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1. INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN 

Sandefjord havn benyttes av de tre fergene Color Hybrid, Color Viking (Color Line) og Oslofjord 

(Fjord Line) for daglig trafikk mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige. Tildeling av seilingstider 

for fergedriften har vært gjenstand for ESA-sak, søksmål for norske domstoler, rettsforlik, 

omgjøring av seilingstider, m.m. Sandefjord kommune har forpliktet seg til å holde havnen åpen 

for fergetrafikk til og med 2025. Color Line (Color Hybrid) har en opsjon på forlengelse frem til 

2030, så lenge havna er åpen for fergetrafikk. 

Kommunestyret i Sandefjord vedtok i handlingsdelen til Kommuneplan 2019-2031 å 

gjennomføre en analyse av fordeler og ulemper ved fortsatt fergedrift fra Indre Havn. Hensikten 

med prosjektet er å beskrive konsekvensene fergedriften har for Sandefjord som samfunn, både 

de positive og negative sidene. Analysen vil kunne danne grunnlag for vurderinger av om det 

skal være videre fergedrift i Sandefjord etter 2025 / 2030. 

Konsulent skal engasjeres for å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse vedrørende 

temaene næringsutvikling, sysselsetting, økonomiske virkninger og besøks-/ turist-/ 

omdømmeeffekt. Utredningen skal være en gjennomgang av fergetrafikkens virksomhet og 

utvikling de siste fem årene og skal gi grunnlag for at kommunen kan gjøre en selvstendig 

utredning av videre fergedrift.  

Ved kommunens vurdering skal også konsekvenser for byutvikling, samt de trafikale 

konsekvensene vurderes. Denne rapporten beskriver dagens trafikksituasjon i området rundt 

fergeleie og oppsummerer vurderinger knyttet til de trafikale konsekvensene av fergetrafikkens 

virksomhet. 

1.2 ANALYSEOMRÅDET 

Figur 1 viser lokaliseringen av fergeleie og veisystemet i området. Fergeleiet ligger innerst i 

Sandefjordsfjorden, nært sentrum og med direkte tilknytning til fv. 3056 Strandpromenaden, fv. 

303/305 Sandefjordsveien og til E18 via denne.  

Denne analysen vil i hovedsak konsentrere seg om trafikken i Strandpromenaden, på 

strekningen Museumsgata – Sandefjordsveien, og Sandefjordsveien mellom 

Hjertnespromenaden og Strandpromenaden. Det gjøres også overordnede vurderinger knyttet til 

trafikkens påvirkning på øvrig veisystem i sentrum.  

Figur 2 viser de mest belastede kryssene i området. Kryssene Sandefjordsveien X 

Strandpromenaden, Strandpromenaden X Jernbanealleen og Strandpromenaden X 

Museumsgata anses å være de kryssene som i størst grad berøres av fergetrafikken og vil 

derfor vurderes særskilt. I tillegg vurderes selve adkomsten fra Strandpromenaden til fergeleiet. 
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Figur 1 Lokaliseringen av fergeleie og veisystemet i tilknytning til denne (Kilde: vegkart.no) 

 

Figur 2 Kryss som berøres i størst grad av fergetrafikken (Kilde: vegkart.no) 
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2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON 

2.1.1 BILTRAFIKK 

Sandefjordsveien er innfartsveien til Sandefjord og har 4 felt på store deler av strekningen fra 

Landstadsgate til Strandpromenaden, med unntak av innsnevringer til 3 felt ved 

Hjertnespromenaden og Høsts gate.  

Strandpromenaden har 4 felt fra gangfeltet ved Park hotell til avkjørselen til fergeleiet. Øst for 

fergeleiet er det to felt.  

Det er stor biltrafikk i området. Figur 3 nedenfor viser dagens trafikkbelastning på veinettet. 

Tallene er hentet fra norsk veidatabank (vegkart.no og trafikkdata.no) og angir registrert 

årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2018. Det antas at tallene ikke har endret seg vesentlig frem til i dag.  

Strandpromenaden har en ÅDT på 13 000, mens Kilgata har 17 000. I Sandefjordsveien nord for 

Strandpromenaden er ÅDT på om lag 16 000. Til sammenligning har Ring 1 (Vaterlandtunnelen) 

i Oslo om lag 13 000 i ÅDT og Nedre Langgate i Tønsberg om lag 16 000.  

 

Figur 3 Trafikkbelastning (ÅDT) på veinettet 

Tallene bygger på estimater og er heftet med usikkerhet. Det er ikke gjennomført egne 

trafikktellinger som del av arbeidet. Statens vegvesen har imidlertid automatiske tellepunkt i 

området som bekrefter tallene. Tellepunktet i Hystadveien (ved Stub) og Kilgata (ved 

Hegnasletta) viser at trafikken i området er størst i ettermiddagsrush (kl. 15 og 17), og noe større 

i sommermånedene (juni-august) enn ellers i året.  



