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AV 

Sandefjord kommune har vedtatt å vurdere tomt og igangsetting av regulering for en mulig ny 

skole på Vesterøya. En eventuell ny skole vil eventuelt erstatte de tre skolene Ormestad, 

Framnes og Vesterøy. Det er fire tomter med til sammen fem lokaliseringer av skolebygget som 

er aktuelle. Denne rapporten vurderer fordeler og ulemper ved de fire tomtene/fem 

lokaliseringene i et trafikkfaglig perspektiv.  

Det er også utarbeidet forslag til behov for infrastrukturtiltak på grunn av den nye skolen. 

Forslagene omfatter både dimensjonering av antall parkeringsplasser ved ny skole, samt tiltak i 

det offentlige vegnettet for øvrig. Løsning for slippsone/korttidsparkering og kollektivbetjening av 

den nye skolen er også omtalt. Vi viser til neste side for et fyldigere sammendrag. 
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Sammendrag 

Innledning 

Sandefjord kommune har vedtatt å vurdere tomt og igangsetting av regulering for en mulig ny barneskole 

(1.–7. trinn) på Vesterøya. En eventuell ny skole skal eventuelt erstatte de eksisterende skolene Ormestad, 

Framnes og Vesterøy. Det er fire tomter som er aktuelle, se figur under.  

 
På nordre tomt er det to alternativ for plassering av skolebygg, henholdsvis vest på tomten og øst på tomten. 

Dette gir til sammen fem alternativ som er vurdert: 

• Alternativ A: Nordre tomt, vestre alternativ 

• Alternativ B: Nordre tomt, østre alternativ 

• Alternativ C: Søndre tomt 

• Alternativ D: Kariåsen 

• Alternativ E: Skottåker 

Beregning av trafikk og parkering 

Den nye skolens turproduksjon er beregnet som vist i tabellen under. Fordelingen på reisemidler baserer seg 

på dagens reisevaner. 

 

Bilfører Bilpassasjer Kollektivt Sykkel Til fots Annet Sum Bilturer

Elevenes reiser 0 242 161 144 517 0 1064 403

Ansattes reiser 108 4 9 9 10 3 144 117

Sum 108 246 170 153 527 3 1208 519

Personturer på hverdag

Trafikant
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I henhold til beregningen vil elevene og de ansatte totalt gjennomføre 1208 turer. Drøyt 500 turer 

gjennomføres til fots, og cirka 150 turer gjennomføres på sykkel. Det er beregnet 170 kollektivturer og 350 

turer i bil. De 350 turene elever og ansatte gjennomfører i bil, gir til sammen 520 bilturer. Dette skyldes at 

foreldre som kjører videre etter å ha levert elever ved skolen, ikke er medberegnet i de 350 turene i bil. 

Behov for parkeringsplasser for bil er beregnet som vist under. Beregningen tar utgangspunkt i dagens 

reisevaner, men er justert for å ta høyde for at man har en ambisjon om noe lavere bilandel i fremtiden. 

• Ansattparkering: 40 

• Korttidsparkering: 25 plasser. Disse parkeringsplassene brukes av elever som blir fulgt inn til skolen 

• Slippsone: 10 plasser. Disse parkeringsplassene brukes av elever som går inn til skolen selv. 

• Totalt 75 plasser for bil 

Ved å forutsette noe færre parkeringsplasser for ansatte enn dagens reisevaner tilsier, er det flere ting som 

kan skje. Det er mulig man vil få større andeler reiser på andre reisemidler som buss, gange og sykkel. Det 

er også mulig at noen velger å parkere utenfor planområdet, nærmere bestemt ved idrettsplassen eller i 

nærliggende boliggater. I tillegg til parkeringsplassene vist over, anbefales det å etablere 120 

parkeringsplasser for sykkel. 

Grovvurdering av tomtene 

Det ble sett på 6 mulige avkjørsler for nordre tomt, se figur.  

 

For nordre tomt ble det vurdert av avkjørsel fra Vesterøyveien (avkjørsel 1 og 2) var den beste løsningen, 

fordi dette gir minst trafikkøkning i det lokale vegnettet. Ved nordre tomt, østre alternativ vurderes avkjørsel 

fra Vesterøyveien via Skottåker (avkjørsel 2) å være denne beste løsningen. Ulempen med alternativet er at 

man låser seg til avkjørsel i Vesterøyveien, samt at adkomstvegen kommer tett på eksisterende barnehage. 

For nordre tomt, vestre alternativ, vurderes avkjørsel fra Vesterøyveien ved nordenden av jordet (avkjørsel 1) 

som best. Det krever at det etableres en ny veg langs med jordet, noe som legger beslag på dyrket mark. 

Fordelen med plassering av parkeringsanlegg P1 er at man enkelt kan etablere avkjørsel fra Industriveien 
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via Husebygrenda (avkjørsel 3) i stedet, hvis det senere i planprosessen viser seg vanskelig å etablere 

avkjørsel fra Vesterøyveien. 

På søndre tomt ble det vurdert at kun Industriveien var aktuell som adkomstveg, selv om det i teorien kunne 

vært mulig å etablere avkjørsler fra lokale boliggater. 

På tomten Skottåker ble det vurdert at avkjørsel via vegen Skottåker er eneste aktuelle løsning. 

På tomten Kariåsen ble identifisert 5 mulige avkjørsler.  

 

Det ble vurdert at avkjørsel via Husebygrenda (avkjørsel 4) var beste løsning, men løsningen kan gjerne 

kombineres med en slippsone ved Vesterøyveien 159 (avkjørsel 1) om man får ervervet denne tomten. Dette 

reduserer ulempen med trafikkøkning lokalt i Industriveien, og i boliggaten Husebygrenda. Den viste vegen 

mellom Vesterøyveien 159 og klubbhuset kan i så fall etableres som G/S-veg kjørbar for brannbil. 

Vurdering av trafikksikkerhet på skoleveg 

I trafikksikkerhetsgjennomgangen, ble det identifisert behov for en rekke tiltak mange steder i vegnettet. Det 

er behov for en god del av disse tiltakene allerede i dagens situasjon, og vi omtaler ikke disse nærmere her. I 

stedet velger vi å vise behovene som oppstår fordi det etableres ny skole. Dette valget er tatt fordi et poeng 

med herværende rapport er å synliggjøre fordeler og ulemper med hver enkelt tomt. I 

trafikksikkerhetsvurderingen er alternativ E Skottåker vurdert helt likt som alternativ B nordre tomt østre 

alternativ 

Figuren på neste side oppsummerer vurderingene som er gjort. Følgende tegnforklaring gjelder: 

• Blå strek: behov for fortau i alle alternativ 

• Blå stiplet strek (Veløyveien mellom Asnesveien og Industriveien): behov for fortau allerede i dag, 

men behovet kan bli noe større ved etablering av ny skole. Vegen er skilt ut med egen fargekode 

fordi vi er usikre på hvor mye større behov vil bli med etablering av ny skole (alternativ rute finnes). 

• Oransje strek: behov for belysning i alle alternativ 
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• Rød strek: behov for strekningstiltak varierer mellom alternativene, se tekstboksen i figuren 

• Rød prikk: behov for tiltak i kryss varierer mellom alternativene, se tekstboksen i figuren 

• Sort prikk: behov for punkttiltak i alle alternativene, se beskrivelse etter figuren  

Alle strekninger er angitt med et nummer, mens alle kryssingspunkter er angitt med bokstav. Numrene og 

bokstavene i figuren korresponderer med nummer og bokstaver i den detaljerte gjennomgangen. I 

trafikksikkerhetsvurderingen er det forutsatt at det etableres gang- og sykkelveg slik den er regulert langs 

Industriveien. Dette forutsettes å bli utført i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Traseen ansees 

dermed å være trygg, og det er ikke behov for strekningstiltak langs Industriveien. 

Ikke alle tiltak er aktuelle for alle alternativ. I tekstboksene er det omtalt tiltak i alternativ A-D (se under 

«innledning» for forklaring til alternativene).  

Forskjellen mellom alternativene knytter seg grovt sett til behov for tiltak i Veløyveien. Med alternativ C 

forventer vi økt biltrafikk og gangtrafikk i denne vegen, og dermed økt behov for å etablere fortau. I alternativ 

D øker også biltrafikken, men gangtrafikken øker antakelig mindre enn i alternativ C. Dette skyldes at flere av 

fotgjengerne fra Vesterøya vil bruke Vesterøyveien, og ikke Veløyveien, i alternativ D. Behovet for tiltak i 

Veløyveien vurderes derfor noe mindre i alternativ D enn i alternativ C. I alternativ D vurderes det imidlertid 

også å bli behov for fortau i Husebygrenda. 

Det kan være komplisert og dyrt å få til fortau i Veløyveien på grunn av stedvis dårlig plass på siden av 

vegen. Det vil helt sikkert bli behov for grunnerverv. Behovet for tiltak langs Veløyveien og Husebygrenda 

kan reduseres dersom det etableres et anlegg for av- og påstigning i Vesterøyveien i alternativ C og D.  

Strekning 30 (Veløyveien mellom Asnesveien og Industriveien) er i dag trolig lite brukt av elevene ved 

Vesterøy skole. Når elevene overføres til ny skole, må det derimot forventes en viss økning i gangtrafikk på 

strekningen, selv om det finnes en alternativ rute. Vi mener at det er behov for å etablere fortau på denne 

strekningen på grunn av forholdsvis mye trafikk og fartsgrense 40–50 km/t. Dette behovet er til stede 

allerede i dag, men vil kunne bli noe økende på grunn av økt gangtrafikk. Imidlertid kan elevene gå en 

alternativ rute østover langs Veløyveien og deretter Korsvikveien, Husebyveien og eventuelt Husebygrenda 

for å komme til den nye skolen. 

Med alternativ A, B og E, som har avkjørsel fra Vesterøyveien, er det mindre behov for tiltak i Veløyveien. 

Disse to alternativene vurderes derfor som mindre komplisert å få til enn alternativ C og D.  

Oppsummert er det helt klart mulig å få trafikksikkerhetsmessig akseptable forhold med alle alternativer, men 

det er trolig minst komplisert å få til dette med alternativ A, B og E.   
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Kostnadsberegning 

For alle foreslåtte tiltak har vi gjort en enkel kostnadsvurdering basert på løpemeterpris eller stykkpris. Vi 

presiserer at kostnadsberegningene er usikre. Merk at utbedring av kryssene G og H som vist i figuren ikke 

lar seg kostnadsberegne med enhetspriser, og denne kostnaden kommer i tillegg. Slippsonen i 

Vesterøyveien 159 er grovt beregnet ved å ta kvadratmeterprisen på etablering av venteareal for gangfelt, 

det vil si 3333 kroner og multiplisere med tomtens areal. Det er i tillegg lagt til en tomtepris på 1,5 millioner 

kroner. 

 

Tabellen viser et investeringsbehov på cirka 9 millioner uavhengig av hvilket alternativ som velges. Det er 

fortauet i Vardeveien (strekning 2) som bidrar til størsteparten av kostnaden. Man kan legge merke til at 

dette tallet ikke inkluderer etablering av fortau langs Veløyveien mellom Industriveien og Veløyveien. Vi har 

valgt å vise denne kostnaden nederst i tabellen, siden det kan argumenteres for at behovet allerede er der i 

dag, og dermed ikke utløses av den nye skolen. 

Vi ser at alternativ A og B kun gir et investeringsbehov på cirka 0,5 til 1 million i tillegg til de 9 millionene som 

uansett bør investeres. I alternativ C er det behov for å investere drøyt 20 millioner utover de 9 millionene. 

Forskjellen ligger i at det i alternativ C og D blir større behov for tiltak i Veløyveien fordi biltrafikken her øker 

når avkjørsel legges til Industriveien. Forskjellen mellom alternativ C og D ligger i at det i alternativ D også er 

vurdert behov for å etablere fortau i Husebygrenda i tillegg til Veløyveien. Behovet for tiltak i Veløyveien 

vurderes å være noe større i alternativ C enn i alternativ D. Dette skyldes at flere av fotgjengerne fra 

Vesterøya vil bruke Vesterøyveien, og ikke Veløyveien, i alternativ D. Behovet for tiltak i Veløyveien og 

Husebygrenda kan reduseres dersom det etableres et anlegg for av- og påstigning i Vesterøyveien i 

alternativ C. 

   

Sammenstilling kostnader Kostnad Kommentar

Tiltak det er behov for i alle alternativ 8 835 000 Ekskl. strekning 30

Tiltak det er behov for i alternativ A (nordre tomt, vestre alternativ) 450 000

Tiltak det er behov for i alternativ B (nordre tomt, østre alternativ) 

og E (Skottåker)
1 275 000 + Kryssombygging

Tiltak det er behov for i alternativ C (søndre tomt) 11 500 000 + Kryssombygging

Tiltak de ter behov for i alternativ D (Kariåsen) 14 675 000 + Kryssombygging

Sum tiltak alternativ A (nordre tomt, vestre alternativ) 9 285 000

Sum tiltak alternativ B (nordre tomt, østre alternativ) og E 

(Skottåker)
10 110 000 + Kryssombygging

Sum tiltak alternativ C (søndre tomt) 20 335 000 + Kryssombygging

Sum tiltak alternativ D (Kariåsen) 23 510 000 + Kryssombygging

Tillegg for strekning 30 4 000 000
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Oppsummering av fordeler og ulemper 

Etter en utsilingsfase med grovvurdering av 6 løsninger for nordre tomt, 3 løsninger for søndre tomt, 1 

løsning for Skottåker og 5 løsninger for Kariåsen ble det for hver tomt valgt én adkomstløsning (to for tomt 

nord). Løsningene ble valgt ut fra en vurdering av mulighet for å etablere et trafikksikkert adkomstpunkt, 

fleksibilitet (mulighet til å velge alternative løsninger senere) og anleggsteknisk gjennomførbarhet. For de 

valgte løsningene er det gjort mer detaljerte vurderinger for fem alternativer for ny skole:  

• A: Nordre tomt – vestre alternativ. Avkjørsel fra Vesterøyveien via ny veg på vestsiden av jorde. 

• B: Nordre tomt – østre alternativ Avkjørsel fra Vesterøyveien via Skottåker. 

• C: Søndre tomt. Avkjørsel direkte fra Industriveien ved eksisterende sti langs nordende av et annet 

jorde. 

• D: Kariåsen. Avkjørsel via Husebygrenda med supplerende avkjørsel ved Vesterøyveien 159 

• E: Skottåker. Eksisterende veg Skottåker flyttes og brukes som avkjørsel fra Vesterøyveien. 

Fordeler og ulemper ved alternativene er presentert i tabellen under.  

Alt. Fordeler Ulemper 

A Oversiktlig, eksisterende avkjørsel i Vesterøyveien 

Minimerer lokal trafikkøkning 

Kan etablere parkering under høyspentlinjen. 

Kan enkelt erstattes med avkjørsel fra Industriveien 

Kan benytte kollektivløsning i Industriveien, som er 
lettere å få til enn i Ormestadvika i Vesterøyveien 

Minst behov for trafikksikkerhetstiltak. 

Trafikkøkning over eksisterende G/S-veg i 
Vesterøyveien 

Ny adkomstveg legger beslag på dyrket mark 

Mulig stigningsproblematikk gir utfordringer når det 
gjelder utforming av parkeringsareal 

Skrånende tomt og relativt trangt areal gir utfordringer 
hvis senere detaljering av løsning krever større areal. 

Lite realistisk med ekstra slippsone et stykke unna 
skolen, fordi denne slippsonen kommer i konflikt med 
reguleringsplan for boliger i Skottåker 

B Oversiktlig, eksisterende avkjørsel i Vesterøyveien 

Minimerer lokal trafikkøkning 

Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor 
barnehage 

Plant areal og god plass til å justere på trafikkareal i 
senere detaljering av løsning. 

Lite behov for trafikksikkerhetstiltak, kun 0,5 millioner 
kroner mer enn billigste alternativ (alternativ A) 

Relativt ukomplisert å etablere ekstra slippsone et 
stykke unna skolen (Industriveien) 

Fordrer parkeringsplass i øst (arkitektonisk mindre 
ønskelig, og låser seg til avkjørsel fra Vesterøyveien) 

Krever oppgradering av bussholdeplass i 
Ormestadvika i Vesterøyveien, noe som er 
utfordrende. 

Ny adkomstveg kommer tett på eksisterende 
barnehage. 

 

 

C Kan benytte kollektivløsning i Industriveien, som er 
lettere å få til enn i Vesterøyveien 

Gode muligheter for å etablere oversiktlig avkjørsel 

Slippsone plassert et stykke unna skolen reduserer 
trafikken i skolens umiddelbare nærhet. 

Relativt ukomplisert å etablere ekstra slippsone et 
stykke unna skolen (Vesterøyveien 159) 

 

Trafikkøkning over foreslått G/S-veg i Industriveien 

Gir større trafikkøkning lokalt enn avkjørsel i 
Vesterøyveien gjør. 

Gir større behov enn i dag for tiltak i Veløyveien, noe 
som er utfordrende og kostbart. Anslagsvis behov for 
21 millioner kroner mer for trafikksikkerhetstiltak enn 
for billigste løsning (alt. A). 

Relativt trangt areal gir utfordringer hvis senere 
detaljering av løsning krever større areal. 
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D Oversiktlig, eksisterende avkjørsel 

Plant areal og god plass til å justere på trafikkareal i 
senere detaljering av løsning. 

Kan benytte bussholdeplasser i både Industriveien og 
Vesterøy (Holtan nordre). Holdeplassen i 
Vesterøyveien ser ut til å være ukomplisert å utbedre. 

Mulighet for sambruk av idrettsbaner med idrettslaget 

Legger ikke beslag på dyrket mark 

 

Trafikkøkning over foreslått G/S-veg i Industriveien 

Anslagsvis behov for 24,5 millioner kroner mer for 
trafikksikkerhetstiltak enn for billigste løsning (alt. A).. 
Tilsvarende som alternativ C, men i tillegg behov for 
tiltak i Husebygrenda på grunn av økt trafikk her. 

I større grad enn andre tomter avhengig av en ekstra 
slippsone (for å redusere trafikk i boliggate). Bør 
suppleres med slippsone eller parkeringsplass på 
tomten Vesterøyveien 159. Dette krever grunnerverv 
som først kan skje i 2025, da det vil bli for dyrt før den 
tid. 

Overdekning av parkeringsplasser støtter ikke målet 
om mer miljøvennlige reiser 

E Oversiktlig avkjørsel i Vesterøyveien. Eksisterende 
avkjørsel saneres, så antall avkjørsler øker ikke. 

Minimerer lokal trafikkøkning 

Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor 
barnehage 

Lite behov for trafikksikkerhetstiltak, kun 0,5 millioner 
kroner mer enn billigste alternativ (alternativ A) 

Legger ikke beslag på dyrket mark 

Relativt ukomplisert å etablere ekstra slippsone et 
stykke unna skolen (Industriveien) 

Krever oppgradering av bussholdeplass i 
Ormestadvika i Vesterøyveien, noe som er 
utfordrende. 

Relativt trangt areal gir utfordringer hvis senere 
detaljering av løsning krever større areal. 

Fare for noe rotete trafikkareal for å betjene 
eksisterende barnehage og boliger 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Sandefjord kommune har vedtatt å vurdere tomt og igangsetting av regulering for en mulig ny barneskole 

(1.–7. trinn) på Vesterøya. En eventuell ny skole skal eventuelt erstatte de eksisterende skolene Ormestad, 

Framnes og Vesterøy. Det er fire tomter som er aktuelle. De fire tomtene er omtalt som nordre tomt, søndre 

tomt, Skottåker og Kariåsen. Sweco Norge AS har blitt engasjert av Sandefjord kommune for å gjennomføre 

mobilitetsvurderinger av de to tomtene. Mobilitetsvurderingen er dokumentert i foreliggende rapport, som 

består av følgende deler: 

• Innledning med bakgrunn og orientering (kapittel 1) 

• Beskrivelse av dagens situasjon (kapittel 2) 

• Beregning av trafikk og parkering (kapittel 3) 

• Grovvurdering av aktuelle adkomster ved de fire tomtene (kapittel 4) 

• Vurdering av trafikksikkerhet på skoleveg med anbefaling av tiltak på vegnettet (kapittel 5) 

• Gjennomgang av foreslåtte løsninger (kapittel 6) 

• Oppsummering av fordeler og ulemper ved de fem alternativene (kapittel 7) 

• Vedlegg: Notat med vegteknisk gjennomgang av Kariåsen og Skottåker 

• Vedlegg: Detaljert gjennomgang av trafikksikkerhet på skoleveg 

1.2 Orientering 

Figur 1 viser et oversiktskart der vi har vist skolekretsene for de tre skolene som vurderes erstattet av ny 

skole. De fire tomtealternativene for ny skole er også vist på figuren. I figur 2 har vi vist navn på noen veger 

og steder nær tomtene. Tomtene er grovt skissert. Hensikten med grovskissen er å vise tomtenes 

beliggenhet, og det er unøyaktigheter knyttet til de skisserte tomtegrensene. 
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Figur 1 – Eksisterende skolekretser og tomter for ny skole 
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Figur 2 – Navn på noen veger og steder nær de to tomtene, som er grovt angitt (kartkilde: NVDB) 
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2 Dagens situasjon 

2.1 Trafikkvolum i vegnettet (ÅDT) 

Figur 3 viser trafikkvolum i vegnettet i dagens situasjon. Tallene er oppgitt i årsdøgntrafikk (ÅDT), som er den 

totale trafikken som passerer en gitt vegstrekning på et år, delt på 365. Vi ser at ÅDT er 7000 på fv. 3056 

Vesterøyveien syd for krysset ved Industriveien. Nord for krysset er ÅDT 9000. Industriveien har ÅDT cirka 

3000. ÅDT på øvrige veger i området er mindre enn 1000. 

 

Figur 3 – Trafikkvolum (ÅDT) i vegnettet i dagens situasjon i henhold til NVDB (kartkilde: gulesider) 
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2.2 Kollektivtrafikk 

For nordre tomt og Skottåker er det holdeplassene Ormestadvika i fv. 3056 Vesterøyveien og Heimen i 

Industriveien som ligger nærmest. For søndre tomt og Kariåsen er Holtan Nordre i fv. 3056 Vesterøyveien og 

Vindal Industriveien i Industriveien nærmest. Avstanden til henholdsvis nordre og søndre tomt er vist i tabell 

1. 

Tabell 1 – Avstand til holdeplasser 

 

Alle holdeplassene betjenes av linje 3 Buer-Sandefjord-Larvik-Veldre. I nærheten av tomtene for ny skole er 

dette en ringrute, som vil si at bussen kjører forskjellige veger til og fra endeholdeplassen. Det motsatte av 

ringrute er en pendellinje, som kjører samme veg til og fra endeholdeplass. Ulempen med ringruter er at 

passasjerene får en omveg på enten turen eller returen. Dette ser man av kjøretraseen for linje 3, som er vist 

i figur 4. Man ser at en passasjer som kommer fra sentrum nord for kartutsnitt, og som skal gå av bussen på 

for eksempel Heimen, må sitte på en lang omveg før vedkommende kan gå av bussen. På turen tilbake er 

det derimot ikke så stor omveg. 

I forslag til trafikkplan for kollektivtrafikk 2019–2025 er det foreslått å endre rutetilbudet for å unngå ringruter. 

Ny rute 4 erstatter dagens rute 3 og skal gå Framnesveien-Industriveien og snu i krysset ved Vesterøyveien. 

Dette vil gjøre bussen noe mer konkurransedyktig mot bil enn det som er tilfelle i dag. Rute 168 er foreslått å 

gå langs Vesterøyveien til Tveitan og tilpasses skoletider. 

 

 

Holdeplass Avstand Holdeplass Avstand

Nordre tomt - vest (alt. A) Ormestadvika 350 Heimen 250

Nordre tomt - øst (alt. B) Ormestadvika 150 Heimen 750

Søndre tomt Holtan Nordre 800 Vindal Industriveien 150

Skottåker Ormestadvika 70 Heimen 700

Kariåsen Holtan Nordre 450 Vindal Industriveien 600

Industriveien
Tomt

Vesterøyveien
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Figur 4 – Kjørerute for linje 3 

Rute 3 har 2 avganger per time. Holdeplassen Ormestadvika betjenes også av rute 168. Denne har kun 3 

avganger per retning per dag, men av disse er det bare 2 avganger som kjører Vesterøyveien, på den siste 

resterende brukes Veløyveien. 

Siden ringrutekonseptet medfører en omveg, og at det kun er 2 avganger per time (pluss 3 per dag på grunn 

av rute 168), er vår vurdering at kollektivtrafikken er en svak konkurrent til bil i området. Vi vil anta at det kun 

er de som av ulike grunner ikke kan kjøre bil, som velger kollektiv fremfor bil her. Holdeplassene har for øvrig 

meget enkel standard, og det mangler blant annet leskur og taktil oppmerking, se figur 5 og figur 6. På 

Ormestadvika og Holtan Nordre mangler holdeplassene mot syd også venteareal, men disse holdeplassene 

brukes kun av rute 168s 2 avganger per dag. 
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Figur 5 – Vindal Industriveien

 

Figur 6 – Holdeplass Ormestadvika, sett mot syd. Holdeplass Holtan Nordre har tilsvarende standard 
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Holdeplassen Ormestadvika i sørgående retning er vist i reguleringsplan for nye boliger i Skottåker, se figur 

7. Det er i planen lagt opp til å etablere venteareal ved holdeplassen, noe som vil være en forbedring fra 

dagens situasjon. Imidlertid viser planen at ventearealet/fortauet lenger nord går på bekostning av det 

sørgående kjørefeltet for Vesterøyveien. Det vil være behov for å justere planen noe før den realiseres. 

