn mot Sandefjord 
sentrum. Mellom sentrum og Gokstad er trafikkmengden 8000 – 9000 i ÅDT.  

Helgerødveien har ca 3500 ÅDT, men ut Årøveien antas trafikken til ca 500 i ÅDT nær 
krysset med rv 303 og under 100 i ÅDT ut mot Enge. Sommerdøgntrafikken på Årøveien 
antas å være vesentlig høyere enn årsgjennomsnittet. 

 

 
Bilder 4-14 Viser skilting av nasjonal sykkelrute 1, ut mot ferjekaia på Engø, men denne skiltingen 
kan forbedres. 

 

Sykkelulykker: Det er registrert 6 sykkelulykker på Gokstadveien og 4 sykkelulykker på 
Helgerødveien i perioden 1999 – 2008. 

Forslag til tiltak 
• Etablere sykkelfelt fra kryss med Dølebakken til Nedre Gokstadvei 
• Gang- og sykkelveg langs Årøveien til Solløkkakroken 
• Utvidet skulder fra Solløkkakroken til Engeveien  

Det er størst behov for å utbedre strekningen fra Nedre Gokstadvei til sentrum. På 
Gokstad kommer det også sykkeltrafikk fra østre deler av Ringveien og fra Råstad-
veien. Det er derfor naturlig å legge inn et systemskifte fra gang- og sykkelveg til 
sykkelfelt mot sentrum ved krysset med Nedre Gokstadvei. 
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Planstatus 

I forbindelse med bygging sykkelfelt i Gokstadveien, vil det være behov for eiendoms-
inngrep i trange partier, og det bør derfor forutsettes utarbeidelse av reguleringsplan i 
dette området. 

Det vil bli behov for mindre arealinngrep på Årøveien for å utvide skulder.  

 

Konsekvenser 

Etablering av sykkelfelt mellom Dølebakken og Nedre Gokstadvei krever grunnerverv. 
Behov for grunnerverv langs Årøveien må vurderes nærmere.  

 

Kostnader 

Plan- og anleggskostnader:  14.000.000 kr. 
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4.7 Rute 6: Torget – Thaulows gate – Kamfjordgata – Kilgata – 
Hegnaveien – Østerøyveien 
Strekning 
Total lengde på ruta er 4,5 km. Ruta starter på Torget og går østover langs Solvold 
restauranter. Krysser Museumsgata og fortsetter videre inn Thaulows gate og Kamfjord-
gata. Følger Kilgata til Hegnaveien og videre fram til krysset med Østerøyveien. Sykkelruta 
følger så Østerøyveien til Skjellvika. 

Dagens forhold 
Sykkelrute 6 starter i bygater med lite trafikk. Gang- og sykkelveg langs Solvold 
restauranter og krysningspunkt i Museumsgata utredes i 2009. Thaulows gate og 
Kamfjordgata er gate med liten trafikk. Østre del av Kilgata, Hegnaveien og Østerøyveien 
har i dag gang- og sykkelveg fram til Hafallbrekka. Hafallbrekka er skiltet som gang- og 
sykkelveg. Langs Østerøyveien videre fram til Skjellvika er det ikke gang- og sykkelveg.  
 
Hegnaveien og Kilgata samler også trafikk fra Vardeveien, Gjekstadveien og Heimdal-
veien.  

Østerøya er viktig målpunkt for friluftsliv.  

 
Bilde 4 – 15. Hegnaveien like før Heimdal 

 
Figur 4-12 Rute 6 
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Transportfunksjon:  
Sykkelrute som samler mange brukere mellom boligområder og sentrum. Dessuten viktig 
rekreasjonsrute.  

 

Trafikkdata 
I Kilgata er ÅDT ca 17500, Hegnaveien har ca 7000 i ÅDT mens Østerøyveien har ÅDT på 
4200 ved Heimdal som gradvis reduseres utover til under 1000 i ÅDT ved Skjellvika. I 
sommersesongen har Østerøyveien vesentlig mer trafikk. 

Sykkelulykker: Det er registrert 10 sykkelulykker langs denne ruta, derav 9 mellom 
sentrum og Heimdal. 

 
Bilde 4 16 Gang- og sykkelveg langs Østerøyveien nord for Gokstad skole 

 

 

 

Forslag til tiltak 
• Skilting av sykkelruta i gatene Thaulowsgate og Kamfjordgata. (gjennomføres 

2009) 
• Sykkelveg med fortau gjennom parken ved kurbadet (gjennomføres 2009) 
• Sikring av kryssing av Museumsgata (gjennomføres 2009) 
• Sikring av kryssing av Kilgata ved Berggren (gjennomføres 2009) 
• Gang- og sykkelveg langs Østerøyveien fra Hafallbrekka til Skjellvikaveien 

(gjennomføres 2009) 

Kostnader: Plan- og anleggskostnader: 4.000.000 kr 

   Figur 4-13 Snitt i Hegnaveien ved Uranienborg veien 
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4.8 Rute 7: Berggren - Kilgata – Vesterøyveien 
Strekning 
Ruta starter ved Brødrene Berggren og følger Kilgatas sydside via ”Bayer street” fram til 
Vesterøyveien. Følger Vesterøyveien forbi krysset med Framnesveien og krysset med 
Industriveien, videre utover forbi Vesterøya skole, Smørstein, Langemyr og avsluttes på 
Vøra.  Rutas lengde er 8,3 km 

 

Dagens forhold 
Tyngdepunktet for Sandefjord sentrum er i ferd med å forskyves mot sør-øst. Det er viktig 
å legge til rette for gående og syklende i denne moderne bydelen. 
 
Kryssing av Kilgata ved Brødrene Berggren er en barriere for syklister og fotgjengere.  
Syklister fra sentrum benytter Kilgata og ”Bayer street” ut til Vesterøyveien. Gang- og 
sykkelvegen på sørsida av Kilgata har relativt mye gang- og sykkeltrafikk.  

Langs Vesterøyveien er gang- og sykkelvegen skilt fra kjørevegen med rabatt eller 
kjettinggjerde (se bildet neste side).   

Vesterøyveien har sammenhengende gang- og sykkelveg fram til Smørstein.  

 
Bilde 4-17, Vesterøyveien opp til Industriveien 

Bildet viser er en uheldig løsning både trafikksikkerhetsmessig og estetisk (jfr  kap 3).  

 
 

Figur 4-14 Rute 7 
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Figur 4-15 , snitt i Vesterøyveien opp mot Industriveien 

 
Bilde 4 – 18 Bildet over viser kryssingspunkt etter Industriveien der gang- og sykkelvegen skifter 
side. 

 

Transportfunksjon: 
Sykkelruta samler mange brukere mellom boligområder og sentrum og ruta er dessuten en 
viktig rekreasjonsrute.  

 

Trafikkdata: 
Vesterøyveien har ca 17500 i ÅDT ved Kilgata.  Etter krysset med Framnesveien synker 
trafikkgrunnlaget vesentlig. 