FORTSATT FERGEDRIFT INDRE HAVN | DAGENS TRAFIKKSITUASJON | SANDEFJORD KOMMUNE | 6  

 

 

 

Figur 4 Gjennomsnittlig døgntrafikk per sesong i Hystadveien (ved Stub), 2019 

 

 

Figur 5 Gjennomsnittlig døgntrafikk per sesong i Kilgata (ved Hegnaslette), 2019 

Dagens trafikkavviklingsproblemer i området er først og fremst knyttet til 

Strandpromenaden/Kilgata og Sandefjordsveien mellom Peder Bogens gate og 

Strandpromenaden. Innsnevringene til 3 felt ved Hjertnespromenaden og Høsts gate fungerer 

som flaskehalser på Sandefjordsveien. Kødannelsen er størst i ettermiddagsrushet og vesentlig 

mindre i morgenrushet. I deler av Kilgata kan det imidlertid være kødannelse også på andre tider 

av dagen.  

Figur 6 viser «typisk trafikk» i analyseområdet i ettermiddagsrush. Dataene er hentet fra Google 

maps og viser gjennomsnittlig trafikkflyt på tirsdager kl. 16.30 over året. Slik figuren viser har 

trafikken i gjennomsnitt moderat hastighet og noe forsinkelse i Strandpromenaden og 

 13 780 

18 780 
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Sandefjordsveien på dette tidspunktet. Lignende situasjon ser vi i ettermiddagsrush også for de 

øvrige hverdagene.  

 

Figur 6 Typisk trafikk i området rundt fergeleie, tirsdager kl.16.00. (Kilde: Google maps) 

Figur 7 viser at det er bedre flyt i morgenrush (tirsdager kl. 08.00), men at det fortsatt er noe 

forsinkelser, spesielt i Sandefjordsveien.  
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Figur 7 Typisk trafikk i området rundt fergeleie, tirsdager kl.08.00. (Kilde: Google maps) 

2.2 FORHOLD FOR GÅENDE OG SYKLENDE 

Figur 8 viser en oversikt over tilretteleggingen for gående og syklende i området. Langs 

Sandefjordsveien nord for Strandpromenaden er det separat gang- og sykkelvei på østsiden og 

fortau på vestsiden. Sør for Strandpromenaden er det tosidig gang- og sykkelvei. Strekningen 

har en viktig transportfunksjon for trafikk nord-sør i byen. 

Strandpromenaden har til dels stor gang- og sykkeltrafikk, spesielt mellom gågata Thor Dahls 

gate og brygga, og i området rundt Park hotell, hvor blant annet skateanlegget og 

parkeringsplasser/bobilparkering er målpunkt. Strekningen mellom Sandefjordsveien og 

avkjørselen til fergeleie er tilrettelagt med sammenhengende fortau på sørsiden. På nordsiden er 

det stykkevis fortau, men mellom Park hotell og Jernbanealleen er det kun en grusvei som 

verken skiltes eller brøytes. Fortauene har varierende bredde og standard. Det er tett mellom 

krysningspunktene, slik at det er gode muligheter for å bevege seg på tvers av gata. Bredden på 

gata, stor biltrafikk og fergetrafikken som til tider står oppstilt i gata gjør likevel at 

Strandpromenaden oppleves som en barriere for gående og syklende. 
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På strekningen øst for fergeleie er gata smalere, men er fortsatt preget av stor biltrafikk. Det er 

tosidig fortau på strekningen.  

I hovedplanen for sykkel fra 2009 er Strandpromenaden – Kilgata definert som en lokalrute, 

«Rute s». Strekningen har en viktig transportfunksjon både som arbeidsvei og rekreasjonsvei, 

men er ikke tilrettelagt for sykkel. Konflikter med parkeringsareal, havneterminal, stor biltrafikk i 

veiarealet og mange gående på fortau/brygga gjør at strekningen oppleves som mindre egnet 

som sykkelrute i dagens situasjon. 

Behovet for oppgradering for gående og syklende på strekningen ble spilt inn til 

handlingsprogrammet for fylkesveiene (2018-2021), men ble ikke tatt inn på lista. 

 

Figur 8 Tilrettelegging for gående og syklende i analyseområdet (Kilde: vegkart.no) 

Hvor det er tilrettelagt samsvarer ikke alltid med hvor folk går. Flyfoto av området viser tydelige 

tråkk og snarveier på tvers av fergeterminalen. Snarveien langs vannet (gjennom ISPS-området) 

er kun tilgjengelig når det ikke ligger ferge til kai. Inne på fergeområdet blir det hvert år merket 

opp gangstier, men disse er i hovedsak rettet mot fergepassasjerene og brukes lite av 

forbipasserende.  



FORTSATT FERGEDRIFT INDRE HAVN | DAGENS TRAFIKKSITUASJON | SANDEFJORD KOMMUNE | 10  

 

 

Figur 9 Hvor folk velger å gå i fergeområdet. 

 

Figur 10 Tråkk som viser at folk går og sykler over fergeområdet.  

