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Sandefjord kommune -Varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for mobilitet Bane NORs uttalelse
Vi viser til oversendelse datert 27.1. d.å.
Bane NOR er tilfreds med hensikten med planen. Planfasene det legges opp til virker fornuftige for
å sikre seg et godt målverk for mobilitet. Flytting av stasjonen i Sandefjord vil også påvirke den
framtidige mobiliteten i byen, så det er positivt at dette aspektet er tatt med. Det er viktig at de tre
stasjoner Sandefjord, Torp og Stokke bli behandlet individuelt i planen, de har forskjellige antall
reisende og beliggenhet i forhold til sentrum, derfor forskjellige behov for mobilitet. Ellers vises til
Bane NOR sin konkretisering av parkering- og mobilitetsstrategien for Vestfoldbanen, hvor det
foreslås konkrete tiltak knyttet til mobilitet og parkering ved de ulike stasjonene. Sluttdokumentet
for Vestfoldbanen er nå tilgjengelig fra www.banenor.no/parkering.
Bane NOR anbefaler at fremdrift for tiltak som knyttes til en fremtidig flytting av Sandefjord
jernbanestasjon bør avstemmes med fremdriften for Vestfoldbanen i Nasjonal Transportplan. Vi
gjør også oppmerksom på at etterbruk av eksisterende bane som skal tas ut av bruk normalt
drøftes mellom partene i sluttfasen av en jernbaneutbygging. Vår er erfaring er at det ofte oppstår
stor interesse for etterbruken mot slutten av byggefasen. Vi anbefaler derfor at planprogrammet og
kommunedelplanen viser forsiktighetmed å drøfte dette.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og Teknologi
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planlegger
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Svar - oppstart - kommunedelplan for mobilitet - Sandefjord kommune Vestfold og Telemark fylke
Vi viser til brev av 26. januar 2021 vedrørende oppstart av arbeid med kommunedelplan for
mobilitet i Sandefjord kommune og høring av planprogram.
Hensikten med kommunedelplanen er å beskrive hvordan man bør planlegge og utforme
mobiliteten i kommunen for å oppnå et miljøvennlig, effektivt og brukervennlig
transportsystem. Planen utarbeides som en tematisk kommunedelplan og vil ikke være
juridisk bindende, men vil peke ut en strategisk retning som følges opp gjennom andre
planer.
Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Havne- og farvannsloven har som
formål å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv. Kystverket skal ivareta disse interessene i det regionale og
lokale planarbeidet.
Innspill til planarbeidet
Det går frem av forslag til planprogram at planen vil gjelde for hele kommunen og omfatte
kommunale, fylkeskommunale og regionale veianlegg. Planen vil også omfatte kollektive
transportmidler. Muligheten for etablering av en autonom ferje fra Framnæs til sentrum er
omtalt blant temaene som skal utredes.
Sandefjord trafikkhavn, med ferjeforbindelse til utlandet og kaifasiliteter for sjøtransporten,
ligger innerst i Sandefjordsfjorden. Det er også etablert flere private kaianlegg for
næringsvirksomhet i kommunen. Kystverket viser til at det er et nasjonalt mål at en større
andel av godstransporten skjer på sjø og jernbane. Effektiv sjøtransport er avhengig av
flere faktorer, blant annet god tilknytning til veinettet. Kystverket legger til grunn at det
kommende planarbeidet vil ivareta hensyn til sikker og effektiv sjøtransport.
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Innspill til varsel om oppstart av kommunedelplan og forslag til
planprogram - Sandefjord - kommunedelplan for mobilitet
Vi viser til oversendelse 26. januar 2021.
Saken gjelder
Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord og
høring av forslag til planprogram. Mobilitetsplanen utarbeides som en tematisk kommunedelplan.
Kommunen beskriver at hensikten med planarbeidet er «å beskrive hvordan man bør planlegge og
utforme mobiliteten i kommunen, slik at man oppnår et effektivt, brukervennlig og trygt
transportsystem, tilrettelegger for miljøvennlige transportformer og en har en høy andel gående,
syklende og kollektivreisende».

Statsforvalterens rolle
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke
er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk,
samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges
interesser i reguleringsplaner også på vegne av Statsforvalteren. Statsforvalteren viser til
fylkeskommunens vurdering av barn og unges interesser i uttalelser til planvarsler og planforslag.

Fagavdelingenes vurdering
Generelt
Vi mener at planprogrammet gir et godt grunnlag for videre arbeid med byutviklingsplanen og løfter
frem viktige problemstillinger og temaer som skal utredes nærmere. Nedenfor følger noen
kommentarer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap og folkehelse.
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sfvtpost@statsforvalteren.no
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www.statsforvalteren.no/melding
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Samfunnssikkerhet og beredskap
Det fremgår av planprogrammets punkt 5.10 at det skal utarbeides en egen risiko- og
sårbarhetsanalyse ved planarbeidet, hvor «transportsystemenes betydning for risiko og sårbarhet
på samfunnsnivå må utredes». Vi støtter kommunen i at dette er et viktig tema å belyse.
Vi viser i den forbindelse til at transport anses som en kritisk samfunnsfunksjon og en del av flere
kritiske infrastruktursystemer på nasjonalt nivå, jf. DSBs rapport Samfunnets kritiske funksjoner
(desember, 2017) punkt 6.6 og vedlegg 1. Transportsystemene som omfattes er
veitransportsystemet, luftfartssystemet, jernbanesystemet og det maritime transportsystemet. Det
deles videre i tre kategorier; 1) transportevne, det vil si evne til å opprettholde funksjonalitet i anlegg
og systemer som er nødvendig for å ivareta samfunnet behov for transport, 2) sikre
transportsystemer, som er evne til å overvåke infrastruktur og styre trafikk for å opprettholde et
akseptabelt sikkerhetsnivå, og 3) sikker transport, som er evne til å opprettholde et akseptabelt
sikkerhetsnivå ved transport med potensial for store ulykker.
I forslaget til planprogram punk 2.3 viser kommunen blant annet til at FNs bærekraftsmål 13 om å
stoppe klimaendringene er lagt til i kommuneplanen, og påpeker at klimagassutslipp fra
transportsektoren er den største kilden til lokalt og utslipp fra trafikk må reduseres. I punkt 4.2
(feilnummerert 2.2) viser kommunen til at Sandefjord har en egen kommunedelplan for klima og
energi med mål om å redusere klimagassutslippene med 40 % sammenlignet med 1990-nivå. Det
heter videre at «planarbeidet må også vurdere hvilke strategier og tiltak som kan bidra til å nå
utslippsmålene». Vi savner imidlertid at dette følges opp i videre planarbeid som et
utredningsteama, jf. punkt 5. Utslippsreduksjoner bør være en naturlig del av utredningsteamene
ved mobilitetsplanen.
Folkehelse
Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet
I 2020 utga Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av departementene handlingsplanen
Sammen om aktive liv – handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029.
Gåing og sykling i hverdagen fremheves som aktiviteter med stor betydning for folkehelse, men også
for miljø og mobilitet. Ikke minst er den inkluderende dimensjonen med gåing og sykling viktig, da
dette er aktivitetsformer som nesten alle mestrer og kan gjøre, uansett alder og økonomi. Med god
tilrettelegging, universell utforming, tilgjengelighet og sammenheng i veisystemet vil også personer
med nedsatt funksjonsevne kunne gå, trille og sykle.
Handlingsplanen understreker videre fysisk aktivitet er et nasjonalt hensyn i planlegging etter planog bygningsloven. Regjeringen forventer altså at kommunene gir hensynet til fysisk aktivitet en høy
verdi i planleggingen.
En viktig årsak til at fysisk aktivitet er et satsingsområde, er en bekymringsfull utvikling ved
allmennhetens aktivitetsvaner. Konsekvensene er økt risiko for helseplager og uførhet.
Aldersvennlig stedsutvikling
I eldrereformen Leve hele livet (Meld. St. 15, 2017-2018)) tar regjeringen utgangspunkt i den
demografiske utviklingen, med stadig høyere andel eldre i befolkningen. Det er blant annet et mål at
innbyggerne skal bo lengst mulig med et mest selvstendig liv i eget hjem. Muligheter for mobilitet i
attraktive nærmiljøer vil derfor være ekstra viktig for å ordne praktiske, daglige gjøremål og samtidig
trives godt hjemme, uten vesentlig behov for reising til andre steder.
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Gruppen av eldre har mye ledig tid og vil framover utgjøre en stor andel av befolkningen. Svært
mange har også god økonomi, helse og virketrang. Videre er det mange i de kommende eldregenerasjoner som har mye reiseerfaring, både i jobb og fritid.
Det er viktig at flest mulig behov kan tilfredsstilles i nærmiljøet, blant annet av klima- og miljøhensyn.
Inkludert her er behov for sosiale møteplasser, lavterskel aktivitet og naturkontakt. Behovet for
mobilitet vil derfor påvirkes av arealplanlegging, etablering av tilbud og annen stedsutvikling.
Alternativt veisystem
For å sikre trygg, effektiv og helsefremmende mobilitet kan tilrettelegging av snarveier, stier, parker
og tilgjengelige landskap være en viktig del av infrastrukturen. En satsing på friluftsliv og
sammenhengende korridorer vil derfor kunne bidra til mindre press på det etablerte veisystemet,
inkludert gang- og sykkelveier. Slik ferdsel kan dessuten være mer spennende og gi gode
hverdagsopplevelser, blant annet som skolevei.
Mobilitet som fritidsaktivitet
Veier, gater, stier og andre typer traseer er arena for en stor gruppe mosjonister, idrettsutøvere,
turister osv. Mobiliteten er på mange måter selve målet med aktiviteten. Idrett drives for eksempel
ikke bare i haller og på stadion, men for mange er også veinettet selve arenaen. Dette gjelder både
trening og konkurranser innen for eksempel løping, sykling, rulleskigåing og bruk av rullestol. Videre
er turgåing en stor aktivitet i Norge.
Behovet for gode og lavterskel utendørs fritidsarenaer for mobile grener er stort. Veisystemet bør ta
hensyn til denne store samfunnsinteressen.
Hensyn til alle brukergrupper
Alle kommunene i Vestfold og Telemark deltar nå i et nettverk for etablering og utvikling av turveier
med universell utforming. Det er fylkeskommunen, Statsforvalteren og Statens vegvesen som
organiserer tiltaket. Hensikten er å sette fokus på egenskaper ved turveier, stier, parker og lignende,
som er viktig for at alle kan bruke dem og være fysisk aktive, uansett funksjonsevne.
Foruten personer med nedsatt funksjonsevne er det viktig å tilrettelegge god infrastruktur for barn,
ungdom og deres familier. Den oppvoksende slekt er sårbare i trafikken og skal utvikle gode,
bærekraftige mobiltetsvaner for et langt liv.
Etterbruk av nedlagt jernbane
Vestfoldbanen planlegges på sikt over i annen korridor. Dagens jernbanetrase i Sandefjord kan
derfor bli nedlagt og muligens nyttes til andre formål enn jernbane.
Den samme utvikling gjelder i flere andre kommuner. Sande, Holmestrand og Horten har allerede
laget gang- og sykkelvei/ turvei på de nedlagte traseene. Larvik er i forhandlinger med Bane Nor og
Porsgrunn kommune om utvikling av turvei mellom Porsgrunn og Larvik. Videre er det prosesser
som pågår med etterbruk av gamle Kragerøbanen, der både Drangedal og Kragerø kommuner har
interesse av turvei.
Vi går ut fra at etterbruk av jernbanen i Sandefjord kommune er et tema som blir relevant med
tiden. Likevel kan det være aktuelt å trekke denne framtidsmuligheten også inn i mobilitetsplanen.
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Interkommunale forbindelser og gjennomfartsårer
For øvrig vil vi påpeke at et mulig relevant tema for mobilitetsplanen kan være interkommunale
forbindelser og gjennomfartsårer, både motorisert og ikke-motorisert ferdsel. Eksempelvis nevnes
kyststi, pilegrimsled og nasjonale sykkelruter.