Det er registrert 8 sykkelulykker i langs denne sykkelruta i perioden 1999– 2008. 
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Bilde 4- 19, Vesterøyveien sør for Hagalia 

 

Forslag til tiltak 
• Opparbeidelse av sykkelveg med fortau langs sørsida av Kilgata mellom Berg-

gren og Vesterøyveien og videre langs Vesterøyveien fram til kryss med Fram-
nesveien 

• Utbedring av avkjørsler, frisikt og trafikkskille mellom Framnesveien og Industri-
veien  

• Utvide vegskulder på strekningen Smørstein – Vøra (planlegging startet 2008) 
 

Planstatus 
Det er rom for sykkelveg med fortau innenfor gjeldende reguleringsplaner for Kilgata og 
Vesterøyveien. 
 
 

 

 

 

Konsekvenser 
 
Erverv og arealinngrep i Kilgata og deler av Vesterøyveien i henhold til gjeldende 
reguleringsplaner. 

Grunnerverv må også påregnes flere steder på strekningen Smørstein - Vøra. 

 

Kostnader 
Plan- og anleggskostnader:  28.000.000 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-16, snitt av Vesterøyveien ved Verningen  
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4 
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4.9 Rute 8: Framnesveien - Veløyveien 
Rutebeskrivelse:   
Ruta starter i kryss med Vesterøyveien og følger Framnesveien og Veløyveien fra til 
Vesterøyveien ved Vesterøya skole. 

Dagens situasjon: 
Framnesveien har en viktig transportfunksjon til boligområder og næringsingsarealene 
Framnes- og Vindalområdet.  
Det er mye trafikk på den nordligste delen av strekningen. Fra Langestrandveien syd og 
videre sørover er trafikkbelastningen lavere.  
Fra Langestrandveien nord er det ikke anlegg for gående og syklende fram til Industriveien 
(se bildet under) og videre sørover til Vesterøyveien.  

 
Bilde 4-20.Framnesveien mellom Langestrandveien syd og Industriveien. 

 

 
Figur 4-17 Rute 8 
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Bilde 4-21 Veløyveien mellom industriområdet og Tangenbukta med forholdsvis bred skulder. 

Transportfunksjon: 
Veg for planlagt og eksisterende bebyggelse bolig/næring på Framnes. Videre samleveg 
for boligfelt sørover via Veløyveien til Vesterøyveien. Vegen fungerer også som atkomst til 
rekreasjonsområdene Asnes og Tangenbukta. 

Ulykker 

Det er registrert 4 sykkelulykker i perioden 1999 - 2008 

Forslag til tiltak 
• Sykkelveg med fortau fram til Langestrandveien Nord  
• Sykling i kjørebanen fra Langestrandveien nord til Industriveien. Fartsreduksjon 

bør også vurderes 
• Gang- og sykkelveg fra Industriveien og fram til Vesterøyveien 

 

 

Planstatus 
Det foreligger reguleringsplan for deler av Vesterøyveien og Framnesveien fra Kilen og 
fram til Langestrandveien syd.  

Utvidelse til gang- og sykkelveg langs Veløyveien vil kreve reguleringsplan.  

 

Konsekvenser 
• Erverv og arealinngrep 

 

Kostnader:   Sykkelveg     15 mill kr 

 Gang- og sykkelveg  15 mill kr 
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4.10 Rute I: Peder Bogens gate – Sandefjordsveien – Skiringssalveien 
– Peter Castbergs gate 
Strekning 
Ruta går fra rundkjøring ved videregående skole og følger Peder Bogens gate ned til bru 
over Sandefjordsveien. Egen gang- og sykkelveg langs Sandefjordsveien ned til 
Tempokrysset og følger videre Skiringssalveien og Peter Castbergs gate forbi jernbane-
stasjonen og stopper i krysset med Dølebakken (rute 4).  
 

Dagens situasjon 
Sykkelruta følger Peder Bogens gate som er en forholdsvis bred gate med fortau. Gang- 
og sykkelveg i bru over Sandfjordsveien går ned til Tempokrysset. Fra Tempokrysset i 
Sandefjordsveien er det sykkelfelter fram til jernbanestasjonen. Videre østover til 
Dølebakken er det svært smalt.  
 

Transportfunksjon 
Vest for Sandefordsveien er ruta sentral atkomst til videregående skole. Øst for 
Sandefjordsveien samler denne ruta mange brukere mot jernbanestasjonen. Dessuten er 
ruta en passasje gjennom byen i nordkanten av sentrum.  
 

Trafiikkdata:  
Dagens trafikkbelastning er ca 12.000 i ÅDT ved jernbanestasjonen. 
 
Ulykker 
Det er registrert 3 sykkelulykker i perioden 1999 - 2008 

Forslag til tiltak 
• Opparbeidelse av sykkelfelt i Peder Bogens gate  
• Oppmerking av sykkelfelt i Skiringssalveien og Peder Castberg gate (gjennomfø-

res 2008 mellom Tempokrysset og jernbanestasjonen)  
 

Planstatus 
Det er ikke mulig å anlegge sykkelfelt i Peder Bogens gate uten regulering. Fra 
jernbanestasjonen til Dølebakken er det behov for arealer på jernbaneområdet. Dette vil 
kreve regulering.  

 
Figur 4-18 Rute I 
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Konsekvenser 

• Erverv og arealinngrep 

• Antar noe grunnerverv mellom Jernbanestasjonen og Dølebakken samt i Peder 
Bogens gate 

Kostnader 

Plan- og anleggskostnader:  10 mill. kr. 

 
Bilde 4-22 Peder Bogens gate sett mot Krokemoveien 
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4.11 Rute II: Ringveien - Haslebakken 

 

Strekning 
Ruta går i ring rundt nordre og østre deler av sentrale Sandefjord, starter i vest i kryss med 
Krokemoveien og ender i Gokstadveien. Total lengde er ca 5 km 

 

Dagens forhold: 
• Det er mange boligområder inn mot Ringveien. Stedvis er det felles atkomstveg-

løsning med gang- og sykkelvegen. Mange skolebarn bruker denne gang- og 
sykkelvegen 

• Det er gang- og sykkelveg fra Krokemoa til Breidablikk samt det siste stykket 
ned mot Hasle/Gokstad med unntak av 900 m fra Lingelemveien til Frøyas vei 
(som planlegges for bygging i 2009) 

• Ringvegen fungerer som samleveg fra boligfelt samt skoleveg for skolene som 
ligger forholdsvis nær Ringveien 

• Vegen kobles mot hovedsykkelrutene 2, 3, 4 og 5 
• Trafikkbelastningen varierer mye avhengig av nærheten til kryss med overordnet 

vegnett.  

 

Transportfunksjon 
Ringvegen er en hovedveg som fordeler trafikken rundt sentrum. Ringveien leder 
sykkeltrafikk mellom boligområder og utfartsområder.  
 
Ulykker 
Det er ikke registrert sykkel ulykker i perioden 1999 - 2008 

 
Figur 4-19 Rute II 
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Forslag til tiltak: 
• Bygging av 900 m ny gang- og sykkelveg langs Ringveien 
• Sikring av enkelte kryssingspunkt 
• Siktforholdene i avkjørsler bør gjennomgås med tanke på å utbedre siktforholde-

ne 

 

Planstatus 

Det er ikke behov for regulering. 