Krysningspunktene i Strandpromenaden har varierende kvalitet og utforming. Krysset 

Strandpromenaden X Sandefjordsveien og Strandpromenaden X Museumsgata er lysregulerte, 

mens øvrige gangfelt er uregulerte. De to gangfeltene ved Park hotell og gangfeltet ved Thor 

Dahls gate er universelt utformet med nedsenk og taktil markering. Øvrige gangfelt er av lavere 

kvalitet.  
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Figur 11 Til venstre: Opphøyet gangfelt med universell utforming ved Park hotell. Til høyre: gangfeltet ved avkjøringen 
til fergeleie 

Gangfeltet som krysser avkjørselen til fargeområdet er en viktig forbindelse for gang- og 

sykkeltrafikken langs brygga/havneområdet, for de som ikke velger å gå på tvers av 

fergeterminalen. Dette er en lang kryssing, over 2 + 3 felt (ca. 18 meter), noe som krever høy 

oppmerksomhet både fra de gående/syklende og bilistene, spesielt i perioder med avganger og 

anløp. Gangfeltet har en deleøy som er om lag 1 meter bred og skal fungere som hvile-

/venteareal. Dette er smalere enn hva som er anbefalt i Statens vegvesens håndbøker 

(minimum 2 meter), noe som fører til at for eksempel personer som triller sykkel eller barnevogn 

vil bli stående delvis ut i veibanen. Gangfeltet mangler universell utforming og er ikke plassert 90 

grader på fortauskanten, noe som gjør det vanskelig å orientere seg for blinde og svaksynte.  

Gågata Thor Dahls gate 

Sommeren 2019 åpnet den nye gågata Thor Dahls gate mellom Hvalfangergata og 

Strandpromenaden (se figur 12). Gata er bilfri og tilrettelagt for opphold og ulike aktiviteter. Det 

skal gjennomføres et forprosjekt for å se på mulighetene for å forlenge gågata sørover fra 

Strandpromenaden og ned til brygga, på arealet som i dag er parkeringsplass (se figur 13). 

Denne forbindelsen går på fortau langs parkeringsplassen i dag, som til dels er svært smale. 
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Figur 12 Thor Dahls gate etter ombyggingen til gågate (Kilde: sb.no) 

 

Figur 13 Mulig forlengelse av gågata Thor Dahls gate ned til brygga. 

2.3 KOLLEKTIVTRAFIKK 

Strandpromenaden, på strekningen Jernbanealleen og Museumsgata trafikkeres av flere lokale 

bussruter, i tillegg til skoleruter:  

- 03 Framnes – Buer – Sandefjord – Verningen –Larvik– Veldre 

- 161 Lasken – sentrum – Gjekstad – Busk 

- 168 Vøra – Tveitan 

- 172 Ringkollen – sentrum – Mosserød – Åbol 
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De mest hyppige rutene har 15- minutters frekvens i rushperiodene, mens øvrige har 30-

minutters frekvens.  

I Sandefjordsveien går rute 01 med 15 minutters frekvens i rushperiodene. I Trafikkplan 

Sandefjord (VKT 2019) er et av tiltakene som er skissert å samle busslinjene gjennom sentrum. 

Dette vil medføre en omlegging av dagens linje 01 til Strandpromenaden – Jernbanealleen – 

Hjertnespromenaden. En årsak til at linje 01 ikke benytter Strandpromenaden i dag, er at det til 

tider er forsinkelser, spesielt sommerstid og i forbindelse med ferjeavganger. Linje 01 er en lang 

stamlinje fra Stavern til Horten, hvor en eventuell forsinkelse i Sandefjord potensielt kan skape 

konsekvenser for punktligheten andre steder i fylket. Planen trekker frem at en løsning er å 

omdisponere parkering i Strandpromenaden og innføre 2 felt mellom fotgjengerovergangen 

(Park hotell) og rundkjøringen (Hvalfangstmonumentet) der venstre felt er forbeholdt 

venstresving. Det er uvisst hvor mye et slikt venstresvingefelt vil løse, og uansett svært 

urealistisk å få til med tanke på dagens gatebredde og bruk.   
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2.4 TRAFIKKULYKKER 

Figur 14 viser en oversikt over registrerte trafikkulykker i analyseområdet de siste 5 årene (2014 

til 2018). Tallene for 2019 er ennå ikke gjort tilgjengelige.   

 

Figur 14 Registrerte ulykker 2014-2018 (Kilde: vegkart.no) 

Figuren viser at det har skjedd totalt 13 ulykker innenfor analyseområdet (det stiplede området). 

Av disse er 9 kategorisert som bilulykker, 2 fotgjengerulykker, en MC-ulykke og en sykkelulykke 

(se figur 15). Tre av ulykkene ble rapportert å ha alvorlig skadegrad (ringet inn i figuren) mens 

øvrige ulykker hadde lettere skader.  

 



FORTSATT FERGEDRIFT INDRE HAVN | DAGENS TRAFIKKSITUASJON | SANDEFJORD KOMMUNE | 15  

 

 

 

Figur 15 Registrerte ulykker 2014-2018, fordelt på uhellskategori. Ulykker med alvorlig skadegrad ringet inn. (Kilde: 
vegkart.no) 

For å vurdere den reelle ulykkesrisikoen i området er det brukt metoden i Statens vegvesens 

Håndbok V723 «Analyse av ulykkessteder».  I denne håndboka betegnes et ulykkessted som et 

punkt eller en strekning hvor det er registrert et minimum antall ulykker i løpet av et visst antall 

år. De definisjoner som anvendes her er: 

• Ulykkespunkt: Minimum 4 politirapporterte personskadeulykker i løpet av 5 år innenfor en 
strekning på 100 m. 

• Ulykkesstrekning: Minimum 10 politirapporterte personskadeulykker i løpet av 5 år 

innenfor en strekning på 1 km. 