 

Figur 7 – Utklipp av reguleringsplan for nytt boligområde på Skottåker viser venteareal for buss mot syd, men dette er 

tegnet oppå sørgående felt i Vesterøyveien 
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2.3 Trafikkulykker 

Det er registrert til sammen 26 personskadeulykker i de tre skolekretsene siden 01.01.2015. Figur 8 og figur 

9 viser hvor i vegnettet ulykkene har inntruffet. Tallene i figurene korresponderer med kolonnen «Nr» i tabell 

2, hvor det er vist detaljer om den enkelte ulykke. 

 

Figur 8 – Inntrufne personskadeulykker fra og med 01.01.2015, nordre deler av skolekretsene (kilde: NVDB) 
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Figur 9 – Inntrufne personskadeulykker fra og med 01.01.2015, søndre deler av skolekretsene (kilde: NVDB) 



   

 
 

Rapport Side 28 Av 198  

 

P:\31433\10218886_Mobilitetsplan_Vesterøya_skole\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\20210823 Mobilitetsplan Vesterøya skole.docx 
 

Tabell 2 – Detaljer fra den enkelte ulykke 

 

Nr Tidspunkt Skadegrad Uhellskategori Uhellskode

1

Fredag 19.04.2019 

klokken 13:54 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Bilulykke

Venstresving foran kjørende i motsatt 

retning

2

Lørdag 24.09.2016 

klokken 13:40 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd MC-ulykke

Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side 

på rettstrekning

3

Mandag 27.01.2020 

klokken 09:39 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Bilulykke Møting på rett vegstrekning

4

Torsdag 10.10.2019 

klokken 00:00 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Sykkelulykke

Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset 

kjørebanen på hitsiden av krysset

5

Fredag 02.03.2018 

klokken 12:41 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Bilulykke Møting på rett vegstrekning

6

Tirsdag 07.07.2015 

klokken 14:04 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Bilulykke Påkjøring bakfra

7

Mandag 09.05.2016 

klokken 16:40 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd MC-ulykke Uhell med uklart forløp ved møting

8

Torsdag 14.11.2019 

klokken 15:31 Vesterøyveien Fv. 3056 Alvorlig skadd Bilulykke Møting på rett vegstrekning

9

Onsdag 30.10.2019 

klokken 06:55 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Bilulykke Møting i kurve

10

Tirsdag 02.05.2017 

klokken 16:20 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Bilulykke Påkjøring bakfra

11

Lørdag 21.09.2019 

klokken 17:48 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Sykkelulykke

Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset 

kjørebanen utenfor kryss

12

Mandag 15.06.2015 

klokken 16:51 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Bilulykke Påkjøring bakfra

13

Mandag 13.01.2020 

klokken 06:53

G/S-veg langs 

Vesterøyveien Kg. 260 Lettere skadd Sykkelulykke

Avsvinging til høyre foran kjørende i 

motsatt retning fra fortau eller G/S-veg

14

Mandag 07.10.2019 

klokken 14:30 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Bilulykke

Kryssende fra fortau eller G/S-veg krysset 

kjørebanen på hitsiden av krysset

15

Fredag 01.04.2016 

klokken 00:00 Hegnaveien Fv. 3060 Lettere skadd

Fotgjenger 

eller akende

Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt 

utenfor kryss

16

Torsdag 26.09.2019 

klokken 02:20 Vardeveien Kv. 35400 Lettere skadd Bilulykke

Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i 

venstrekurve

17

Søndag 24.09.2017 

klokken 21:24 Jahredammen Kv. 15750 Lettere skadd Sykkelulykke

Avsvinging til venstre foran kjørende i 

motsatt retning fra fortau eller G/S-veg

18

Mandag 15.06.2020 

klokken 08:25 Jahredammen Kv. 15750 Lettere skadd Sykkelulykke

Avsvinging til venstre foran kjørende i 

motsatt retning

19

Torsdag 06.12.2018 

klokken 19:29 Østerøyveien Fv. 3062 Alvorlig skadd Bilulykke

Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i 

venstrekurve

20

Fredag 15.09.2017 

klokken 21:15 Østerøyveien Fv. 3062 Lettere skadd MC-ulykke

Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i 

venstrekurve

21

Tirsdag 08.05.2018 

klokken 14:05 Østerøyveien Fv. 3062 Lettere skadd Bilulykke Møting på rett vegstrekning

22

Onsdag 02.03.2016 

klokken 14:41 Framnesveien Fv. 3058 Lettere skadd Bilulykke

Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i 

venstrekurve

23

Fredag 15.06.2018 

klokken 09:08

G/S-veg langs 

Vesterøyveien Kg. 260 Lettere skadd Sykkelulykke

Uhell med uklart forløp ved kryssende 

kjøreretning uten at noen kj.tøy svinger av

24

Mandag 26.06.2017 

klokken 09:50 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd MC-ulykke

Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side 

på rett vegstrekning

25

Fredag 27.04.2018 

klokken 10:45 Vesterøyveien Fv. 3056

Meget alvorlig 

skadd Sykkelulykke Møting på rett vegstrekning

26

Tirsdag 02.01.2018 

klokken 20:00 Vesterøyveien Fv. 3056 Lettere skadd Bilulykke

Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side 

på rett vegstrekning

Vei
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26 ulykker kan i utgangspunktet se ut til å være mye. Det er imidlertid viktig å være klar over at vegnettet er 

relativt langt. Vesterøyveien utgjør alene cirka 10 km fra Steinvikaveien i syd til Kilgata i nord. Selv med 26 

ulykker er det likevel ingen ulykkespunkter eller ulykkesstrekninger i området. Disse er i henhold til håndbok 

V723 definert på følgende måte: 

• Ulykkespunkt: Minimum 4 ulykker i løpet av 5 år innenfor en strekning på 100 meter 

• Ulykkesstrekning: Minimum 10 ulykker i løpet av 5 år innenfor en strekning på 1 km 
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3 Beregning av trafikk og parkering 

3.1 Trafikkberegninger 

Vi har fått opplyst at skolen vil få 550 elever og 80 ansatte. I dette kapitlet har vi beregnet hvordan disse vil 

reise til og fra skolen. Vi har beregnet de ansattes og elevenes reiser hver for seg, og så summert disse 

reisene. 

3.1.1 Elevenes reiser 

Hver elev som møter opp på skolen, gjennomfører 2 turer per dag: 1 tur til skolen og 1 tur fra skolen. Vi har 

ikke funnet statistikk for barneskoler, men statistikk fra 10. klasse1 viser at hver elev er borte 6 dager i løpet 

av et skoleår. Et skoleår varer 190 dager, noe som gir et fravær på 6 / 190 = 3 %. Fraværsdagene i 

statistikken gjelder imidlertid fravær som er ført på vitnemålet. Sykdom etter tredje dag og innvilget permisjon 

føres ikke på vitnemålet. Dette betyr at det i virkeligheten er mer enn 3 % av elevene som i gjennomsnitt er 

borte. Vi velger å forutsette at det i gjennomsnitt er 5 % av elevene som ikke møter på skolen en 

gjennomsnittlig dag. Antall turer per elev per dag blir dermed 2 * 95 % = 1,9 turer. 

Figur 10 viser erfaringsdata for hvordan skoleelever reiser til skolen. Figuren gjelder hele landet og er hentet 

fra reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2013/20142. 

 

Figur 10 – Reisemiddelfordeling etter klassetrinn. Alle tall i prosent (kilde: RVU 2013/2014) 

Gjennomsnittlig reisemiddelfordeling for alle sju alderstrinnene er beregnet og vist i tabell 3. 

 
1 https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/fravarstall/ 
2 Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/fravarstall/
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Tabell 3 – Reisemiddelfordeling for elevenes reiser 

 

I RVU-en er det også vist hvordan elevene reiser avhengig av hvor de bor. I «mindre byer» er det 34 % som 

reiser i bil. Vi mener at en ny skole ikke bør oppfordre til mer bilkjøring enn landsgjennomsnittet, og ser bort 

fra tallet på 34 %. I stedet bruker vi tallene vist i tabell 3. 

Med 560 elever, 1,9 turer per elev og reisemiddelfordelingen som vist over, får vi beregnet trafikken som vist 

i tabell 4. 

Tabell 4 – Beregnet antall turer som gjennomføres av elevene 

 

De 560 elevene gjennomfører til sammen over 1000 turer på en dag. Omtrent halvparten skjer til fots. Det er 

beregnet at 242 turer gjennomføres som bilpassasjer. Dette gir cirka 400 bilturer. Dette kan ved første 

øyekast virke rart, men kan forklares som følger: 1 voksen som leverer 1 barn på skolen om morgenen, 

gjennomfører 2 bilturer: 1 biltur til skolen med eleven, og 1 tur bort fra skolen uten eleven. Vi forutsetter at 

noen av bilene vil ha flere enn 1 elev, for eksempel fordi det er to søsken på samme skole. I beregningen 

forutsetter vi i gjennomsnitt 1,2 elever per bil. Antall bilturer blir da 242 * 2 / 1,2 = 403 bilturer 

3.1.2 De ansattes reiser 

Det vil være 80 ansatte ved skolen. Hver ansatt som møter på jobb, gjennomfører 2 turer – 1 tur til skolen og 

1 tur fra skolen. Vi forutsetter 10 % fravær, som vil si at vi får 2 * 90 % = 1,8 turer per ansatt. Dette gir 80 * 

1,8 = 144 turer. Turene er fordelt på reisemiddelfordeling som vist i tabell 4. Reisemiddelfordelingen er 

hentet fra RVU Vestfoldbyen3. 

Tabell 5 – Reisemiddelfordeling på arbeidsreiser (RVU Vestfoldbyen) 

 

Med forutsetningene beskrevet over får vi beregnet de ansattes turer fordelt på reisemiddel som vist i tabell 

6.  

Tabell 6 – Beregnet antall turer som gjennomføres av de ansatte 

 

Vi ser at de ansatte gjennomfører 144 turer på en hverdag. Dette gir til sammen 117 bilturer. Dette tallet 

fremkommer ved at vi har 108 bilturer der den ansatte kjører selv, samt at 4 ansatte blir kjørt. De 4 som blir 

kjørt, gir 8 bilturer, etter samme prinsipp som for levering av elevene. 

 

 

 
3 Reisevaner i Vestfoldbyen 2013/14 UA-rapport 60/2015, utarbeidet av Urbanet Analyse, datert 11.08.2015 

Bil Kollektivt Sykkel Til fots

23 % 15 % 14 % 49 %

Bilfører Bilpassasjer Kollektivt Sykkel Til fots Annet Sum Bilturer

560 elever 1,90 turer/elev 0 242 161 144 517 0 1064 403

Personturer på hverdag

TurproduksjonAntall

Grunnlag

Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Sykkel Gange Annet

75 % 3 % 6 % 6 % 7 % 2 %

Bilfører Bilpassasjer Kollektivt Sykkel Til fots Annet Sum Bilturer

80 ansatte 1,80 turer/ansatt 108 4 9 9 10 3 144 117

Antall Turproduksjon

Personturer på hverdagGrunnlag
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3.1.3 Sammenstilling av beregnet turproduksjon 

Den nye skolens totale turproduksjon er vist i tabell 7. 

Tabell 7 – Beregnet turproduksjon ved ny skole 

 

I henhold til beregningen vil elevene og de ansatte totalt gjennomføre 1208 turer. Drøyt 500 turer 

gjennomføres til fots, og cirka 150 turer gjennomføres på sykkel. Det er beregnet 170 kollektivturer og 350 

turer i bil. De 350 turene elever og ansatte gjennomfører i bil, gir til sammen 520 bilturer. Dette skyldes at 

foreldre som kjører videre etter å ha levert elever ved skolen, ikke er medberegnet i de 350 turene i bil. 

3.2 Vurdering av trafikkøkning i vegnettet 

Når det gjelder elever som blir kjørt til skolen, vil vi hevde at dette i størst grad gjelder elever bosatt i 

nåværende skolekrets Vesterøya (lengst syd). I figur 3 har vi vist at ÅDT i Vesterøyveien er 7000, mens ÅDT 

i Industriveien er cirka 3300. Vi vil tro at Vesterøyveien hovedsakelig består av trafikk fra Vesterøya 

skolekrets. Siden mange foreldre kjører bil forbi de planlagte skoletomtene allerede i dag, oppfattes det 

antakelig som enkelt å ta med seg egne barn til skolen når det etableres ny skole. Med ÅDT 3300 i 

Industriveien er det antakelig mindre «foreldretrafikk» enn på Vesterøyveien. Ved etablering av avkjørsel i 

Industriveien, vil man flytte «foreldretrafikk» fra Vesterøyveien til Industriveien. Ved etablering av avkjørsel i 

Vesterøyveien, vil man flytte «foreldretrafikk» fra Industriveien til Vesterøyveien. Vi tror at man flytter mer 

trafikk med avkjørsel i Industriveien. 

Det er som vist i tabell 7 beregnet 403 bilturer som produseres av at elevene blir kjørt til skolen. Om vi (noe 

forenklet) forutsetter at denne trafikken er i Industriveien eller Vesterøyveien i dag, kan vi anta at trafikken er 

fordelt i henhold til ÅDT. ÅDT 7000 i Vesterøyveien og 3300 i Industriveien vil si at 68 % av trafikken går i 

Vesterøyveien. Vi antar forenklet at 400 * 68 % = 270 av elevbilturene til ny skole, går i Vesterøyveien i dag, 

mens de resterende 130 går i Industriveien. Etablering av avkjørsel i Industriveien vil si at vi får en 

trafikkøkning på 270 bilturer i Industriveien, mens etablering av Vesterøyveien vil gi en trafikkøkning på 130 

bilturer. Vi understreker at regneeksempelet over er en forenkling. Det vil helt sikkert være elever som blir 

kjørt av foreldre som i dag kjører andre veger, eller som ikke kjører i det hele tatt i dagens situasjon. Disse vil 

bidra til trafikkøkning i både Industriveien og Vesterøyveien, avhengig av hvor avkjørselen kommer.  

3.3 Beregning av parkeringsplasser for bil 

Når det gjelder parkeringsplasser for bil, har vi valgt å dele opp beregningen i tre typer parkering: 

• Parkering for ansatte 

• Korttidsparkering for foreldre som skal følge elever inn til / ut av skolen 

• Slippsone for å slippe av elever som går inn til / ut av skolen selv 

3.3.1 Parkering for ansatte 

Det er beregnet at de ansatte vil gjennomføre 108 turer som bilturer. Halvparten, altså 54, av disse turene 

går til skolen, mens den andre halvparten går fra skolen. Vi forutsetter at de ansatte kun reiser til jobben 1 

gang per dag, og at alle ansatte er på jobb stort sett samtidig. Dette betyr at hver parkeringsplass kun 

håndterer 1 biltur hver dag (i motsetning til hva som er tilfelle ved for eksempel butikker, der hver 

Bilfører Bilpassasjer Kollektivt Sykkel Til fots Annet Sum Bilturer

Elevenes reiser 0 242 161 144 517 0 1064 403

Ansattes reiser 108 4 9 9 10 3 144 117

Sum 108 246 170 153 527 3 1208 519

Personturer på hverdag

Trafikant
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parkeringsplass brukes av mange biler i løpet av en dag). Det er med andre ord beregnet et behov for 54 

parkeringsplasser for de ansatte. Dette tilsvarer 0,68 parkeringsplasser per ansatt. 

Beregningen på 54 parkeringsplasser forutsetter dagens reisevaner, og kan ikke kalles spesielt ambisiøst 

med tanke på miljøvennlige reiser. Vi anbefaler at det legges opp til 40 parkeringsplasser for de ansatte. 

Dette tilsvarer 0,5 parkeringsplasser per ansatt. Dersom man etablerer færre parkeringsplasser enn det er 

(beregnet) behov for, er det flere ting som kan skje. Noen ansatte vil begynne å finne alternative reisemåter, 

som å sitte på med andre eller å reise kollektivt. Som nevnt i kapittel 2.2 er det planlagt bedre kollektivtilbud 

enn i dag, noe som kan bidra til en større kollektivandel. Det er også mulig at noen begynner å lete etter 

andre parkeringsplasser i området, for eksempel i boliggater eller ved idrettsplassen (for de andre 

alternativene enn Kariåsen).  

3.3.2 Korttidsparkering 

Korttidsparkering er i vår beregning tenkt for elever som må/vil bli fulgt av en foresatt inn til skolen. Vi vil 

forutsetter at dette i all hovedsak er aktuelt for 1. klassingene. Forutsatt at antall elever fordeler seg jevnt 

over klassetrinnene, får vi at det er 560 / 7 = 80 elever i 1. klasse. Som vist tidligere, i figur 10, blir 46 % av 

1. klassingene kjørt i bil. For Vesterøya skole vil dette si 80 * 46 % = 37 elever. Vi antar at halvparten av 

elevene leveres i det kvarteret det er mest trafikk, det vil si at parkeringsplassene må dimensjoneres for 37 * 

50 % = 18 elever. Det forutsettes videre at det er 1 førsteklassing per bil. Dette vil si at det er 18 biler som 

parkerer i dette kvarteret. Vi forutsetter at hver levering i gjennomsnitt varer i 15 minutter, og det er derfor 

beregnet behov for 18 korttidsparkeringsplasser. 

3.3.3 Slippsone 

En slippsone er i vår beregning tenkt for elever som blir kjørt til skolen, men som går fra bilen og inn til 

skolen på egenhånd. Vi antar at denne løsningen brukes av elever i 2.–7. klasse. Vi forutsetter at disse 

klassetrinnene til sammen har 560 – 80 = 480 elever. 19 % av disse elevene forutsettes kjørt, det vil si 90 

elever. Vi antar at halvparten leveres i største kvarter, altså 45 elever. Det forutsettes 1,23 elever i hver bil 

(kombinert med forutsetningen om 1 førsteklassing per bil, får vi i snitt 1,2 elever per bil), og slippsonen må 

derfor dimensjoneres for 45 / 1,23 = 37 biler. Siden elevene går fra bilen på egenhånd, behøver hver bil å stå 

parkert i vesentlig kortere tid enn de 15 minuttene som ble forutsatt for korttidsparkering. Vi antar at 2 

minutter vil være tilstrekkelig. Dette vil si at hver plass i slippsonen kan håndtere 15 / 2 = 7 ankommende 

biler i største kvarter. Slippsonen bør derfor ha plass til 37 / 7 = 5 biler samtidig. 

3.3.4 Sammenstilling av parkeringsplasser for bil 

Det er beregnet følgende behov for parkering for bil forutsatt dagens reisevaner: 

• Ansattparkering: 54 plasser 

• Korttidsparkering: 18 plasser 

• Slippsone: 5 plasser 

• Totalt: 77 plasser 

Vi anbefaler at det legges opp til en noe lavere parkeringsdekning for de ansatte. I samråd med kommunen 

er det avklart at følgende antall P-plasser legges til grunn for videre planlegging: 

• Ansattparkering: 40 

• Korttidsparkering: 25 plasser 

• Slippsone: 10 plasser 

• Totalt 75 plasser 
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Vi ser at antall parkeringsplasser for ansatte er noe lavere enn beregnet behov med dagens reisevaner, og 

det er mulig man derfor vil få større andeler reiser på andre reisemidler som buss, gange og sykkel. Det er 

også mulig at noen velger å parkere utenfor planområdet, nærmere bestemt ved idrettsplassen eller i 

nærliggende boliggater. 

Ved alternativ Kariåsen er det vist mulighet for etablering av ytterligere 100 parkeringsplasser for å 

imøtekomme idrettslagets behov ved større arrangementer. 

3.4 Beregning av parkeringsplasser for sykkel 

3.4.1 Parkering for ansatte 

Som vist i tabell 6 er det beregnet at 9 av de ansattes turer gjennomføres på sykkel. Halvparten av disse går 

til skolen, mens den andre halvparten går fra skolen. Vi forutsetter at de ansatte kun reiser til jobben 1 gang 

per dag, og at alle ansatte er på jobb stort sett samtidig. Dette betyr at alle de 5 sykkelturene til skolen må 

slutte på forskjellige parkeringsplasser. Det er med andre ord beregnet et behov for 5 

sykkelparkeringsplasser for de ansatte. 

3.4.2 Parkering for skoleelevene 

Som vist i tabell 4 er det beregnet at elevene gjennomfører 144 sykkelturer på en dag. Halvparten, det vil si 

72 turer, går til skolen. Vi forutsetter at eleven kun reiser til skolen 1 gang per dag, og at alle elevene er på 

skolen stort sett samtidig. Dette betyr at alle de 72 sykkelturene til skolen må slutte på forskjellige 

parkeringsplasser. Vi har dermed beregnet et behov for 72 parkeringsplasser for elevenes sykler. 

3.4.3 Sammenstilling av parkeringsplasser for sykkel 

Ut fra de ansattes og elevenes reiser er det beregnet et behov for 5 + 72 = 77 parkeringsplasser for sykkel. 

Tallet er basert på gjennomsnittstall for reisemiddelfordeling for hele landet (for elevene), og for Sandefjord 

for de ansatte. Det bør være et mål at flest mulig går eller sykler til skolen, og vi utelukker ikke at det bør 

anlegges flere enn 80 parkeringsplasser for sykkel. 

Det er ikke en parkeringsnorm for sykkel i Sandefjord. Vi har i stedet valgt å se på hva parkeringsnorm for 

sykkel er andre steder. Det vi er funnet, er at det i henhold til andre byers4 parkeringsnormer skal etableres 

minimum 160–200 parkeringsplasser for sykkel ved Vesterøya skole. Med 537 elever som møter opp på 

skolen hver dag, vil så mange parkeringsplasser gi en sykkelandel på 30–38 %. Dette er vesentlig høyere 

enn gjennomsnittstallet på 14 %, og vi er usikre på om det er realistisk med så høye sykkelandeler. Vi 

foreslår at man tilrettelegger for et gjennomsnitt mellom beregnet behov (79 plasser) og parkeringsnormene 

andre steder (160 plasser). Vår anbefaling blir derfor 120 parkeringsplasser for sykkel. Dette muliggjør en 

sykkelandel på 22 %.  

 

 

 

 

  

 
4 Asker, Skien og Drammen 
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4 Grovvurdering av tomtene 

4.1 Innledning 

I dette kapitlet er det for alle tomtene vist mulige parkeringsplasser og avkjørsler. Vi har dernest gitt en 

grovvurdering av mulighetene på hver tomt og kommet med en anbefaling til hvilket alternativ på hver tomt 

man kan se nærmere på. I kapittel 5 er det vist mer detaljerte skisser for anbefalt løsning for hver av 

tomtene. I gjennomgangen er det brukt noen begreper som vi forklarer her: 

• Anleggsteknisk: som gjelder muligheten for å gjennomføre anlegget, «byggbarhet». 

• Vegteknisk vurdering: Vurdering av sporing samt stigningsforhold på mulig ny veg 

• Trafikkteknisk: som gjelder hvordan ferdig utbygget situasjon fungerer og oppleves for alle typer 

trafikanter.  

4.2 Nordre tomt 

4.2.1 Identifisering av alternativ 

Det er identifisert 5 steder der det er mulig å etablere avkjørsel til nordre tomt. Disse stedene er vist i figur 

11. Figur 12 viser en nærmere detaljering av plasseringen til adkomst 4A og 4B. Det er også vist hvor en 

parkeringsplass kan havne ved hver adkomst. Vi ser at parkeringsplass 1 (P1) kan bruke alle avkjørslene 

unntatt avkjørsel 2. P1 er vurderes av den grunnen å være et robust valg dersom man i senere detaljering av 

prosjektet finner ut at foreslått avkjørsel er uforholdsmessig vanskelig å få til. Parkeringsplass 2 (P2) låser 

seg til avkjørsel 2, selv om det i prinsippet kan være mulig å bruke avkjørsel 5. P1 har også en fordel som 

ikke er trafikkteknisk, nemlig at man kan nyttiggjøre seg arealet under høyspentlinjen. Dette arealet kan ikke 

brukes til verken skole eller uteoppholdsareal for skolen. Vi har i det følgende gjort en vurdering av fordeler 

og ulemper ved hver enkelt avkjørsel. 

 

Figur 11 – Mulige avkjørsler og parkeringsplasser nordre tomt 
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Figur 12 – Alternativ 4A og 4B 
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4.2.2 Avkjørsel 1 

Dette er en eksisterende avkjørsel til en eiendom i dag. Avkjørselen er vist i figur 13. 

 

Figur 13 – Avkjørsel 1, sett mot syd 

Vi vurderer at avkjørselen ligger på et oversiktlig punkt. En ulempe ved å bruke denne avkjørselen er at 

biltrafikken til og fra skolen må krysse eksisterende gang- og sykkelveg. Dette vil si at man får flere konflikter 

mellom biler og gående/syklende, noe som er uheldig med tanke på trafikksikkerhet. 

En annen ulempe er at man legger beslag på dyrket mark fordi man må bygge en ny adkomstveg til skolens 

parkeringsanlegg.  

Som argumentert for i kapittel 3.2 vil avkjørsel fra Vesterøyveien trolig gi minst trafikkøkning i vegnettet. 

Dette vurderes å være positivt. 