Sikt i avkjørsler forutsettes utbedret uten plantiltak.  

 

Konsekvenser 

Mindre behov for grunnerverv og arealinngrep 

 

Kostnader 

Plan- og anleggskostnader:  7 mill. kr. 
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4.12 Rute III: Raveien (Stokke grense – Larvik grense) 
Strekning 
Vegen er gamle sørlandske hovedvei, og har god standard, men det er mye randbebyg-
gelse langs vegen. Lengde   11 km. 

Dagens forhold 
Det er varierende løsninger for syklistene langs vegen, men store deler har gang- og 
sykkelveg med 3 m rabatt. Pga. mye randbebyggelse er gang- og sykkelegen ofte også 
atkomstveg til boliger.  

 
Bilde 4-23 Nær Stokke grense 

Fra kommunegrensa mot Stokke til krysset Raveien X Lingelemveien er det ikke særskilt 
tilbud til syklister, men vegen har bred skulder. 

Fra krysset Raveien X Lingelemveien til Torpveien er det gang-og sykkelveg. 

Ved krysset Raveien X Torpveien er Raveien sykkeltrasè og atkomstveg over 2-300m, 
mens biltrafikken går via Fokserød.  
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Figur 4-20 Rute III 
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Bilde 4-24 Haukerød 

Videre sørover er det gang- og sykkelveg fram til Haukerød. Gjennom Haukerød er det 
gjennomført trafikksikkerhetstiltak med fortau og gang- og sykkelveg. Sørover til Lasken er 
det fortausløsning. Sør for Lasken er det bred skulder til Larvik grense. 

 

Transportfunksjon 
Sykkelruta samler opp spredt bosetting langs tidligere E 18. Når Raveien rustes opp med 
sammenhegende gang- og sykkelveg / sykkelfelt, vil den fungere som en viktig lenke 
mellom Sandfjord by og de nye næringsområdene på Fokserød. Sykkelruta kan bli en 
enda viktigere arbeids-, turist-, tur- og treningsveg gjennom Vestfold dersom Raveien 
rustes opp som en sammenhengende sykkelrute. 

 

Trafikkdata 
Ved Larvik grense er trafikken ca 3800 i ÅDT, ved Haukerød er det ca 6500 i ÅDT og fram 
mot Fokserød er det ca 4900 i ÅDT. Videre mot Stokke grense faller trafikken vesentlig. 

Det er registrert 5 sykkelulykker langs denne ruta i perioden 1999 – 2008. 

Videre bør det vurderes tiltak for å sikre en god gjennomgående sykkelveg ved 
rundkjøringen Raveien/Torpveien.  

 
Bilde 4 -25, Ravien ved Fevang 

 

 

Forslag til tiltak 
• Gang- sykkelveg og sykkelfelt i kjørebanen fra Stokke grense til Innfartsveien og 

fra Åsrumveien til Skolmar 

 

Planstatus 

Deler av strekningene krever reguleringsplan 
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Konsekvenser 

• Erverv og arealinngrep 

 

Kostnader 

Plan- og anleggskostnader:  10.000.000 kr 

 

 

 
Bilde 4-26, Eksempel på god stedlig tilpassing langs Raveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prinsippløsning for gang-og sykkelveg og sykklefelt 
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4.13 Sammenstilling – behov for tiltak på hovedsykkelnettet 
Tabell 4-1 (under) oppsummerer behov for tiltak og kostnader på hovedsykkelvegnettet i 
Sandefjord.  I kostnadsoverslagene er det benyttet priser fra nylige Anslag-prosesser fra 
Statens vegvesen. Det er operert med gjennomsnittspriser, kostnadsanslaget skal ha en 
nøyaktighet på +/- 40%. 

 

Rute Strekning Mill. kr 
1 Torget – Standpromenaden – Hystadveien – Larvik grense 13 
2 Torggata – Holmbrua - Hystadveien – Bugårdsgata – Bugårdsbak-

ken - Krokemoveien 
25 

3 Prinsensgate – Sandefjordsveien - Moveien 11 
4 Storgata – Dølebakken – Lingelemveien - Bottenveien 36 
5 Gokstadveien – Helgerødveien – Årøveien 14 
6 Torget – Thaulows gate – Kamfjordgata – Kilgata – Hegnaveien – 

Østerøyveien 
  4 

7 Berggren - Kilgata – Vesterøyveien 28 
8 Framnesveien - Veløyveien 30 
I Peder Bogens gate – Sandefjordsveien – Skiringssalveien – Peter 

Castbergs gate 
10 

II Ringveien - Haslebakken   7 
III Raveien (Stokke grense – Larvik grense) 10 
 Sum kostnad for hovedrutene 188 
Tabell 4.1 

 

 

 

4.14 Prioritering av strekninger 
Tabell 4-1 viser en samlet oversikt over de viktigste tiltak på hovedsykkelvegnettet. Samlet 
sett er behov for tiltak på hovedsykkelvegnettet kostnadsberegnet til 188 mill kroner. 

Tidlig i planarbeidet ble det laget en digital vegmodell som gjorde det mulig å kjøre ATP-
beregninger. Resultatet av ATP-beregningene peker på hvilke strekninger som har høyt 
potensiale for mer sykkeltrafikk. Det bør veie tungt når nye tiltak skal prioriteres.  

Beregningene med ATP-modellen er nærmere omtalt i kapittel 6. 

 

Følgende kriterier bør legges til grunn ved prioritering av tiltak som skal gjennomføres 
først: 

• Tiltak som mange har nytte av og som er lette å gjennomføre 
• Antall syklister som vil bruke sykkelruta / den aktuelle strekningen 
• Hvordan eksisterende tilbud til syklister fungerer på strekningen 
• Trafikksikkerhet for alle syklistergrupper 
• Om det nylig er gjennomført tiltak på strekningen 
• Planlegge tiltak fra sentrum og utover 
• Tette ”hull” på  strekninger (”Missing links”) 
• Tiltak som inngår i større vegprosjekter 
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5 LOKALE  SYKKELRUTER 

5.1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder en beskrivelse av lokale ruter på sykkelvegnettet i Sandefjord.  
De lokale rutene supplerer hovedrutene ved enten å være alternative, parallelle ruter langs 
bolig- og samleveger eller ved at de har funksjon som atkomst til en av de 11 hovedrutene. 
Disse lokale rutene er viktige elementer i et samlet sykkelvegnett og prioritert 
utbygging bør derfor vurderes samlet for hovedruter og lokale ruter.  

Det er laget en kortere og enklere beskrivelse av de lokale rutene.  Standarden på disse 
rutene varierer. Noen går langs boligveger med lav trafikkmengde, fartsgrense 30 km/t og 
fartsdempende tiltak.  Andre ruter går langs hovedveger, både med og uten eget tilbud til 
syklister.   

For å lette oversikten er det lagt inn kartblad som viser hvor rutene går.   