Definisjonene er knyttet opp til et minimum antall ulykker for at det skal være et tilstrekkelig 

grunnlag å bygge en ulykkesanalyse på, og ut fra denne velge ut effektive forebyggende tiltak. 

Ut ifra denne definisjonen peker Sandefjordsveien X Strandpromenaden seg ut som et 

ulykkespunkt som bør ses nærmere på. I den perioden som ligger til grunn for identifisering av 

punktet (2014-2018) har det skjedd 5 politirapporterte ulykker med personskade i krysset 

(inkludert ca. 50 meter til hver side). 

Beregnet ulykkesfrekvens (Uf) i utvelgelsesperioden (2014-2018) er 0,13 personskadeulykker 

per million innkommende kjøretøy. Normal ulykkesfrekvens for et signalregulert X-kryss er 0,11 i 

henhold til håndboka. Beregnet ulykkesfrekvens tyder altså på at det har skjedd uforholdsmessig 

mange ulykker i krysset.  
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Beregnet skadekostnad for krysset er 0,335 kr. Per innkommende kjøretøy, mens normalverdien 

for signalregulert X-kryss er angitt til 0,185 kr. Skadekostnaden er derfor også betydelig høyere 

for krysset enn det som er rimelig å forvente.  

Det er også slik at det observerte antallet ulykker i krysset er høyere enn det ville ha vært i et 

signalregulert X-kryss med god trafikksikkerhetsstandard under ellers like forhold. 

Sannsynligheten for at denne forskjellen skyldes tilfeldigheter er 10-20 %, det vil si at det er en 

indikasjon på at det ikke er tilfeldig. 

3. FERGETRAFIKKEN 

3.1.1 DAGENS SITUASJON 

Fergestrekningen Sandefjord – Strømstad trafikkeres av tre ferger; Color Viking, Color Hybrid og 

Fjordline Oslofjord. Hver av de tre fergene har to avganger/anløp per dag, det vil si at det er 

totalt seks avganger og seks anløp per dag. 

Tabell 1 Avganger og anløp for fergene i Sandefjord  

Ferge Kapasitet Avganger Ankomst 

Color Viking 340 personbilenheter Kl. 0700 og 1330 Kl. 1230 og 1930 

Color Hybrid 465 personbilenheter Kl. 1000 og 1700 Kl. 1610 og 2230 

Fjordline Oslofjord 370 personbilenheter Kl. 0830 og 1520 Kl. 1430 og 21 00 

 

I 2019 ble det tilsammen fraktet om lag 465.000 personbilenheter (pbe) mellom Sandefjord og 

Strømstad, det vil si totalt i begge retninger. Dette gir et gjennomsnitt per dag over året (ÅDT) på 

1273 biler.  

Tabell 2 Oversikt over antall reisende og personbilenheter per år med fergene til og fra Sandefjord 

År 
Antall reisende 

totalt 
Antall 

personbilenheter 

Prosentvis 
økning i 
pbe fra 
året før 

Andel 
tungtransport  

2015 1 224 618 355 000 9 % 3 % 

2016 1 308 522 385 000 8 % 3 % 

2017 1 363 520 409 000 6 % 3 % 

2018 1 429 121 434 000 6 % 2 % 

2019 1 524 000 465 000 6 % 2 % 

 

Gjennomsnittlig andel tunge biler (trailere/lastebiler) har ligget på 2-3 % de siste årene, men 

andelen har store variasjoner over året, fra avgang til avgang og fordelt på de to operatørene. Til 
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sammenligning er andelen tunge biler 7 % i Strandpromenaden/Kilgata og 6-8 % på fv. 303/305 

Sandefjordsveien. 

Det er flere biler i retning Strømstad enn i retning Sandefjord. Noe av årsaken til dette er at 

mange gjør en rundtur og tar for eksempel ferga Moss – Horten tilbake.  

Antall reisende varierer sterkt over året. Juli er ikke overraskende måneden med størst antall 

biler totalt. Dette fremgår av figur 16 nedenfor. Beregninger basert på tallene fra 2018 og 2019 

tilsier at juli-trafikken utgjør om lag 16 % av den totale fergetrafikken over året.  

Juli har også stor biltrafikk for øvrig i området, grunnet mange ferieturister (besøkende til hytter 

og badestrender). Trafikken i området er størst om ettermiddagen, og det er vurdert at den 

potensielle konflikten mellom fergetrafikken og øvrig trafikk er størst i ettermiddagsrush.  

 

Figur 16 Antall personbilenheter per måned, 2015-2019 

3.1.2 Infrastruktur 

Trafikk til utgående ferger 

Alle biler som skal med utgående ferger fra Sandefjord kommer vestfra i Strandpromenaden. 

Det er ikke tillatt, og heller ikke tilrettelagt for, å komme østfra og svinge til venstre inn mot 

fergeterminalen. 

Langs Strandpromenaden og gjennom rundkjøringen med Hvalfangstmonumentet er det et eget 

kjørefelt på ca. 295 meter som kan benyttes til køoppstilling for biler som skal med fergene, se  

figur 17 og figur 18. Dette utgjør om lag 48 biler (6,2 meter per kjøretøy inkl. plass mellom dem). 

Dette feltet benyttes imidlertid også som atkomst til de vestre deler av havneområdet for øvrig. 