Med hilsen
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.)
fagsjef

Martin Storhaug Gran
rådgiver
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Høringsuttalelse til planprogram for mobilitetsplan for Sandefjord
Det vises til oversendt planprogram for mobilitetsplan for Sandefjord av 19.01.2021 som
fylkeskommunen har fått på høring.
Fylkeskommunen støtter hensikten med planarbeidet, som er å planlegge og utforme mobiliteten i
kommunen med et transportsystem som er effektivt, brukervennlig og trygt, og som tilrettelegger
for miljøvennlige transportformer med høy grad av gående, syklister og kollektivreisende.
Fylkeskommunen mener planprogrammet hovedsakelig tar opp de relevante temaene en
mobilitetsplan bør svare ut. Vi har imidlertid noen utfyllende kommentarer:
Under regionale føringer, bør også Regional plan for bærekraftig arealpolitikk nevnes. Denne
planen utgjør sammen med Regional transportplan for Vestfold en samordnet areal- og
transportplan.
Når det gjelder medvirkning, legges det opp til at befolkningen skal involveres under høringen. Det
bør vurderes om dette også bør skje underveis i prosessen. Ikke minst vil involvering av barn og
unge være viktig.
I fase 3 – utvikle alternativer/scenarier, er det viktig å sette lys på hvordan fremtidig arealutvikling
vil kunne påvirke mobiliteten og transportløsningene. Koblingen opp mot kommunedelens arealdel
og kommunens arealstrategi er svært relevant i den sammenheng. Det kommer ikke klart fram i
planprogrammet hvordan dette vil bli håndtert i planarbeidet.
Varelevering og bylogistikk er ikke nevnt som tema i planprogrammet. Dette er et viktig og
utfordrende tema, men gode løsninger for dette er viktig for bymiljøet, trafikksikkerhet og
næringslivets vilkår, spesielt i sentrumsområdet. Fylkeskommunen er i ferd med å ferdigstille et
arbeid om bylogistikk som en del av oppfølging av handlingsprogrammet til regional transportplan.
Tønsberg er brukt som case for å konkretisere utfordringer og muligheter i byområder av våre
størrelser. Dette arbeidet kan være nyttig og til inspirasjon med tanke på å få analysert hvordan
bylogistikken fungerer i dag, og forslag til eventuelt nye og forbedrede løsninger.
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Drift og vedlikehold er ikke nevnt som tema, men bør vurderes spesielt som en del av
tilretteleggingen for gående og syklister. I dag er det et problem at ulike veieiere har ulikt driftsnivå
for sine veier, noe som gjør at det på sammenhengende ruter kan oppleves mer eller mindre
fremkommelig og attraktive, spesielt på vinterstid. Fylkeskommunen går gjerne i dialog med
kommunen for å se på et bedre samarbeid om drift og vedlikehold på et samlet vei- og gatenett.
Fylkeskommunen vil være involvert i arbeidet med utarbeidelsen av mobilitetsplanen, og ser fram
til videre samarbeid.

Med hilsen
Siv Tørudbakken
Seksjonsleder Strategi og utvikling

Marit Synnes Lindseth
rådgiver
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Automatisk tilbakemelding fra DSB - Varsel om oppstart av arbeidet med
kommunedelplan for mobilitet - Sandefjord kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører
følgende områder:
•
•
•
•

Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
Transport av farlig gods
Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er
nødvendig.
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om
DSBs uttalelse til.
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Arkivseksjonen
Helle Nielsen
seksjonssjef

Ajeen Arvesen
førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Telefon
33 41 25 00

E-post
postmottak@dsb.no

Internett
www.dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Organisasjonsnummer
974 760 983

Sandefjord kommune
Postboks 2025
3202 SANDEFJORD

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

01.03.2021
21/00953-2

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan
for mobilitet i Sandefjord kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 26. januar 2021.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om Planen
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide ny mobilitetsplan for Sandefjord
kommune.
Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke på nåværende tidspunkt se at planen vil ha innvirkning på vårt faglige
virkeområde, da dette framstår som en tematisk plan uten planavgrensning. Vi har
ingen ytterligere merknader til varsel om oppstart av mobilitetsplan for Sandefjord
kommune.
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring
og offentlig ettersyn.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Kristine Stenvik

seksjonssjef

rådgiver
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Sandefjord kommune,
postboks 2025,
3202 Sandefjord

Innspill til kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord kommune.
Andebu NMU er opptatt av utviklingen av sentrum og de sentrum nære områdene. At
området skal ha en god mobilitetsplan og et trykt transportsystemene både for biler, busser,
sykler, sparkesykler og gående.
De offentlig veier som går gjennom eller går ut fra Andebu sentrum har alle smal veibane og
mangler skikkelig veiskulder. Der det mangler gang- og sykkelvei, ligger det dårlig til rette for
gående og syklende. Dette gjelder fra Møyland Barnehage og videre langs Vestre Andebu
vei, langs Askjemveien og fra Berglikrysset og langs Håskenveien. Nærmiljøuvalget ønsker
snarlig omlegging av nedre del av Håskenveien. Straks det blir vinterføre, er det store
lastebiler som få stopp i den bratte bakken mellom Berglikrysset og adkomstveien til Andebu
kirke. Dette fører til full stopp på veien og ganske raskt lage bilkøer.
Nærmiljøutvalget ønsker også at det etableres miljøgate i den sentrale delen av Andebu
sentrum.
November 2019 gjøre Nærmiljøutvalget henvendelse til både Sandefjord kommune og til
Fylkeskommunen.
Vårt fokus var her trafikksikkerhet, men ser at trafikksikkerhet og mobiliteten har felles mål.
(se vedlegg)
Her tok vi for oss de offentlige veiene som går gjennom Andebu sentrum. Her gjøres det en
beskrives av veiene og en mulig løsning.