Ved første øyekast kan det se ut som avkjørsel 1 vil gi en omveg sammenlignet med avkjørsel 3 (og 4) for 

kjørende fra Vesterøya. Hvis dette er tilfelle, er det fare for at foreldre velger å kjøre inn i Husebygrenda for å 

slippe av elever, selv om det ikke blir tilrettelagt for parkering her. Imidlertid ser vi at avstanden langs 

Vesterøyveien fra Veløyveien og til avkjørselen er 2,8 km ifølge Google maps. Med anslått 400 meter fra 

avkjørsel til parkeringsplass, blir samlet kjørelengde 3,2 km. Dette er kortere enn fra Vesterøyveien via 

Veløyveien og Industriveien til Husebygrenda (avkjørsel 3), hvor det er målt 3,4 km. 

En fordel med avkjørsel 1 er at den ligger på en veg der det allerede finnes gang- og sykkelveg. En avkjørsel 

fra Industriveien vil medføre trafikkøkning i Industriveien og Veløyveien. G/S-vegen i Industriveien er nært 

forestående, men trafikksikkerhetsvurderingen viser at vi vurderer behov for tiltak også i Veløyveien. EN 

trafikkøkning i Veløyveien er derfor ugunstig trafikksikkerhetsmessig. 

Med avkjørsel 1 kan man etablere parkeringsplass under høyspentlinjen nordvest på tomtens vestre del (se 

P1 i figur 11). Det vurderes som positivt med tanke på det arkitektoniske grepet. 
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4.2.3 Avkjørsel 2 

Avkjørsel 2 er opparbeidet som et kryss i dagens situasjon, noe som betyr at man ikke behøver å introdusere 

en ekstra avkjørsel på fylkesvegnettet. Dette er positivt. Dagens kryss er vist på figur 14. 

 

Figur 14 – Avkjørsel 2, sett mot syd 

Avkjørsel 2 har stort sett de samme fordeler som avkjørsel 1. Det er derimot færre ulemper. For det første er 

det mindre behov for å legge beslag på dyrket mark for å etablere adkomstveg mellom avkjørsel og 

parkeringsplass. En annen fordel, sammenlignet med alternativ 1, er at avkjørsel 2 ikke krysser eksisterende 

G/S-veg. G/S-vegen ligger her på østsiden (venstre i bildet) av Vesterøyveien, med planfri kryssing av 

Vesterøyveien lenger nord. 

Dersom man velger avkjørsel 2, bør man se på muligheten for å rydde opp i parkeringsforholdene ved 

Gapahuken barnehage. Denne barnehagen har en parkeringsløsning som innebærer at man rygger direkte 

ut på Vesterøyveien, noe som vurderes som uheldig. Barnehagen kan tilbys parkering ved skolen i stedet. 

Barnehagen har i januar 2021 uttalt seg negativt til avkjørsel 2 fordi den nye adkomstvegen mellom skolens 

parkeringsplass og Skottåker kommer for tett på barnehagen. 
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Figur 15 – Uheldig parkeringsløsning ved Gapahuken barnehage, like ved avkjørsel 2. Sett mot syd 
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4.2.4 Avkjørsel 3 

Avkjørsel 3 innebærer å etablere ny tilkomst fra Husebygrenda. Det blir ingen nye avkjørsler fra 

fylkesvegnettet, og løsningen er derfor riktig med tanke på veghierarkiet. Husebygrenda er vist i figur 16. 

 

Figur 16 – Husebygrenda 

Avkjørselen finnes ikke i dag, men det ser ut til å være ukomplisert å etablere avkjørselen med gode 

siktforhold. 

Avkjørsel 3 vil nødvendigvis gi trafikkøkning i Husebygrenda. Dette er uheldig med tanke på støy for de som 

bor langs vegen, men det er ikke snakk om mange boliger. Det er ikke etablert noe tilbud for gående og 

syklende her, noe som bør vurderes hvis avkjørselen havner her. 

Avkjørsel 3 medfører kryssing av den foreslåtte gang- og sykkelvegen langs Industriveien. Dette er uheldig 

med tanke på trafikksikkerhet. 

Med avkjørsel 3 kan man etablere parkeringsplass under høyspentlinjen nordvest på tomtens vestre del. Det 

vurderes som positivt med tanke på det arkitektoniske grepet. 

Som omtalt i kapittel 3.2 forventes avkjørsel 3, som innebærer å bruke Industriveien, å gi større lokal 

trafikkøkning enn avkjørslene i Vesterøyveien gjør. 
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4.2.5 Avkjørsel 4A 

Avkjørsel 4A eksisterer allerede, og gir adkomst til eksisterende eneboliger. Avkjørselen treffer Industriveien i 

en skrå vinkel, noe som er uoversiktlig, se figur 17. Det er behov for å justere avkjørselens utforming, noe 

som kan bli utfordrende uten grunnerverv på grunn av plassmangel.  

 

Figur 17 – Avkjørsel 4A 

Avkjørsel 4A innebærer at trafikken til og fra skolen går over eksisterende, private parkeringsplass for 

eneboligene. Disse parkeringsplassene må erstattes, for det ser ikke ut til å være mulig å opprettholde dem 

kombinert med toveistrafikk (trafikk til og fra skolen). Parkeringsplassene er vist i figur 18. 
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Figur 18 – Eksisterende parkeringsanlegg 
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4.2.6 Avkjørsel 4B 

Avkjørsel 4B finnes ikke i dag. Etablering av avkjørselen vil gi behov for å flytte mast for høyspentledning. 

Det er i tillegg behov for å sprenge bort en kolle som ligger rett ved et bolighus, se figur 19, noe som kan 

kreve ekspropriasjon. Alternativet vurderes å være anleggsteknisk komplisert å gjennomføre, i alle fall 

sammenlignet med de andre alternativene. 

 

Figur 19 –Avkjørsel 4B 

Fordelene med avkjørsel 4B er de samme som for 4A, det vil si at man ikke legger beslag på dyrket mark for 

å etablere adkomstveg. Man kan også benytte areal under høyspentledning til å etablere parkeringsplass. 

Ulempene er stort sett de samme som i 4A, bortsett fra at man slipper å erstatte eksisterende 

parkeringsplasser for boliger. Punktet vurderes å kunne bli oversiktlig. 
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4.2.7 Avkjørsel 5 

Avkjørsel 5 finnes ikke i dag, og vil bli en fjerde arm i krysset ved Anillaveien, som dermed blir et X-kryss. 

 

Figur 20 – Avkjørsel 5 blir en fjerde arm i krysset Vesterøyveien X Anillaveien 

I henhold til håndbok V723s vedleggsdel har vikepliktsregulerte X-kryss en normal ulykkesfrekvens på 0,076 

ulykker per millioner kjøretøykilometer. Dette er mer enn dobbelt så høyt som for T-kryss, som har 

ulykkesfrekvensen 0,029. Vi ser også av figur 20 at avkjørselen, som havner til høyre i bildet, vil ligge i en 

innerkurve. Dette gir utfordringer knyttet til sikt. Vi vurderer at avkjørsel 5 scorer såpass dårlig på 

trafikksikkerhet at vi ikke har vurdert mulige fordeler med løsningen. 
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4.2.8 Sammenstilling 

Tabell 8 gir en sammenstilling av fordeler og ulemper knyttet til avkjørslene på nordre tomt. Som omtalt i 

kapittel 3.2 vurderer vi at avkjørsel fra Vesterøyveien, og ikke Industriveien, gir minst trafikkøkning på 

lokalvegnettet. Dette fremkommer som en fordel i tabellen. 

Tabell 8 – Fordeler og ulemper knyttet til avkjørslene på nordre tomt 

Nr. Fordeler Ulemper 

1 Oversiktlig punkt 

Eksisterende avkjørsel 

Minimerer lokal trafikkøkning 

Kan etablere parkering under høyspentlinjen. 

Kan enkelt erstattes med avkjørsel fra Industriveien 

Trafikkøkning over eksisterende G/S-veg i 
Vesterøyveien 

Ny adkomstveg legger beslag på dyrket mark 

2 Oversiktlig punkt 

Eksisterende kryss 

Minimerer lokal trafikkøkning 

Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor 
barnehage 

Fordrer parkeringsplass i øst (arkitektonisk mindre 
ønskelig, og låser seg til avkjørsel fra Vesterøyveien) 

Ny adkomstveg kommer tett på eksisterende 
barnehage. 

 

3 Kan etablere parkering under høyspentlinjen 

Legger lite beslag på dyrket mark for å etablere 
adkomstveg til parkering. 

Oversiktlig punkt 

Kan enkelt erstattes med avkjørsel fra Vesterøyveien 

 

Trafikkøkning over foreslått G/S-veg 

Gir trafikkøkning i en boliggate 

Gir større trafikkøkning lokalt enn avkjørsel i 
Vesterøyveien gjør. 

4A Kan etablere parkering under høyspentlinjen 

Legger ikke beslag på dyrket mark for å etablere 
adkomstveg til parkering. 

Kan enkelt erstattes med avkjørsel fra Vesterøyveien 

 

Trafikkøkning over foreslått G/S-veg 

Ikke eksisterende infrastruktur for gående og 
syklende 

Gir større trafikkøkning lokalt enn avkjørsel i 
Vesterøyveien gjør. 

Krever ombygging av avkjørsel, som kan medføre 
grunnerverv 

4B Oversiktlig punkt 

Kan etablere parkering under høyspentlinjen 

Legger ikke beslag på dyrket mark for å etablere 
adkomstveg til parkering. 

Kan enkelt erstattes med avkjørsel fra Vesterøyveien 

 

Trafikkøkning over foreslått G/S-veg 

Gir større trafikkøkning lokalt enn avkjørsel i 
Vesterøyveien gjør. 

Anleggsteknisk komplisert 

5 (Ikke vurdert) Dårlig trafikksikkerhet på grunn av ombygging til X-
kryss og plassering i innerkurve. 

 

Isolert sett ser avkjørsel 2 å være den beste trafikkteknisk, men det er en risiko for prosjektgjennomføringen 

å låse seg til parkering i øst (P2). Avkjørsel 1, med parkering i vest (P1) gir imidlertid mulighet for parkering 

under høyspentlinjen. Avkjørsel 1 med P1 gir også fleksibilitet fordi det er relativt ukomplisert å erstatte 

avkjørsel 1 med avkjørsel fra Industriveien, det vil si avkjørsel 3, 4A og 4B. Av disse synes avkjørsel 3 å 

være det beste alternativet. I samråd med oppdragsgiver og arkitekt er det valgt å gå videre med to alternativ 

for nordre tomt: Avkjørsel 2 med parkering i øst, og avkjørsel 1 med parkering i vest. 

Avkjørsel 5 utgår på grunn av dårlig trafikksikkerhet. 
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4.3 Søndre tomt 

4.3.1 Identifisering av alternativ 

For søndre tomt er det identifisert tre mulige avkjørsler. Det er fra arkitektens side gitt at det må være 

parkering nord på tomten. 

 

Figur 21 – Vurderte avkjørsler for søndre tomt 
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4.3.2 Samlet vurdering av avkjørsler på søndre tomt 

For søndre tomt er vurderingene ut fra trafikkteknikk enklere enn på nordre tomt. Vi presenterer derfor kun 

en sammenstilling. 

Alle avkjørslene innebærer å bruke Industriveien, det vil si at ingen av avkjørslene kobler seg til 

Vesterøyveien. 

Avkjørsel 1 gir adkomst direkte til Industriveien, mens avkjørsel 2 og 3 innebærer forlengelse av henholdsvis 

Husebygrenda og Husebyveien. Dette er boliggater der det ikke er ønskelig med ekstra trafikk. Vi kan ikke 

se noen fordeler med avkjørsel 2 og 3 sammenlignet med avkjørsel 1. Vi anbefaler derfor å gå videre med 

avkjørsel 1. 

4.4 Skottåker 

Når det gjelder tomten Skottåker er det, slik vi ser det, kun avkjørsel via vegen Skottåker som er realistisk. 

Dette tilsvarer avkjørsel 2 i nordre tomt. Senere vurdering av utforming av trafikkarealer på tomten vil vise 

om det eventuelt er behov for å flytte vegen Skottåker noe. En åpenbar fordel, som ikke er trafikkteknisk, er 

at denne tomten ikke legger beslag på dyrket mark. 

 

Figur 22 – For Skottåker er det én realistisk avkjørselsløsning 
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4.5 Kariåsen 

4.5.1 Identifisering av alternativ 

Det er identifisert 5 steder der det er mulig å etablere avkjørsel til Kariåsen. Disse stedene er vist i figur 23. 

Legg merke til at avkjørsel 2 kobler seg til den regulerte boliggaten i boligområdet som er regulert på 

Skottåker. Et utsnitt av reguleringsplanen er manuelt manipulert inn i bildet. Dette betyr at det vil være 

unøyaktigheter, og figuren må betraktes som det den er: en skisse. 

Etter avtale med oppdragsgiver har vi gjort en grov vurdering av stigningsforhold for avkjørslene 1–3, som 

alle gir tilkomst til tomten via Vesterøyveien. Avkjørsel 4 benytter eksisterende veg Husebygrenda, som gir 

tilkomst via Industriveien. Avkjørsel 5 ser ut til å være lite aktuell, og det er ikke gjort nærmere vurdering av 

stigning her. Uavhengig av hvilken avkjørsel som velges, vil parkering skje på vestre deler av eksisterende 

parkeringsplass på idrettsanlegget. En fordel med tomten på Kariåsen er at den gir muligheter for sambruk 

av idrettsanlegget. En annen fordel er at løsningen ikke legger beslag på dyrket mark. Vi har i det følgende 

gjort en vurdering av fordeler og ulemper ved hver enkelt avkjørsel. 

 

Figur 23 – Mulige avkjørsler til Kariåsen 
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4.5.2 Avkjørsel 1 

Avkjørsel 1 innebærer å bruke eksisterende avkjørsel til Vesterøyveien 159. På denne eiendommen står det 

i dag en bygning som eies av Telenor Infra AS. Bygningen brukes til kobbernettet. Kommunen har vært i 

kontakt med Telenor som opplyser at som følge av fremskritt innenfor IKT, kan bygningen i prinsippet rives 

og erstattes av en mindre bygning på anslagsvis 2,5 x 3 m etter 2025. Skal bygget rives før den tid, vil man 

måtte erstatte dagens bygg et annet sted. Dette er ikke realistisk med tanke på at en eventuell ny og like stor 

bygning bare trenger å stå til 2025. 

 

Figur 24 – Avkjørsel 3 

Inne på tomten er det i dag en veg som leder til tomtens parkeringsplass. Denne vegen er smal (under 4 

meter) og må breddeutvides noe hvis den skal brukes som adkomst for en skole. Dette vurderes å være 

anleggsteknisk uproblematisk å få til. En ulempe med å legge til rette for økt trafikk i avkjørselen, er at den vil 

bli utformet som et X-kryss på grunn av Skuteveien på motsatt side av Vesterøyveien. X-kryss vurderes å 

være mindre oversiktlige og trafikksikre enn T-kryss, og håndbok V121 anbefaler T-kryss fremfor X-kryss. 

Det er imidlertid en eksisterende avkjørsel her, og ved en opprustning bør det være mulig å få til 

tilfredsstillende trafikksikkerhet.  

Mellom Vesterøyveien 159 og skoletomten på Kariåsen er det ikke etablert noen veg i dag. Vi har 

gjennomført en grov vegteknisk vurdering av en eventuell ny veg (det samme er gjort for avkjørsel 2 og 3). 

De vegtekniske vurderingene er dokumentert i vedlagte notat, men de viktigste funnene er også gjengitt her i 

mobilitetsrapporten. Dimensjoneringskriteriene som er lagt til grunn er vist i tabell 9. 

Tabell 9 – Dimensjoneringskrav fra Sandefjord kommunes vegnormal 

Dimensjonerende hastighet 30 km/t 

Dimensjonerende kjøretøy Lastebil 

Vegbredde 5,5 meter (5 meter kjørebane + 0,25 meter skulder) 

Maksimum stigning 10 % 

Minimum vertikalradius i lavbrekk 100 meter 

Minimum vertikalradius i høybrekk 250 meter 
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Minste horisontalkurveradius 20 meter 

Skråhelning 1:2 

 

 

 
Figur 25 – Prinsipp for normalprofil, adkomstveg III 

Figur 26 viser en mulig ny adkomstveg til Kariåsen. Det er teknisk mulig å etablere denne vegen, slik vi ser 

det. Det vil imidlertid stedvis være store skjæringer mot vest og sør, mens det vil være fylling mot øst på 

grunn av det bratte sideterrenget med fall mot øst. Langs idrettsbanen i vest er det trolig nødvendig å 

etablere en form for mur. I tillegg må det etableres rekkverk mot øst. Vegen er imidlertid mulig å etablere 

med maksimum 10 % stigning, se profilskisse i figur 27.  

 
Figur 26 – Mulig ny adkomstveg til Kariåsen 



   

 
 

Rapport Side 51 Av 198  

 

P:\31433\10218886_Mobilitetsplan_Vesterøya_skole\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\20210823 Mobilitetsplan Vesterøya skole.docx 
 

 
Figur 27 – Profil for ny adkomstveg 

Vegen som er vist i figur 26 og figur 27 har ikke fortau. Dersom det skal etableres fortau i tillegg, noe som 

trolig bør gjøres, vil det bli enda større behov for mur og rekkverk på grunn av større skjæring enn det som er 

vist, noe som vil være kostnadsdrivende. Et alternativ til å etablere vegen som kjøreveg som bil, er å 

etablere den som gang- og sykkelveg (kjørbar for brannbil). Løsningen kan gjerne kombineres med å 

etablere slippsone/parkeringsplass på tomten Vesterøyveien 159. Dette bør være mulig siden bygningen på 

tomten i prinsippet kan rives. Slippsone/parkeringsplass på denne tomten er vurdert nærmere i kapittel 6.6.3. 

Hvis vegen skal etableres som G/S-veg, kan det bli utfordrende å oppnå universell utforming, som tilsier 

maksimum stigning 1:155. Stigning 10 % kan aksepteres hvis det etableres hvileplan på strekningen. 

  

 
5 https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-6/  

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-6/
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4.5.3 Avkjørsel 2 

Denne avkjørselen kobler sammen enden av den regulerte boliggaten med tomten på Kariåsen, se figur 28. 

 

Figur 28 – Mulig sammenkobling mellom boliggate og Kariåsen 
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Figur 29 – Profil avkjørsel 2 

Langs adkomstvegen, mot øst, vil det komme store fyllinger som strekker seg over et eksisterende bolighus. 

Av den grunnen må det også i dette alternativet etableres mur. Antakelig må det også etableres rekkverk. 

Imidlertid blir ikke vegen spesielt bratt, som figur 29 viser. Maksimum stigning blir mindre enn 6 %. 

En annen ulempe ved løsningen er kulturminnene. Skjæringen mot vest vil strekke seg inn i hensynssonen til 

det ene kulturminnet. Dette kan eventuelt avbøtes med mur, men dette er fordyrende. 

Den regulerte boliggaten er ikke regulert med fortau. Dette er ønskelig å etablere hvis skolen får 

kjøreadkomst her, siden trafikken vil øke. For de fremtidige beboerne vil det anses som en belastning med 

den økte trafikken som følge av skolen. 

Det er også en ulempe at den viste avkjørselen kobler seg til en veg som ikke finnes i dag. Det er selvsagt 

mulig å bygge kun den viste avkjørselen samt den regulerte boliggaten, men dette vil fremstå som en 

kronglete adkomstveg. Den nye boliggatens tilkobling til Vesterøyveien vil ligge noe lenger syd enn 

eksisterende veg Skottåker. Dette nye krysset forutsettes å ha tilfredsstillende standard siden 

reguleringsplanen er vedtatt. 

På bakgrunn av ulempene over vurderer vi avkjørsel 2 som lite ønskelig. Derimot kan vegen godt etableres 

som gang- og sykkelveg (kjørbar for brannbil), i alle fall om avkjørsel 1 ikke etableres. Dette sikrer 

brannvesenet adkomst til tomten fra Vesterøyveien. 
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4.5.4 Avkjørsel 3 

Avkjørsel 3 er en kobling mellom eksisterende avkjørsel til boligen Skottåker 14 (g.nr. / b.nr. 114/95) og 

tomten på Kariåsen. Avkjørselen er vist på figur 30. 

  

Figur 30 – Avkjørsel 3, vist på grunnkart til venstre og på reguleringsplan for nytt boligområde til høyre 
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Figur 31 – Avkjørsel 3, profil 

Denne vegen krysser de to kulturminnene, og disse må fjernes. Dette kan gi utfordringer når det gjelder 

planprosessen. Det er imidlertid teknisk mulig å bygge vegen med maksimum stigning 10 % som vist i figur 

31. 

Det vil være behov for å ruste opp vegen Skottåker mellom Vesterøyveien og avkjørsel 3. Dette skyldes at 

Skottåker er smal, cirka 3 meter. En opprustning er teknisk mulig, men vil være fordyrende. Når det gjelder 

krysset Skottåker X Vesterøyveien, viser vi til vurderingene knyttet til nordre tomt i kapittel 4.2.3, som viser at 

avkjørsel via dette krysset bør være en god trafikkteknisk løsning. 

4.5.5 Avkjørsel 4 

Avkjørsel 4 innebærer å bruke eksisterende veg Husebygrenda. Denne vegen håndterer allerede i dag tidvis 

store trafikkmengder i forbindelse med fotballtreninger, cuper og lignende. Det kan likevel være ønskelig å 

ruste opp vegen med fortau, men totalt sett bør løsningen være relativt enkelt å etablere. 

Vi har tidligere, i kapittel 3.2 og 4.2, pekt på at vi anser det som en ulempe at skolens eneste kjøreadkomst 

legges til Industrivegen, fordi dette vil gi en stor trafikkøkning i denne vegen og i boliggaten Husebygrenda. 

En annen ulempe er at avkjørsel 4 medfører økt trafikk der den foreslåtte gang- og sykkelvegen langs 

Industriveien krysser Husebygrenda. Dette er uheldig med tanke på trafikksikkerhet. Dersom man etablerer 

en avkjørsel fra Vesterøyveien i tillegg, for eksempel avkjørsel 1, vil denne ulempen reduseres. 
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4.5.6 Avkjørsel 5 

Avkjørsel 5 finnes i dag som en kjøreadkomst til fire bolighus. Det går videre en bratt veg, som er avstengt, 

opp til Kariåsen. Siden vegen er stengt mellom boligene og Kariåsen, brukes den ikke som kjøreadkomst til 

dagens idrettsanlegg, men vi regner med at enkelte går eller sykler her. Selve avkjørselen ved 

Vesterøyveien er svingete og fremstår i dag uoversiktlig. Det vil kreve grunnerverv for å ruste opp 

avkjørselen for å kunne håndtere økt trafikk som følge av skolen. Vegen opp til idrettsanlegget ser også ut til 

å være veldig bratt. Totalt sett vurderer vi derfor løsningen som uaktuell. 

 

Figur 32 – Avkjørsel 5 
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4.5.7 Sammenstilling 

Tabell 10 gir en sammenstilling av fordeler og ulemper knyttet til avkjørslene på Kariåsen. Som omtalt i 

kapittel 3.2 vurderer vi at avkjørsel fra Vesterøyveien, og ikke Industriveien, gir minst trafikkøkning på 

lokalvegnettet. Dette fremkommer som en fordel i tabellen.  

Tabell 10 – Fordeler og ulemper knyttet til avkjørslene på Kariåsen 

Nr. Fordeler Ulemper 

1 Oversiktlig punkt 

Eksisterende avkjørsel 

Minimerer lokal trafikkøkning for avkjørsel ligger i 
Vesterøyveien 

Kan enkelt justeres til en løsning med avkjørsel og 
parkering ved Vesterøyveien kombinert med G/S-veg 
opp til skolen 

Fordrer at man får kjøpt eiendom av Telenor. 

Vegen mellom Telenor-tomten og Kariåsen gir store 
fyllinger og skjæringer, spesielt med ev. 
fortausløsning i tillegg. 

Avkjørsel vil bli et X-kryss, som normalt er mindre 
foretrukket enn T-kryss. 

2 Relativt enkel å etablere, hvis regulert boligområde 
realiseres først 

Regulert kryss Skottåker X Vesterøyveien forutsettes 
å få god standard 

Minimerer lokal trafikkøkning i Industriveien (men økt 
trafikk i regulert boligområdet) 

Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor 
barnehage 

Gir store fyllinger som gir behov for å etablere både 
mur og trolig også rekkverk. Eventuell fortausløsning 
vil øke utfordringene. 

Konflikt med kulturminner, interesseområdet påvirkes 

Den regulerte boliggaten bør oppgraderes med fortau, 
noe som krever omregulering og kan bli kostbart. 

Komplisert løsning å etablere hvis den skal etableres 
før boligområdet. 

Gir trafikkøkning i et regulert boligområde 

3 Eksisterende, oversiktlig avkjørsel Skottåker som ikke 
øker antall avkjørsler fra Vesterøyveien 

Minimerer lokal trafikkøkning (men økt trafikk forbi 
boligene i Skottåker) 

Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor 
barnehage 

 

Krever opprustning av vegen Skottåker 

Gir økt trafikk i boliggate 

Stor konflikt med kulturminner, som må fjernes 

 

4 Eksisterende løsning, dermed billig å ta i bruk 

 

Trafikkøkning over foreslått G/S-veg i Industriveien 

Ikke eksisterende infrastruktur for gående og 
syklende 

Gir større trafikkøkning lokalt enn avkjørsel i 
Vesterøyveien gjør. 