FORTSATT FERGEDRIFT INDRE HAVN | FERGETRAFIKKEN | SANDEFJORD KOMMUNE | 18  

 

 

Figur 17 Strandpromenaden. Høyre felt fungerer som oppstillingsfelt for biler til fergene. 

Inne på fergeområdet er det med innkjøring, oppstilling, ventefiler og øvrig/mulig oppstilling i dag 

plass til om lag 347 personbiler. I hovedutvalget for miljø- og plansaker 12.02.20 ble det vedtatt 

å utvide med 48 plasser (se figur 18). Disse plassene planlegges etablert før sommersesongen 

2020. I denne analysen legges det derfor til grunn at det er 395 oppstillingsplasser på 

fergeområdet. 

 

Figur 18 Biloppstillingsplasser for fergene. Lysegrønne i vest er planlagt utvidelse. (Kilde Sandefjord havnevesen) 
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Totalt antall oppstillingsplasser på fergeområdet og oppstillingsfelt i vei er da 443 plasser.   

Tabell 3 Dagens kapasitet for oppstilling (i antall pbe) 

Dagens kapasitet for oppstilling:  
Innkjøring 94 

Øvrig/mulig oppstilling 75 

Oppstilling 226 

Sum oppstilling på fergeområdet 395 

Oppstilling i Strandpromenaden 48 

 

Sum oppstillingsplasser 

 

443 

 

I Sandefjordsveien x Strandpromenaden ble det sommeren 2019 gjennomført et prøveprosjekt 

der man sperret veiarmen i vest og justerte tidsintervallet på lysreguleringen i krysset, for å 

kunne øke omløpstidene for øvrige bevegelser (se figuren under). Erfaringene etter 

prøveprosjektet var at tiltaket bidro til bedre kapasitet og flyt og at de negative konsekvensene 

var begrenset. Tiltaket videreføres derfor sommeren 2020.  

 

Figur 19 Sperring av veiarm i krysset Sandefjordsveien x Strandpromenaden. 

Trafikk fra ankommende ferger 

Fra ankommende ferger er det tre kjørefelt ved utkjøringen til Strandpromenaden – to mot vest 

og ett mot øst. Det ble gjennomført en trafikktelling onsdag 22. januar 2020 ved anløp kl. 16.10 

for å få en indikasjon på retningsfordelingen. Det ble talt ankommende biler og registret hvilken 

retning bilene svinget ut i Strandpromenaden. Tellingen viste at retningsfordelingen på 

ankommende biler var om lag 80 % i retning vest (mot Hvalfangstmonumentet) og 20 % i retning 

øst (mot Kilgata). Det understrekes at dette er en enkeltregistrering som er heftet med 
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usikkerhet. Det antas også at vintertrafikken med fergene har en større andel lokale, hvor det er 

flere som svinger østover, enn det som er tilfelle om sommeren.  

Tabell 4 Antall kjøretøyer ved fergeankomst kl. 16.10 og retningsfordelingen ut på veinettet. 

Retning Antall kjøretøy 
Prosentvis 
fordeling  

Mot vest (Hvalfangstmonumentet) 118 79 % 

Mot øst (Kilgata) 32 21 % 

Sum 150 100 % 

 

Biltrafikken fra fergene har vikeplikt for trafikken i Strandpromenaden, men ved de mest 

trafikkerte anløpene om sommeren blir trafikken fra fergene sluppet puljevis ut i 

Strandpromenaden ved manuell dirigering. Dirigeringen påvirker både øst og vestgående trafikk 

i Strandpromenaden og skaper forsinkelser. Forsinkelsene forplanter seg tilbake til Kilgata i øst 

og Sandefjordsveien i vest.  Ved anløp kl. 16.10 blir problemene vest i Strandpromenaden 

ytterligere forsterket av ventende biler til avgangen kl. 17.00.  

3.1.3 Trafikktall 

Basert på kunnskapen om årsvariasjon, og tidligere erfaringer fra sommertrafikken, er det valgt å 

se nærmere på følgende 2 scenarier: 

1) Gjennomsnittlig fergetrafikk i juli (dagens makstrafikk) 

2) Trafikk med Color Hybrid i juli (potensiell fremtidig makstrafikk) 

For begge scenariene ses det på ettermiddagsrush, anløp kl. 16.10 og avgang kl. 17.00, fordi all 

erfaring tilsier at det er i denne perioden det totale trafikkbildet har størst utfordringer. Dette til 

tross for at det er morgenavgangene kl. 08.30 og 10.00 som har størst belegg.  

Det er mottatt datagrunnlag fra Color Line for trafikken i juli de siste 5 årene (2015-2019). 

Dataene gir blant annet tall på antall kjøretøy totalt og fordelt på ulike kategorier. For å kunne 

sammenligne belegget på fergene med kapasiteten er antallet registrerte kjøretøy regnet om til 

antall personbilenheter (pbe). Tabell 5 viser hvilke faktorer som er brukt i omregningen. 