Vedlegg: Trafikk sikkerhet i og omkring Andebu sentrum.
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Andebu Nærmiljøutvalg (NMU)
v/ leder: Kjell Skalleberg,
post@andebu-nmu.no

Trafikk sikkerhet i og omkring Andebu sentrum.
Andebu nærmiljøutvalg (NMU) er et kommunalt oppnevnt utvalg som skal ivareta og tale
innbyggernes interesser i den skolekretsen de tilhører.
Andebu NMU har siden oppstart hatt fokus på barns sikkerhet og gode oppvekstforhold.
Herunder også trafikken sikkerheten for skolebarn og øvrige innbyggere. Vi har også mottatt
mange henvendelser fra bekymrede og engstelige innbyggere
Det er særlig to veier som gir grunn til størst bekymring; Håskenveien og Vestre Andebuvei.
Begge veier benyttes daglig av elever ved Andebu Skole.
I Vestre Andebuvei opplevde vi for få år siden at en gående ble påkjørt med fatalt utfall.
Vi ber derfor om at begge veier blir utredet for gang- og sykkelsti. Samt at det iverksettes
fartsdempende tiltak. (fartsdumper, opphøyede gangfelt) Vi foreslår også «Del-veien»-skilt
ved begge veier.
Andebu Skole er i startfasen av å bli en «Hjertesone-skole» og vil i den forbindelse bli
gjenstand for nærmere kartlegging av trafikksikkerhet om kort tid. Vi ser på de foreslåtte
tiltakene ovenfor som en del av løsningen på hvordan vi kan få en tryggere skolevei for
barna ved Andebu Skole, i tillegg til en heving av trafikksikkerheten for alle innbyggerne i vårt
lokalsamfunn.
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Riksvei 312. Andebuveien/Høyjordveien. (Gravdal)
Beskrivelse:
Dette er innfarts - og gjennomfarts veien til Andebu sentrum og til Høyjord. Veien har 60 km
fra Borgen mølle som går over i 50 km. Det er eget fortau fra og bort til krysset
Høgenhallveien (adkomst til Gravdal Barnehage) på til riksvei 312 Høyjordveien. I krysset
Andebuveien/Høyjordveien er det opphøyet gangfelt.
Dette er en vei med tett frafikk, og en opplever at fartsgrensen ikke overholdes.

Tiltak:
Det anmodes om at det blir opprettet opphøyet gangfelt krysset til Holtveien, og at det også
gjøres andre fartsregulerende tiltak slik at hastigheten blir 40 km.

Riksvei 307. Andebuveien.
Beskrivelse:
Denne går fra Gravdal gjennom Andebu sentrum og går over i Vestre Andebuvei. Gjennom
Andebu sentrum er det opphøyet gangfelt og hastigheten er derfor 40 km. Fra Gravdal er
hastigheten 60 km. Som blir avløst av 40 km forbi Andebu sykehjem. Veien har gang - og
sykkelvei fra Gravdal og ned til Andebu sentrum.

Tiltak:
Det anmodes derfor at det etableres flere opphøyede gangfelt blant annet i Bergli krysset,
(hvor kjærlighetsstien kommer inne på Andebuveien) og at alle disse blir opphøyet hvor da
hastigheten blir 40 km.
Samtidig at Bergli krysset flyttes 25 meter retning Gravdal. Dette vil medføre et mer oversiktlig
kryss for trafikken fra Håskenveien. Dette vil også medføre en oppgradering av den vanskelige
og smale starten på Håskenveien. Tidligere start på Håslemveien kan da benyttes som gang
og sykkelvei opp til Andebu kirke.

Riksvei 3172. Håskenveien.
Beskrivelse:
Dette er en vei med tett trafikk, i stor grad grunnet at det ligger flere store bedrifter i Håsken
som benytter denne veien som eneste tilkomstvei. Bedrifter som kan nevnes er: Signo (som vi
vet er Signo, et bo og skole/kompetanser for døve og svaksynte, samtidig er det Andebus
største arbeidsplass) Vestfold plastindustri, flere anleggsfirmaer, Naf - Gokart-banen,
Skytebane (også øvings bane for politiet) Frisbeegolf, Skiarena og generelt turområde.
Håskenveien er i dag også tilkomstvei for flere boligfelt, og flere planlegges. Til sammen vil
dette utgjøre tett opp mot 200 boenheter.
Veien er i starten tilkomstvei for gående og syklende til Andebu kirke, samt for barn og
ungdom fra boligfeltene til skole og fritids aktiviteter. Veien er smal, (ikke bred nok for gul
stripe) og det oppstår derfor til stadighet farlige sitasjoner for myke trafikanter.

Tiltak:
Det anmodes om at det etableres gang - og sykkelvei fra krysset Skadosvei / Ulvekula og opp
forbi innkjøringen til Signo Molandveien. Da en ser at dette er et langsiktig arbeid anmodes det
om at det det opprettes flere fartsdumper fra krysset Skadosvei / Ulvekula og opp forbi
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innkjøringen til Signo Molandveien. På denne strekningen er det i dag to gangfelt. Det er
ønskelig at det plasseres flere gangfelt (ved gang og sykkel vei fra Solvangveien) og at alle
disse gangfelt gjøres opphøyede med er hastighet på 40 km.

Riksvei 307. Vestre Andebu vei.
Beskrivelse:
Denne veien går fra Andebu sentrum og videre til Høyjord. Store deler av veien har en
hastighet på 60 km. (En hastighet som det er vanskelig å se om blir overholdt.) Det er gang og sykkelvei ut av Andebu sentrum. Det er også opphøyede gangfelt, samt buss lomme og
hente plasser ved barneskolen. Veien er tett trafikkert da det ligger flere bedrifter i Vettbygda.

Tiltak:
Det anmodes om at det anlegges gang og sykkelvei fram forbi Døvle. (til Boroaveien) og at det
lages gode busslommer. Da dette er et langsiktig arbeid anmodes de om at det gjøres andre
fartsdempende tiltak fysisk og holdningsskapende. Skilt «Del Veien»

Riksvei 305. Kodalveien.
Beskrivelse:
Denne veien går fra Andebu sentrum og via Kodal til Sandefjord. Den har tett trafikk da dette
er hoved fartsåren til og fra Sandefjord både for person - og nyttetrafikk. Det er opphøyde
gangfelt ut av sentrum. Det er tilførselsveier fra boligfelt og fra skoler (busser; bussene snur
inne i et område hvor barn ferdes) Det er opphøyede gangfelt og derfor 40 km.