De lokale rutene er nummerert med bokstavene a-t.: 

Tabell 5-1: Oversikt over lokale ruter 

Rute 
nummer 
 

Navn på lokale ruter  Hvilke hovedruter de kobles 
mot og eventuelt andre 
funksjoner 

a Kiserødveien 1 
b Store Berganveien 1 + rekreasjonsveg, del av 

nasjonal sykkelrute 1 
c Haukeveien 1 
d Fv 170 Haneholmveien 1 og 2 + rekreasjonsveg, del av 

nasjonal sykkelrute 1  
e Fv 170 Høsts gate / Pukkestadveien 

– Kjellbergveien - Skiringssalveien – 
Apolloveien - Lunaveien 

2 

f Hystadveien 1 og 2 
g Sportsveien 2 og III 
h Badeparken vest – Dronningens 

gate – Nedre Movei – Mo terrasse 
2, 3 og II 

i Modalveien II 
j Jupiters vei II 
k Midtåsveien - Mosserødveien 4, II og III 
l Råstadveien 5 

m Helgerødveien 5 

n Heimdalveien 5, 6 og II 
o Gjekstadveien - Buskveien 6 
p Østre del av Vesterøyveien 6 og 7 
q Vardeveien 6 og 7 
r Industriveien 7 og 8 
s Strandpromenaden - Kilgata 1, 6 og 7 
T Skiringssalveien vest 2 og 3 

 

Beskrivelsen av de lokale / regionale rutene omfatter følgende punkter: 

Rutebeskrivelse:  

Angivelse av hvor ruten starter og slutter og hvilke vegstrekninger de går langs 

 

Transportfunksjon:  

I forhold til aktuelle hovedruter 

 

Dagens standard:  

Kort beskrivelse av dagens tilbud til syklister 

 

Behov for tiltak: 

Vurdering av behov for tiltak. 
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5.2 Lokale ruter 
Rute  a Kiserødveien 

Rutebeskrivelse: Viktig forbindelse mellom Haneholmveien og Hystadveien.  

Transportfunksjon: Atkomstrute til hovedrute 1 og kobling til rute d.  

Dagens standard: Boligveg med blandet trafikk.   

Behov for tiltak og skilting: Det forutsettes sykling i gata uten spesiell sikring. Ingen fysiske 
tiltak ut over skilting. 

 

Rute b: Store Berganveien 

Rutebeskrivelse: Viktig forbindelse mellom Haneholmveien og Hystadveien.  

Transportfunksjon: Skoleveg og del av nasjonal sykkelrute 1. 

Dagens standard: Samleveg med blandet trafikk. Gang- og sykkelveg på strekning. 

Behov for tiltak og skilting: Skilting som nasjonal sykkelrute 1. 

 

Rute c  Haukeveien 

Rutebeskrivelse: Viktig forbindelse mellom Haneholmveien og Hystadveien  

Transportfunksjon: Atkomst til Virik idrettspark og skole.  

Dagens standard: Separat gang- og sykkelveg. 

Behov for tiltak og skilting: Ingen. 

 

Rute d:  Fv 170 Haneholmveien 

Rutebeskrivelse: Del av forbindelsesveg sammen med lokalrute a (Kiserødveien) til 
hovedrute 1. 

Transportfunksjon: Atkomstveg for spredt boligbebyggelse. Alternativ til hovedrute 1. 

Dagens standard: Smal enfelts veg med lite trafikk. Kurvatur og bredde tilsier lavt 
hastighetsnivå. Store deler reasfaltert i 2007. 

Behov for tiltak og skilting: Sykkelvegvisningsskilt. 

 
Bilde. 5-1 Fra Haneholmveien  
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Fig 5-1 Kartutsnitt for lokalrute a-d 
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Rute e: Høsts gate / Pukkestadveien - Kjellbergveien - Skiringssalveien - Apollo-
veien - Lunaveien  - turveg mot Krokemoveien (se figur 5.3) 

Rutebeskrivelse: Fra Hystadveien starter rute e med to alternative gater Høstsgate eller 
Pukkestadveien. Ruta fortsetter i Pukkestadveien som går over i Kjellbergveien, følger så 
Skiringssalveien langs Vestfoldbanen til jernbanekryssing i Apolloveien. Gjennom Gemini 
boligfelt følges Lunaveien og ruta fortsetter i turveg mot Krokemoveien.  

Transportfunksjon: Samleveg mot sentrum og atkomst mot Bugården ungdomsskole og 
Bugårdsparken. Rutas potensiale for økt sykling er stort pga kort avstand til sentrum og 
andre sentrale områder i byen. 

Dagens standard: Nærmest sentrum går ruta i den bratte Pukkestadveien. Store deler av 
ruta ble asfaltert og merket høsten 2008. Det er ingen tiltak for syklister i Kjellbergveien, 
Skiringssalveien, Apolloveien og Lunaveien. 

Behov for tiltak: Sykkelfelt i Høsts gate, Pukkestadveien og Kjellbegveien fram til Hane-
holmveien (gjennomført høsten 2008). Videre er det behov for gang- og sykkelveg fram til 
Apolloveien. Videre foreslås sykling i boligvegene og deretter gang- og sykkelveg over 
Virikjordet til Krokemoveien. 

 
Bilde 5-2 Fra Pukkestadveien 

 
Fig 5-2 Snitt i Pukkestadveien    

 

Rute f: Hystadveien (kartutsnitt, figur 5.3) 

Rutebeskrivelse: Boliggate med eldre villabebyggelse.  

Transportfunksjon: Atkomstveg for boliger. Denne delen av Hystadveien er en viktig 
forbindelsesvei mellom hovedrute 1 og 2. Ruta kobler områder i sør/vest opp mot 
Bugården og videregående skole.  

Dagens standard: Atkomstveg med blandet trafikk.  

Behov for tiltak og skilting: Sykkelvegvisningsskilt. 
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Rute g: Stadionveien - Bugårdsparken (se fig 5.3) 

Rutebeskrivelse:  Gang- og sykkelveg gjennom Bugårdsparken.  

Transportfunksjon: Atkomst til svømmehall og Bugårdsparken. 

Vegen er raskeste sykkelveg mellom sentrum og nye Sandefjord stadion (komplett.no-
arena) og Pindsle næringsområde. Denne vegen har en viktig funksjon både som 
sykkelveg til idrettsaktiviteter og til arbeidsplasser. 

Dagens standard: Sykkelvegene gjennom Bugårdsparken har delvis preg av å være 
turveger og det er mangelfullt skiltet.  

Behov for tiltak og skilting: Oppgradering av gang- og sykkelvegen med asfaltdekke, 
skilting og vegbelysning. 

 
Bilde 5 -3  fra Bugårdsparken 
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Rute h: Badeparken vest – Dronningens gate – Nedre Movei – Mo terrasse  

Rutebeskrivelse: Ruta følger Dronningens gate fra Hjertnespromenaden, krysser 
jernbanesporet og fortsetter videre opp Nedre Movei og Mo terrasse.  

Transportfunksjon: Atkomst til sentrum og jernbanestasjonen fra Moveien og Nedre Movei. 
Vegen er en ”short cut” fra Moveien til jernbanestasjonen. God kobling til mange 
sentrumsfunksjoner.  