Tabell 5 Beregningsfaktorer personbilenheter 

Kjøretøy kategori Forklaring 
Antall personbilenheter 

(pbe) 

Scar Personbil 1 

Mcar Van 2 

Hcar Campingbil 4 

Stra Liten henger 1 

Mtra Campingvogn 4 

Htra Campingvogn 4 

Bus Buss 4 

Mcb Motorsykkel 0 

Mcy Sykkel 0 

Cargo Trailer 5 
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Scenaria 1: Fergetrafikk juli 

Basert på faktorene over er det beregnet gjennomsnittlig antall pbe per avgang/ankomst i juli 

2015-2019. Tabell 6 viser gjennomsnittlig antall pbe ved anløp kl. 16.10. Trafikken har økt de 

siste årene og var i 2019 på 314 pbe i gjennomsnitt. I 2016 viser tallene en «kunstig nedgang» 

fordi avgangen ble stengt for innbooking av lastebiler.  

Tabell 6 Gjennomsnittlig antall personbilenheter ved anløp kl. 16.10, juli 

  2015 2016* 2017 2018 2019 

Gjennomsnitt pbe 287 212 305 313 314 

Endring antall - -75 93 8 0 

Endring prosent - -36 % 30 % 3 % 0 % 
* I 2016 ble det stengt for innbooking av lastebiler på 13.40 avgangen fra Strømstad. 

Gjennomsnittlig pbe for avgangen kl. 17.00 var 305 i 2019, det vil si noe lavere enn ved anløp.  

Tabell 7 Gjennomsnittlig antall personbilenheter ved avgang kl. 17.00, juli 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Gjennomsnitt pbe 283 295 289 303 305 

Endring antall - 12 -6 14 2 

Endring prosent - 4 % -2 % 5 % 1 % 
 

Scenaria 2: Fergetrafikk juli med Color Hybrid 

Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange flere kjøretøy Color Hybrid vil generere sommeren 

2020. Ferga har en kapasitet på 465 pbe og er attraktiv i form av at den er en ny ferge. Siden 

ferga kom i drift august 2019 har det vært en gjennomsnittlig økning i belegget på 25 % i forhold 

til samme periode (august-desember) i 2018. Økningen skyldes både innsetting av Color Hybrid 

på kl. 10 avgangen, men også at Color Viking har erstattet Bohus på kl. 07.00 og 13.30 

avgangene.  

Dersom man plusser på 25 % på trafikken i juli 2019 innebærer det et forventet gjennomsnitt på 

392 ved anløp kl. 16.10 og 381 ved avgang kl. 17.00 i juli 2020. 

Det er imidlertid sannsynlig at effekten av å være «ny og spennende» vil avta noe etter hvert. 

Samtidig er det grunn til å tro at vi kan forvente en sterkere økning i juli-trafikken enn man har 

sett de siste årene. Dette baseres blant annet på antall fulle avganger tidligere år. Tabell 8 viser 

at det i juli 2019 var 12 fulle anløp kl. 16.10 og 7 fulle avganger kl. 17.00 (av totalt 31 anløp og 

31 avganger). Avganger med flere enn 330 pbe er her regnet som fulle, selv om kapasiteten var 

340 pbe, fordi det ligger noe unøyaktighet i beregningene fra antall kjøretøy til antall pbe.  

Tabell 8 Antall fulle anløp og avganger juli 2015 – 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Anløp kl. 16.10 3 0 10 14 12 

Avganger kl. 17.00 4 11 5 8 7 
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Fulle avganger gir en indikasjon på at etterspørselen muligens er større enn kapasiteten. En 

økning på 25 % kan derfor tenkes å være realistisk, selv om det er stor usikkerhet knyttet til 

dette.  

4. TRAFIKALE KONSEKVENSER AV FERGETRAFIKKEN 
I det følgende kapitelet vurderes konsekvensene av dagens fergetrafikk på øvrig biltrafikk, gang- 

og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk og trafikksikkerheten i området. Vurderingene er overordnede, 

og det er ikke gjennomført egne trafikkberegninger/trafikkmodell som del av arbeidet. Det kan 

være aktuelt å gå mer i detalj senere, når de antatte problempunktene er identifisert.  

4.1 BILTRAFIKK 

4.1.1 Generelt 

Det er Strandpromenaden generelt, og Strandpromenaden vest spesielt, som naturlig nok er 

sterkest berørt av fergetrafikken. Dette på bakgrunn av at all trafikk til fergene må kjøre 

Strandpromenaden vest, og at registeringer viser at 80 % av trafikken fra fergene kjører vestover 

ut fra terminalen. Strandpromenaden vest har da om lag 93 % av den totale fergetrafikken, mens 

Strandpromenaden øst (mot Kilgata) har 7 %. Dette tilsier om lag 1180 kjøretøyer per årsdøgn i 

Strandpromenaden vest og 90 kjøretøyer per årsdøgn i Strandpromenaden øst.  

Strandpromenaden er som nevnt tidligere allerede sterkt trafikkert med en ÅDT på 13 000. 

Fergetrafikken står for om lag 9 % av ÅDT i Strandpromenaden vest og 1 % i 

Strandpromenaden øst. 9 % er en ikke ubetydelig del av trafikken i Strandpromenaden vest. 

Spesielt fordi fergetrafikken kommer komprimert og i perioder hvor det allerede er stor trafikk, 

slik som i ettermiddagsrush. Allikevel er det ikke er fergetrafikken som er selve årsaken til 

kødannelsen i rushperiodene generelt, men i visse perioder er fergetrafikken med på å forsterke 

kødannelsen. Dersom fergetrafikken fortsetter å øke, og om mulig enda mer enn før, vil den 

imidlertid være et stadig sterkere bidrag til selve kødannelsen.   