Tiltak:
Det etableres flere fartsdempende tiltak. På veien ut av sentrum settes det opp «Del
veien skilt»

Andebu sentrum som miljøgate.
«En miljøgate er en hovedveg i ett tettsted, som regel med gjennomgangstrafikk, med ulike
fartsreduserende tiltak, tiltak som gjør vegen mer attraktivt for gående og syklende og tiltak
som forbedrer stedsutviklingen og det estetiske inntrykket. I de fleste tilfellene reduserer
miljøgater gjennomsnittsfarten og dermed også antall ulykker. For personskadeulykker ble
det funnet en gjennomsnittlig reduksjon på 35% som trolig er noe overestimert.
Fremkommeligheten i miljøgater er som regel forbedret for lokaltrafikk, fotgjengere og
syklister, på bekostning av motorisert og gjennomgangstrafikk. « Sitat:
Trafikksikkerhetshåndboken
«Formålet med miljøgater er å redusere konflikter mellom vegens transportfunksjon og
behovet for trygghet og trivsel i tettstedet. Mer spesifikt har miljøgater som formål å redusere
farten, samtidig som fremkommeligheten for biltrafikken fortsatt er «god nok», å øke
tryggheten og forbedre forholdene for fotgjengere og syklister, å stimulere stedsutviklingen
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og å forbedre visuelle og arkitektoniske kvaliteter. Et annet formål kan være å bidra til
overføring av trafikk til en ny veg (Statens vegvesen, 2014A; Tor & Bjarte, 2011).»
Miljøgate bør anlegges i Andebuveien og Veste Andebu vei fra krysset med Askjemveien til
avkjørsel til Olleveien og i Kodalveien fra krysset i sentrum til avkjørsel til Klokkeråsen.
For Andebu sentrum vil dette bety veldig mye. Det vil øke trafikksikkerheten særlig for de
myke trafikanter. Sentrum vil bli mer trivelig og mer tilgjengelig, ikke bare et veikryss.
Miljøgaten ville øke tilgangen til de tjenester som i dag ligger spredt i Andebu sentrum..

Henvendelse gjort til:
Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord, post@sandefjord.kommune.no
Vestfold fylkeskommune, Svend Foynsgate 9, Postboks 2163, 3103 Tønsberg, post@vtfk.no
Vestfold fylkeskommune, Arve Høiberg Leder Fylkestrafikksikkerhetsutvalget. post@vtfk.no

Statens Veivesen.
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Innspill til «Mobilitetsplan for Sandefjord» fra Sande NMU
Under følger forslag til mobilitetsplanen, nummerert 1-7.
Innspill til planprosess
1. Planprogram bør inkludere gjennomgang av skolevei med skoleledelse, FAU og fagekspert.
Samarbeid mellom fagekspert og skole / FAU med lokalkjennskap er avgjørende for å
identifisere og prioritere tiltak.

Innspill til utredningstema
5.2 Fylkes og riksveier
Ringveien
I hovedsak har Ringveien fysisk skille mellom gangfelt og kjørebane. I deler av Haslebakken er det
derimot ikke et slikt skille. Haslebakken kan brukes som alternativ skolevei for å unngå
problemområdet ved Breidablikk ungdomsskole.
2. Sande NMU foreslår å sette opp skille mellom gangfelt og kjørebane fra Haslebakken 38 til
Haslebakken 44.

5.6 Sykkel | 5.7 Gange
Et overordnet mål i gjeldene kommuneplan er å øke antall gående og syklende. Transport til og fra
skole er et område med stort potensial og lite negative konsekvenser for handel og næring. Elevene
ved Sande skole har i hovedsak kort skolevei. De som bor lengst unna sykler på 10 minutter, snittet
sykler på 5 minutter. Det er 2 hovedgrunner til å kjøre bil fremfor å sykle eller gå. Komfort og
sikkerhet. Opplever foreldrene skoleveien som sikker er det flere som vil la barna gå eller sykle til
skolen. Tiltak som bedrer sikkerheten, vil være selvforsterkende siden redusert biltrafikk vil gi økt
sikkerhet som igjen fører til at flere elever vil sykle eller gå.
3. For å fremme sikker skolevei for myke trafikanter foreslår Sande NMU at mobilitetsplanen
stadfester at sikkerhet for myke trafikanter skal prioriteres høyere enn fremkommelighet
for personbil som ikke er nødvendig for handel og næring. I et gitt tilfelle hvor det ikke er
mulighet til både å opprettholde god sikkerhet for myke trafikanter og for fremkommelighet
for kjørende, skal altså kjørende bære ulempen frem til en god løsning er på plass for begge
parter.
4. Mobilitetsplanen bør spesifikt inkludere skolevei for hver skole i kommunen.
5. Plan for holdningsskapende arbeid bør inkluderes i mobilitetsplanen. Kampanjer som «Grønn
skolevei» er viktig får å vise barn og voksne at gåing og sykling er gode alternativer.
5.13 Trafikksikkerhet
Sande NMU vurderer trafikksikkerheten for elevene ved Sande skole og Breidablikk ungdomsskole
som ikke tilfredsstillende. Rundt begge skoler er det tilstrekkelig med plass til å kunne skille harde og
myke trafikanter.

Breidablikk ungdomsskole
Det er mye biltrafikk til Breidablikk ungdomsskole i forbindelse med henting og levering av elever. I
samme tidsrom er det mange barneskoleelever som sykler og går forbi på vei til Sande skole.
Trafikkbildet er komplisert og uoversiktlig fordi mange biler snur, rygger og stanser langs veien.
6. Sande NMU foreslår tiltak for å separere harde og myke trafikanter i umiddelbar nærhet til
Breidablikk ungdomsskole. Se illustrasjon 1. Det ønskes også at kommunen vurderer
midlertidig tiltak for som gir et ryddigere trafikkbilde i området.
Hjertesone Sande skole
Skolen har nå etablert hjertesone. Det hviler et særskilt ansvar på skoleeier at veien mellom
avlastningsplass og skolen er sikker. Dette omfatter belysning, skilting, veiutforming og
fartsreduserende tiltak.
7. Sande NMU foreslår at Sandefjord kommune ved Teknisk etat foretar befaring og
rapporterer dagens tilstand samt foreslår utbedrende tiltak som kan gjennomføres
uavhengig av den pågående reguleringen av mulig fortau i Sverdstadveien og uten å komme i
konflikt med innspillene som er avgitt til reguleringsplanen.

Illustrasjon 1
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Innspill
til ny mobilitetsplan
kommune

12.03.2021

for Sandefjord

"Mobilitet for alle" blir vektlagt i dagens
samferdselsplanlegging,
noe som særlig viser til å
bedre mobiliteten for mennesker med få
mobilitetsalternativer.
Blinde og svaksynte er en slik
gruppe, og derfor er det viktig for oss å komme tidlig
inn med forslag og innspill i planprosessen.
Det er særlig 3 områder som peker seg ut som
sentrale for at synshemmede skal kunne bevege seg
trygt og fritt rundt i Sandefjord.
- Bruk av, og parkering av el-sparkesykler
- Manglende oppmerksomhetsfelt
ved gangfelt
- Gang og sykkelveier
Bruk av, og parkering
av el-sparkesykler
Ved å tillate bruk av el-sparkesykler på fortau og
gangareal blir vår mobilitet redusert - ikke styrket.
Manglende regulering er derfor i konflikt med et
samferdselspolitisk mål om mobilitet for alle. De
elektriske sparkesyklene har bydd på mange
utfordringer for synshemmede,

Norges Blindeforbund
Vestfold
Post- og besøkadresse: Baglergaten 3, 3111 Tønsberg, Org.no: 942 430 752
T: 33 31 58 58, E: vestfold@blindeforbundet.no

men også for mange andre trafikanter. Det haster å få
regulert dette på en god måte, slik at fotgjengere kan
bevege seg trygt ute.
Manglende oppmerksomhetsfelt ved gangfelt
Sandefjord fikk for noen år siden oppjustert mange
fotgjengeroverganger til universelt utformede gangfelt
med taktile, kontrastfargede oppmerksomhetsfelt.
Særlig de fylkeskommunale veiene fikk en slik
oppgradering. Imidlertid registrerer vi at det flere
steder fortsatt mangler universelt utformede
veikrysninger, og at tidligere universelle gangfelt etter
gravearbeider ikke er tilbakeført med universell
utformingsstandard. Slike mangler fører til utrygghet
og økt risiko for påkjørsler ved krysning av vei da det
er lett å komme ut i veibanen uten å være klar over
det. Det er derfor viktig at slike felt vedlikeholdes, at
det kontrolleres og følges opp etter gravearbeider slik
at overgangene blir tilbakeført til universell standard,
og at det lages en plan for oppgradering av
fotgjengeroverganger som pr, i dag ikke er universelt
utformet.
Gang og sykkelveier
Gang og sykkelveier er viktige for aktiv mobilitet som
sykling og gåing for mange grupper i samfunnet.
Norges blindeforbund ser imidlertid en negativ
utvikling for blinde og svaksynte, hvor det de siste par
årene er blitt meldt om flere episoder hvor
synshemmede har fått kjeft og ukvemsord for å ha
gått på feil side på gang- og sykkelveier. Årsaken er
en økende trend med at personer går på høyre side av
både fortau og gang- og sykkelveier. Trenden ser