Gir trafikkøkning i en boliggate 

5 (Ikke vurdert) Komplisert å etablere et oversiktlig kryss ved 
Vesterøyveien. Vegen opp til Kariåsen ser ut til å 
være veldig bratt. 

 

Totalt sett virker avkjørsel 4 som den mest realistiske løsningen. Denne avkjørselen finnes allerede i dag og 

er i bruk i forbindelse med idrettsanlegget. For å redusere ulempen med økt trafikk i boliggaten 

Husebygrenda bør det vurderes å kombinere løsningen med avkjørsel fra Vesterøyveien, gjerne i form av 

parkeringsplass på tomten Vesterøyveien 159 kombinert med G/S-veg opp til Kariåsen.  
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5 Vurdering av trafikksikkerhet på skoleveg med anbefaling 
av tiltak 

5.1 Innledning 

Skoleelever har krav på skyss dersom de bor mer enn 4 km fra skolen. For førsteklassinger er kravet 2 km. 

Vi forutsetter at skyssordningen er trygg, og vi avgrenser trafikksikkerhetsvurderingen til veger og gater som 

ligger maksimalt 4 km fra skolen. Vi må også legge til at det vil være en uforholdsmessig stor oppgave å 

kartlegge hver eneste skoleveg innenfor 4 km av skolen. Hvilke veger som brukes som skoleveg, er 

avhengig av hvor den enkelte elev bor. Dette vil endre seg fra år til år etter hvert som noen elever blir ferdige 

på skolen, mens andre begynner på skolen. Det er også et poeng at antall elever som bruker skolevegen, vil 

være avhengig av hvor vegen ligger. Det er åpenbart at vegene nærmest skolen vil bli mest brukt, mens 

bruken «tynnes ut» dess lenger unna skolen man kommer. 

I stedet for en urealistisk ambisjon om å fange opp alle skolevegene, hvorav mange vil være brukt av bare 

noen få elever, velger vi å sette søkelys på de antatt viktigste skolevegene for hver tomt. Vi har identifisert 7 

områder og anslått hvilken skoleveg som vil bli brukt fra hvert område til hver av de to tomtene. De 7 

områdene er: 

• Område 1: Kamfjordåsen 

• Område 2: Ringkollen 

• Område 3: Huvikåsen 

• Område 4: Rødsåsen 

• Område 5: Asnes 

• Område 6: Tangen 

• Område 7: Langeby 

Langeby ligger anslagsvis 4 km fra tomtene, og markerer dermed ytterpunktet for skolevegvurderingen. På 

figur 33 nedenfor har vi markert anslått skolerute for de tre sørligste områdene, det vil si Langeby, Tangen 

og Asvik. Vi ønsker i tillegg å ta med hele Vesterøyveien, Veløyveien, Framnesveien og Industriveien, selv 

om ikke disse vegene i sin helhet er like aktuelle som skoleveg. Dette skyldes at dette er vegene med mest 

biltrafikk, noe som gjør det viktig med trygge forhold for fotgjengere. For anslått skoleveg til de resterende 

fire områdene Rødsåsen, Huvikåsen, Kamfjordåsen og Ringkollen, viser vi til figur 34. 
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Figur 33 – Markering av skoleveg fra Langeby, Tangen og Asnes. Viktige bilveger er også markert 
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Figur 34 – Skoleveger fra Rødsåsen, Huvikåsen, Kamfjordåsen og Ringkollen 

Det er flere alternative plasseringer for skolen. Her i vurderingen av trafikksikkerhet på skoleveg har vi døpt 

disse til: 

• A: Nordre tomt – vestre alternativ 

• B: Nordre tomt – østre alternativ. Vurderingene gjelder også for tomten Skottåker 

• C: Søndre tomt 

• D: Kariåsen 

For hver av de sju boligområdene har vi gjennomgått aktuell skoleveg til hvert av tomtealternativene. Rutene 

har dermed ett nummer fra listen over de syv områdene og én bokstav fra de tre tomtealternativene. Rute 1A 

blir dermed fra Kamfjordåsen til nordre tomt – vestre alternativ. Rute 1B er fra Kamfjordåsen til nordre tomt – 

østre alternativ og så videre. Vi viser til Vedlegg 1 for en detaljert gjennomgang av hver enkelt skoleveg, 

fordelt på parseller og kryssingspunkter. For en oppsummering av gjennomgangen viser vi til kapittel 5.2. 

Merk at selve adkomstvegen mellom eksisterende offentlig vegnett og parkeringsplassen for skolen ikke er 

vurdert. Samme hvilket tomtealternativ som velges, så forutsetter vi at adkomstvegen etableres i henhold til 

Statens vegvesens håndbøker, og at valgte løsninger dermed er trygge. Dette er også grunnen til at nordre 

tomt – østre alternativ og Skottåker vurderes likt. 
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5.2 Gjennomgang av trafikksikkerhetsvurderingene 

I trafikksikkerhetsgjennomgangen, som er detaljert dokumentert i Vedlegg 1, ble det identifisert behov for en 

rekke tiltak mange steder i vegnettet. Det er behov for en god del av disse tiltakene allerede i dagens 

situasjon, og vi omtaler ikke disse nærmere her. I stedet velger vi å vise behovene som oppstår fordi det 

etableres ny skole. Dette valget er tatt fordi et poeng med herværende rapport er å synliggjøre fordeler og 

ulemper med hver enkelt tomt. 

Figur 35 på neste side oppsummerer vurderingene som er gjort. Følgende tegnforklaring gjelder: 

• Blå strek: behov for fortau i alle alternativ 

• Blå stiplet strek (Veløyveien mellom Asnesveien og Industriveien): behov for fortau allerede i dag, 

men behovet kan bli noe større ved etablering av ny skole. Vegen er skilt ut med egen fargekode 

fordi vi er usikre på hvor mye større behov vil bli med etablering av ny skole (alternativ rute finnes). 

• Oransje strek: behov for belysning i alle alternativ 

• Rød strek: behov for strekningstiltak varierer mellom alternativene, se tekstboksen i figuren 

• Rød prikk: behov for tiltak i kryss varierer mellom alternativene, se tekstboksen i figuren 

• Sort prikk: behov for punkttiltak i alle alternativene, se beskrivelse etter figuren  

Alle strekninger er angitt med et nummer, mens alle kryssingspunkter er angitt med bokstav. Numrene og 

bokstavene i figuren korresponderer med nummer og bokstaver i den detaljerte gjennomgangen i vedlegg 1. 

Under figuren er det gitt en kort beskrivelse av alle tiltak. I trafikksikkerhetsvurderingen er det forutsatt at det 

etableres gang- og sykkelveg slik den er regulert langs Industriveien. Dette forutsettes å bli utført i henhold til 

Statens vegvesens håndbøker. Traseen ansees dermed å være trygg, og det er ikke behov for 

strekningstiltak langs Industriveien. 
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Figur 35 – Behov for tiltak som følge av Vesterøya skole 
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5.2.1 Beskrivelse av tiltak som gjelder alle alternativ 

I det følgende gir vi en gjennomgang av tiltakene som er like uavhengig av hvilket alternativ som velges for 

ny skole på Vesterøya skole. 

Strekning 2 – Vardeveien mellom avkjørsel til nr. 75 og Vesterøyveien 

Denne strekningen er i dag trolig lite brukt av elevene ved Ormestad skole. Når elevene overføres til ny 

skole, må det derimot forventes en økning i gangtrafikk på strekningen. Vi mener at det er behov for å 

etablere fortau på denne strekningen. Etablering av fortau vil kreve grunnerverv. 

Strekning 5 – Skottåker mellom grøntbelte og nr. 10 

Det er lite biltrafikk siden vegen betjener noen få eneboliger. Det bør likevel etableres belysning på 

strekningen, men vi mener at det ikke er behov for fortau da dette er en typisk boliggate uten krav om fortau. 

Strekning 30 – Veløyveien mellom Asnesveien og Industriveien 

Denne strekningen er i dag trolig lite brukt av elevene ved Vesterøy skole. Når elevene overføres til ny skole, 

må det derimot forventes en viss økning i gangtrafikk på strekningen, selv om det finnes en alternativ veg, 

beskrevet i neste avsnitt. Vi mener at det er behov for å etablere fortau på denne strekningen på grunn av 

forholdsvis mye trafikk og fartsgrense 40–50 km/t. Dette behovet er til stede allerede i dag, men vil kunne bli 

noe økende på grunn av økt gangtrafikk. Etablering av fortau vil kreve grunnerverv og må sees i 

sammenheng med utbedring av kryssingspunkt G. 

I stedet for å gå strekning 30, kan elevene gå strekning 32 (Veløyveien mellom Asnesveien og Korsvikveien) 

Korsvikveien (strekning 33), Husebyveien (strekning 34 og 35) og eventuelt strekning 7, 6 og 5 

(Husebygrenda, hvis nordre tomt velges). Det er stort sett ikke identifisert tiltak på den strekningen, med 

unntak av fortau langs strekning 32 (Veløyveien) i alternativ C og D samt belysning og eventuelt fortau langs 

strekning 5, 6 og 7 avhengig av alternativ. 

Kryssingspunkt A – gangfelt over Vardeveien ved Vesterøyveien 

Dette kryssingspunktet er et gangfelt over Vardeveien i krysset ved Vesterøyveien. Gangfeltet holder ikke 

dagens standard og mangler blant annet skilting og tilstrekkelig belysning. Kryssingsavstanden er dessuten 

nesten 20 meter uten trafikkøy, noe som er altfor langt. Gangtrafikken forventes å øke på grunn av den nye 

skolen. Vi anbefaler at gangfeltet reetableres i henhold til dagens standard og at krysset strammes opp. 

Kryssingspunkt B – kryssing over Vesterøyveien ved Skottåker 

Det er ingen tilrettelagt kryssing over Vesterøyveien i dette punktet i dagens situasjon. Med tanke på at 

Vesterøyveien har ÅDT 7000 vurderer vi at det vil bli et stort behov for tilrettelegging her. Antakelig vil det 

være riktig å tilrettelegge i form av et gangfelt. Hvordan gangfeltet skal utformes, må avklares i 

detaljprosjektering, men vi utelukker ikke at det riktige vil være å etablere signalregulert gangfelt. Alternativt 

kan det etableres planfri kryssing, men det er ofte vanskelig å etablere attraktive planfrie kryssinger for 

gående og syklende da disse trafikantgruppene er svært følsomme overfor stigning. 

Kryssingspunkt C – gangfelt over Vardeveien ved enden av tursti bak Ormestad skole 

Dette kryssingspunktet er etablert som gangfelt. Gangfeltet holder ikke dagens standard og mangler blant 

venteareal på den ene siden samt tilstrekkelig belysning. Gangtrafikken forventes å øke på grunn av den nye 

skolen. Vi anbefaler at gangfeltet reetableres i henhold til dagens standard. Tiltaket må sees i sammenheng 

med forslag om å etablere fortau langs Vardeveien (strekning 2). 

Kryssingspunkt D – gangfelt over Industriveien ved Vindalsvingen 

Punktet er et gangfelt som ikke er helt holder dagens standard. Det er riktignok skiltet og har fartsdempende 

tiltak, men belysningen ser ut til å være for dårlig. Det mangler også venteareal på østsiden (venstre på 
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bildet), men dette vil bli ivaretatt ved etablering av G/S-veg langs Industriveien. Gangfeltet vil trolig bli mye 

brukt når skolen etableres. Med høy ÅDT i Industriveien er det viktig at gangfeltet har korrekt utforming. Vi 

anbefaler at det etableres intensivbelysning ved gangfeltet. 

Kryssingspunkt E – kryssing over Industriveien ved Stikkveg til Vindalveien 

Dette er ikke et gangfelt i dag. Vi har med punktet fordi det kan bli kryssende fotgjengere her når skolen 

etableres. I reguleringsplanen for ny G/S-veg langs Industriveien er det ikke vist kryssingspunkt her. Det er 

ikke sikkert at gangfelt er riktig løsning på grunn av for få kryssende, men et tilrettelagt kryssingspunkt som 

definert i håndbok V721 kan være riktig. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t, og den bør senkes til 40 km/t når 

skolen etableres. 

Kryssingspunkt F – kryssing over Industriveien ved Veradammen 

Vurderes helt likt som punkt E, se beskrivelse over. 

Kryssingspunkt L – Over Industriveien ved Industriveien 3 

Punktet er et gangfelt som ikke helt holder dagens standard. Vi forventer at gangtrafikken over dette 

gangfeltet øker når den nye skolen etableres, så korrekt utforming er viktig. Vi foreslår at gangfeltet blir 

reetablert ved etablering av G/S-veg langs Industriveien. Dette inkluderer etablering av intensivbelysning i 

punktet.  

5.2.2 Beskrivelse av tiltak som ikke vurderes likt i alle alternativ  

I dette kapitlet gjennomgår vi foreslåtte tiltak der forslagene varierer fra alternativ til alternativ. For leserens 

hjelp gjentar vi alternativene: 

• A: Nordre tomt – østre alternativ 

• B: Nordre tomt – vestre alternativ. Gjelder også Skottåker, som ellers i rapporten omtales alt. E 

• C: Søndre tomt 

• D: Kariåsen 

Strekning 4 – Skottåker mellom Vesterøyveien og grøntbelte 

I alternativ B vil denne parsellen bli brukt av all biltrafikk til og fra skolen, og trafikken blir dermed mye større 

enn i dag. Vi vurderer at det er behov for å etablere fortau og belysning på denne strekningen. I alternativ A 

og C øker ikke biltrafikken, men gangtrafikken øker og vi mener det er behov for belysning, tilsvarende som 

for strekning 5. 

Strekning 6 – Skottåker mellom nr. 10 og T-krysset ved Husebygrenda 

Det er lite biltrafikk siden vegen betjener noen få eneboliger. I alternativ B, C og D bør det likevel etableres 

belysning på strekningen, men vi mener at det ikke er behov for fortau da dette er en typisk boliggate uten 

krav om fortau. I alternativ A forventer vi verken økt gangtrafikk eller biltrafikk her, og vi foreslår ingen tiltak 

på denne strekningen i alternativ A. 

Strekning 14 – Husebygrenda mellom Industriveien og T-kryss 

Selv om det er ÅDT 1000 på strekningen, er vi av den oppfatning at fortau ikke er nødvendig i alternativ A og 

B. Dette begrunner vi med at biltrafikk til idrettsparken sannsynligvis inntreffer på andre tider av døgnet enn 

når skolebarn ferdes der. Vi vil imidlertid anbefale at det etableres belysning på strekningen. Strekningen er 

også såpass rett at vi anbefaler å etablere fartshumper. 

Dersom man ved valg av alternativ A senere forkaster den foreslåtte, nye vegen over jordet, og i stedet 

legger opp til avkjøring fra Husebyveien, bør det anlegges fortau på strekningen. 
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I alternativ C tror vi denne strekningen vil bli lite brukt, og vi foreslår ingen tiltak. 

I alternativ D vil mye eller all trafikk til den nye skolen gå her, og vi anbefaler å etablere fortau i tillegg til 

humper og belysning. 

Strekning 32 – Veløyveien mellom Asnesveien og Korsvikveien 

På grunn av relativt mye trafikk og fartsgrense 40 km/t vurderer vi at det er behov for fortau på strekningen. 

Vi mener at dette behovet er til stede allerede i dagens situasjon. Dette skulle normalt sett tilsi at tiltaket ikke 

hører hjemme i vår gjennomgang, men i alternativ C og D forventer vi en økning i biltrafikken på strekningen. 

I alternativ C og D foreslår vi derfor å etablere tiltaket, mens det i alternativ A og B er samme behov som i 

dag. Tiltaket er trolig komplisert å få til, og vil kreve grunnerverv. 

Strekning 37 – Veløyveien mellom Tangenodden og Korsvikveien  

Strekningen bedømmes stort sett likt som strekning 32, se vurdering over. Det bør imidlertid bemerkes at 

behovet for tiltaket nok er noe større i alternativ C, for i alternativ D vil flere elever fra Vesterøya velge å gå 

langs Vesterøyveien i stedet for langs Veløyveien. 

Strekning 42 – Veløyveien mellom Vesterøy skole og Bueråsen 

I alternativ C og D vurderer vi at det er behov for å etablere fortau på denne korte strekningen. På den måten 

kan skoleelevene fra syd (Vesterøya) komme seg til snarvegen via Bueråsen uten å gå langs Veløyveien 

uten tilrettelegging. I alternativ A og B vil strekningen bli lite brukt, og vi anbefaler ikke tiltak i disse 

alternativene. 

Strekning 43 – Veløyveien mellom Bueråsen og Tangenodden 

På grunn av relativt mye trafikk og fartsgrense 40 km/t vurderer vi at det er behov for fortau på strekningen. 

Vi mener at dette behovet er til stede allerede i dagens situasjon. Dette skulle normalt sett tilsi at tiltaket ikke 

hører hjemme i vår gjennomgang, men i alternativ C og D forventer vi en økning i biltrafikken på strekningen. 

I alternativ C og D foreslår vi derfor å etablere tiltaket, mens det i alternativ A og B er samme behov som i 

dag. Behovet for tiltaket er nok noe større i alternativ C, for i alternativ D vil flere elever fra Vesterøya velge å 

gå langs Vesterøyveien i stedet for langs Veløyveien.  

Strekning 44 – Bueråsen mellom Veløyveien og Bueråsen 40 

Det er lite biltrafikk siden vegen betjener noen få eneboliger. I alternativ C og D bør det likevel etableres 

belysning på strekningen, men vi mener at det ikke er behov for fortau da dette er en typisk boliggate uten 

krav om fortau. I alternativ A og B vil strekningen bli lite brukt, og vi anbefaler ikke tiltak i disse alternativene. 

Strekning 52 – Husebygrenda mellom T-kryss og avkjørsel idrettsanlegg 

I alternativ D vurderer vi at det er behov for å etablere fortau på strekningen, se argumentasjonen for 

strekning 14. Strekningen har belysning alt i dag, så i alternativ A, B og C er det ikke behov for tiltak. 

Kryssingspunkt G – Over Veløyveien ved Asnesveien 

Punktet er ikke et gangfelt, men bosatte på Asnes må krysse Veløyveien her på veg hjem fra skolen (hvis de 

går på nordsiden av Veløyveien). Punktet fremstår som utflytende, med store asfaltflater. Det ser ut til å 

være dårlig sikt i punktet. Fartsgrensen er 40 km/t, og ÅDT er 2100. 

Vi vurderer at det er behov for å gjøre tiltak i dette kryssingspunktet. Antakelig vil den riktigste løsningen 

være å stramme opp hele krysset og etablere et skikkelig kryssingspunkt i ombygget kryss. Hvilken type 

kryssingspunkt som er riktig må vurderes nærmere, men antakelig vil gangfelt være riktig løsning. 

Vi mener at behovet for tiltak er til stede allerede i dagens situasjon. Dette skulle normalt sett tilsi at tiltaket 

ikke hører hjemme i vår gjennomgang, men i alternativ C og D forventer vi en økning i biltrafikken på 
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strekningen. I alternativ C og D foreslår vi derfor å etablere tiltaket, mens det i alternativ A og B er samme 

behov som i dag. Tiltaket er trolig komplisert å få til, og vil kreve grunnerverv. 

Kryssingspunkt H – Over Veløyveien ved Tangenodden 

Punktet er ikke et gangfelt, men bosatte på Tangen må krysse Veløyveien her på vei hjem fra skolen (hvis 

de går på nordsiden av Veløyveien). Punktet fremstår som utflytende, der bussholdeplassen flyter over i 

kryssområdet. Fartsgrensen er 40 km/t, og ÅDT er 2100. Betraktningene er ellers som for punkt H. Det er 

behov for tiltaket i dag, og behovet øker med alternativ C og D. 

Kryssingspunkt Y – Over Vesterøyveien ved nummer 159 

Punktet er ikke et kryssingspunkt i dag, men vil bli aktuelt som kryssingspunkt dersom det etableres ekstra 

slippsone på tomten Vesterøyveien 159, noe som bør gjøres dersom skolen etableres på Kariåsen. 

Kryssingspunktet bør etableres som et gangfelt som utformes i henhold til gjeldende håndbøker 

5.3 Kostnadsvurdering 

For alle foreslåtte tiltak har vi gjort en enkel kostnadsvurdering basert på løpemeterpris eller stykkpris oppgitt 

i tabellene under. 

Tabell 11 – Prisliste punkttiltak 

 

Punkttiltak Pris inkl mva Kommentar
Intensivbelysning 1 gangfelt (2 master) 150 000                Pris for to master

Oppstramming av kryssområde 60 000                   Pris for 10 m2

Trafikkøy 170 000                Lengde 8 meter og bredde 2 meter. Eventuelt behov for drenering 

ikke med

Fjerne ett skilt 3 500                     Riving og fjerning av skilt og stolpe 

Oppmerking av gangfelt på nytt 10 000                   

Etablering av ett nytt skilt 10 000                   Inkludert stolpe og fundament

Vegetasjonsrydding 10 000                   

Fartshump ved gangfelt 35 000                   Én vanlig hump ved gangfelt

Opphøyd gangfelt 300 000                Forutsatt eksisterende gangfelt

Etablering av venteareal, 1 side 100 000                Lengde 10 meter og bredde 3 meter

Signalregulering av eksisterende gangfelt 700 000                

Etablering signalregulert gangfelt 800 000                Her er det altså ikke gangfelt i dag.

Etablering tilrettelagt kryssingspunkt 110 000                Etablering av kantsteinsnedsenk

Holdeplassopprustning 1 300 000             Busslomme med ny overbygning, 70 meter kantstein, venteareal 

leskur

Fjerning av gangfelt 10 000                   Dette er vel bortfresing av oppmerking og å ta ned skilt.

Etablering av nytt gangfelt 120 000                Egentlig en reetablering med full opprusting av "alt". Ekskl. 

belysning

Etablering av nytt gangfelt m lys og hump 305 000                

Etablering av tilrettelagt kryssingspunkt m lys og hump 295 000                

Maling av kulvert 50 000 pr. kulvert
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Tabell 12 – Prisliste strekningstiltak 

 

Tabell 13 viser en oversikt over kostnadsberegningene for tiltakene som foreslås på grunn av etableringen 

av ny skole. Vi presiserer at kostnadsberegningene er usikre. Merk at utbedring av kryssene G og H som 

nevnt i kapittel 5.2.2 ikke lar seg kostnadsberegne med enhetspriser, og denne kostnaden kommer i tillegg. 

Kryssløsningen må prosjekteres før tiltaket kan beregnes. Slippsonen i Vesterøyveien 159 er grovt beregnet 

ved å ta kvadratmeterprisen på etablering av venteareal for gangfelt, det vil si 3333 kroner og multiplisere 

med tomtens areal. Det er i tillegg lagt til en tomtepris på 1,5 millioner kroner. 

Tabell 13 – Kostnadsberegning av tiltak ved alternativene 

 

Tabellen viser et investeringsbehov på cirka 9 millioner uavhengig av hvilket alternativ som velges. Det er 

fortauet i Vardeveien (strekning 2) som bidrar til størsteparten av kostnaden. Man kan legge merke til at 

dette tallet ikke inkluderer etablering av fortau langs Veløyveien mellom Industriveien og Veløyveien. Vi har 

valgt å vise denne kostnaden nederst i tabellen, siden det kan argumenteres for at behovet allerede er der i 

dag, og dermed ikke utløses av den nye skolen. 

Strekningstiltak Pris inkl mva Kommentar

Fartshumper i 30-sone 35 000                   Pr stk

Fartshumper i 40-sone 45 000                   Pr stk

Fartshumper i 50-sone 55 000                   Pr stk Gir liten fartsdempende effekt

Fartshumper i 30-sone 466,67                  per meter

Fartshumper i 40-sone 450                        per meter

Fartshumper i 50-sone 366,67                  per meter

Ny belysning 75 000 Pr stk

Belysning hovedveg per meter 1 875 per meter

Belysning lokalveg og sideveg 2 500 per meter

Belysning G/S-veg 3 750 per meter

Etablering av fortau, pris per meter 10 000                   Stor usikkerhet. Avhenger av sideterrenget, behov for mur etc.

Etablering av sykkelveg med fortau, pris per meter 30 000                   Stor usikkerhet. 

Etablering av G/S-veg, pris per meter 25 000                   

Breddeutvidelse av fortau, pris per meter 8 500                     Tilnærmet samme pris som nytt, men litt lavere (85 %)

Reetablering av fortau, pris per meter 8 500                     Tilnærmet samme pris som nytt, men litt lavere (85 %)

Etablere ledegjerde, pris per meter 500                        

Sykkelfeltoppmerking på nytt 3 333                     

Etablering av sykkelfelt med breddeutvidelse/parkeringssanering 10 000                   Antatt samme pris som fortau

Fjerning av parkeringsplasser (u/ etablering av sykkelløsning) 8 500                     Antar at det betyr reetablering av fortau eller kjørebane for 

sykkelfelt, og tilnærmet samme pris som reetablering av fortau

Sammenstilling kostnader Kostnad Kommentar

Tiltak det er behov for i alle alternativ 8 835 000 Ekskl. strekning 30

Tiltak det er behov for i alternativ A (nordre tomt, vestre alternativ) 450 000

Tiltak det er behov for i alternativ B (nordre tomt, østre alternativ) 

og E (Skottåker)
1 275 000 + Kryssombygging

Tiltak det er behov for i alternativ C (søndre tomt) 21 500 000 + Kryssombygging

Tiltak det er behov for i alternativ D (Kariåsen) 25 080 000

+ Kryssombygging

Ekskl. slippsone 

Vesterøyveien 159

Sum tiltak alternativ A (nordre tomt, vestre alternativ) 9 285 000

Sum tiltak alternativ B (nordre tomt, østre alternativ) og E 

(Skottåker)
10 110 000 + Kryssombygging

Sum tiltak alternativ C (søndre tomt) 30 335 000 + Kryssombygging

Sum tiltak alternativ D (Kariåsen) 33 915 000 + Kryssombygging

Tillegg for strekning 30 4 000 000

Tillegg for slippsone Vesterøyveien 159 13 500 000
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Vi ser at alternativ A og B kun gir et investeringsbehov på cirka 0,5 til 1 million i tillegg til de 9 millionene som 

uansett bør investeres. I alternativ C er det behov for å investere drøyt 20 millioner utover de 9 millionene. 