Dagens standard: Sykling i kjørebanen i Dronningens gate. Signalregulert og bom ved 
plankryssing av Vestfoldbanen. Ingen tiltak i Nedre Movei og Mo terrasse. 
 
Behov for tiltak:  
Sikring av kryssing i Skiringssalveien (gjennomført høsten 2008), med siktutbedring, bedre 
belysning og bredere fortau.  
Ved kryssing av Vestfoldbanen bør det på sikt legges inn en planskilt kryssing. Dette 
krever også omlegging av lokalvegnettet. Tiltaket er naturlig å vurdere nærmere ved 
endringer i stasjonsområdet.  
Ingen spesielle tiltak i Nedre Movei og Mo terrasse. 

 
Bilde 5-4 Foto fra Mo terrasse (Sett retning mot sentrum) 
 

 
 
 
Bilde 5-5 Foto fra Nedre Movei , kryssing av Vestfoldbanen  (Sett retning mot sentrum) 
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Fig 5-3 Kartutsnitt for lokalrute e-h 
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Rute i: Modalveien 

Rutebeskrivelse: Boliggate mellom Ringveien og Mo terrasse.   

Transportfunksjon: Viktig forbindelse til sentrum for områdene nord for Ringveien.  

Dagens standard: Atkomstveg som er skiltet som sykkelveg. Ruta har lite biltrafikk. 

Behov for tiltak: Opprettholde dagens skilting som gang- og sykkelveg. 

 

Rute j: Jupiters vei 

Rutebeskrivelse: Boliggate mellom Ringveien og Mosserødveien.   

Transportfunksjon: Kobler sammen boligområder nord for Ringveien. Sentral skoleveg til 
Mosserød skole. 

Dagens standard: Atkomstveg i boligområde.  

Behov for tiltak: Opprettholde dagens situasjon. 

 

Rute k: Midtåsveien - Mosserødveien 

Rutebeskrivelse:  Ruta starter øverst i Dølebakken, krysser Ringveien og fortsetter 
Mosserødveien fram til Raveien. 

Transportfunksjon: Kobler sammen områdene langs Raveien, Mosserødveien, Ringveien 
og Midtåsveien ned til Dølebakken og videre til sentrum. 

Dagens standard: Boliggater med forholdsvis lite trafikk. 

Behov for tiltak: Sykling i vegbanen fra kryss med Dølebakken til nord for Mohøyveien 
(Bergsvea). Videre opp til Raveien foreslås utvidet skulder. 

 

Rute l: Råstadveien 

Rutebeskrivelse: Ruta går i Briskerveien fra Nedre Haslevei, følger videre Haslebakken 
fram til Råstadveien og følger så Råstadveien til Unnebergveien.  

Transportfunksjon: Samleveg for spredt bebyggelse i nordøstre deler av kommunen samt 
boligfeltene på Unneberg. 

Dagens standard: Det mangler gang- og sykkelveg over en strekning på ca 200 m langs 
Haslebakken fram til krysset med Råstadveien. Langs Råstadveien er det gang- og 
sykkelveg fram til Unnebergveien. 

Behov for tiltak: Anlegge ny gang- og sykkelveg langs Haslebakken. 

Sikring av kryssingspunktet Briskeveien x Haslebakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-4 Snitt Råstadveien 
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 Fig 5-5 Kartutsnitt for lokalrute i - l 
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Rute m: Helgerødveien 

Rutebeskrivelse:  Ruta følger Helgerødveien fra Årøveien til Nesskogveien.   

Transportfunksjon: Hovedveg (”nedreveg til Tønsberg”). Del av nasjonal sykkelrute 1. 

Dagens standard: Separat gang-og sykkelveg langs strekningen.  

Behov for tiltak:: Sykkelvegvisningsskilt. 

 

Rute n: Heimdalveien 

Rutebeskrivelse: Fra rundkjøring i ”Nilsesvingen” til kryssen med Østerøyveien.  

Transportfunksjon: Hovedveg og forlengelse av ringvegtraséen.  

Dagens standard: Svært smal med mange uoversiktlige avkjørseler og mangler gang- og 
sykkelveg. 

Behov for tiltak: Bygge ny gang- og sykkelveg 600m. Sikring av kryssingspunkt og 
avkjørselssanering. Sykkelvegvisningsskilt.  

 

Rute o: Gjekstadveien - Buskveien 

Rutebeskrivelse: Samleveg gjennom boligområdene på Gjekstad. 

Transportfunksjon: Sykkelvegen går sentralt gjennom boligområdene og knytter seg til rute 
6 på Heimdal.. 

Dagens standard: Det er gang- og sykkelveg langs Gjekstadveien ca 1 km inn i 
boligområdet. Videre er det blandet trafikk i boliggate med 30 km/t og fartshumper. 

Behov for tiltak: Sykkelvegvisningsskilt. 
 
Rute p. Østre del av Vesterøyveien 

Rutebeskrivelse: Vesterøyveien fra rundkjøring i Kilen til Sandefjord båtforening. 

Transportfunksjon: Hovedveg ut mot Vesterøya.  

Dagens standard:  God gang- sykkelveg.  

Behov for tiltak og skilting: Ingen. 
 
 

 
Fig 5 -6 Foto langs Vesterøyveien 
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Fig 5-6 Kartutsnitt for lokalrute m - p 
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Rute q: Vardeveien 

Rutebeskrivelse:  Strekningen går fra rundkjøring i Kilgata opp mot Kamfjord og Varden 
som er et konsentrert utbyggingsområde. 

Transportfunksjon: Samleveg for boligfelt med kort avstand til sentrum. 

Dagens standard: Sykkelfeltet er merket fram til Kamfjordåsen. 

Behov for tiltak: Utbygging av sykkelfelt fra Kamfjordåsen til Ringkollen. 

 

Rute r: Industriveien  

Rutebeskrivelse: Strekningen går fra Vesterøyveien til Veløyveien.  

Transportfunksjon: Hovedveg til industri- og boligområder. Knytter sammen Vesterøyveien 
og Veløyveien/Framnesveien.  

Dagens standard: Blandet trafikk, ingen spesielle tiltak for syklister. 

Behov for tiltak : Utbygging av gang- og sykkelveg. 

 

Rute s: Strandpromenaden - Kilgata 

Rutebeskrivelse:  Går fra Hesteskoen innerst i havnebassenget langs Strandpromenaden, 
videre delvis over parkeringsareal fram mot Kilgata. 

Transportfunksjon: Sammmen av sykkeltrafikk fra Park hotell til Brygga. Viktig både som 
arbeidsveg og rekreasjonsveg.   

Dagens standard: I dag er det fortau langs strekningen, men det er konflikt med 
parkeringsareal og havneterminal. Strekningen har ingen spesielle tiltak for syklister. 

Behov for tiltak: Konkret løsning må utredes nærmere.  

 

 

 

 

 

 

Rute t: Skiringssalveien  

Rutebeskrivelse:  Strekningen mellom Tempokrysset og Bugårdsgata. 