4.1.2 Scenaria 1: Fergetrafikk juli 

Trafikk fra ankommende ferger 

I juli er fergetrafikken størst og biltrafikken generelt høy i området. I gjennomsnitt er det 314 pbe 

på ferga ved ankomst kl. 16.10. Kjøretøyene slippes puljevis ut i Strandpromenaden ved 

manuell dirigering. Dirigeringen påvirker trafikkflyten og bidrar til forsinkelser. I 

Strandpromenaden øst er det fare for tilbakeblokkering til krysset med Museumsgata, og køen 

strekker seg i mange tilfeller videre østover til Kilgata.  

I Strandpromenaden vest oppstår det kø i vestgående retning fra krysset med Sandefjordsveien 

og tilbake inn i rundkjøringen ved Jernbanealleen. Kødannelsen kan bidra til uønsket lekkasje til 

andre bygater, eksempelvis Jernbanealleen og Hjertnespromenaden, som er en alternativ rute til 

Sandefjordsveien. I østgående retning bidrar både dirigeringen og potensielt ventende trafikk til 

ferga kl. 17.00 til forsinkelser.  
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Trafikk til utgående ferger 

Selv om en liten andel av de reisende antas å komme østfra, via Kilgata, er kjøremønsteret til 

fergeterminalen slik at all trafikk til utgående ferger må komme fra Strandpromenaden vest. 

Gjennomsnittlig belegg på avgangen kl. 17.00 i juli 2019 var på 305 pbe. 7 av avgangene var å 

beregne som fulle, det vil si at de hadde opp mot 340 pbe som da var kapasiteten på ferga. Med 

en kapasitet på 443 oppstillingsplasser (etter utvidelse våren 2020), vurderes denne situasjonen 

som relativt uproblematisk. Selv om alle disse møter opp i god tid vil det være restkapasitet på 

oppstillingsplasser, og annen biltrafikk vil bli mindre påvirket av dette. Unntaket er øvrig trafikk til 

havneområdet, spesielt parkeringsplassen vest for Thor Dahl bygget, som har samme innkjøring 

som fergetrafikken. Økt trafikk hit i juli bidrar til en mer kaotisk situasjon i adkomsten. Dette er 

uheldig både for de som skal parkere og for fergetrafikken.  

 

Figur 20 Adkomst til parkeringsplass som er i konflikt med fergetrafikken (rød pil). 

Til tross for at de oppstilte bilene i Strandpromenaden ikke bidrar til kø isolert, bidrar trafikken til 

ferga til økt trafikk i en periode av dagen da det fra før er stor trafikk i området. Fergetrafikken er 

med på å forsterke køsituasjonen i Strandpromenaden, Sandefjordsveien og krysset 

Sandefjordsveien x Strandpromenaden i ettermiddagsrushet. Tiltaket med sperring av veiarmen 

vest i krysset er med på å avlaste situasjonen. 

Etableringen av «indre ringvei» i Langstads gate – Museumsgata og forsterking av denne kan 

være med å avlaste Strandpromenaden noe 

4.1.3 Scenaria 2: Fergetrafikk juli med Color Hybrid 

Trafikk fra ankommende ferger 

Nye Color Hybrid har en kapasitet på 465 pbe. Beregnet gjennomsnittlig belegg for ankomster 

kl. 16.10 i juli med ny ferge er 392 pbe. Flere ankomne biler til Strandpromenaden forsterker 

problematikken beskrevet over og det er sannsynlig at økte forsinkelser og kødannelser i 
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Strandpromenaden og Kilgata vil bidra til uønsket lekkasje til andre bygater. Økt press på 

Strandpromenaden vest kan eksempelvis medføre at flere velger å kjøre Jernbanealleen og 

Hjertnespromenaden til Sandefjordsveien, en strekning som har flere gående og busstrafikk, noe 

som ikke er ønskelig. Ut over dette vurderes det at økningen i ankomne biler har mindre trafikale 

konsekvenser på veinettet.  

Økningen i ankommende biler kan også ha innvirkning på den interne logistikken på fergene og 

fergeområdet. Forsinkelser i lossingen kan medføre at køen av oppstilte biler som venter på å få 

kjøre på ferga, strekker seg lenger tilbake i Strandpromenaden og Sandefjordsveien. Dette 

beskrives nærmere under. 

Trafikk til utgående ferger 

Det er beregnet et gjennomsnittlig belegg på avganger kl. 17.00 på 381 pbe. Dette er mindre 

enn dagens kapasitet på 443 oppstillingsplasser. Selv om alle disse møter opp i god tid vil det 

være restkapasitet på oppstillingsplasser, og fergekøen vil ha begrenset påvirkning på annen 

biltrafikk. Unntaket er øvrig trafikk til havneområdet, som nevnt over.  

Til tross for at de oppstilte bilene i Strandpromenaden ikke bidrar til kø isolert, bidrar den økte 

trafikken til ferga til økt belastning på vegnettet i en periode av dagen da det fra før er stor trafikk 

i området. Fergetrafikken er med på å forsterke køsituasjonen i Strandpromenaden, 

Sandefjordsveien og krysset Sandefjordsveien x Strandpromenaden i ettermiddagsrushet. Med 

stor trafikk for øvrig kan det oppstå tilbakeblokkering til krysset Strandpromenaden x 

Sandefjordsveien, noe som igjen fører til at køen forplanter seg nordover og sørover på 

Sandefjordsveien. Denne situasjonen vil kunne innebære en del forsinkelser for øvrig biltrafikk i 

området i tidsrommet kl. 16-17. 