Forskjellen ligger i at det i alternativ C og D blir større behov for tiltak i Veløyveien fordi biltrafikken her øker 

når avkjørsel legges til Industriveien. Forskjellen mellom alternativ C og D ligger i at det i alternativ D også er 

vurdert behov for å etablere fortau i Husebygrenda i tillegg til Veløyveien. Behovet for tiltak i Veløyveien 

vurderes å være noe større i alternativ C enn i alternativ D. Dette skyldes at flere av fotgjengerne fra 

Vesterøya vil bruke Vesterøyveien, og ikke Veløyveien, i alternativ D. Behovet for tiltak i Veløyveien og 

Husebygrenda kan reduseres dersom det etableres et anlegg for av- og påstigning i Vesterøyveien i 

alternativ C. Dette anlegget er nærmere beskrevet i kapittel 6.6.3. 

Vi kan for øvrig nevne at vi totalt har beregnet et investeringsbehov på cirka 50 millioner kroner i vegnettet, 

inkludert tiltak som ikke skyldes den nye skolen. Vi presiserer at tallet er usikkert. 
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5.4 Oppsummering av trafikksikkerhetsvurderingen 

I trafikksikkerhetsvurderingen har vi brukt følgende navn på de forskjellige løsningene for ny skole: 

• A: Nordre tomt – vestre alternativ 

• B: Nordre tomt – østre alternativ. Vurderingene gjelder også for tomten Skottåker (alt. E) 

• C: Søndre tomt 

• D: Kariåsen 

Trafikksikkerhetsgjennomgangen viser at det er behov for en rekke tiltak på vegnettet. Det er behov for en 

god del av disse tiltakene allerede i dagens situasjon, og disse er mindre interessante med tanke på å finne 

fordeler og ulemper ved hver tomt. 

Forskjellen mellom alternativene knytter seg grovt sett til behov for tiltak i Veløyveien. Med alternativ C 

forventer vi økt biltrafikk og gangtrafikk i denne vegen, og dermed økt behov for å etablere fortau. Også i 

alternativ D øker biltrafikken, men gangtrafikken øker antakelig mindre enn i alternativ C. Dette skyldes at 

flere av fotgjengerne fra Vesterøya vil bruke Vesterøyveien, og ikke Veløyveien, i alternativ D. Behovet for 

tiltak i Veløyveien vurderes derfor noe mindre i alternativ D enn i alternativ C. 

Etablering av fortau langs Veløyveien kan være komplisert og dyrt å få til på grunn av stedvis dårlig plass på 

siden av vegen. Det vil helt sikkert bli behov for grunnerverv. Behovet for tiltaket kan reduseres dersom det 

etableres et anlegg for av- og påstigning i Vesterøyveien i alternativ C og D. Dette anlegget er nærmere 

beskrevet i 6.6.3. I alternativ D er det også vurdert at det er behov for fortau i Husebygrenda. 

Med alternativ A og B, som har avkjørsel fra Vesterøyveien, er det mindre behov for tiltak i Veløyveien. Disse 

to alternativene vurderes derfor som mindre komplisert å få til.  

Oppsummert er det helt klart mulig å få trafikksikkerhetsmessig akseptable forhold med alle alternativer, men 

det er trolig minst komplisert å få til dette med alternativ A og B.   
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6 Presentasjon av løsningene 

I dette kapittelet presenteres de løsningene som er detaljert opp. Vi understreker at løsningene er på 

skissenivå. I tillegg antydes plassering av holdeplass for buss, samt mulige slippsoner lenger unna skolene. 

Alternativ A–D er de samme som i trafikksikkerhetsvurderingen, men vi har skilt ut Skottåker fra alternativ B 

og nå kalt Skottåker for alternativ E. 

6.1 Alternativ A – nordre tomt, vestre alternativ 

 

Figur 36 – Alternativ A - Nordre tomt, vestre alternativ (Kilde: STED Arkitektur AS) 

Løsningen legger opp til et envegskjørt system for å finne parkeringsplass, noe som er oversiktlig. 

Varelevering er plassert langt bak for seg selv, og det blir dermed ikke rygging der fotgjengere går. 

Parkeringsplassen ligger i skrånende terreng, og det kan bli utfordrende å realisere denne løsningen. 

Slippsoneplassene nærmest skolen vil ligge i nedoverbakke, noe som skaper problemer vinterstid. Det er 

relativt lite slingringsmonn for å justere trafikkarealene hvis man i senere prosjektering ser at det er behov for 

dette. 
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6.2 Alternativ B – nordre tomt, østre avkjørsel 

Dette alternativet tilsvarer det vi tidligere i rapporten har kalt nordre tomt, avkjørsel 2. 

 

Figur 37 – Alternativ B – nordre tomt, østre alternativ (Kilde: STED Arkitektur AS) 

Løsningen legger opp til et envegskjørt system for å finne parkeringsplass, noe som er oversiktlig. 

Varelevering er plassert langt bak for seg selv, og det blir dermed ikke rygging der fotgjengere går. Det er 

gode muligheter til å utvide trafikkarealene om man ser behov for dette i senere prosjektering. 

Parkeringsplassen ligger på et plant område og bør være teknisk ukomplisert å få til. 
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6.3 Alternativ C – søndre tomt 

 

Figur 38 – Alternativ C – søndre tomt (Kilde: STED Arkitektur AS) 

Også alternativ C legger opp til et envegskjørt system, noe som er oversiktlig. Slippsonen er plassert på 

vestsiden av kollen, og elever som blir kjørt til skolen, må derfor gå lenger enn om de blir «kjørt til døra». 

Dette vurderes som et positivt tiltak. Ved slippsonen er det også vist noen parkeringsplasser for de ansatte. 

En ulempe ved å splitte opp parkeringsplassene for de ansatte, er at ansatte først vil kjøre opp til skolen, og 

så ned til slippsonen hvis det er fullt. Dette vil gi noe ekstrakjøring, men kan unngås om de ansatte tildeles 

faste plasser. Det er noe fleksibilitet i arealet ved slippsonen. Ved skolen er det lite fleksibilitet hvis man får 

behov for å utvide trafikkareal i senere prosjektering. 
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6.4 Alternativ D – Kariåsen 

 

Figur 39 – Alternativ D - Kariåsen (Kilde: Sted Arkitektur AS). 

Også i alternativ D legges det opp til et envegskjørt trafikkareal, noe som er oversiktlig. Det er lagt opp til at 

et areal nærmest idrettsbanene kan brukes som parkeringsplass for oppimot 100 biler når idrettslaget har 

behov for dette. Dette vil være mer enn nok parkeringsplasser hvis skolen senere skulle ha behov for noe 

mer parkering, og dette alternativet bygger derfor i mindre grad enn de andre opp under miljøvennlige 

transportformer. Trafikkarealene ligger på et plant område og bør være teknisk ukomplisert å få til. 

Varelevering kan bruke plassen med 100 parkeringsplasser, som vil være lite brukt i skolens åpningstid. Det 

vil være viktig med god vinterdrift for å buksere varer mellom kjøretøy og hovedinngangen. 
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6.5 Alternativ E – Skottåker 

 

Figur 40 – Situasjonsplan Skottåker 

Løsningen legger opp til et todelt parkeringssystem. Parkering for ansatte skjer i parkeringskjeller under 

skolebygget, mens slippsone og korttidsparkering er plassert i dagen. De to parkeringsområdene får felles 

avkjørsel fra Vesterøyveien og via en «rundkjøring» som gir adkomst til de to parkeringsområdene. Denne 

«rundkjøringen» gir også adkomst til barnehagen og til boligene i vegen Skottåker, noe som kan gi et litt 

rotete inntrykk. Trafikkarealene utendørs er tenkt som et envegskjørt system, noe som er oversiktlig. 

Varelevering er plassert i parkeringskjelleren, og det blir dermed ikke rygging der skoleelevene går. Det er 

relativt lite slingringsmonn for å justere trafikkarealene hvis man i senere prosjektering ser at det er behov for 

dette. 
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6.6 Mulighet for slippsone lenger unna skolen 

Det er sett på muligheter for å etablere ekstra slippsoner, i tillegg til de som er vist rett ved skolen 

alternativene. Vi vurderer at det er tre plasseringer som er aktuelle. Vurderingen tar ikke høyde for 

eierforhold, så det kan være behov for grunnerverv. De tre ekstra slippsonene betyr at alle alternativ har 

mulighet for en ekstra slippsone. Manglende mulighet for ekstra slippsone kan derfor ikke brukes som et 

argument mot noen av tomtealternativene. 

6.6.1 Slippsone i Industriveien 

Det er mulig å etablere en slippsone i Industriveien. Dette er uansett tenkt som slippsone i alternativ C, men 

løsningen kan fungere som en ekstra slippsone i de andre alternativene. I skissen er det vist noen 

parkeringsplasser for de ansatte. I alternativ C er det nødvendig å etablere noen av ansattplassene lenger 

unna skolen, fordi det ikke er plass ved skolen. Ansattparkeringen behøver ikke være i slippsonen ved 

Industriveien, de kan også etableres i den ekstra slippsonen ved Skottåker, som er omtalt i kapittel 6.6.2.  

 

Figur 41 – Slippsone i Industriveien 
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6.6.2 Slippsone i Skottåker ved Vesterøyveien 

Det er teoretisk mulig å etablere en ekstra slippsone på sydsiden av Skottåker. Både vegen Skottåker og 

den søndre avkjørselen finnes fra før. Vi har grovt skissert løsningen som vist i figur 42, og det bør minimum 

bli plass til 6 plasser i denne slippsonen. Det kan være mulig å supplere med parkeringsplasser i 

«innersvingen», men disse plassene bør ikke brukes til å slippe av elever, som vil havne rett ut i kjørearealet. 

I stedet bør plassene brukes som ansattparkering. Det er også vist en alternativ kjøretrasé ut fra slippsonen. 

Denne kan være aktuell dersom det ikke er ønskelig med separat inn- og utkjøring fra Vesterøyveien, som er 

en fylkesveg.  

Slippsonen kan brukes som et tillegg til slippsonen i Industriveien. Dette vil føre til at trafikkøkningen i 

Industriveien blir mindre enn den ellers ville blitt dersom man velger alternativ C (søndre tomt). Slippsonen 

kan også brukes som et tillegg til slippsonene i alternativ A og B. Slippsonen kan ikke etableres i alternativ E 

der dette arealet brukes som trafikkareal til skolen. Slippsonen er i direkte konflikt med tidligere omtalte 

reguleringsplan for boliger i Skottåker, tidligere omtalt i kapittel 2.2 om kollektivtrafikk. Hvis slippsonen skal 

realiseres, vil det derfor bli nødvendig å løse ut noen av eiendommene som er regulert til bolig. Vi vurderer 

derfor denne løsningen som lite realistisk å få til. 

 

Figur 42 – Grovskisse av slippsone ved Skottåker 



   

 
 

Rapport Side 77 Av 198  

 

P:\31433\10218886_Mobilitetsplan_Vesterøya_skole\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\20210823 Mobilitetsplan Vesterøya skole.docx 
 

6.6.3 Slippsone i Vesterøyveien 159 

Eiendommen Vesterøyveien 159 kan brukes som slippsone eller parkeringsplass hvis eksisterende bygg 

rives. Denne eiendommen er tidligere omtalt i forbindelse med mulig veg mellom Vesterøyveien 159 og 

skoletomten på Kariåsen, se kapittel 4.5.2. Som omtalt vil denne løsningen først kunne realiseres etter 2025. 

En grov vurdering tilsier at det bør være mulig å få til cirka 40 ordinære parkeringsplassen på eiendommen. 

Om det i stedet legges opp til noen slippsoneplasser, vil totalt antall parkeringsplasser bli noe mindre. 

 

Figur 43 – Mulig parkeringsplass på Vesterøyveien 159, som i dag er eid av Telenor. Løsningen er først mulig i 2025. 

6.7 Bussholdeplass for skolebuss 

Med sammenslåing av tre skolekretser til én, vil noen av elevene ha krav på skoleskyss. Dette gjelder i all 

hovedsak elever fra Vesterøy skolekrets, noe som vil si at elevene ankommer fra sør. Det er på nåværende 

tidspunkt ikke avklart hvordan skoleskyssen skal organiseres. Dette kan enten skje med det ordinære 

rutetilbudet, med egne skoleruter (buss) eller med drosjer. I senere planfaser må løsning avklares med 

kollektivselskapet og fylket. 

6.7.1 Holdeplassbeliggenhet i alternativene 

I alternativ B og E ligger skolen klart nærmere Vesterøyveien enn Industriveien, og det vil være naturlig å 

bruke en bussholdeplass som ligger i Vesterøyveien. I alternativ C er holdeplass i Industriveien mest aktuelt. 

I alternativ A og D kan i prinsippet begge vegene brukes, men Industriveien er nærmest alternativ A, mens 

Vesterøyveien er nærmest i alternativ D. Vi forutsetter derfor Vesterøyveien i alternativ B, D og E, og 

Industriveien i alternativ A og C. 

Vi har tidligere vist at dagens bussholdeplasser i begge disse vegene holder enkel standard, og det er behov 

for utbedring. Mulige løsninger er gjennomgått i det følgende. 
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6.7.2 Holdeplasstype 

Holdeplasser kan utformes som enten kantstopp eller busslomme. I tettbygde strøk kan holdeplass utformes 

som kantstopp eller busslomme. Håndbok N100 anbefaler at busslomme anlegges ved: 

• Fartsgrense 50 km/t ved skoler og institusjoner 

• Holdeplasser som har knutepunktsfunksjon der bussene har lang oppholdstid 

• Linjer med 30 busser eller mer i dimensjonerende time 

Ved veger er det egne krav i hver dimensjoneringsklasse. 

Ut fra det ovenstående vurderer vi at bussholdeplass i Industriveien kan utformes som kantstopp. Dette 

forutsetter at elevene venter på skolebussen, ikke omvendt, ved skoledagens slutt. Skulle skolebussen 

ventet på elevene, hadde punkt 2 i listen over slått inn, og det burde vært busslomme. 

I Vesterøyveien er det mer trafikk og fartsgrense 60 km/t. Her mener vi busslomme bør være løsningen. 

6.7.3 Holdeplass i Industriveien ved foreslått slipplomme 

I Industriveien har vi allerede vist at det kan være mulig å etablere busslomme i forbindelse med slippsonen, 

se figur 41. Med denne løsningen kan elevene gå til og fra bussen uten å krysse bilveg, noe som 

trafikksikkerhetsmessig vurderes å være positivt. En ulempe med løsningen er at det kan bli vanskelig for 

bussen å svinge til venstre ut fra lommen. Bussen kan derfor måtte kjøre en omveg nordover i Industriveien 

og ut i Vesterøyveien på returen til Vesterøya. 

6.7.4 Holdeplass i Industriveien 

I alternativ A – nordre tomt, vestre alternativ, vil det bli ganske langt, over 600 meter, å gå fra slippsonen 

med bussholdeplass i Industriveien. Vi har derfor sett på muligheten for å etablere bussholdeplass i 

Industriveien nærmere skolen i dette alternativet. 

Det ser mest realistisk ut å ruste opp eksisterende holdeplass Heimen. Her er det en slags grøntrabatt på 

østsiden av Industriveien, mens det på vestsiden er noe areal mellom kjørebanen og en kolle, se figur 44. 

Grøntrabatten er cirka 50 meter lang med varierende bredde. Totalt sett er det neppe mulig å etablere 

busslomme her. På motsatt side, mellom kjørebanen og kollen, er tilgjengelig bredde cirka 3 meter på det 

smaleste, ut fra det vi kan måle. Heller ikke her er det mulig å etablere busslomme. Som beskrevet i kapittel 

6.7.2 bør kantstopp være tilstrekkelig. I henhold til håndbok N100 bør ventearealet være minimum 2,7 meter 

bred og 20 meter lang forutsatt at holdeplassen betjener kun 1 buss av gangen. Det ser ut til å være nok 

areal på hver side av vegen til å etablere dette. 
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Figur 44 – Industriveien ved eksisterende holdeplass Heimen 

Opprustning av holdeplassen må sees i sammenheng med reguleringsplanen for ny G/S-veg langs 

Industriveien. Et utsnitt av planen er vist i figur 45. Gang og sykkelvegen kan i prinsippet brukes som 

venteareal for de kollektivreisende, men ved mye sykkeltrafikk bør G/S-vegen ifølge håndbok V123 

kollektivhåndboka føres bak en separat plattform for de kollektivreisende, se figur 46. 

 

Figur 45 – Reguleringsplan for G/S-veg langs Industriveien ved holdeplass Heimen 
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Figur 46 – Løsning der G/S-veg er ledet bak bussholdeplass (kilde: håndbok V123) 

En grovskisse av mulig løsning med 20 meter lang kantstopp på hver side i Industriveien er vist i figur 47. 

Det ser ut til å være mulig å føre G/S-vegen bak holdeplassen, noe som er vist med grått i figuren. Det røde 

feltet angir et kryssingspunkt, som trolig bør utformes som gangfelt. Før G/S-vegen langs Industriveien 

etableres, anbefaler vi at man ser på muligheten for å ruste opp eksisterende holdeplasser i vegen. Dette 

inngår også i forslag til trafikkplan for kollektivtrafikk 2019–2025. Denne anbefalingen gjelder uavhengig av 

hvor den nye skolen etableres.  

 

Figur 47 – Grovskisse av kantstopp i Industriveien 
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6.7.5 Holdeplass Ormestadvika i Vesterøyveien 

Holdeplassen Ormestadvika i Vesterøyveien holder enkel standard. Dette er vist tidligere i figur 6, men vi 

gjentar figuren her for at leseren skal slippe å bla seg tilbake flere titalls sider. Det er særlig holdeplassen i 

retning sør, til høyre på figuren, som har dårlig standard. Denne holdeplassen mangler venteareal. 

Holdeplassen mot syd brukes imidlertid ikke av ringruten, kun rute 168 med 2 avganger per dag. 

 

Figur 48 – Holdeplass Ormestadvika 

Vi ser at det er utfordringer knyttet til opprustning/etablering av holdeplass i Vesterøyveien. Utfordringene 

skyldes plassmangel og avkjørsler til eneboliger. En opprustet holdeplass må minimum holde 

utbedringsstandard. Dette vil si at holdeplassen må være 54 meter lang, som vist i figur 49. 

 

Figur 49 – Utforming av bussholdeplass ved utbedringsstandard (kilde: Håndbok N100) 
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For sørgående holdeplass er det tilgjengelig areal sør for Skottåker, det vil si der vi har vist en ekstra 

slippsone. Figur 50 viser en strekning på 54 meter. Det er mulig man kan etablere en ny bussholdeplass her. 

I så fall må man bruke alternativ kjørerute ut av den ekstra slippsonen som er omtalt tidligere i kapittel 6.6.2.  

 

Figur 50 – Lengden av holdeplass med utbedringsstandard for buss mot sør vist med blått 

Et alternativ til å flytte holdeplassen for sørgående buss mot nord, er å etablere venteareal som vist i 

reguleringsplan for nye boliger på Skottåker. Eksisterende avkjørsel til eksisterende bolig må saneres, som 

vist i planen, se figur 51. 
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Figur 51 – Justert holdeplass mot syd som vist i reguleringsplan for boliger. 

For buss i retning nord virker det mest realistisk å benytte eksisterende holdeplass. Imidlertid må man se på 

muligheten for å ruste opp holdeplassen med et leskur, noe som kan kreve grunnerverv. 

Det er mulig å tenke seg en løsning der holdeplassen flyttes nordover, til like nord for avkjørselen til 

eneboligen. Figur 52 viser en lengde på 54 meter for bussholdeplass mot nord. Flytting av holdeplassen er 

trolig svært vanskelig å få til anleggsteknisk, fordi den krever sprenging der det er tilstøtende bolighus. 
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Figur 52 – Lengden av holdeplass med utbedringsstandard for buss mot nord vist med blått 

Som et alternativ til å etablere / ruste opp holdeplassene i Vesterøyveien, kan den viste slippsonen i arealet 

sør for Skottåker heller brukes som en bussholdeplass. Med denne løsningen kan skoleskyssen enten 

betjenes av en ny rute som ender i Skottåker. Det er også mulig for bussene å kjøre ut fra slippsonearealet 

og videre nordover vesterøyveien. Med denne løsningen må arealet brukes som bussholdeplass, og det er i 

utgangspunktet ikke plass til dedikert slippsone. Det er imidlertid tillatt å slippe av passasjerer for bilister så 

lenge de ikke hindrer bussen. 
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6.7.6 Holdeplass Holtan nordre i Vesterøyveien 

Holdeplassen Holtan nordre har i dag tilsvarende utforming som Ormestadvika. Forskjellen på de to 

holdeplassene er at det ser ut til å være ukomplisert å utbedre Holtan nordre, selv om det kan gå med litt 

dyrket mark, se figur 53 og figur 54. Eksisterende G/S-veg kan fungere som venteareal for holdeplassen i 

nordgående retning. 

 

Figur 53 – Det er god plass til å etablere venteareal på bussholdeplassen Holtan nordre i sørgående retning 
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Figur 54 – Det er god plass til å etablere leskur på bussholdeplassen Holtan nordre i nordgående retning 

En ulempe ved løsningen er at det vil bli nokså langt, cirka 400 meter, å gå til den nye skoletomten på 

Kariåsen. Løsningen er også avhengig av at det etableres G/S-veg mellom Vesterøyveien 159 og Kariåsen 

(avkjørsel 1, omtalt i 4.5.1) da det ikke er ønskelig med mer gangtrafikk ved Vesterøyveien 149 (avkjørsel 5, 

omtalt i 4.5.1). 

6.7.7 Totalvurdering av bussholdeplass for skolebuss 

Totalt sett bør det være mulig å få til en akseptabel løsning for kollektivtrafikken både i Vesterøyveien og 

Industriveien. Vi vurderer at dette er mest komplisert i Ormestadvika i Vesterøyveien. Når det gjelder 

betjening av skolebuss, vurderer vi derfor alternativ B og E som dårligere enn alternativ A og C. Alternativ D 

vurderes midt imellom. 
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7 Oppsummering av fordeler og ulemper 

Etter en utsilingsfase med grovvurdering av 6 løsninger for nordre tomt, 3 løsninger for søndre tomt, 1 

løsning for Skottåker og 5 løsninger for Kariåsen ble det for hver tomt valgt én adkomstløsning (to for tomt 

nord). Løsningene ble valgt ut fra en vurdering av mulighet for å etablere et trafikksikkert adkomstpunkt, 

fleksibilitet (mulighet til å velge alternative løsninger senere) og anleggsteknisk gjennomførbarhet. For de 

valgte løsningene er det gjort mer detaljerte vurderinger for fem alternativer for ny skole:  

• A: Nordre tomt – vestre alternativ. Avkjørsel fra Vesterøyveien via ny veg på vestsiden av jorde. 

• B: Nordre tomt – østre alternativ Avkjørsel fra Vesterøyveien via Skottåker. 

• C: Søndre tomt. Avkjørsel direkte fra Industriveien ved eksisterende sti langs nordende av et annet 

jorde. 

• D: Kariåsen. Avkjørsel via Husebygrenda med supplerende avkjørsel ved Vesterøyveien 159 

• E: Skottåker. Eksisterende veg Skottåker flyttes og brukes som avkjørsel fra Vesterøyveien. 

Fordeler og ulemper ved alternativene er presentert i tabellen under.  

Tabell 14 – Fordeler og ulemper ved alternativene 

Alt. Fordeler Ulemper 

A Oversiktlig, eksisterende avkjørsel i Vesterøyveien 

Minimerer lokal trafikkøkning 

Kan etablere parkering under høyspentlinjen. 

Kan enkelt erstattes med avkjørsel fra Industriveien 

Kan benytte kollektivløsning i Industriveien, som er 
lettere å få til enn i Ormestadvika i Vesterøyveien 

Minst behov for trafikksikkerhetstiltak. 

Trafikkøkning over eksisterende G/S-veg i 
Vesterøyveien 

Ny adkomstveg legger beslag på dyrket mark 

Mulig stigningsproblematikk gir utfordringer når det 
gjelder utforming av parkeringsareal 

Skrånende tomt og relativt trangt areal gir utfordringer 
hvis senere detaljering av løsning krever større areal. 

Lite realistisk med ekstra slippsone et stykke unna 
skolen, fordi denne slippsonen kommer i konflikt med 
reguleringsplan for boliger i Skottåker 

B Oversiktlig, eksisterende avkjørsel i Vesterøyveien 

Minimerer lokal trafikkøkning 

Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor 
barnehage 

Plant areal og god plass til å justere på trafikkareal i 
senere detaljering av løsning. 