Transportfunksjon: Hovedveg, viktig forbindelse mellom sentrum og boligområdene vest fr 
Sandefjordsveien.   

Dagens standard: Sykkelfelt etablert høsten 2008. Konfliktfylt kryssing av Sandefjordsvei-
en i Tempokrysset. 

Behov for tiltak: Sikring av kryssing i Tempokrysset  

 

 

 

 

 

 
Bilde 5 – Vardeveien, Sykkelfelt er markert    
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Fig 5-7 Kartutsnitt for lokalrute q - t 
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5.3 Oppsummering – behov for tiltak på lokale ruter 

Tabell 5-2 viser en oppsummering av de tiltak som identifisert og kostnadsberegnet for 
lokale ruter.  

 
Rute Strekning Mill. kr 
a Kiserødveien   
b Store Berganveien   
c Haukeveien   
d Haneholmveien  
e Høsts gate / Pukkestadveien – Kjellbergveien - Skiringssalveien – 

Apolloveien - Lunaveien  - turveg mot Krokemoveien 
 13 

f Hystadveien   
g Stadionveien - Bugårdsparken  4 
h Badeparken vest – Dronningens gate – Nedre Movei – Mo terrasse  1 
i Modalveien   
j Jupiters vei   
k Midtåsveien - Mosserødveien  3 
l Råstadveien  2 
m Helgerødveien   
n Heimdalveien   
o Gjekstadveien – Buskveien   
p Østre del av Vesterøyveien   
q Vardeveien  3 
r Industriveien  6 
s Strandpromenaden - Kilgata  5 
t Skiringssalveien  
 Sum tiltak på lokale ruter  37 

Tabellen viser tiltakene på lokale ruter hvor det er anbefalt å anlegge nye sykkelveger eller 
sykkelfelt.  

 

For å prioritere blant lokalrutene kan bl.a. følgende kriterier legges til grunn: 

• Lokal ruter som er viktig ”mateveg” hovedrutene 

• Lokal rute som kan føre til økt kollektivbruk. 

• Manglende lenke i en sammenhengende rute  
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6 BEREGNINGER MED ATP-MODELLEN 

 

6.1 Generelt 
ATP-modellen viser beregninger av potensialet for sykkeltrafikk i Sandefjord. Verktøyet 
som har blitt benyttet til disse beregningene er Asplan Viak AS egen beregningsmodell 
ATP-modellen. Beregningene har blitt utført av sivilingeniør Ida Øvren. 

 

6.2 Metoder 
ATP-modellen 

ATP-modellen (areal- og transportplanleggingsmodellen) er et GIS-basert planverktøy til 
bruk i areal og transportplanlegging. Modellen er utviklet av Asplan Viak med støtte fra 
Norges forskningsråd og Statens vegvesen. I dette prosjektet er ATP-modellen brukt 
sammen med digitale data om bosted og arbeidsplasser for å beregne potensial for 
sykkeltrafikk på vegnettet.  

Modellen er en kombinasjon av en metode og et planverktøy som er utviklet for å vise 
sammenhengen mellom arealbruk, transportbehov og transporttilgjengelighet. Metoden 
viser hvordan man kan bruke stedfestede data om bosetting og arbeidsplasser sammen 
med digitale kart for de ulike transportmidlene (gang, sykkel, bil og kollektiv), for å 
gjennomføre tilgjenglighetsanalyser i et geografisk informasjonssystem. Planverktøyet 
inneholder rutiner som forenkler arbeidet med å tilrettelegge de digitale transportsysteme-
ne og foreta analyser.  

Detaljeringsnivået på grunnlagsdataene er meget høyt og gjør det mulig å foreta 
skreddersydde analyser som passer til de aktuelle problemstillingene en treffer på i areal- 
og transportplanleggingen. Modellen har mange bruksområder og kan benyttes på 
analyser på kommune/fylkesplannivå til saksbehandling på prosjektnivå. I prinsippet kan 
metodikken benyttes på alle transportformene (gang, sykkel, bil og kollektiv). 

Som en oppfølging til nasjonal sykkelstrategi, ble ATP-modellen videreutviklet i 2004. 
Dette for å kunne være et planleggingsverktøy til bruk i arbeidet med å definere et 
hovedvegnett for sykkeltrafikk. Hensikten var å lage rutiner for å tilrettelegge digitale 
sykkelvegnett der hastigheten på veglenkene varierer med helningen på hver veglenke. 
Rutinene for å beregne sykkeltrafikk på vegnettet ble også videreutviklet.  

ATP-modellen beregner syklistens rutevalg som korteste rute ut fra reiselengde eller 
reisetid. Det er i disse beregningene brukt reisetid som parameter. 

Fra bedriftsdata kan en hente informasjon om hvor den enkelte bor (på grunnkretsnivå) og 
arbeider. Med dette vet vi både start og endepunkt for arbeidsreisene i det aktuelle 
området.  

Reisevaneundersøkelser gir informasjon om sammenhengen mellom sykkelandel og 
reiselengde, og med det kan man regne ut hvor stor andel av arbeidstakerne som 
potensielt sykler til arbeidet. Ved bruk av ATP-modellen kan en så videre finne ut hvilke 
reiseruter som er raskest for hver arbeidstaker, og fra dette beregne potensialet for 
sykkeltrafikk vist som et trafikkstrømskart for området. 

 

Grunnlagsdata 

Sykkelnettet som er brukt i beregningene er etablert med basis i Elveg (levering pr 2005) 
for region sør. Elveg er et elektronisk vegnett og omfatter alle kjørbare veger som er lengre 
enn 30 meter. Elveg er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Statens Kartverk, Statens 
Vegvesen og Telenor Mobils datterselskap Transport Telematikk. Selve veggeometrien 
hentes fra den digitale Vegdatabasen - Vbase. Informasjon om restriksjoner på 
veglenkene hentes fra Statens vegvesens Vegdatabank. 

Siden syklister har mulighet til å benytte gang og sykkelstier i tillegg til det vanlige 
vegnettet er nettet supplert med gang- og sykkelveger som er vesentlig for tilgjengelighe-
ten for syklister. I prosjektet har det ikke vært rom for å utarbeide et komplett digitalt gang- 
og sykkelnett for området. E18 og deler av riksveg 305 er i tillegg ”stengt av” i beregninge-
ne siden disse ikke er åpne for sykkeltrafikk. 

Bedriftsdataene inneholder informasjon fra bedriftene fra SSBs Bedrift- og foretaksregister, 
mens informasjon om de ansatte er fra trygdeetatens arbeidstaker/arbeidsgiverregister. 
Dataene er à jour pr 2004.  
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Arbeidsreisematrise 

 

Etablering 

Bedriftsdataene inneholder informasjon om hvor den enkelte arbeidstaker bor (på 
grunnkretsnivå) og arbeider (på bygningsnivå). Med disse opplysningene vet vi dermed 
både start og endepunkt på arbeidsreisene i prosjektområdet.  

I dette prosjektet har vi tatt utgangspunkt i de som bor og arbeider innenfor Sandefjord 
kommune.  