også ut til å medføre at mange ikke lenger forholder
seg til regelen om at fotgjengere skal gå på venstre
side av veien der det ikke er adskilte baner for biler
og fotgjengere. Førerhunder er opplærte til å følge
denne regelen, og følger derfor venstre kant når vi er
ute å går. Dette er trygt for både hund og
synshemmet, og trenden med høyregåing oppleves
derfor som svært konfliktskapende og utrygtt.
Flere steder både i Norge og i andre land er det helt
vanlig at gang- og sykkelveier har separate felt for
gående og syklende, hvor sykkelfeltet ligger nærmest
kjørebanen. Områder i Tønsberg har f.eks denne
løsningen.
Norges blindeforbund vil anbefale at også Sandefjord
utformer gang- og sykkelveier med separerte felt for
gående og syklende. For at dette skal fungere godt for
synshemmede er det avgjørende at slike separerte
baner markeres tydelig både med fargekontraster og
taktil markering. Dette vil gjøre det både tryggere og
mer forutsigbart for blinde og svaksynte å bruke
gang- og sykkelveier.
Norges Blindeforbund ønsker til slutt å understreke
viktigheten av at fortau og gang- og sykkelveier skal
være trygge steder å ferdes på for fotgjengere
uansett forutsetninger.
Med vennlig hilsen
Norges Blindeforbund Vestfold fylkeslag
Sølvi Ørstenvik
Leder
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Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og

arbeidsgiverorganisasjon.
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Hovedtyngden

av medlemsbedriftene

og 03.85 % av anleggsbedriftene

driver maskinell

i Norge er tilsluttet

MEF. Totalt utgjør

det ca. 2300 bedrifter som til sammen sysselsetter over 40 000 personer.
Maskinentreprenørenes
Forbund (MEF) representerer 167 medlemsbedrifter
hvorav flertallet driver med anleggsvirksomhet.
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Vi vil takke for at vi er invitert til å komme med innspill til planarbeidet og forslag til
planprogram.
Etter en gjennomgang

av formannskapets

forslag til planprogram

for kommunedelplan

har

vi et generelt ønske om at det i planarbeidet blir satt søkelys på at det også i fremtiden blir
god fremkommelig for tungtransport. Vi er enige i at det blirtilrettelagt for miljøvennlige
transportformer og en har en høy andel gående, syklende og kollektivreisende.
Våre bedrifter har arbeidsoppgaver med tilknytning til veinettet i hele kommunen, og det er
viktig at hensynet til fremkommelighet (plassbehov) for tunge kjøretøyer ivaretas for at våre
bedrifter fortsatt skal kunne utføre nødvendige arbeider for hele kommunens befolkning.
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Høringsuttalelse om kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord
kommune. 20 /5038-5
Arealplanlegging
Det bør i forbindelse med arealplanlegging etableres en «grønn grense» «Grønn
grense» definerer de framtidige by- og tettstedsområdene der det kan fortettes, mens
natur, friluftsområder, kulturlandskap og matjord må gis sterkt vern på øvrige arealer.
De framtidige by- og tettstedsområdene må i hovedsak begrenses til dagens
byggesoner og ikke ha større utbredelse enn at det er gangavstand til effektiv
kollektivtransport. Det må stilles strenge krav til arealutnyttelse, der arealer nærmest
kollektivknutepunkt/bysenter utvikles først. Grønne lunger i byene og tettstedene må
bevares og vies særskilt oppmerksomhet.
Før «grønn grense» fastsettes, må naturverdier og friluftsområder kartlegges. Bedre
naturkartlegging er viktig for alt arealplanarbeid.
Viktige private og offentlige funksjoner, ikke minst arbeidsplasser, må lokaliseres i
kort gangavstand (maks 500 meter) fra kollektivknutepunkt/jernbanestasjon. Dette
må presiseres, slik at vi unngår at det etableres «konkurrerende» sentra utenom
knutepunktene

Tilrettelegge for syklister og gående
47 % av kvinnene og 39% av mennene sier i en undersøkelse at de kunne ha syklet
ti jobb.(3) Disse funnene er naturligvis påvirket av koronakrisen. (3)
24% av de mellom 18 og 25 år oppgir at de sykler til jobb eller skole. (3)
Ved å legge til rette for at så mange som mulig kan sykle og gå trygt til jobb og
skole, vil dette føre til betraktelig reduksjon av CO2-utslipp.
Økt satsing på gode og trygge sykkeltraseer vil kunne stimulere til dette. Gode og
trygge gangstier vil også gjøre at det blir lettere for småbarnsfamilier å ta med seg
barn gående til byen.
Lang forskning i inn- og utland viser at økt veikapasitet og kortere reisetider med bil
øker biltrafikken og det totale transportomfanget.(2) Med bakgrunn i dette bør ikke
veikapasiteten inn til byen økes.

Åpning av bekkeløp
2021 til 2030 er FNs tiår for naturrestaurering .Vi ønsker i forbindelse en faglig
vurdering av åpning av bekkeløp i sentrum .
Åpning av bekker vil være et godt tiltak i forbindelse med byplanlegging. Dette vil gi
en god tilpasning til endret klima med økt og kraftigere nedbør. Klimaendringen gjør
en bærekraftig og fremtidsrettet overvannshåndtering viktig .

Bekkeåpning vil gjøre Sandefjord til en mer attraktiv by med nye
opplevelsesmuligheter til byens befolkning. Ved å innby til bynært friluftsliv i kraft av
selve bekkeåpningen og gjennom etablering av sammenhengende
turveier/turtraséer. Dette kan knyttes til kommunens folkehelseplan og grøntplan.
Åpning av bekker vil gi økte muligheter for friluftsliv og bedre folkehelse.
Kantsonevegetasjon langs elver har betydning for trivsel og det biologiske
mangfoldet. I kantsonenen kunne det eksempelvis plantes blomster som tiltrekker
seg insekter. Disse insektene vil ved siden av bestøvning også kunne være mat for
fisken i bekken.
Bekken kan være tilfluktssted og kilde for reetablering av flora og fauna . En
gjenåpning vil bidra til å bedre forholdene til fisk og vil bidra til å skape viktig biotoper.
Gjenåpningen vil redusere tilførselen av overvann til avløpsnettet. Dette vil redusere
problemene med oversvømmelser og flomskader og vil gi en bedre vannkvalitet. (1)
Bekken/elva kan gjenåpnes i historisk elveløp hvis det er mulig slik at de naturlige
vassdragsprosessene med erosjon, sedimentasjon og flom kan være med og forme
elveløpet. (1)

Bevaring av biologisk mangfold.
Økosystemer knyttet til elver,våtmarker og vann er under press. Dette er medvirkende årsak
til at stadig økende antall rødlistearter. Dette gjør det ekstra viktig å bevare bynær natur med
et stort biomangfold (4) Arealendringer er den største trusselen mot bilogisk mangfold.
(sabima)
Bynære og tettstedsnære grøntarealer er viktig for natur,friluftlsliv og folkehelse. Disse bør
ikke nedbygges. Grøntområder bør videreutvikles med tanke på bevare biologisk mangfold.

Bynaturen trenger sterkere vern ( 4)
Koronakrisen tydeligjgør hvilken rolle åpne plaser og ubbebygde omårder spiller i å minimere
smittespredning og stimulere økt trivsel og helse.
Turgåing og trangen til tilstedeværelse «i naturen» utgjør sentrale elementer i den norske
kulturen. Turgåing i nærmiljøet har sjelden oppnådd mer popularitet enn under koronakrisen.
Dessverre blir bynaturen ofte tatt for gitt og fjerning av trær og busker i offentlig regi,
privathager og boligsameier blir for ofte sett på som uproblematisk. Bynaturen mangler den
samme graden av vern som naturen generelt.
I fremtidens byplanlegging kan det være nyttig å skue bakover i tid for å se hvordan
bygninger og byområder ble planlagt med tanke på å begrense epidemier, for å fremme
helse og overkomme sosiale utfordringer.
Koronakrisen kan gi oss en gylden mulighet til å bremse opp og gi oss tid til å skape en ny
kurs for byutviklingen som i større grad ivaretar flere hensyn enn klimahensynet.
For å sikre en bærekraftig byutvikling i Sandefjord, må vi sette mye større fokus på en
helhetlig tenkning omkring natur- og kulturmangfold. Byplanleggingen må tilrettelegge for en
allsidig bruk av bynatur og bymiljøer for så mange som mulig.