Lite behov for trafikksikkerhetstiltak, kun 0,5 millioner 
kroner mer enn billigste alternativ (alternativ A) 

Relativt ukomplisert å etablere ekstra slippsone et 
stykke unna skolen (Industriveien) 

Fordrer parkeringsplass i øst (arkitektonisk mindre 
ønskelig, og låser seg til avkjørsel fra Vesterøyveien) 

Krever oppgradering av bussholdeplass i 
Ormestadvika i Vesterøyveien, noe som er 
utfordrende. 

Ny adkomstveg kommer tett på eksisterende 
barnehage. 

 

 

C Kan benytte kollektivløsning i Industriveien, som er 
lettere å få til enn i Vesterøyveien 

Gode muligheter for å etablere oversiktlig avkjørsel 

Slippsone plassert et stykke unna skolen reduserer 
trafikken i skolens umiddelbare nærhet. 

Relativt ukomplisert å etablere ekstra slippsone et 
stykke unna skolen (Vesterøyveien 159) 

 

Trafikkøkning over foreslått G/S-veg i Industriveien 

Gir større trafikkøkning lokalt enn avkjørsel i 
Vesterøyveien gjør. 

Gir større behov enn i dag for tiltak i Veløyveien, noe 
som er utfordrende og kostbart. Anslagsvis behov for 
21 millioner kroner mer for trafikksikkerhetstiltak enn 
for billigste løsning (alt. A). 

Relativt trangt areal gir utfordringer hvis senere 
detaljering av løsning krever større areal. 

 

D Oversiktlig, eksisterende avkjørsel Trafikkøkning over foreslått G/S-veg i Industriveien 

Anslagsvis behov for 24,5 millioner kroner mer for 
trafikksikkerhetstiltak enn for billigste løsning (alt. A).. 



   

 
 

Rapport Side 88 Av 198  

 

P:\31433\10218886_Mobilitetsplan_Vesterøya_skole\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\20210823 Mobilitetsplan Vesterøya skole.docx 
 

Plant areal og god plass til å justere på trafikkareal i 
senere detaljering av løsning. 

Kan benytte bussholdeplasser i både Industriveien og 
Vesterøy (Holtan nordre). Holdeplassen i 
Vesterøyveien ser ut til å være ukomplisert å utbedre. 

Mulighet for sambruk av idrettsbaner med idrettslaget 

Legger ikke beslag på dyrket mark 

 

Tilsvarende som alternativ C, men i tillegg behov for 
tiltak i Husebygrenda på grunn av økt trafikk her. 

I større grad enn andre tomter avhengig av en ekstra 
slippsone (for å redusere trafikk i boliggate). Bør 
suppleres med slippsone eller parkeringsplass på 
tomten Vesterøyveien 159. Dette krever grunnerverv 
som først kan skje i 2025, da det vil bli for dyrt før den 
tid. 

Overdekning av parkeringsplasser støtter ikke målet 
om mer miljøvennlige reiser 

E Oversiktlig avkjørsel i Vesterøyveien. Eksisterende 
avkjørsel saneres, så antall avkjørsler øker ikke. 

Minimerer lokal trafikkøkning 

Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor 
barnehage 

Lite behov for trafikksikkerhetstiltak, kun 0,5 millioner 
kroner mer enn billigste alternativ (alternativ A) 

Legger ikke beslag på dyrket mark 

Relativt ukomplisert å etablere ekstra slippsone et 
stykke unna skolen (Industriveien) 

Krever oppgradering av bussholdeplass i 
Ormestadvika i Vesterøyveien, noe som er 
utfordrende. 

Relativt trangt areal gir utfordringer hvis senere 
detaljering av løsning krever større areal. 

Fare for noe rotete trafikkareal for å betjene 
eksisterende barnehage og boliger 
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8 Oversikt over vedlegg 

Vedlegg 1 Vegtekniske vurderinger 

Vedlegg 2 Detaljert TS-gjennomgang 
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Vedlegg 1 Vegtekniske vurderinger 
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Adkomstvei – Kariåsen 

Det har blitt undersøkt om det er mulig å etablere kjørbar adkomstvei til tomten på Kariåsen. I 

den forbindelse har det blitt undersøkt tre ulike alternativer. De tre alternativene er dimensjonert 

etter Sandefjord kommunes veinormal, veiklasse adkomstvei III, og følger 

dimensjoneringskravene i tabell 1 under.  

Tabell 1: Dimensjoneringskrav fra Sandefjord kommunes veinormal. 

Dimensjonerende hastighet 30 km/t 

Dimensjonerende kjøretøy Lastebil 

Veibredde 5,5 meter (5 meter + 2 x 0,25 meter)  

Maks stigning 10 % 

Min. vertikal radius, lavbrekk 100 

Min. vertikal radius, høybrekk 250 

Min. horisontal radius 20 

Skråhelling  1:2 

 
Figur 1 viser prinsipp for normalprofil for adkomstvei III fra Sandefjord kommunes veinormal.  

 
Figur 1: Prinsipp for normalprofil, adkomstvei III. 
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Alternativ 1 – Vesterøyveien 

Første alternativ for adkomstvei som har blitt undersøkt strekker seg fra tomten på Kariåsen, 

mellom idrettsanlegget og ned til eiendom 108/127 og Vesterøyveien. Ved eiendom 108/127 

følger veien gjeldende reguleringsplan til Vesterøyveien. Vesterøyveien er i dag forkjørsregulert, 

og avkjørselen til adkomstveien må derfor vikepliktsreguleres.  

På eiendom 108/127 finnes det i dag et bygg som eies av Telenor. Dette bygget skal rives og 

erstattes med et bygg på 3 x 2,5 meter. Det skal i tillegg undersøkes hvor mange 

parkeringsplasser det er plass til på tomta.  

Figur 2 og 3 under viser plan og profil for alternativ 1. Frem til profil 200 vil det være store 

skjæringer mot vest og sør, mens det vil være fylling mot øst. Dette på grunn av bratt 

sideterreng med fall mot øst.  

Langs idrettsanlegget, mot vest, må det etableres en form for mur da skjæringen vil ta litt av 

fotballbanen, noe som ikke er ønskelig. I tillegg må det etableres rekkverk mot øst da 

sideterrenget er bratt fallende.  

 

Figur 2: Alternativ 1, plan 
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Figur 3: Alternativ 1, profil 

Alternativ 2 – Regulert boligområde 

Det andre alternativet for adkomstvei som har blitt undersøkt strekker seg fra tomten på 

Kariåsen og bort til det regulerte boligområdet i nord (kote + 44). Figur 4 og 5 viser plan og profil 

for alternativ 2.  

Langs adkomstveien, mot øst, vil det komme store fyllinger som strekker seg over et 

eksisterende bolighus. Det må derfor også i dette alternativet etableres mur. Da terrenget er 

bratt fallende, må det sannsynligvis også her etableres rekkverk.   

Det ligger i tillegg to kulturminner vest for adkomstveien. Som figur 4 viser, vil skjæringene mot 

vest strekke seg inn i det ene kulturminnets hensynssone. Dette bør unngås, og det er mulig at 

det må etableres mur mot kulturminnet. Da veien ligger tett på det ene kulturminnet, må det 

påregnes ekstra kostnader i forbindelse med etablering av vei.  
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Figur 4: Alternativ 2, plan 

 

Figur 5: Alternativ 2, profil 
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Alternativ 3 – Skottåker 

Det tredje alternativet for adkomstvei som har blitt undersøkt strekker seg fra adkomstveien til 

Skottåker 14, gjennom dagens skogområde og til tomten på Kariåsen. Figur 6 og 7 viser plan og 

profil for alternativ 3.  

 

Figur 6: Alternativ 3, plan 

 

Figur 7: Alternativ 3, profil 
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Figur 8 viser alternativ 3 i plan, samt gjeldende reguleringsplan. Veien vil i dette alternativet 
krysse de to eksisterende kulturminnene. Dette resulterer i at kulturminnene må fjernes.  
 

 
Figur 8: Alternativ 3, profil og gjeldende reguleringsplan. 

Adkomstveien kobles til eksisterende veinett ved Skottåker 14. Deler av den eksisterende veien 
fra Vesterøyveien til Skottåker 14 er asfaltert, men siste del av veien ser ut til å være gruslagt. I 
tillegg er den eksisterende veien fra Vesterøyveien smal (omtrent 3 meter, basert på FKB-data), 
og egner seg dårlig til kjøring i to retninger. Figur 9 viser utklipp fra Google Street View ved 
avkjøring fra Vesterøyveien til Skottåker.  
 

 
Figur 9: Vesterøyveien x Skottåker. Utklipp fra Google Street View.  
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Parkering – Trafotomta (108/127) 

Dimensjoner: 2,5 meter x 5 meter (90 grader) 

Antall parkeringsplasser: 41 

 

Figur 10: Forslag til utforming av parkering på Trafotomta. 

Sporingsanalyse – Skottåker 

Figur 11, 12, 13 og 14 under viser sporingskurve for buss med lengde 15 meter for 

adkomstløsning på Skottåker. Situasjonsplanen er vist med lys grå linjer.  

Forutsetninger for sporingsanalysen:  

• Bussens overheng kan bruke noe areal utenfor tildelt veiareal der dette er 

hensiktsmessig, ikke mot fasader. 

• Kun én buss i inn- og utkjøringsområdet om gangen. 
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Figur 11: Sporingskurve for buss – Skottåker, innkjøring fra nord og utkjøring mot nord. 

 
Figur 12: Sporingskurve for buss – Skottåker, innkjøring fra sør og utkjøring mot sør. 
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Figur 13: Sporingskurve for buss – Skottåker, innkjøring fra sør og utkjøring mot nord. 

 
Figur 14: Sporingskurve for buss – Skottåker, innkjøring fra nord og utkjøring mot sør. 
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Sporingsanalyse – Kariåsen  

Figur 15 under viser sporingskurve for buss med lengde 15 meter for adkomstløsning på 

Kariåsen. Situasjonsplanen er vist med lys grå linjer.  

Sporingsanalysen viser at det ikke er mulig for en buss å benytte tiltenkt kjøremønster. Som 

figur 15 viser, vil bussen ha problemer med utkjøring og vil kreve langt mer plass for å kunne 

svinge til høyde enn det som er tilgjengelig.  

Det har derfor blitt undersøkt om en alternativ løsning for utkjøring er mulig. Figur 16 under viser 

sporingskurve for løsning med alternativ utkjøring. 

 

Figur 15: Sporingskurve for buss – Kariåsen. 



   

 

 

11 (16) 
 

NOTAT 

09.07.2021 

 

 

ES p:\31433\10218886_mobilitetsplan_vesterøya_skole\000\06 dokumenter\05 notater\rivei\10218886_notat_rivei.docx 
 

 

Figur 16: Sporingskurve for buss, alternativ løsning for utkjøring – Kariåsen. 

Skottåker – Gangforbindelse  

Det har blitt undersøkt om det er mulig å etablere en gang- og sykkelvei fra Husebygrenda i 

nord til Skottåkertomtens midterste nivå samt fra Skottåkertomtens midterste nivå til 

idrettsanlegget på Kariåsen. Begge GS-veiene er dimensjonert etter Sandefjord kommunes 

veinormal og følger dimensjoneringskravene i tabell 2 under.  

Tabell 2: Dimensjoneringskrav fra Sandefjord kommunes veinormal. 

Veibredde 3,5 meter (3 meter + 2 x 0,25 meter)  

Maks stigning 10 % 

Min. vertikal radius, lavbrekk 50 

Min. vertikal radius, høybrekk 50 

Min. horisontal radius 15 

Skråhelling  1:2 
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Figur 17 viser prinsipp for normalprofil for GS-vei fra Sandefjord kommunes veinormal.  

 
Figur 17: Prinsipp for normalprofil, GS-vei. 

Fra Husebygrenda til Skottåkertomtens midterste nivå  

GS-veien fra Husebygrenda i nord til Skottåkertomtens midterste nivå strekker seg fra 

eksisterende kjørevei, over eiendom 114/84 til skoletomtens midterste nivå (kote +31). 

Bygningene på eiendom 114/84 skal rives dersom det skal bygges skole på Skottåkertomta.  

Figur 18 og 19 under viser plan og profil for GS-veien fra Husebygrensa til Skottåkertomtens 

midterste nivå. GS-veien følger dagens terreng. For å sikre tilkomst med brannbil må GS-veien 

breddeutvides noe i kurvene.  

 

Figur 18: GS-vei fra Husebygrenda til Skottåkertomtens midterste nivå, plan. 
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Figur 19: GS-vei fra Husebygrenda til Skottåkertomtens midterste nivå, plan. 

Fra Skottåkertomtens midterste nivå til idrettsanlegget på Kariåsen 

GS-veien fra Skottåkertomtens midterste nivå til idrettsanlegget på Kariåsen strekker seg fra 

skoletomtens midterste nivå (kote +31), gjennom dagens skogområde til eksisterende GS-vei 

ved idrettsanlegget. 

Figur 20 og 21 under viser plan og profil for GS-veien fra Skottåkertomtens midterste nivå til 

idrettsanlegget på Kariåsen.  

Som vist i figur 21, vil veien ligge langt under dagens terreng, opptil 6,5 meter under dagens 

terreng. Dette resulterer i store skjæringer, til tross for at veien er dimensjonert etter maks tillatte 

stigning (10%) på GS-vei fra Sandefjord kommunes veinormal.  
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Figur 20: GS-vei fra Skottåkertomtens midterste nivå til idrettsanlegget på Kariåsen, plan. 

 

 

Figur 21: GS-vei fra Skottåkertomtens midterste nivå til idrettsanlegget på Kariåsen, profil. 
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Kariåsen – Gangforbindelse 

Det har blitt undersøkt om det er mulig å etablere en gang- og sykkelvei fra skolegården på 

sørsiden av skolen på Kariåsen til skolegården på nordsiden av skolen på Kariåsen. GS-veien 

er dimensjonert etter Sandefjord kommunes veinormal, men følger stigningskravene fra 

håndbok N100 Veg- og gateutforming fra Statens vegvesen. Dette fordi det er ønskelig at GS-

veien skal være universelt utformet. Tabell 2 viser dimensjoneringskravene fra Sandefjord 

kommune.  

Figur 22 og 23 under viser plan og profil for GS-veien fra skolegården på sørsiden av skolen 

(kote +42) til skolegården på nordsiden av skolen (kote +50). For å sikre tilkomst med brannbil 

kan det hende at GS-veien må breddeutvides noe i kurvene.  

 

Figur 22: GS-vei fra skolegården på sørsiden av skolen på Kariåsen til skolegården på nordsiden av 
skolen, plan. 
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Figur 23: GS-vei fra skolegården på sørsiden av skolen på Kariåsen til skolegården på nordsiden av 

skolen, profil. 

 

 

 

 



   

 
 

Rapport Side 91 Av 198  

 

P:\31433\10218886_Mobilitetsplan_Vesterøya_skole\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\20210823 Mobilitetsplan Vesterøya skole.docx 
 

Vedlegg 2 Detaljert TS-gjennomgang 

Alle ruter som slutter på B i navnet (1B, 2B og så videre) gjelder også for Skottåker. 

8.1 Rute 1B – fra Kamfjordåsen til nordre tomt, østre alternativ 

Ruten er vist i figur 55. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for seg i de 

følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for seg. 

 

Figur 55 – Skoleveg mellom Kamfjordåsen og nordre tomt, østre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød 

strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), 

sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.1.1 Parsell 1: Vardeveien mellom Vardenlia og avkjørsel 75 

Informasjon om strekningen: 

• Tilrettelagt med fortau på begge sider. 

• Fartsgrensen er 40 og 50 km/t, og det er anlagt fartshumper i 40-sonen. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 650 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. 

Vurdering: Siden det er tilrettelagt med fortau og belysning, vurderer vi at det ikke er behov for tiltak.  

 

Figur 56 – Parsell 1: Vardeveien mellom Vardenlia og avkjørsel til nr. 75 
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8.1.2 Parsell 2: Vardeveien mellom avkjørsel til nr. 75 og Vesterøyveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 40, og det er anlagt fartshumper 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 600 m 

• ÅDT: 685 

Vurdering: Denne strekningen er i dag trolig lite brukt av elevene ved Ormestad skole. Når elevene overføres 

til ny skole, må det derimot forventes en økning i gangtrafikk på strekningen. Vi mener at det er behov for å 

etablere fortau på denne strekningen. Etablering av fortau vil kreve grunnerverv.  

 

Figur 57 – Parsell 2: Vardeveien mellom avkjørsel til nr. 75 og Vesterøyveien 
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8.1.3 Kryssingspunkt A: Gangfelt over Vardeveien ved Vesterøyveien 

Dette kryssingspunktet er et gangfelt over Vardeveien i krysset ved Vesterøyveien. Gangfeltet holder ikke 

dagens standard og mangler blant annet skilting og tilstrekkelig belysning. Kryssingsavstanden er dessuten 

nesten 20 meter uten trafikkøy, noe som er altfor langt. 

Vurdering: Gangtrafikken forventes å øke på grunn av den nye skolen. Vi anbefaler at gangfeltet reetableres 

i henhold til dagens standard og at krysset strammes opp. 

 

Figur 58 – Kryssingspunkt A: Gangfelt over Vardeveien ved Vesterøyveien 
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8.1.4 Parsell 3: Vesterøyveien mellom Vardeveien og Skottåker 

Informasjon om strekningen 

• G/S-veg 

• Fartsgrensen er 50 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 200 m 

• ÅDT: 7000 

Vurdering: Siden det er tilrettelagt med G/S-veg, vurderer vi at det ikke er behov for tiltak på strekningen.  

 

 

Figur 59 – Parsell 3: Vesterøyveien mellom Vardeveien og Skottåker 

I prinsippet er det mulig å etablere en snarveg til erstatning for parsell 3 som går over jordet. Dette vil bli 

utfordrende på grunn av nivåforskjeller. Det er også en ulempe at man da må etablere et ekstra 

kryssingspunkt over Vesterøyveien. Kryssingspunkt B ved Skottåker må uansett etableres av hensyn til 

elevene fra syd. Vi foreslår derfor ikke å prioritere denne snarvegen. 
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Figur 60 – Mulig snarveg til erstatning for parsell 3 og parsell 4 
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8.1.5 Kryssingspunkt B: Vesterøyveien ved Skottåker  

Det er ingen tilrettelagt kryssing over Vesterøyveien i dette punktet i dagens situasjon. Med tanke på at 

Vesterøyveien har ÅDT 7000 vurderer vi at det vil bli et stort behov for tilrettelegging her. Antakelig vil det 

være riktig å tilrettelegge i form av et gangfelt. Hvordan gangfeltet skal utformes, må avklares i 

detaljprosjektering, men vi utelukker ikke at det riktige vil være å etablere signalregulert gangfelt. Alternativt 

kan det etableres planfri kryssing, men det er ofte vanskelig å etablere attraktive planfrie kryssinger for 

gående og syklende da disse trafikantgruppene er svært følsomme overfor stigning. Utbedring av 

kryssingspunktet må sees i sammenheng med eventuell opprusting av holdeplassen. 

 

Figur 61 – Kryssingspunkt B: Vesterøyveien ved Skottåker 
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8.1.6 Parsell 4: Skottåker mellom Vesterøyveien og grøntbelte vest for 
barnehagen 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 50 km/t (men det er neppe mulig å holde denne hastigheten) 

• Det mangler belysning på strekningen 

• Lengde: 200 m 

• ÅDT: Ukjent, antatt lav. 

Vurdering: Denne parsellen vil bli brukt av all biltrafikk til og fra skolen, og trafikken blir dermed mye større 

enn i dag. Vi vurderer at det er behov for å etablere fortau og belysning på denne strekningen. 

 

Figur 62 – Parsell 4: Skottåker 
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8.2 Rute 1A – Fra Kamfjordåsen til nordre tomt, vestre alternativ 

Ruten er vist i figuren under. Parsellene og punktene 1, 2, A, 3 og B bedømmes helt likt som i rute 1B, og vi 

gjentar ikke vurderingene her. Parsell 4 (Skottåker) mellom Vesterøyveien og grøntbeltet mellom 

barnehagen og enebolig vurderes annerledes i rute 1A siden det ikke blir biltrafikk til skolen her. 

 

Figur 63 – Rute 1A Skoleveg mellom Kamfjordåsen og nordre tomt, vestre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = 

G/S-veg, rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til 

skolen (gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.2.1 Parsell 4: Skottåker mellom Vesterøyveien og grøntbelte vest for 
barnehagen 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 50 km/t (men det er neppe mulig å holde denne hastigheten) 

• Det mangler belysning på strekningen 

• Lengde: 50 m 

• ÅDT: Ukjent, antatt lav. 

Vurdering: Det er lite biltrafikk siden vegen betjener noen få eneboliger. Det bør likevel etableres belysning 

på strekningen, men vi mener at det ikke er behov for fortau da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 

8.2.2 Parsell 5: Skottåker mellom grøntbelte og kurve ved nr. 10 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 50 km/t (men det er neppe mulig å holde denne hastigheten) 

• Det mangler belysning på strekningen 

• Lengde: 300 m 

• ÅDT: Ukjent, antatt lav. 

Vurdering: Det er lite biltrafikk siden vegen betjener noen få eneboliger. Det bør likevel etableres belysning 

på strekningen, men vi mener at det ikke er behov for fortau da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 
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8.3 Rute 1C – Fra Kamfjordåsen til søndre tomt 

Ruten er vist i figuren under. Parsell 1–5 og punktene A og B bedømmes helt likt som i rute 1B, og vi gjentar 

ikke rutene her.  

 

Figur 64 – Rute 1C Skoleveg mellom Kamfjordåsen og søndre tomt. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek 

= ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 

8.3.1 Parsell 6: Skottåker mellom nr. 10 og T-kryss Husebygrenda 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t  

• Det mangler belysning på strekningen 

• Lengde: 130 m 

• ÅDT: Ukjent, antatt lav. 
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Vurdering: Det er lite biltrafikk siden vegen betjener noen få eneboliger. Det bør likevel etableres belysning 

på strekningen, men vi mener at det ikke er behov for fortau da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 

 

8.3.2 Parsell 7: Husebygrenda mellom T-kryss og nordenden av jorde 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t  

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 300 m 

• ÅDT: 996 nord for avkjørsel idrettspark, antatt lav syd for dette. 

Vurdering: Selv om det er ÅDT 1000 på strekningen, er vi av den oppfatning at fortau ikke er nødvendig da 

dette er en typisk boliggate uten krav om fortau. Dette begrunner vi med at biltrafikk til idrettsparken 

sannsynligvis inntreffer på andre tider av døgnet enn når skolebarn ferdes der. Vi vurderer derfor at det ikke 

er behov for tiltak på strekningen. 
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8.4 Rute 1D – Fra Kamfjordåsen til Kariåsen 

Ruten er vist i figuren under. 

Noen av parsellene og kryssingspunktene er vurdert andre steder: 

• Parsell 1–5 og punktene A og B er vurdert under rute 1B. 

• Parsell 6 er vurdert under rute 1C  

 

Figur 65 – Rute 1D Skoleveg mellom Kamfjordåsen og Kariåsen. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = 

ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.4.1 Parsell 52: Husebygrenda mellom T-kryss og adkomst idrettsanlegg 

Parsell 52 er den nordlige delen av parsell 7, som går helt syd til nordenden av jordet. Informasjon om 

parsellen er gitt under: 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t  

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 175 m 

• ÅDT: 996. 

Vurdering: Med ny skole i Kariåsen vil mye eller all biltrafikk til skolen bruke denne vegen. Vi vurderer at det 

vil være behov for å etablere fortau på strekningen. 

 

8.5 Rute 2B – Fra Ringkollen til nordre tomt – østre alternativ 

Ruten er vist i figuren under. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for seg i 

de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for seg. 

Parsellene og punktene 3, 4, A og B er vurdert tidligere, under rute 1B, og vi gjentar ikke vurderingene her. 

Også parsell 2 er vurdert tidligere under rute 1B, men i rute 2B inngår ikke hele parsell 2.  
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Figur 66 – Skoleveg mellom Ringkollen og nordre tomt, østre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød 

strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), 

sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge) 
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8.5.1 Parsell 8: Ringkollen mellom Djupsundveien og Ringkollgrenda 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen 30 km/t. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 450 m. 

• ÅDT: Ikke kjent, trolig under 1000 

Vurdering: Vi antar at det er et forholdsvis lavt trafikkvolum i denne vegen, og vi mener at det ikke er 

nødvendig å etablere fortau, da dette er en typisk boliggate uten krav om fortau. Etablering av Vesterøya 

skole endrer ikke forholdene i denne vegen. Imidlertid ser det ut til å være mulig å holde relativt høy 

hastighet, så vi foreslår å etablere fartshumper på strekningen. 

 

Figur 67 – Parsell 8: Ringkollen mellom Djupsundveien og Ringkollgrenda 
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8.5.2 Parsell 9: Ringkollgrenda 

Informasjon om strekningen: 

• Ensidig fortau 

• Fartsgrensen er 30 km/t. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 170 m. 

• ÅDT: Ikke kjent, trolig lavt 

Vurdering: Siden strekningen allerede har tilrettelegging for gående og syklende, vurderer vi at det ikke er 

behov for tiltak. Trafikkvolumet vil gå ned når Ormestad skole legges ned. 