Arbeidsreisematrisen inneholder alle reiser med målpunkt i Sandefjord kommune. Matrisen 
brukes videre som grunnlag for å beregne antallet arbeidstakere med målpunkt i 
Sandefjord, som potensielt velger sykkel som reisemiddel på arbeidsreisen.  

Sykkeltrafikk-matrise 

Reisevaneundersøkelser gir informasjon om sammenhengen mellom bruk av sykkel på 
arbeidsreise og reiselengde, og kan også gi oversikt over hvor stor del av arbeidstakerne 
som bruker sykkel til/fra jobb. For Sandefjord har det ikke vært enkelt å finne en slik 
sammenheng. 

RVU 2005 fra TØI, gir denne avstandfordelingen i Sandefjord. De har her ikke skilt mellom 
gange og sykkel og det er vaskelig å kunne bruke disse tallene til å si noe om arbeidsrei-
ser og sykkelandel. 

Avstand Sykkelandel 
> 1 km 71 % 
1 – 2.9 km 34 % 
3 – 4,9 km 18 % 
5 – 9,9 km 10 % 
10 – 19,9 km 4 % 
< 20 km 9 % 
Tabell 1:Reiser på sykkel/ til fots. Sammenhengen mellom reiselengde (i km) og g/s andel 
( i % av alle arbeidsreiser) 

For å finne en sammenheng mellom reiselengde og sykkelandel har vi i stedet brukt 
erfaringstall fra andre tilsvarende prosjekt på Lillestrøm/Stømmen og Kongsberg. 

 

Andelene vi da kom fram til vises i tabell 2. På de korteste reisene er andelen lagt noe 
høyere enn hva vi vet er sykkelandelen i Sandefjord i dag, siden erfaringer viser at 
sykkelandelene er større på arbeidsreiser enn hvis man ser alle reiser under ett.  

Avstand Sykkelandel 
> 1 km 10 % 
1 – 2.9 km 8 % 
3 – 4,9 km 6 % 
5 – 9,9 km 3 % 
10 – 19,9 km 2 % 
< 20 km 1 % 
Tabell 2:Arbeidsreiser på sykkel. Sammenhengen mellom reiselengde (i km) og 
sykkelandel ( i % av alle arbeidsreiser) 

 

Beregningene i ATP-modellen 

Gjennom arbeidsmatrisene er start og målpunktet for alle reisene kjent. For å ha konkrete 
punkt å beregne i mellom er det laget et senterpunkt (tyngdepunkt) i hver grunnkrets.  

Ved bruk av ATP-modellen beregnes så avstandene mellom senterpunktene fra alle 
grunnkretsene der arbeidstakerne bor. Andelen fra tabell 1 benyttes for å finne sannsynlig 
andel sykkelandel mellom hver av relasjonene, og antall personer som det kan forventes 
at sykler på denne reisen for hver av grunnkretsene. Dette gir da til sammen en 
arbeidsreisematrise for sykkelturer med endepunkter i det definerte området.   

Med denne matrisen som utgangspunkt kan man beregne korteste reiserute fra hver av 
turene i bostedsgrunnkretsene inn til hvert av målpunktene. Dette trafikkstrømskartet for 
arbeidsreisene gir et sannsynlig bilde av hvilke ruter som arbeidstakerne vil velge og hvor 
mange syklister som vil benytte seg av denne ruten. Interntrafikken i den enkeltegrunn-
krets er ikke med i beregningene, slik at beregningene kun viser trafikken mellom 
grunnkretsene i studieområdet.   

Beregningene gir tilslutt et trafikkstrømskart over all sykkeltrafikken i området.  
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6.3 Kort om resultatene 
Resultatene vises i kartet Sandefjord Trafikkvolum, 12.10.2006 

Innenfor prosjektområdet er det ingen lenker som har høyere døgntrafikk enn ca 200 
syklister, og flere av lenkene er helt uten sykkeltrafikk.   

Strekningen med flest syklister går langs Kilen nærmere bestemt Kilgata og Brygga. 
Denne strekningen har ca 200 syklister. Årsaken til dette er at en her samles trafikk fra 
Framnes, Vesterøya og Østerøya som skal til eller gjennom sentrum. 

Videre ser vi at det er mange syklister som kommer Raveien nordfra, samt at det er mange 
som kommer gjennom Bugårdsparken og videre ned mot sentrum. 

Av særegne funn er det diagonalen sør i sentrum som utpeker seg som et satsningsområ-
de. Det er mange som har raskeste veg til arbeid gjennom sentrum. Det vil derfor være 
viktig å ta dette med seg i en videre utvikling av hovedsykkelnett for Sandefjord.  

Det er viktig å huske på at resultatene fra ATP-modellen kun er tilnærminger til hva som 
skjer i virkeligheten. Modellen tar ikke hensyn til attraktiviteten til rutene annet enn at de 
har kort reisetid. Dette fører da til at rutene som blir tegnet opp ikke nødvendigvis er 
”svaret” i forhold til hva man finner ute i det virkelige liv. Modellen viser i hvilken retning 
strømmene går og forholdet mellom rutene. Dette må planleggerne ta hensyn til når de 
bruker modellberegningene som verktøy til videre planlegging.  

6.4 Usikkerhet i beregningene 
I hver grunnkrets er det laget et senterpunkt. Disse blir så plassert i grunnkretsens 
matematiske midtpunkt. Siden punktet er plassert slik det er, kan det få innvirkninger på 
presentasjonen av de potensielle trafikkstrømmene.  

En annen feilkilde er mangel på data om hvordan andelen syklister fordeler seg etter 
avstand fra målpunktet. Også her har det vært nødvendig med antakelser.  
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Fig 6-1: Trafikkvolum (døgn) 

Utskrift av ATP-modell for Sandefjord 
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7 SYKKELPARKERING  

7.1 Utforming av sykkelparkering 
For å gjøre sykling attraktivt og lettvint, bør det etableres sykkelparkering ved viktige 
målpunkter.  

Følgende krav bør stilles til sykkelparkering: 
 Sykkelparkeringen bør være tilgjengelig og lett å betjene.  
 Sykkelparkeringen bør ha stativer hvor det er mulig å låse både hjul og ramme slik at 

sykkelen står trygt 
 Sykkelparkeringen bør gi mulighet for å parkere alle typer sykkel (for eksempel må 

det være plass for brede dekktyper).  
 Sykkelparkeringen bør utformes slik at det ikke skader sykkelen (f.eks. med overfylte 

anlegg, skarpe kanter o.l.)  
 Sykkelparkeringen bør være solid 
 Sykkelparkeringen bør i enkelte tilfeller kunne beskytte mot vind og vær (f.eks. ved 

langtidsparkering av sykkelen).  
 Sykkelparkeringen bør være nær aktuelt målpunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6-1 viser eksempler på sykkelstativer 
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7.2 Plassering av sykkelparkering 
I Sandefjord er aktuelle målpunkter: 

Boligområder  
Boligbebyggelsen består av en blanding av eneboliger/rekkehus hvor en parkerer sykkelen 
på egen grunn, men også noen områder med blokker. I forbindelse med større 
boligkomplekser bør det planlegges spesielt for å sikre felles sykkelparkeringsplasser.   