1.Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo (osloelveforum.org)
2. https://www.vox.com/2014/10/23/6994159/traffic-roads-induced-demand
3. https://www.aftenposten.no/norge/i/GGPB86/nesten-halvparten-av-dem-som-kjoerer-bil-til-jobbsier-de-kunne-ha-val
4. Bynaturen trenger sterkere vern! - naturvernforbundet.no

Med hilsen
Naturvernforbundet i Sandefjord

Høringsinnspill til mobilitetsplan, Sandefjord kommune
v/Arnt Christian Bryde

Sandefjord kommune ønsker å oppnå FNs bærekraftmål og redusere den totale
biltrafikken i kommunen. Da må mer av transporten flyttes over til kollektivtrafikk,
sykling og gåing.
For å få til dette må det gjøres mer attraktivt å sykle og gå. En måte å gjøre dette
på er å redusere avstanden man må sykle for å komme fram til
bestemmelsesstedet. Dette kan gjøres ved å legge traseene utenom veier, f.eks.
gjennom skog som knytter sammen boområder med handels- eller arbeidsområder.
Et forslag ble presentert i Sandefjords Blad 11. mars om flytende gangvei fra
Fjellvik til Kilen brygge. Dette er også et forslag som ble presentert av Framnes og
Vindal Nærmiljøutvalg under befaring av kystlinja i september 2020. Et annet
forslag er gjennom skogen fra Linglemveien/Tømmermannsløkka til Hunsrød.
For å øke den generelle bruken av sykkel, er dette noe som starter i tidlig alder..
Ved å ha skolene i nærheten av boområdet vil flere ha mulighet til å gå eller sykle
trygt til skolen. Det vil da være mindre behov for annen transport til skolen. Større
skoler vil ligge lenger unna boområder og færre vil sykle og gå til skolen.
Et av de største problemene rundt skoler er foreldre som slipper av elever, og så
kjører videre uten å sjekke trafikken rundt. Dette har i flere tilfelle skapt farlige
situasjoner og nestenkollisjoner mellom syklist og bil. En voksen syklist vil ofte
være forberedt på dette, mens det er vanskeligere for en barneskole elev. Det bør
derfor lages egne soner litt unna skolene for å slippe av elever. Dette gjelder også
ungdomskoler, hvor det er kryssende trafikk til nærliggende barneskoler. Dette vil
øke tryggheten til de syklende, som ikke trenger å være redd for kjørende foreldre.
Sykkel vil da også brukes i større grad seinere.
Med inntoget av elektriske sykler er andelen transportsyklister økende. Disse holder
en høyere hastighet enn det dagens gang- og sykkelveier er beregnet for. Det bør
derfor sees på muligheten for egne sykkelveier adskilt fra gangveier. Ved å skille

gående og syklende, i alle fall på en del strekninger, vil framkommeligheten for
begge grupper øke, og flere vil benytte seg av dette framfor bil.
Vinterstid benytter de fleste av de som sykler om sommeren bilen. Årsaken til dette
er at det er vesentlig tyngre å sykle når det er mye snø og is i sykkelveien. Selv om
man strør, gjøres dette ofte etter at det er dannet issvuller, sånn at grusen legger
seg ned i gropene. Av det grunn må brøyting av (gang- og) sykkelveier endres for å
gjøre det mer attraktivt å sykle også vinterstid. Først og fremst må det skrapes ned
til asfalten for å fjerne issvuller som har oppstått mellom snøfall og brøyting, samt
at det må brøytes på nytt et par dager etter for å fjerne løsmasse som kommer fra
veien ved siden av. Sist vinter var det på enkelte strekninger svært varierende hvor
det i løpet av 500 meter kunne gå fra helt nedskrapet til 15 cm sammenpresset
snø. Dette gjør det mindre attraktivt å sykle, og man velges som regel bil framfor
andre transportmidler.
Et annet alternativ for å øke sykkelbruken kan være å lage tunneler på hele eller
deler av strekningene. Dette gi mindre eksponering for vær og vind. Et eksempel
på en egnet strekning for dette er mellom Stub og Haukeveien.
For å få mer av transporten over til gange krever dette korte avstander og enklere
å bevege seg inn til sentrene i kommunen. Dette kan gjøres ved å endre
bosettingsmønsteret så det blir lettere å opprettholde handel i Stokke og Andebu
sentrum. I tillegg bygges mye i Kodal. Det må da også legges til rette for at flere
typer handel har mulighet til å drives her. Dersom man i tillegg til økt handel i
sentrene utenfor Sandefjord sentrum, øker både frekvens og tidsintervallet for
kollektivtransporten (tidligere og seinere avganger), vil mer av trafikken til og fra
Sandefjord sentrum kunne benytte buss i stedet for bil.
Det er også viktig å ikke bygge i områder hvor trafikken kun kan gå gjennom
enkeltpunkter, som rundkjøringa i Kilen. I tidsrom hvor folk skal til og fra
skole/arbeid vil slike knutepunkt skape kø, noe som forsinker kollektivtrafikken,
som igjen skaper mer trafikk og kø. Økende kø vil også påvirke framkommeligheten
for utrykningskjøretøy.

Videre arbeid med mobilitetsplanen bør gjennomføres i tett samarbeid med
Nærmiljøutvalgene i kommunen. Disse kjenner de ulike områdene i kommunen best
og vil derfor gjøre planen bedre og mer gjennomførbar.
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Fredrik Pettersen <fredrik.petters1@gmail.com>
lørdag 13. mars 2021 18.23
Postmottak
Høringsinnspill sak 20/5038 - mobilitetsplan
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Hei, med referanse til foreliggende Mobilitetsplan for Sandefjord vil jeg gjerne komme med
et innspill til kapittel 5.2: Innfartsåre fra E18 til Sandefjord sentrum er fylkesvei 305. For
beboere på Østerøya, Vesterøya spesielt, og tildels Unneberg og Helgerød vil denne
trafikkåren enten føre til kjøring gjennom øvre eller nedre del av Sandefjord ,
henholdsvis Skiringssalveien / fylkesvei 303, eller Tollbugata & Kilgata. Bør det ikke i
forbindelse med en mobilitetsplan for Sandefjord vurderes en ny innfartsåre til Sandefjord
Sydøst som ikke går gjennom Sandefjord sentrum?
Med referanse til kapittel 5.6 i samme mobilitetsplan står det at "Nye gang- og sykkelanlegg
inngår i vurderingen", men så mye mer står det ikke. Mangel på konkretisering i denne
delkapittelet er et problem. Det er ikke bare nye anlegg som inngå i planarbeidet. Det bør
også vurderes oppgradering av eksisterende anlegg med utgangspunkt i for eksempel følgende
punkter:
- Hvordan tilrettelegge for sykling med det samme snøen forsvinner på våren ved at man feier
gater og fortau så fort som mulig. Biler feier grus ut i ytre veibane hvor syklister som beveger
seg over 25km/t ferdes, her bør ambisjonene for tilrettelegging for sykling markant økes.
- Nye industriområder utvikles i Sandefjord / Larvik. Hvordan ser pendler mønsteret ut for
Kullerød, Ringdal, Skolmar og Pindsle? Kan man stimulere til økt pendling på disse
strekningene ved å skille ut en del av veibanen dedikert til sykling?
- Sykkelparkeringer i Sandefjord er i stor grad utsatt for tyveri. Selv et sykkelparkeringstilbud
på Jernbanen med tilgangskontroll utsettes for tyveri. Nå kommer det flere nye teknologier for
sykkelparkering, ref. https://www.vtfk.no/aktuelt/trygg-sykkelparkering-i-tonsberg/.
Evaluering av denne typen teknologi bør inngå i planen.
Vh.