 

Figur 68 – Parsell 9: Ringkollgrenda 
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8.5.3 Parsell 10: Tursti bak Ormestad skole 

Informasjon om strekningen: 

• Tursti 

• Fartsgrense er ikke relevant. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 220 m. 

• ÅDT: 0 

Vurdering: Dette er en tursti med belysning, og vi ser ikke behov for tiltak her. 

 

Figur 69 – Parsell 10: Tursti bak Ormestad skole 
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8.5.4 Kryssingspunkt C: Gangfelt over Vardeveien ved enden av tursti  

Dette kryssingspunktet er etablert som gangfelt. Gangfeltet holder ikke dagens standard og mangler blant 

venteareal på den ene siden samt tilstrekkelig belysning. 

Vurdering: Gangtrafikken forventes å øke på grunn av den nye skolen. Vi anbefaler at gangfeltet reetableres 

i henhold til dagens standard. Tiltaket må sees i sammenheng med forslag om å etablere fortau langs 

Vardeveien (parsell 2). 

 

 

Figur 70 – Kryssingspunkt C: Gangfelt over Vardeveien i enden av tursti 
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8.6 Rute 2A – Fra Ringkollen til nordre tomt – vestre alternativ 

Skolevegen er vist i figuren under. Alle parsellene på strekningen er vurdert tidligere, og vi henviser til 

tidligere vurderinger: 

• Parsell og punkt 2, A, 3 og B er vurdert under rute 1B. 

• Parsell 4 og 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 8, 9, 10 og punkt C er vurdert under rute 2B 

 

Figur 71 – Rute 2A Skoleveg mellom Kamfjordåsen og nordre tomt, vestre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = 

G/S-veg, rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til 

skolen (gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.7 Rute 2C – Fra Ringkollen til søndre tomt 

Skolevegen er vist i figuren under. Alle parsellene på strekningen er vurdert tidligere, og vi henviser til 

tidligere vurderinger: 

• Parsell og punkt 2, A, 3 og B er vurdert under rute 1B. 

• Parsell 4 og 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 6 og 7 er vurdert under rute 1C 

• Parsell 8, 9, 10 og punkt C er vurdert under rute 2B 

 

Figur 72 – Rute 2C Skoleveg mellom Kamfjordåsen og søndre tomt. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek 

= ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.8 Rute 2D – Fra Ringkollen til Kariåsen 

Skolevegen er vist i figuren under. Alle parsellene på strekningen er vurdert tidligere, og vi henviser til 

tidligere vurderinger: 

• Parsell og punkt 2, A, 3 og B er vurdert under rute 1B. 

• Parsell 4 og 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 6 og 7 er vurdert under rute 1C 

• Parsell 8, 9, 10 og punkt C er vurdert under rute 2B 

• Parsell 52 er vurdert under rute 1D 

 

Figur 73 – Rute 2D Skoleveg mellom Kamfjordåsen og Kariåsen. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = 

ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.9 Rute 3B – Fra Huvikåsen til nordre tomt, østre alternativ 

Skolevegen er vist i figuren under. Noen av parsellene og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi 

henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 6 er vurdert under rute 1C 

 

Figur 74 – Rute 3B Skoleveg mellom Huvikåsen og nordre tomt, vestre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-

veg, rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen 

(gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.9.1 Parsell 11: Kirkeveien 

Informasjon om parsellen er vist nedenfor. Parsellen heter for øvrig Øvre Huvikvei på kommunens kart, men 

av gatebilder ser vi at vegen er skiltet med navn Kirkeveien.  

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 200 m 

• ÅDT: Ukjent, men antatt lav på grunn av gjennomkjøring forbudt 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. Selv om det ikke er etablert fartshumper, så har vegen en utforming som tilsier at fartsgrensen trolig 

overholdes.  

 

Figur 75 – Parsell 11: Kirkeveien mellom Ferjeveien og Vindalveien 
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8.9.2 Parsell 12: Vindalveien mellom Kirkeveien og Industriveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t, med fartshumper. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 350 m. 

• ÅDT: Ukjent 

Vurdering: Vi kjenner ikke ÅDT, men vegen ser ikke ut til å være aktuell som gjennomkjøringsvei. 

Trafikkvolumet er derfor trolig begrenset. På grunn av fartshumpene er trolig også fartsnivået lavt, og vi 

vurderer at det ikke er behov for tiltak, da dette er en typisk boliggate uten krav om fortau. 

 

Figur 76 – Parsell 12: Vindalveien mellom Kirkeveien og Industriveien 
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8.9.3 Kryssingspunkt D: Gangfelt over Industriveien ved Vindalsvingen 

Punktet er et gangfelt som ikke er helt holder dagens standard. Det er riktignok skiltet og har fartsdempende 

tiltak, men belysningen ser ut til å være for dårlig. Det mangler også venteareal på østsiden (venstre på 

bildet), men dette vil bli ivaretatt ved etablering av G/S-veg langs Industriveien, se figur 78. 

Vurdering: Gangfeltet vil trolig bli mye brukt når skolen etableres. Med høy ÅDT i Industriveien er det viktig at 

gangfeltet har korrekt utforming. Vi anbefaler at det etableres intensivbelysning ved gangfeltet. 

 

Figur 77 – Kryssingspunkt D: Gangfelt over Industriveien ved Vindalveien 

 

Figur 78 – Gangfeltet skimtes i reguleringsplanen for G/S-veg langs Industriveien 
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8.9.4 Parsell 13: Industriveien mellom Vindalveien og Husebygrenda 

Etter avtale med oppdragsgiver kan vi forutsette at det etableres G/S-veg eller fortau på denne strekningen. 

Vi forutsetter at denne lages i henhold til håndbøkene, og trafikksikkerheten skal derfor være ivaretatt. Vi 

foreslår ingen tiltak på strekningen. 

Man kan også legge merke til en mulig snarveg over parkeringsplassen til noen boliger i det nordvestre 

hjørnet av skoletomten. Her antar vi at biltrafikken er meget beskjeden, og vi ser det ikke som nødvendig 

med tiltak på snarvegen. 

 

Figur 79 – Parsell 13 vist på reguleringsplan for ny G/S-veg. Snarveg over parkeringsplass er også angitt 
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8.9.5 Parsell 14: Husebygrenda mellom Industriveien og T-kryss 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t. 

• Det er ikke etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 110 m. 

• ÅDT: 996 

Vurdering: Selv om det er ÅDT 1000 på strekningen, er vi av den oppfatning at fortau ikke er nødvendig. 

Dette begrunner vi med at biltrafikk til idrettsparken sannsynligvis inntreffer på andre tider av døgnet enn når 

skolebarn ferdes der. Vi vil imidlertid anbefale at det etableres belysning på strekningen. Strekningen er også 

såpass rett at vi anbefaler å etablere fartshumper. 

Dersom man ved valg av alternativ A senere forkaster den foreslåtte, nye vegen over jordet, og i stedet 

legger opp til avkjøring fra Husebygrenda, bør det anlegges fortau på strekningen. 

I alternativ D, med ny skole i Kariåsen, vil mye eller all biltrafikk til skolen bruke denne vegen. Vi vurderer at 

det vil være behov for å etablere fortau på strekningen i tillegg til fartshumper og belysning. 

 

Figur 80 – Parsell 14: Husebygrenda mellom Industriveien og T-kryss 
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8.10 Rute 3A – Fra Huvikåsen til nordre tomt – vestre alternativ 

Skolevegen er vist i figuren under. Alle parseller og punkter på strekningen er vurdert tidligere, og vi henviser 

til tidligere vurderinger: 

• Parsell 11, 12, 13, 14 og kryssingspunkt D er vurdert under rute 3B 

 

Figur 81 – Rute 3A: Fra Huvikåsen til nordre tomt - vestre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek 

= ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.11 Rute 3C – Fra Huvikåsen til søndre tomt 

Skolevegen er vist i figuren under. Noen av parsellene på strekningen er vurdert tidligere, og vi henviser til 

tidligere vurderinger: 

• Parsell og punkt 11, 12, D og 13 er vurdert under rute 3B. 

 

Figur 82 – Skoleveg mellom Huvikåsen og søndre tomt. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = ingen 

tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, tynn 

strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.11.1 Parsell 15: Industriveien mellom Husebygrenda og ny adkomstveg til 
skolen 

Etter avtale med oppdragsgiver kan vi forutsette at det etableres G/S-veg eller fortau på denne strekningen. 

Vi forutsetter at denne lages i henhold til håndbøkene, og trafikksikkerheten skal derfor være ivaretatt. Vi 

foreslår ingen tiltak på strekningen. 

 

Figur 83 – Parsell 15 markert med blått 

  



   

 
 

Rapport Side 122 Av 198  

 

P:\31433\10218886_Mobilitetsplan_Vesterøya_skole\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\20210823 Mobilitetsplan Vesterøya skole.docx 
 

8.12 Rute 3D – Fra Huvikåsen til Kariåsen 

Skolevegen er vist i figuren under. Alle parseller og punkter på strekningen er vurdert tidligere, og vi henviser 

til tidligere vurderinger: 

• Parsell 11, 12, 13, 14 og kryssingspunkt D er vurdert under rute 3B. 

• Parsell 52 er vurdert under rute 1D 

 

Figur 84 – Rute 3D: Fra Huvikåsen til Kariåsen. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = ingen 

tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, tynn 

strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.13 Rute 4B – Fra Rødsåsen til nordre tomt, østre alternativ 

Figuren under viser skoleveg 4B. Vi har vurdert at det er flere traseer/ruter som alle kan være aktuelle, og 

alle parsellene er vurdert og vist i figuren. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet 

hver for seg i de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet 

hver for seg. 

Noen av parsellene og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 6 og 7 er vurdert under rute 1C 

• Parsell 12, 13 og 14 og punkt D er vurdert under rute 3B (ikke hele parsell 12 inngår i rute 4B) 

• Parsell 15 er vurdert under rute 3C 

 

Figur 85 – Rute 4B Skoleveg mellom Rødsåsen og nordre tomt, vestre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-

veg, rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen 

(gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.13.1 Parsell 16: Ole Weggers vei mellom Skoleveien og Idrettsveien 

Informasjon om parsellen er vist nedenfor.  

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t, og det er etablert fartshumper 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 550 m 

• ÅDT: Ukjent, men antatt lav fordi vegen er en «blindveg» som kun brukes av beboere langs vegen. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 

 

Figur 86 – Parsell 16: Ole Weggers vei mellom Skoleveien og Idrettsveien 
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8.13.2 Parsell 17: Idrettsveien øst for Ole Weggers vei 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 170 m 

• ÅDT: Ukjent, men antatt lav fordi vegen er en blindveg som kun betjener noen få eneboliger. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. Selv om det ikke er etablert fartshumper, så har vegen en utforming som tilsier at fartsgrensen trolig 

overholdes.  

 

Figur 87 – Parsell 17: Idrettsveien øst for Ole Weggers vei 
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8.13.3 Parsell 18: Tursti mellom Idrettsveien og Rødsåsen 

Informasjon om strekningen: 

• Tursti 

• Fartsgrense er ikke relevant. 

• Det er ikke belysning strekningen. 

• Lengde: 220 m. 

• ÅDT: 0 

Vurdering: Dette er en tursti, og vi ser ikke behov for tiltak her. 

 

Figur 88 – Tursti mellom Idrettsveien og Rødsåsen 
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8.13.4 Parsell 19: Rødsåsen mellom tursti og Vindalveien 

Informasjon om parsellen er vist nedenfor.  

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t, og det er etablert fartshumper 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 550 m 

• ÅDT: Ukjent, men antatt lav fordi vegen er en blindveg som kun betjener noen få eneboliger. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 

 

Figur 89 – Rødsåsen mellom tursti og Vindalveien 
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8.13.5 Parsell 20: Idrettsveien vest for Ole Weggers vei 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 100 m 

• ÅDT: Ukjent, men antatt lav fordi vegen kun betjener noen få eneboliger. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. Selv om det ikke er etablert fartshumper, så har vegen en utforming som tilsier at fartsgrensen trolig 

overholdes.  

 

Figur 90 – Parsell 20: Idrettsveien vest for Ole Weggers vei 
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8.13.6 Parsell 21: Rødsveien mellom Idrettsveien og Veradammen 

Informasjon om strekningen: 

• Dette er en gang- og sykkelveg som er stengt for biltrafikk 

• Fartsgrense er ikke relevant. 

• Det er etablert belysning strekningen. 

• Lengde: 90 m. 

• ÅDT: 0 

Vurdering: Strekningen er en gang- og sykkelveg, og vi ser ikke behov for tiltak her. 

 

Figur 91 – Parsell 21: Rødsveien mellom Idrettsveien og Veradammen 
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8.13.7 Parsell 22: Veradammen mellom Rødsveien og Vindalveien 

Informasjon om strekningen: 

• Tilrettelagt med fortau på én side. 

• Fartsgrensen er 30 km/t. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 500 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. Vegen er en blindveg som betjener boliger og en barnehage 

Vurdering: Vegen ser ut til å ha såpass høy standard at vi tviler på at fartsgrense 30 km/t overholdes. Selv 

om det er fortau på strekningen, mener vi det er behov for fartshumper siden det må forventes at noen også 

krysser vegen for å komme seg mellom bebyggelsen på vestsiden (Veralia) og fortauet på østsiden. 

 

Figur 92 – Parsell 22: Veradammen mellom Rødsveien og Vindalveien. 
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8.13.8 Parsell 23: Vindalveien mellom Veradammen og T-kryss ved nr. 54 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 30 km/t med fartshumper. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 400 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. Antatt lite trafikk fordi vegen er stengt med bom i den ene enden og fungerer som 

en blindveg som betjener noen få eneboliger. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 

 

 

Figur 93 – Vindalveien mellom Veradammen og T-kryss ved nr. 54 
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8.13.9 Parsell 24: Stikkveg mellom Vindalveien ved nr. 54 og Industriveien 

• Dette er en G/S-veg der det er tillatt med kjøring til eiendommene. 

• Fartsgrensen er 30 km/t. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 130 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. Antatt lite trafikk fordi vegen er stengt med bom midt på og fungerer som en 

blindveg som betjener noen få eneboliger. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. Selv om det ikke er etablert fartshumper, så har vegen en utforming som tilsier at fartsgrensen trolig 

overholdes. 

 

Figur 94 – Parsell 24: Stikkveg mellom Vindalveien ved nr. 54 og Industriveien 
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8.13.10 Kryssingspunkt E: Over Industriveien ved stikkveg til Vindalveien 

Dette er ikke et gangfelt i dag. Vi har med punktet fordi det kan bli kryssende fotgjengere her når skolen 

etableres. I reguleringsplanen for ny G/S-veg langs Industriveien er det ikke vist kryssingspunkt her. Det er 

ikke sikkert at gangfelt er riktig løsning på grunn av for få kryssende, men et tilrettelagt kryssingspunkt som 

definert i håndbok V721 kan være riktig. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t, og den bør senkes til 40 km/t når 

skolen etableres.  

 

Figur 95 – Kryssingspunkt E 

Det er ikke vist noen tilrettelegging for kryssing i reguleringsplanen for G/S-veg langs Industriveien. 

 

Figur 96 – Kryssingspunkt E i reguleringsplan for G/S-veg langs Industriveien 
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8.13.11 Parsell 25: Tursti mellom Industriveien og Husebygrenda 

Informasjon om strekningen: 

• Tursti 

• Fartsgrense er ikke relevant. 

• Det er ikke belysning strekningen. 

• Lengde: 150 m. 

• ÅDT: 0 

Vurdering: Dette er en tursti, og vi ser ikke behov for tiltak her. 

 

Figur 97 – Parsell 25: Tursti mellom Industriveien og Husebygrenda 
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8.13.12 Parsell 26: Vindalveien mellom T-kryss ved nr. 54 og Industriveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 30 km/t med fartshumper. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 400 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. Antatt lite trafikk fordi vegen er stengt med bom i den ene enden av parsell 23 og 

dermed fungerer som en blindveg. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 

 

Figur 98 – Parsell 26: Vindalveien mellom T-kryss ved nr. 54 og Industriveien 
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8.13.13 Parsell 27: Veradammen mellom Vindalveien og Industriveien 

Informasjon om strekningen: 

• Tilrettelagt med fortau på én side. 

• Fartsgrensen er 30 km/t. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 70 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. Vegen er en blindveg som betjener boliger og en barnehage 

Vurdering: I motsetning til naboparsellen av Veradammen (parsell 22), tror vi at fartsgrensen overholdes på 

denne korte parsellen. Dette skyldes at bilene ikke klarer å holde høy hastighet i krysset ved Industriveien. Vi 

foreslår derfor ingen tiltak på denne parsellen.  

 

Figur 99 – Parsell 27: Veradammen mellom Vindalveien og Industriveien 
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8.13.14 Kryssingspunkt F: Over Industriveien ved Veradammen 

Dette er ikke et gangfelt i dag. Vi har med punktet fordi det kan bli kryssende fotgjengere her når skolen 

etableres. I reguleringsplanen for ny G/S-veg langs Industriveien er det ikke vist kryssingspunkt her. Vi 

foreslår at det tilrettelegges for kryssing her. Det er ikke sikkert at gangfelt er riktig løsning på grunn av for få 

kryssende, men et tilrettelagt kryssingspunkt som definert i håndbok V721 kan være riktig. Fartsgrensen på 

stedet er 50 km/t, og den bør senkes til 40 km/t når skolen etableres. 

 

Figur 100 – Kryssingspunkt F: Over Industriveien ved Veradammen 
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8.13.15 Parsell 28: Industriveien mellom Veradammen og stikkveg mellom 
Industriveien og Vindalveien 

Etter avtale med oppdragsgiver kan vi forutsette at det etableres G/S-veg eller fortau på denne strekningen. 

Vi forutsetter at denne lages i henhold til håndbøkene, og trafikksikkerheten skal derfor være ivaretatt. Vi 

foreslår ingen tiltak på strekningen. 
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8.14 Rute 4A – Fra Rødsåsen til nordre tomt, vestre alternativ 

Figuren under viser skoleveg 4A. Vi har vurdert at det er flere traseer som alle kan være aktuelle, og alle 

parsellene er vurdert.  

Samtlige parseller og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 6 og 7 er vurdert under rute 1C 

• Parsell 12, 13 og punkt D er vurdert under rute 3B (ikke hele parsell 12 inngår i rute 4A) 

• Parsell 14 er vurdert under rute 3A 

• Parsell 15 er vurdert under rute 3C 

• Øvrige parseller og punkter vist i figuren er vurdert under rute 4B 

 

Figur 101 – Rute 4A Skoleveg mellom Rødsåsen og nordre tomt, vestre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-

veg, rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen 

(gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.15 Rute 4C – Fra Rødsåsen til søndre tomt 

Figuren under viser skoleveg 4C. Vi har vurdert at det er flere traseer som alle kan være aktuelle, og alle 

parsellene er vurdert.  

Samtlige parseller og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 12, 13 og punkt D er vurdert under rute 3B (ikke hele parsell 12 inngår i rute 4C) 

• Parsell 15 er vurdert under rute 3C 

• Øvrige parseller og punkter vist i figuren er vurdert under rute 4B 

 

Figur 102 – Rute 4C Skoleveg mellom Rødsåsen og søndre tomt. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = 

ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.16 Rute 4D – Fra Rødsåsen til Kariåsen 

Figuren under viser skoleveg 4D. Vi har vurdert at det er flere traseer som alle kan være aktuelle, og alle 

parsellene er vurdert.  

De fleste parseller og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 6 og 7 er vurdert under rute 1C 

• Parsell 12, 13 og punkt D er vurdert under rute 3B (ikke hele parsell 12 inngår i rute 4D) 

• Parsell 14 er vurdert under rute 3A 

• Parsell 15 er vurdert under rute 3C 

• Parsell 52 er vurdert under rute 1D 

• Øvrige parseller og punkter, bortsett fra parsell 53, vist i figuren er vurdert under rute 4B 

 

Figur 103 – Rute 4D Skoleveg mellom Rødsåsen og Kariåsen. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = 

ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.16.1 Parsell 53: Husebygrenda mellom avkjørsel idrettspark og nordende 
av jorde 

Parsell 53 er den søndre delen av parsell 7, som går helt nord til T-krysset. Informasjon om parsellen er gitt 

under: 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t  

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 175 m 

• ÅDT: ukjent, antatt lav. 

Vurdering: Biltrafikken på denne parsellen vil ikke øke selv om det etableres ny skole i Kariåsen. Vi vurderer 

derfor at det ikke er behov for tiltak på strekningen. 
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8.17 Rute 5B – Fra Asnes til nordre tomt, østre alternativ 

Figuren under viser skoleveg 5B. Vi har vurdert at det er flere traseer som alle kan være aktuelle, og alle 

parsellene er vurdert. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for seg i de 

følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for seg. Noen 

av parsellene og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 6 og 7 er vurdert under rute 1C 

• Parsell 25 og 28 er vurdert under rute 4B 

 

Figur 104 – Rute 5B Skoleveg mellom Asnes og Nordre tomt, østre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, 

rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen 

(gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.17.1 Parsell 29: Asnesveien mellom Asnespynten og Veløyveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 30 km/t med fartshumper. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 600 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. Antatt forholdsvis lite trafikk fordi vegen er en blindveg. Havnen kan produsere noe 

trafikk, men neppe i periodene skoleelever går til og fra skolen. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 

 

Figur 105 – Asnesveien 
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8.17.2 Kryssingspunkt G: Over Veløyveien ved Asnesveien 

Punktet er ikke et gangfelt, men bosatte på Asnes må krysse Veløyveien her på veg hjem fra skolen (hvis de 

går på venstresiden av Veløyveien). Punktet fremstår som utflytende, med store asfaltflater. Det ser ut til å 

være dårlig sikt i punktet. Fartsgrensen er 40 km/t, og ÅDT er 2100. 

Vi vurderer at det er behov for å gjøre tiltak i dette kryssingspunktet. Antakelig vil den riktigste løsningen 

være å stramme opp hele krysset og etablere et skikkelig kryssingspunkt i ombygget kryss. Hvilken type 

kryssingspunkt som er riktig, må vurderes nærmere, men antakelig vil gangfelt være riktig løsning. Tiltaket er 

utfordrende å få til, og vil helt sikkert medføre grunnerverv. Vi understreker at behovet er der allerede i 

dagens situasjon, og ny skole på nordre tomt eller i Skottåker endrer ikke på behovet (derimot vil ny på 

søndre tomt og Kariåsen trolig gi mer biltrafikk i Veløyveien, og dermed større behov for å etablere et 

skikkelig kryssingspunkt her). Tiltaket kan ikke kostnadsberegnes med enhetspriser. 

 

Figur 106: Over Veløyveien ved Asnesveien 
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8.17.3 Parsell 30: Veløyveien mellom Asnesveien og Industriveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 40 og 50 km/t. Det er fartshumper der fartsgrensen er 40 km/t. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 400 m. 

• ÅDT: 2100  

Vurdering: Denne strekningen er i dag trolig lite brukt av elevene ved Vesterøy skole. Når elevene overføres 

til ny skole, må det derimot forventes en økning i gangtrafikk på strekningen. Vi mener at det er behov for å 

etablere fortau på denne strekningen på grunn av forholdsvis mye trafikk og fartsgrense 40–50 km/t. 

Etablering av fortau vil kreve grunnerverv og må sees i sammenheng med utbedring av kryssingspunkt G. 

 

 

  



   

 
 

Rapport Side 147 Av 198  

 

P:\31433\10218886_Mobilitetsplan_Vesterøya_skole\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\20210823 Mobilitetsplan Vesterøya skole.docx 
 

8.17.4 Parsell 31: Industriveien mellom Veradammen og stikkveg mellom 
Industriveien og Vindalveien 

Etter avtale med oppdragsgiver kan vi forutsette at det etableres G/S-veg eller fortau på denne strekningen. 

Vi forutsetter at denne lages i henhold til håndbøkene, og trafikksikkerheten skal derfor være ivaretatt. Vi 

foreslår ingen tiltak på strekningen. 
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8.17.5 Parsell 32: Veløyveien mellom Asnesveien og Korsvikveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 40 km/t. Det er fartshumper på strekningen. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 350 m. 

• ÅDT: 2100  

Vurdering: På grunn av relativt mye trafikk og fartsgrense 40 km/t vurderer vi at det er behov for fortau på 

strekningen. Vi mener at dette behovet er til stede allerede i dagens situasjon. Tiltaket er trolig komplisert å 

få til, og vil kreve grunnerverv. 

 

Figur 107 – Parsell 32: Veløyveien mellom Asnesveien og Korsvikveien 
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8.17.6 Parsell 33: Korsvikveien mellom Veløyveien og Husebyveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 30 km/t med fartshumper. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 200 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. Antatt lite trafikk fordi vegen er en blindveg som betjener noen få eneboliger. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 

 

Figur 108 – Parsell 33: Korsvikveien mellom Veløyveien og Husebyveien 
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8.17.7 Parsell 34: Husebyveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 30 km/t. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 350 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. Antatt lite trafikk fordi vegen er en blindveg som betjener noen få eneboliger. 

Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. Selv om det ikke er etablert fartshumper, så har vegen en utforming som tilsier at fartsgrensen trolig 

overholdes.  

 

Figur 109 – Parsell 34: Husebyveien 
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8.17.8 Parsell 35: Tursti mellom Husebyveien og Husebygrenda 

Informasjon om strekningen: 

• Tursti 

• Fartsgrense er ikke relevant. 

• Det er ikke belysning strekningen. 