Arbeidsplasser  
Sykkelparkering ved arbeidsplasser vil øke sykkelens attraktivitet som transportmiddel til 
og fra jobb. Parkeringen bør legges i umiddelbar nærhet til arbeidsplassens inngang eller 
gjerne innendørs eller under tak, slik at en kan sette seg på en tørr sykkel etter endt 
arbeidsdag.  
 
Skoler 
Sandefjord videregående skole, barne- og ungdomsskole. 
 

Serviceområder  
I områder med butikker, kaféer, bibliotek, kino o.l. vil de syklende ha behov for å parkere 
sykkelen for en kortere periode. Parkering bør legges opp med mange og enkle anlegg 
framfor store sentrale anlegg som fører til lengre avstander til fots. 
 

Bussholdeplasser 
For å tilrettelegge for kombinasjonsreiser sykkel og buss er det viktig med sykkelstativer 
ved bussholdeplasser.  Disse bør helst være under tak og legges i tilknytning til leskur. 

 

 
Figur 6-2: Sykkelparkering ved Jotun fabrikker  

Utfartsområder/badestrender 
Bugårdsparken er et aktuelt målpunkt for sykkelturer. Det samme gjelder i stor grad alle 
badestrendene i kommunen. Mange velger sykkel når de skal på stranda. Vanskelige 
parkeringsforhold til bil kan være en grunn for å sette den igjen hjemme., men da er det fint 
om noen hadde lagt til rette med gode låsemuligheter på Vøra og andre steder. 
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Figur 6-3: Sykkelparkering ved Sandefjord stasjon. Her trengs et bedre tilbud!  

 
Knutepunkter for kollektivtransport  
For å kunne tilby et reelt alternativ til bilbruk, må sykkel og kollektivtransport knyttes 
sammen til et integrert transporttilbud. Sykkelparkering ved kollektive knutepunkter bør 
vies spesiell oppmerksomhet. Og gjerne utformes slik at de beskytter mot vind og vær 
ettersom langtidsparkering vil forekomme. På jernbanestasjonen i Sandefjord er det ofte 
vanskelig å finne sykkelparkeringsplass med gode låsemuligheter. 

  

Figur 6-4: Eksempel: Sykkelparkering under tak ved Lillestrøm stasjon 

 
Figur 6-5: Eksempel: Sykkelparkering under tak ved Lillestrøm bussterminal 
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7.3 Krav til opparbeidelse av sykkelparkeringsplasser i 
bygningsvedtektene 
Sandefjord kommune bør innarbeide krav til sykkelparkeringsplasser ved planlagte større 
boligkomplekser i sine bygningsvedtekter. Hvilket nivå en slik norm skal ha, bør diskuteres 
nærmere, men kan illustreres med eksempler fra Oslo kommunes parkeringsnorm (fra 
2003). Her er kravet at det skal etableres 1-2,5 sykkelparkeringsplasser per leilighet / 
studentbolig (avhengig av leilighetens størrelse), og at minst 25% plassene skal være 
under tak.  

På tilsvarende måte har Oslo kommune krav til opparbeidelse av sykkelparkeringsplasser 
ved næringsbygg og offentlige bygg/skoler. Kravet til antall plasser variere i forhold til type 
næring (forretning, kontor), men for alle gjelder at minst 50% av plassene skal ha 
overbygg. Det anbefales at Sandefjord kommune innarbeider en tilsvarende norm for 
sykkelparkering i sine bygningsvedtekter. Nivået på normen må avklares nærmere.  

 

7.4 Kostnader  
Prisene vil variere med størrelsen og standard på anlegget. Kostnadene som oppgis er 
basert på middels store anlegg med varige materialer og utstyr.  

Belegg: 2 m² pr sykkelparkeringsplass 

 Asfalt med kant av storgatestein:  kr 900 pr sykkel 

 Plasstøpt betong:   kr 1500 pr sykkel 

Sykkelstativ: fastboltet stativ   kr  900 pr sykkel 

Tak:  ekskl belegg og stativer  kr 5500 pr sykkel 

 

Sykkelparkeringsplass med stativ koster  kr 2200 pr sykkel 

Sykkelparkeringsplass med stativ+tak koster  kr 8000 pr sykkel 

 

Alle kostnader er oppgitt ekskl mva. 10% uforutsette utgifter er inkludert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 6-6: Sykkelparkering i tilknytning til parkeringshus på Hvidts plass 
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8 SYKKELVEGVISNING  

8.1 Generelle prinsipper for sykkelvegvisning i Sandefjord 
I henhold til skiltnormalene (håndbok 050, Trafikkskilt) skal skilt nr.751 – 757 anvendes 
ved vegvisning for sykkeltrafikk.  Vegvisningen kan følge gate/veg, separat gang/ sykkel-
veg eller sykkefelt. Det er krav om kontinuitet i vegvisning. Sykkelruter bør dermed ikke 
skiltes føre det er laget en samlet plan for sykkelruten eller rutenettet. 

Følgende prinsipper gjelder for sykkelvegvisning 
- Visningsmål bør være knutepunkt eller kjente steder, og må fastsettes etter en 

samlet plan for vedkommende rute eller rutenett.  
- Skiltene skal ikke plasseres sammen med andre vegvisningsskilt. 
- Skiltene karakteriseres ved en egen bunnfarge og av et fast symbol for sykkel.  

Sykkelsymbolet er gitt en framtredende plass i skiltet.  
- Vegvisningsskilene har ingen regulerende betydning og kan derfor ikke erstatte 

de bla ”Sykkelveg (nr. 520) eller ”Gang- og sykkelveg (nr. 522). 

Det er spesielt viktig å skilte sykkelruter som ikke følger hovedveg for biltrafikk.  

Anbefalte skilttyper for vegvisningsskilt  
Skilt nr. Type rute Plassering

753 Hovedruter Plasseres i kryss og knutepunkt hvor flere 
sykkelruter møtes. 

755 Hovedruter Enkelte steder med angivelse av avstand 
til målpunkt. 

751 Lokale ruter Vegvisningsskilt for lokale ruter.  

Tabell 7-1: Skilttyper 

 

Figur 7-1: Anbefalte sykkelvegvisningskilt  

 

 

Skilt nr. 751 Vegviser til lokale ruter 

                                                                 
Skilt nr. 753 til Knutepunkter    

8.2 Visningsmål i Sandefjord 
Start og sluttmål for hovedrutene kan være: 

- Store Bergan 
- Krokemo/Bugården 
- Haukerød 
- Breidablikk /Klinestad 
- Gokstad / Engø 
- Østerøya 
- Vesterøya 
- Sandefjord torg 
- Sandefjord stasjon 

Aktuelle skoler – andre viktige målpunkter: 

Det vil ikke bli skiltet ruter i Sandefjord, kun kjente visningsmål, avstand til disse, og 
infotavler i sentrum og på andre viktige punkter  

Nasjonal rute 1 er allerede skiltet gjennom Sandefjord kommune.  
 