Sandefjord kommune
Postboks 2025
3202 Sandefjord
Sandefjord, 13.03.2021

HØRINGSUTTALELSE TIL SAKSNR. 20/5038, MOBILTETSPLANEN.
Uttalelsen er et forsøk på å besvare følgende problemformulering hentet fra forslaget til
planprogram:
«Hovedutfordringen med fremtidens mobilitet i Sandefjord er hvordan man kan oppnå et effektivt,
brukervennlig og trygt transportsystem samtidig som det er høy andel gående, syklende og
kollektivreisende.»
Av dette slutter jeg at det er et mål for planen å redusere privatbilkjøring. Målet har dermed
sammenheng også med ønsket om å redusere klimaskadelige utslipp, som bilkjøring er en betydelig
kilde til.

Prinsippet «Pisk og gulrot» er nødvendig for å oppnå målet.
Påvirkning i form av informasjonskampanjer har for liten og sentvirkende effekt til at det monner.
Derimot vil tiltak som koster penger for hver enkelt bruker ha en langt hurtigere og virksom effekt.
Pisken i dette er derfor bompenger.
Jeg tenker meg en bomring uten smutthull rundt Sandefjord bysentrum. Ringen skal dekke alle innog utfartsveier, slik at bomfri omkjøring til utenforliggende shoppingmuligheter unngås. Hvordan
bompengeordningen skal utformes når det gjelder brikkeløsning og registrering, prisnivå, rabattering,
tids- og kjøretøydifferensiering etc. må utredes av fagfolk på området.
Bompenger kan bidra både til regulering av trafikken og til finansiering av anlegg som bedrer og
trygger fremkommeligheten. Når andre kommuner oppnår resultater gjennom sine målrettede og
tidsbegrensede bompengeordninger, må Sandefjord kunne vurdere det samme.
Gulroten er hva den enkelte innbygger og samfunnet som helhet får igjen for bompengene.
 Et velutbygget kollektivt skysstilbud som dekker alle bydeler med hyppige avganger og lave
priser vil være en merkbar gulrot. Synlig blir den gjennom for eks. transportmiddelets
spesielle form, dekor og navn.
 Sykkelbruk. Siden Sandefjord kaller seg sykkelby, er det naturlig å se etter incitamenter til
økt bruk av sykkel. Kan det for eks. gis en rabatt til kjøp av el-sykkel?
 Bildeling kan redusere innbyggeres behov for å ha egen bil, samtidig med at behovet for
parkeringsplasser i og utenfor nye bygninger reduseres. Bildeling baseres på el-biler. Det kan
innhentes erfaringer fra sammenlignbare byer som Bodø og Ålesund. El-sykler kan inngå i
ordningen.
 Hva mener folk? Det går an å spørre innbyggerne hva de ønsker at bompenger skal brukes
til. Dette kan bidra til å motivere befolkningen til mer bilfri tenkning.
Forbedring av infrastruktur som betyr noe for mobiliteten og miljøet.
 Industrien og boligutbyggingen i Vesterøya har medført et motorisert trafikkpress. Trafikk til
og fra industrien bør i langt sterkere grad kunne ledes utenom sentrum. En flaskehals her er
jernbaneundergangen ved Hasle som vil vare ved til etter at ny jernbanetrasé har fjernet den.
Den lave undergangen medfører også stor belastning med tungtrafikk av busser, lastebiler og
anleggsmaskiner i boligområdet på nedre Hasle. Et viktig spørsmål er om forbedring kan skje
i mellomtiden? Veiprosjektet Tassebekk – Nilsesvingen vil være til avlasting bare for trafikk til
og fra E18 nord.







Persontrafikken mellom Vesterøya og bysentrum kan få et tilbud ved etablering av byferge.
Det betinger P-plass ved Framnes anløpssted. Også sommergjestene som bebor hyttene bør
stimuleres til å parkere og bruke ferge.
Veitunnel. En tunnel gjennom Preståsen, kombinert med parkeringshus, kan bidra til å fjerne
mye av bysentrums gjennomgangstrafikk.
Visjonære trafikkplanleggere bør også kunne vurdere en broløsning over sundet mellom
Framnessiden og Stubsiden.
Ny jernbanestasjon utenfor sentrum vil måtte få en miljøvennlig tilbringertjeneste for
personer og bagasje. En el-morisert buss i liten størrelse og i fart etter en fast ruteplan
gjennom byen kan betjene både togreisende og interne bytrafikanter.
Boligfortetting i sentrum vil redusere behovet for privatbilkjøring og styrke kompaktbyideen.

Behov for endring i kommuneplanens arealdel.
I punkt 5.12. i forslag til planprogram for mobilitetsplan for Sandefjord står følgende:
«Areal- og transportplanlegging henger nøye sammen. En arealplanlegging med fortetting rundt by
og tettsted gir et redusert transportbehov, plassering av spesielt kontorarbeidsplasser har også
betydning for transportbehovet. Anbefalte utviklingretninger for arealplanleggingen sett fra et
mobilitetsperspektiv må vurderes i planarbeidet.»
Flere ganger tidligere er følgende besynderlige paradoks i kommuneplanens arealdel påpekt:
Samtidig med at planen presiserer betydningen av å styrke sentrum med næring og kultur, foreslår
den at kontorarbeidsplasser kan ligge utenfor sentrum, til dels langt utenfor.
Som eksempler på allerede forfeilet lokalisering er nevnt den avsidesliggende, bilbaserte
beliggenheten til Skateetatens kontor på Fokserød og Politiets passkontor på Sundland i Stokke, langt
utenfor Stokke sentrum og jernbanestasjonen.
Med vennlig hilsen
Sven Erik Lund
Sverdstadveien 19, 3216 Sandefjord. Tlf. 928 27 154.
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Hei
Vil bare be Sandefjord kommune om å i første omgang oppgradere veiskuldre langs
hovedferdeselsårer på Vesterøya/Østerøya for å gi plass til oss fotgjengere og syklister som gjerne
ønsker å ferdes her på en trygg måte.
For å få til dette kostnadseffektivt kreves ikke så altfor store endringer.
Kommunen kunne begynne med å rydde vekk noen få store trær og fjellknabber, samt legge noen få
meter grøft i rør, og forby parkering av biler tett inntil veikanten

Med vennlig hilsen,
Grete Waaland Sørensen
Tangenlia 13
3234 Sandefjord

Sandefjord kommune
Postboks 2025
3202 Sandefjord
Sandefjord, 13.03.2021

HØRINGSUTTALELSE TIL SAKSNR. 20/5038, MOBILTETSPLANEN.
Uttalelsen er et forsøk på å besvare følgende problemformulering hentet fra forslaget til
planprogram:
«Hovedutfordringen med fremtidens mobilitet i Sandefjord er hvordan man kan oppnå et effektivt,
brukervennlig og trygt transportsystem samtidig som det er høy andel gående, syklende og
kollektivreisende.»
Av dette slutter jeg at det er et mål for planen å redusere privatbilkjøring. Målet har dermed
sammenheng også med ønsket om å redusere klimaskadelige utslipp, som bilkjøring er en betydelig
kilde til.