• Lengde: 150 m. 

• ÅDT: 0 

Vurdering: Dette er en tursti, og vi ser ikke behov for tiltak her. 

 

Figur 110: Parsell 35: Tursti mellom Husebyveien og Husebygrenda 
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8.18 Rute 5A – Fra Asnes til nordre tomt, vestre alternativ 

Figuren under viser skoleveg 5A. Samtlige parseller og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser 

til tidligere vurderinger: 

• Parsell 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 7 er vurdert under rute 1C 

• Parsell 28 er vurdert under rute 4B 

• Øvrige parseller og punkter vist i figuren er vurdert under rute 5B.  

 

Figur 111 – Rute 5A Skoleveg mellom Asnes og Nordre tomt, vestre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, 

rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen 

(gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.19 Rute 5C – Fra Asnes til søndre tomt 

Figuren under viser skoleveg 5C. Samtlige parseller og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser 

til tidligere vurderinger: 

• Parsell 28 er vurdert under rute 4B 

• Punkt G og strekning 32 vurderes som i rute 5B, men med et viktig unntak. Med skole på søndre 

tomt forventes det økt biltrafikk, og dermed større behov for tiltak. 

• Øvrige parseller og punkter vist i figuren er vurdert under rute 5B. 

 

Figur 112 – Rute 5C Skoleveg mellom Asnes og søndre tomt. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = 

ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.20 Rute 5D – Fra Asnes til Kariåsen 

Figuren under viser skoleveg 5D. Bortsett fra parsell 54 er samtlige parseller og kryssingspunktene vurdert 

tidligere under rute 5B. 

 

Figur 113 – Rute 5D Skoleveg mellom Asnes og Kariåsen. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = ingen 

tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, tynn 

strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.20.1 Parsell 54: Tursti mellom Husebyveien og Kariåsen 

Informasjon om strekningen: 

• Tursti 

• Fartsgrense er ikke relevant. 

• Det er ikke belysning strekningen. 

• Lengde: 450 m. 

• ÅDT: 0 

Vurdering: Dette er en tursti, og vi ser ikke behov for tiltak her. 
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8.21 Rute 6B 

Ruten er vist i figuren nedenfor. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for 

seg i de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for 

seg. Noen av parsellene og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 6 og 7 er vurdert under rute 1C 

• Parsell 33, 34 og 35 er vurdert under rute 5B 

 

Figur 114 – Rute 6B Skoleveg mellom Tangen og Nordre tomt, østre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-

veg, rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen 

(gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.21.1 Parsell 36: Tangenodden 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 50 km/t med fartshumper. 

• Det mangler belysning på strekningen. 

• Lengde: 170 m. 

• ÅDT: Ikke kjent. Antatt forholdsvis lite trafikk fordi vegen er en blindveg.  

Det bør etableres belysning på strekningen. Dette behovet er der allerede i dag, og påvirkes ikke av at det 

etableres ny skole. 

 

Figur 115 – Parsell 36: Tangenodden 
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8.21.2 Kryssingspunkt H: Over Veløyveien ved Tangenodden 

Punktet er ikke et gangfelt, men bosatte på Tangen må krysse Veløyveien her på veg hjem fra skolen (hvis 

de går på venstresiden av Veløyveien). Punktet fremstår som utflytende, der bussholdeplassen flyter over i 

kryssområdet. Fartsgrensen er 40 km/t, og ÅDT er 2100. 

Vi vurderer at det er behov for å gjøre tiltak i dette kryssingspunktet. Antakelig vil den riktigste løsningen 

være å etablere bussholdeplass med nytt kryssingspunkt i henhold til gjeldende håndbøker. Hvilken type 

kryssingspunkt som er riktig, må vurderes nærmere, men antakelig er gangfelt riktig kryssingspunkt. Tiltaket 

er utfordrende å få til, og vil helt sikkert medføre grunnerverv. Vi understreker at behovet er der allerede i 

dagens situasjon, og ny skole på nordre tomt, østre alternativ endrer ikke på behovet (derimot vil ny skole på 

søndre tomt trolig gi mer biltrafikk i Veløyveien, og dermed større behov for å etablere et skikkelig 

kryssingspunkt her). Tiltaket kan ikke kostnadsberegnes med enhetspriser. 

 

Figur 116 – Kryssingspunkt H: Over Veløyveien ved Tangenodden 
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8.21.3 Parsell 37: Veløyveien mellom Tangenodden og Korsvikveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 40 km/t. Det er fartshumper på strekningen. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 450 m. 

• ÅDT: 2100  

Vurdering: På grunn av relativt mye trafikk og fartsgrense 40 km/t vurderer vi at det er behov for fortau på 

strekningen. Vi mener at dette behovet er til stede allerede i dagens situasjon. Det er mulig tiltaket kan 

etableres uten behov for grunnerverv. 

 

Figur 117 – Parsell 37: Veløyveien mellom Tangen og Korsvikveien 
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8.22 Rute 6A 

Ruten er vist i figuren nedenfor. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for 

seg i de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for 

seg. Samtlige parseller og kryssingspunkter er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 7 er vurdert under rute 1C 

• Parsell 33, 34 og 35 er vurdert under rute 5B 

• Parsell 36 og 37 er vurdert under rute 6B. 

• Kryssingspunkt H er vurdert under rute 6B. 

 

Figur 118 – Rute 6A Skoleveg mellom Tangen og Nordre tomt, vestre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-

veg, rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen 

(gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.23 Rute 6C 

Ruten er vist i figuren nedenfor. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for 

seg i de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for 

seg. Samtlige parseller og kryssingspunkter er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 33, og 34 er vurdert under rute 5B 

• Parsell 36 og 37 og kryssingspunkt H er vurdert under rute 6B, men med en viktig forskjell. Med 

skole på søndre tomt forventes det økt biltrafikk her, og dermed større behov for tiltak på strekning 

37 og i kryssingspunkt H. 

 

Figur 119 – Rute 6C Skoleveg mellom Tangen og søndre tomt. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = 

ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.24 Rute 6D 

Ruten er vist i figuren nedenfor. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for 

seg i de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for 

seg. Samtlige parseller og kryssingspunkter er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 33 og 34 er vurdert under rute 5B 

• Parsell 36 og 37 og kryssingspunkt H er vurdert under rute 6B, men med en viktig forskjell. Med 

skole på Kariåsen forventes det økt biltrafikk her, og dermed større behov for tiltak på strekning 37 

og i kryssingspunkt H. 

• Parsell 54 er vurdert under rute 5D 

 

Figur 120 – Rute 6D Skoleveg mellom Tangen og Kariåsen. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = ingen 

tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, tynn 

strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.25 Rute 7B 

Ruten er vist i figuren nedenfor. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for 

seg i de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for 

seg. Noen av parsellene og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 4 og kryssingspunkt B er vurdert under rute 1B 

 

Figur 121 – Rute 7B Skoleveg mellom Langeby og Nordre tomt, østre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-

veg, rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen 

(gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.25.1 Parsell 38: Vesterøyveien mellom Langeby og Mefjordveien 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 40 og 50 km/t. Fartsgrense 40 km/t er supplert med fartshumper. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 1200 m. 

• ÅDT: 2000  

Vurdering: Vi mener at det er behov for å etablere fortau på denne strekningen på grunn av forholdsvis mye 

trafikk og fartsgrense 40–50 km/t. Behovet for fortau er der allerede i dag, og endres ikke av den nye skolen. 

 

Figur 122 – Parsell 38: Vesterøyveien mellom Langeby og Mefjordveien 
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8.25.2 Parsell 39: Vesterøyveien mellom Mefjordveien og Veløyveien 

Informasjon om strekningen 

• G/S-veg 

• Fartsgrensen er 50 km/t, men ved Vesterøy skole er fartsgrensen 30 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 500 m 

• ÅDT: 2000 

Vurdering: Siden det er tilrettelagt med G/S-veg, vurderer vi at det ikke er behov for tiltak på strekningen.  

 

Figur 123 – Parsell 39: Vesterøyveien mellom Mefjordveien og Veløyveien 
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8.25.3 Parsell 40: Vesterøyveien mellom Veløyveien og Skottåker 

Informasjon om strekningen 

• G/S-veg 

• Fartsgrensen er 50 km/t, men ved Vesterøy skole er fartsgrensen 30 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 2100 m 

• ÅDT: 7000 

Vurdering: Siden det er tilrettelagt med G/S-veg, vurderer vi at det ikke er behov for tiltak på strekningen 

 

Figur 124 – Parsell 40: Vesterøyveien mellom Veløyveien og Skottåker 
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8.26 Rute 7A 

Ruten er vist i figuren nedenfor. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for 

seg i de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for 

seg. Samtlige av parsellene og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Kryssingspunkt B er vurdert under rute 1B 

• Parsell 4 og 5 er vurdert under rute 1A 

• Parsell 38, 39 og 40 er vurdert under rute 7B 

 

Figur 125 – Rute 7A Skoleveg mellom Langeby og Nordre tomt, vestre alternativ. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-

veg, rød strek = ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen 

(gange), sort, tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.27 Rute 7C 

Ruten er vist i figuren nedenfor. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for 

seg i de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for 

seg. Noen av parsellene og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 33, 34 og 37 er vurdert under rute 6C 

• Parsell 38 og 39 er vurdert under rute 7B 

 

Figur 126 – Rute 7C Skoleveg mellom Langeby og Søndre tomt. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = 

ingen tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, 

tynn strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.27.1 Kryssingspunkt I: Over Vesterøyveien ved Veløyveien 

Dette er et gangfelt som etter vår vurdering har brukbar utforming. Imidlertid bør skiltet på vestsiden (venstre 

på bildet) snus, fordi mannen «går» feil veg. I tillegg bør det etableres intensivbelysning. Dette behovet er 

der allerede i dag, siden gangfeltet ligger rett ved eksisterende skole. 

 

Figur 127 – Kryssingspunkt I: Over Vesterøyveien ved Veløyveien  
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8.27.2 Parsell 41: Veløyveien langs Vesterøy skole 

Informasjon om strekningen: 

• Tilrettelagt med fortau på én side. 

• Fartsgrensen er 30 km/t. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 70 m. 

• ÅDT: 2100 

Vurdering: Det er allerede tilrettelagt med fortau, og vi ser ikke behov for tiltak på denne strekningen 

 

Figur 128 – Parsell 41: Veløyveien langs Vesterøy skole 
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8.27.3 Parsell 42: Veløyveien mellom Vesterøy skole og Buerlia 

Informasjon om strekningen: 

• Tilrettelagt med fortau på én side. 

• Fartsgrensen er 30 km/t. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 180 m. 

• ÅDT: 2100 

Vurdering: Vi vurderer at det er behov for å etablere fortau på denne korte strekningen for å gi skoleelevene 

fra syd (Vesterøya) mulighet til å komme seg til snarvegen via Bueråsen uten å gå langs Veløyveien uten 

tilrettelegging. 

 

Figur 129 – Parsell 42: Veløyveien mellom Vesterøy skole og Bueråsen 
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8.27.4 Parsell 43: Veløyveien mellom Bueråsen og Tangenodden 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging. 

• Fartsgrensen er 40 km/t. Det er fartshumper på strekningen. 

• Det er etablert belysning på strekningen. 

• Lengde: 1000 m. 

• ÅDT: 2100  

Vurdering: På grunn av relativt mye trafikk og fartsgrense 40 km/t vurderer vi at det er behov for fortau på 

strekningen. Det er mulig tiltaket kan etableres uten behov for grunnerverv. Vi mener at dette behovet er til 

stede allerede i dagens situasjon. Med ny skole på søndre tomt blir det større behov fordi vi anslår økt 

biltrafikk. Buerlia utgjør en alternativ veg, men fordrer at turstien (parsell 51) brukes som skoleveg, og etter 

avtale med oppdragsgiver kan vi ikke forutsette vinterdrift av denne stien. 

 

Figur 130 – Parsell 43: Veløyveien mellom Vesterøy skole og Tangenodden 
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8.27.5 Parsell 44: Bueråsen mellom Veløyveien og nr. 40 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t 

• Det mangler belysning på strekningen 

• Lengde: 500 m 

• ÅDT: Ukjent, antatt lav fordi vegen er en blindveg. 

Vurdering: Det er lite biltrafikk siden vegen betjener noen få eneboliger. Det bør likevel etableres belysning 

på strekningen, men vi mener at det ikke er behov for fortau da dette er en typisk boliggate uten krav om 

fortau. 

 

Figur 131 – Parsell 44: Bueråsen mellom Veløyveien og nr. 40 
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8.27.6 Parsell 45: Bueråsen/Hollenderåsen/Tangenlia nord for Bueråsen 40 

Informasjon om strekningen: 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 30 km/t 

• Det er etablert belysning 

• Lengde: 450 m 

• ÅDT: Ukjent, antatt lav fordi vegen er en blindveg. 

Vurdering: Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på denne strekningen, da dette er en typisk boliggate 

uten krav om fortau. 

 

Figur 132 – Parsell 45: Bueråsen/Hollenderåsen/Tangenlia nord for Bueråsen 40 
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8.27.7 Parsell 51: Tursti mellom Tangenlia og Husebyveien 

Informasjon om strekningen (overlapper delvis med parsell 54 i nord): 

• Tursti 

• Fartsgrense er ikke relevant. 

• Det er ikke belysning strekningen. 

• Lengde: 1100 m. 

• ÅDT: 0 

Vurdering: Dette er en tursti, og vi ser ikke behov for tiltak her. 

 

Figur 133 – Parsell 51: Tursti mellom Tangenlia og Husebyveien 
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8.28 Rute 7D 

Ruten er vist i figuren nedenfor. Numrene på figuren henviser til parsellnumrene, som er beskrevet hver for 

seg i de følgende delkapitlene. Bokstavene henviser til kryssingspunkter, som også er beskrevet hver for 

seg. Noen av parsellene og kryssingspunktene er vurdert tidligere, og vi henviser til tidligere vurderinger: 

• Parsell 38, 39 og 40 er vurdert under rute 7B 

• Parsell 54 er vurdert under rute 5D 

• Øvrige parseller er vurdert under rute 7C. Merk at parsell 43 ikke inngår som skoleveg i alternativ D, 

men på grunn av økt biltrafikk vurderes det likevel å være behov for tiltak her. 

 

Figur 134 – Rute 7D Skoleveg mellom Langeby og Kariåsen. Grønn strek = fortau, blå strek = G/S-veg, rød strek = ingen 

tilrettelegging, lilla strek = tursti, sorte prikker = kryssingspunkt, sort pil = ny adkomstveg til skolen (gange), sort, tynn 

strek = parsellinndeling der to parseller har samme farge 
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8.28.1 Kryssingspunkt Y: over Vesterøyveien ved nummer 159 

Punktet er ikke et kryssingspunkt i dag, men vil bli aktuelt som kryssingspunkt dersom det etableres ekstra 

slippsone på tomten Vesterøyveien 159, noe som bør gjøres dersom skolen etableres på Kariåsen. 

Kryssingspunktet bør etableres som et gangfelt som utformes i henhold til gjeldende håndbøker. 

 

Figur 135 – Kryssingspunkt Y: over Vesterøyveien ved nummer 159 
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8.29 Øvrige strekninger 

Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet har vi også vurdert trafikksikkerheten på noen øvrige veger. Disse 

vegene antas å være mindre viktige som skoleveger, men de har til gjengjeld en del biltrafikk, og det er 

derfor viktig at vegene er trygge for de få fotgjengerne som bruker vegene. 

 
Figur 136 – Øvrige strekninger og kryssingspunkter 
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8.29.1 Parsell 46: Vesterøyveien mellom Vardeveien og Industriveien 

Informasjon om strekningen 

• G/S-veg 

• Fartsgrensen er 50 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 750 m 

• ÅDT: 7000 

Vurdering: Siden det er tilrettelagt med G/S-veg, vurderer vi at det ikke er behov for tiltak på strekningen, 

men vi henviser til vurderingen av kryssingspunktene her i kapittel 8.29. 

 

Figur 137 – Parsell 46: Vesterøyveien mellom Vardeveien og Industriveien 
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8.29.2 Kryssingspunkt J: Over Anillaveien 

Kryssingspunktet er ikke etablert som gangfelt. I henhold til håndbøkene er det neppe behov for gangfelt 

fordi det er antatt veldig lav trafikk i Anillaveien. Vi vurderer at kryssingspunktet er noe utflytende, og punktet 

burde strammes opp, for eksempel ved hjelp av kantstein. 

 

Figur 138 – Kryssingspunkt J: Over Anillaveien 
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8.29.3 Kryssingspunkt K: Over Vesterøyveien ved Hagalia 

Punktet er et gangfelt som ser ut til å holde brukbar standard. Imidlertid er ikke ett skilt i midten av trafikkøy 

den vanlige løsningen i henhold til N300. Det bør etableres skilt på hver side av gangfeltet. Ideelt sett bør det 

også etableres intensivbelysning. 

 

Figur 139 – Kryssingspunkt K: Over Vesterøyveien ved Hagalia 
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8.29.4 Parsell 47: Industriveien mellom Vindalveien og Vesterøyveien 

Etter avtale med oppdragsgiver kan vi forutsette at det etableres G/S-veg eller fortau på denne strekningen. 

Vi forutsetter at denne lages i henhold til håndbøkene, og trafikksikkerheten skal derfor være ivaretatt. Vi 

foreslår ingen tiltak på strekningen. 
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8.29.5 Kryssingspunkt L: Over Industriveien ved Industriveien 3 

Punktet er et gangfelt som ikke helt holder dagens standard. Vi forventer at gangtrafikken over dette 

gangfeltet øker når den nye skolen etableres, så korrekt utforming er viktig. Vi foreslår at gangfeltet blir 

reetablert ved etablering av G/S-veg langs Industriveien, se figur 141. Dette inkluderer etablering av 

intensivbelysning i punktet.  

 

Figur 140 – Kryssingspunkt L: Over Industriveien ved Industriveien 3 

 

Figur 141 – Gangfeltets plassering i reguleringsplan for G/S-veg langs Industriveien 
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8.29.6 Parsell 48: Vesterøyveien mellom Industriveien og Framnesveien 

Informasjon om strekningen 

• G/S-veg 

• Fartsgrensen er 50 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 800 m 

• ÅDT: 9000 

Vurdering: Siden det er tilrettelagt med G/S-veg, vurderer vi at det ikke er behov for tiltak på strekningen, 

men vi henviser til vurderingen av kryssingspunktene her i kapittel 8.29. 

 

Figur 142 – Parsell 48: Vesterøyveien mellom Industriveien og Framnesveien 
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8.29.7 Kryssingspunkt M: Over Vesterøyveien ved Industriveien 

Kryssingspunktet er et gangfelt. Her er det etablert fartshump, og det er både belysning, skilting og sågar 

taktil oppmerking på begge sider. Vi vurderer at gangfeltet holder god standard, og det er ikke behov for 

tiltak her. 

 

Figur 143 – Kryssingspunkt M: Over Vesterøyveien ved Industriveien 
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8.29.8 Kryssingspunkt N: Over Vindalveien ved Vesterøyveien 

Dette kryssingspunktet er et gangfelt over Vindalveien i krysset ved Vesterøyveien. Gangfeltet holder ikke 

dagens standard og mangler blant annet skilting og tilstrekkelig belysning. Kryssingsavstanden er dessuten 

nesten 12 meter uten trafikkøy, noe som er for langt når. Vi foreslår at gangfeltet reetableres i henhold til 

gjeldende håndbøker.  

 

Figur 144 – Over Vindalveien ved Vesterøyveien¨ 
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8.29.9 Kryssingspunkt O: Over Vesterøyveien ved Vindalveien 

Punktet er et gangfelt som mangler tilstrekkelig belysning. Gangfeltet ligger dessuten på en strekning med 

fartsgrense 50 km/t, uten at det er fartshump her. Det bør etableres intensivbelysning og fartshump på dette 

stedet. 

 

Figur 145 – Kryssingspunkt O: Over Vesterøyveien ved Vindalveien 
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8.29.10 Kryssingspunkt P: Over Østerliveien 

Punktet er et gangfelt som ikke holder dagens standard. Det mangler korrekt skilting, og sikten ser ut til å 

være dårlig på grunn av vegetasjon. Det anbefales å korrigere skiltingen og rydde vegetasjon. 

 

Figur 146 – Over Østerliveien 
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8.29.11 Kryssingspunkt Q: Over Vesterøyveien mellom Østerliveien og 
Øvre Huvikvei 

Punktet er et gangfelt. Selv om det kun er belysning kun på én side, ser armaturen ut til å være av nyere 

dato og antas å gi tilstrekkelig belysning. Det er også skilting på begge sider. Fotgjengertrafikken er trolig 

svært begrenset, da gangfeltet kun betjener to eneboliger. Dette tilsier at gangfeltet egentlig bør fjernes. 

Samtidig vurderer vi at standarden er såpass høy at gangfeltet kan opprettholdes.  

 

Figur 147 – Kryssingspunkt Q: Over Vesterøyveien mellom Østerliveien og Øvre Huvikvei 
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8.29.12 Kryssingspunkt R: Over Vesterøyveien ved Øvre Huvikvei 

Kryssingspunktet er et gangfelt. Her mangler det tilstrekkelig belysning. Det er skilting på begge sider, men 

disse kan være vanskelige å se på grunn av vegetasjon. Det mangler dessuten et skikkelig venteareal på 

vestsiden (venstre på bildet). Venteareal er trolig ikke mulig å etablere uten grunnerverv der gangfeltet ligger 

i dag. Vi foreslår å reetablere gangfeltet på nordsiden av krysset, hvor det nedenfor hekken kan være plass 

til venteareal. Reetableringen forutsettes utført med utforming i henhold til gjeldende håndbøker.  

 

Figur 148 – Kryssingspunkt R: Over Vesterøyveien ved Øvre Huvikvei 
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8.29.13 Kryssingspunkt S: Over Vesterøyveien ved Framnesveien 

Punktet er et gangfelt. Det er etablert skilting på begge sider (og i midtdeler), belysning og fartshump. 

Punktet vurderes å holde god standard, og vi ser ikke behov for tiltak her. 

 

Figur 149 – Kryssingspunkt S: Over Vesterøyveien ved Framnesveien 
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8.29.14 Parsell 49: Framnesveien mellom Vesterøyveien og Gjelstad 

Informasjon om strekningen 

• Fortau og/eller G/S-veg 

• Fartsgrensen er 40 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 1600 m 

• ÅDT: 4500 

Vurdering: Strekningen er trolig lite aktuell som skoleveg, og den har uansett tilrettelegging i form av fortau 

og/eller G/S-veg. Vi vurderer at det ikke er behov for tiltak på strekningen, men vi henviser til vurderingen av 

kryssingspunktene her i kapittel 8.29. 

 

Figur 150 – Parsell 49: Framnesveien mellom Vesterøyveien og Gjelstad 
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8.29.15 Kryssingspunkt T: Over Framnesveien ved Vesterøyveien 

Punktet er et gangfelt der det er etablert belysning og skilt på begge sider. Det er også taktil oppmerking, og 

gangfeltet er opphøyd. Gangfeltet vurderes å holde høy standard, og vi ser ikke behov for tiltak her. 

 

Figur 151 – Kryssingspunkt T: Over Framnesveien ved Vesterøyveien 
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8.29.16 Kryssingspunkt U: Over avkjørsel til Skagerrak VGS 

Punktet er et gangfelt. Det er belysning på begge sider, og det er etablert trafikkøy. Det mangler skilting på 

nordsiden (høyre på bildet), men ellers vurderes gangfeltet å holde høy standard uten behov for videre tiltak. 

 

Figur 152 – Kryssingspunkt U: Over avkjørsel til Skagerrak VGS 
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8.29.17 Kryssingspunkt V: Over Verkstedveien 

Kryssingspunktet er et gangfelt der det er etablert trafikkøy og belysning på begge sider. Det er kun skilting i 

midtrabatten, ikke på hver side, men dette er tillatt som et unntak i håndbok N300. Vi vurderer at det ikke er 

behov for tiltak her. 

 

Figur 153 – Kryssingspunkt V: Over Verkstedveien 
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8.29.18 Kryssingspunkt W: Over Langestrandveien 

Kryssingspunktet er et gangfelt der det er etablert trafikkøy og belysning på begge sider. Det er kun skilting i 

midtrabatten, ikke på hver side, men dette er tillatt som et unntak i håndbok N300. Vi vurderer at det ikke er 

behov for tiltak her. 

 

Figur 154 – Kryssingspunkt W: Over Langestrandveien 
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8.29.19 Kryssingspunkt X: Over Framnesveien ved Gjelstad 

Punktet er et gangfelt. Det er kun belysning på én side. Skiltet på østsiden (venstre på bildet) er feil plassert i 

form av at mannen «går» feil veg. Vi anbefaler å korrigere skiltingen og etablere intensivbelysning. 

 

Figur 155 – Kryssingspunkt X: Over Framnesveien ved Gjelstad 
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8.29.20 Parsell 50: Framnesveien mellom Gjelstad og Industriveien 

Informasjon om strekningen 

• Ingen tilrettelegging 

• Fartsgrensen er 40 km/t 

• Det er etablert belysning på strekningen 

• Lengde: 1600 m 

• ÅDT: 4500 

Vurdering: Det er kun bosatte i noen få eneboliger som vil bruke strekningen som skoleveg. Vi anbefaler at 

man ikke prioriterer fortau langs denne strekningen. 

 

Figur 156 – Framnesveien mellom Gjelstad og Industriveien 

 

 

 