Prinsippet «Pisk og gulrot» er nødvendig for å oppnå målet.
Påvirkning i form av informasjonskampanjer har for liten og sentvirkende effekt til at det monner.
Derimot vil tiltak som koster penger for hver enkelt bruker ha en langt hurtigere og virksom effekt.
Pisken i dette er derfor bompenger.
Jeg tenker meg en bomring uten smutthull rundt Sandefjord bysentrum. Ringen skal dekke alle innog utfartsveier, slik at bomfri omkjøring til utenforliggende shoppingmuligheter unngås. Hvordan
bompengeordningen skal utformes når det gjelder brikkeløsning og registrering, prisnivå, rabattering,
tids- og kjøretøydifferensiering etc. må utredes av fagfolk på området.
Bompenger kan bidra både til regulering av trafikken og til finansiering av anlegg som bedrer og
trygger fremkommeligheten. Når andre kommuner oppnår resultater gjennom sine målrettede og
tidsbegrensede bompengeordninger, må Sandefjord kunne vurdere det samme.
Gulroten er hva den enkelte innbygger og samfunnet som helhet får igjen for bompengene.
 Et velutbygget kollektivt skysstilbud som dekker alle bydeler med hyppige avganger og lave
priser vil være en merkbar gulrot. Synlig blir den gjennom for eks. transportmiddelets
spesielle form, dekor og navn.
 Sykkelbruk. Siden Sandefjord kaller seg sykkelby, er det naturlig å se etter incitamenter til
økt bruk av sykkel. Kan det for eks. gis en rabatt til kjøp av el-sykkel?
 Bildeling kan redusere innbyggeres behov for å ha egen bil, samtidig med at behovet for
parkeringsplasser i og utenfor nye bygninger reduseres. Bildeling baseres på el-biler. Det kan
innhentes erfaringer fra sammenlignbare byer som Bodø og Ålesund. El-sykler kan inngå i
ordningen.
 Hva mener folk? Det går an å spørre innbyggerne hva de ønsker at bompenger skal brukes
til. Dette kan bidra til å motivere befolkningen til mer bilfri tenkning.
Forbedring av infrastruktur som betyr noe for mobiliteten og miljøet.
 Industrien og boligutbyggingen i Vesterøya har medført et motorisert trafikkpress. Trafikk til
og fra industrien bør i langt sterkere grad kunne ledes utenom sentrum. En flaskehals her er
jernbaneundergangen ved Hasle som vil vare ved til etter at ny jernbanetrasé har fjernet den.
Den lave undergangen medfører også stor belastning med tungtrafikk av busser, lastebiler og
anleggsmaskiner i boligområdet på nedre Hasle. Et viktig spørsmål er om forbedring kan skje
i mellomtiden? Veiprosjektet Tassebekk – Nilsesvingen vil være til avlasting bare for trafikk til
og fra E18 nord.







Persontrafikken mellom Vesterøya og bysentrum kan få et tilbud ved etablering av byferge.
Det betinger P-plass ved Framnes anløpssted. Også sommergjestene som bebor hyttene bør
stimuleres til å parkere og bruke ferge.
Veitunnel. En tunnel gjennom Preståsen, kombinert med parkeringshus, kan bidra til å fjerne
mye av bysentrums gjennomgangstrafikk.
Visjonære trafikkplanleggere bør også kunne vurdere en broløsning over sundet mellom
Framnessiden og Stubsiden.
Ny jernbanestasjon utenfor sentrum vil måtte få en miljøvennlig tilbringertjeneste for
personer og bagasje. En el-morisert buss i liten størrelse og i fart etter en fast ruteplan
gjennom byen kan betjene både togreisende og interne bytrafikanter.
Boligfortetting i sentrum vil redusere behovet for privatbilkjøring og styrke kompaktbyideen.

Behov for endring i kommuneplanens arealdel.
I punkt 5.12. i forslag til planprogram for mobilitetsplan for Sandefjord står følgende:
«Areal- og transportplanlegging henger nøye sammen. En arealplanlegging med fortetting rundt by
og tettsted gir et redusert transportbehov, plassering av spesielt kontorarbeidsplasser har også
betydning for transportbehovet. Anbefalte utviklingretninger for arealplanleggingen sett fra et
mobilitetsperspektiv må vurderes i planarbeidet.»
Flere ganger tidligere er følgende besynderlige paradoks i kommuneplanens arealdel påpekt:
Samtidig med at planen presiserer betydningen av å styrke sentrum med næring og kultur, foreslår
den at kontorarbeidsplasser kan ligge utenfor sentrum, til dels langt utenfor.
Som eksempler på allerede forfeilet lokalisering er nevnt den avsidesliggende, bilbaserte
beliggenheten til Skateetatens kontor på Fokserød og Politiets passkontor på Sundland i Stokke, langt
utenfor Stokke sentrum og jernbanestasjonen.
Med vennlig hilsen
Sven Erik Lund
Sverdstadveien 19, 3216 Sandefjord. Tlf. 928 27 154.
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Det burde/må legges sterke føringer på at bygninger langs fjorden bør være lavere
enn bakenforliggende bebyggelse, spesielt der det er syd og vestvendt.
Da vil fler beholde sol og sjøutsikt.
Sandefjord bør ha en «by arkitekt» som hadde oversikten og kan passe på
langsiktig forutsigbar plan følges.
Selvfølgelig skal denne være styrt politisk, men ikke svinge fra møte til møte.
Et innspill til Bevaring av gammel trehusbebyggelse.
Kommunen må legge sterke føringer til hvilke områder gammel trehusbebyggelse
skal bevares.
Det er en forutsetning for at noen av oss er villige til å bruke mange flere millioner
på å bygge i gammel tilpasset stil.
Hvis en får en følelse av at nabotomten plutselig kan brukes på en helt annen måte
og ikke følge de samme reglene vil også de som er for å beholde stilen miste
interessen for å bevare.
Et konkret eksempel som snart kan bli aktuelt er en gammel industri eiendom i
Florsgate.
Slike områder må tilpasses, hvis ikke så vil andre som har gamle hus miste lysten
til å holde de vedlike.
Samle utvikling av ny bebyggelse i ny stil mener jeg er best for byen, f.eks.
Dronningensgate.
På Mosserød er det vel ikke helt gjennomtenkt med mindre alle andre i samme
område kan bygge på samme måte?
Et annet grelt eksempel på hvordan det ikke bør gjøres er en «brunost» i hagen til et
sveitserhus like ved Hasle meny.
Håper det kan lages sterke føringer som ungår at slikt fortsetter å skje?
Til Trafikk:
Så må Øst-Vest trafikken løses.
Jeg husker på nittitallet at vi i daværende Industriforening sendte et brev til
Sandefjord kommune om at øst-vest trafikken burde løses på mer fornuftig måte.
Det virker ikke som det brevet ble tatt i følge.

Riktignok har vi fått gjennomført Ringveien forbi «Nilsesvingen», men denne kan
ikke betjene all tungtrafikk.
Dert er også en flaskehals til ved avkjøring fra innfartsveien til Ringveien.
Det ser ut som at det planlegges for mer trafikk Kilgata, spessielt om det bygges
mes også på Vesterøya.
I tillegg så føler jeg at øst/vest trafikken oftere blir sperret av flom nå enn tidligere.
Her bør Sandefjord flomsikres ved en nedsenket demning under van som heves ved
flytedokk prinsippet.
Fergetrafikken er også en brems for øst-vest trafikken. Dette bør flyttes eller
avvikles.
Levegrunnlaget til fergene er jo at vi passasjerer bryter loven, for politi, tollere og
politikere godtar vel ikke lovbrytere bare for at fergene skal leve?

Gode hilsener fra
Steinar Hvitstein

+47 901 20 202
post@nytbyn.no
Faktura adresse: bakgarden@ebilag.com
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Til journalføring som et innspill til mobilitetsplanen
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Emne: VS: Innspill til flytende gang/sykkelvei fra Fjellvik til Kilen Brygge
Her er innspillet som jeg snakket litt om at kanskje kom.
Hvor skal vi journalføre dette da tro?
Med vennlig hilsen
Maria Sundby Haugen
enhetsleder arealplan, Miljø og plan
telefon: 33 41 63 76
mobil: 990 49 208
web: sandefjord.kommune.no

Følg oss på:
facebook.com/sandefjordkommune
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Hei
Sender som avtalt vårt innspill til en flytende gang/sykkelvei fra Fjellvik til Kilen Brygge.
Vi har hatt en firma til å se på dette og lage skisser samt en estimert kostnad.
Slik vi ser det er dette en gjennomførbar løsning til en fornuftig kostnad.
Vi mener også at en slik løsning kan ha stor betydning for myke trafikanter fra
Vesterøya/Framnes/Langestrand-område.

I dag må myke trafikanter fra Framnes/Langetrand/Vera, som bl.a inkluderer Skagerak international
school og næring, krysse vei 3 ganger for å komme til Kilen/brygga/sentrum. Med denne løsning vil
det bli ingen krysning av vei på samme strekning.
Naturlig å tenke at forenkling samt langt mindre strekning også kan føre til at flere bruker
beina/sykkelen isteden for bil, og at det sånn sett kan være med på å redusere trafikk på
Vesterøyveien.
Grovt estimat på strekning med gang/sykkelvei på vestsiden av Vesterøyveien (ved bruk av masser
fra byggeprosjekt på Fjellvik) og flytende løsning over er ca 9.000.000.
Det kan være en villighet til tredelt løsning, fylket/kommune/Moods Eiendom, men dette må vi ta
forbehold om å komme tilbake til .

Mvh
Moods Eeiendom
Øystein Davidsen