Dersom ferga kl. 17.00 skulle bli fullbooket, med 465 pbe, vil fergekøen strekke seg lenger 

vestover enn det kjørefeltet som er satt av til oppstilling (grønn strek i figur 21). I disse tilfellene 

blokkerer køen til fergene for annen østgående trafikk i Strandpromenaden. Antallet ventende 

biler overstiger antallet oppstillingsplasser med 22 biler, noe som rent teoretisk innebærer om 

lag 140 meter med fergekø. Køen kan da i verste fall strekke seg ut til krysset med 

Sandefjordsveien (se rød strek i figur 21) med påfølgende kø av øvrig trafikk vesentlig lenger ut i 

Sandefjordsveien. Basert på tallene fra tidligere år er det lite som tilsier at det vil bli mange fulle 

avganger kl. 17.00, men det er som nevnt usikkerhet knyttet til hvor mange nye reiser den nye 

ferga vil generere i juli.  

 

Hvor omfattende køproblematikken blir er også avhengig av hvor tidlig folk møter opp til ferga og 

når man får startet lastinga. Problemene vil derfor i mange tilfeller kunne bli mindre omfattende 

enn beskrevet over. Imidlertid vet vi at de som reiser i juli er tidligere ute enn ellers og at det 

med økt belegg på ankommende ferge kan oppstå forsinkelser. God logistikk på både lossing og 

lasting, samt god kapasitet på innsjekking er helt avgjørende for å minske de negative 

konsekvensene av fergetrafikken på trafikksystemet forøvrig. Problemene kan også reduseres 

av at øvrig trafikk finner alternative ruter, men dette er uheldig dersom det innebærer økt trafikk i 

bygatene. Etableringen av «indre ringvei» i Langstads gate – Museumsgata og forsterking av 

denne kan imidlertid være med å avlaste Strandpromenaden noe 
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Figur 21 Potensiell fergekø ved full ferge. 

4.2 GÅENDE OG SYKLENDE 

Strandpromenaden og området rundt har som nevnt stor gang- og sykkeltrafikk, spesielt 

sommerstid. Trafikken går både på tvers av gata (nord-sør), mellom sentrum og sjøen/brygga, 

og langs gata (øst-vest). 

Gang- og sykkeltrafikken er generelt størst i ettermiddagsrush, når også biltrafikken er størst. 

For kryssende gang- og sykkeltrafikk bidrar oppstilte biler i fergekø til å komplisere kryssingene 

blant annet ved å redusere sikten. Dette gjelder spesielt de to gangfeltene ved rundkjøringen 

med Hvalfangstmonumentet, hvor gående må krysse 4 felt. Gangfeltet ved Park hotell ble 

utbedret for noen år siden og er nå opphøyd og med forsterket belysning. Veien er også 

innsnevret ved gangfeltet, slik at fotgjengerne kun krysser to felt. Samlet har dette gitt et 

krysningspunkt med god kvalitet som fungerer godt, noe som har redusert antallet ulykker på et 

sted som tidligere var ulykkesutsatt.  

Gangfeltet fra Thor Dahls gate har fått økt bruk etter etableringen av gågata og kommer noe 

brått på for høyresvingene ut fra ferga. Sikten vurderes imidlertid som tilfredsstillende for 

personbiler, men er mer problematisk for store kjøretøy. Løsningen ble godkjent av Statens 

vegvesen sommeren 2019.    
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For gang- og sykkeltrafikken langs Strandpromenaden er gangfeltet som krysser adkomsten til 

fergeområdet problematisk. Gangfeltet krysser 5 felt, er uoversiktlig, mangler universell 

utforming og krever høy grad av oppmerksomhet (se kap. 2.2). Mellom kl. 16 og 17, med 

ankommende biler samtidig som det står ventende biler i kø for avgang, er kryssingen spesielt 

problematisk. Det er dårlig sikt for store kjøretøy som svinger inn mot fergeterminalen, spesielt 

med tanke på gang- og sykkeltrafikk i østgående retning langs Strandpromenaden (se figur 

under).  

 

Figur 22 Potensiell konflikt på grunn av manglende sikt mellom svingende kjøretøyer (svart pil) og gs-trafikk (grønn 
pil).  

Faktorer som praktisk (korteste avstand), trygg/komfortabel og interessant (byliv og vakre 

omgivelser) er avgjørende for rutevalget blant de som går1. Fravær av en eller flere av disse gjør 

en rute mindre attraktiv. Med hensyn til dette er traseen langs sjøfronten spesielt attraktiv for 

gangtrafikk øst-vest (og sør- øst) i sentrum. De tydelige tråkkene langs østre del av Hesteskoen 

og over fergeterminalen viser at mange velger å gå her, selv om det ikke er spesielt tilrettelagt. 

Traseen velges fordi den er korteste rute, man ønsker å gå langs sjøen og fordi ruta langs 

Strandpromenaden er sterkt trafikkert og et mindre hyggelig sted å gå. Fergeterminalen er en 

barriere med tanke på å kunne tilrettelegge bedre for gående langs den mest attraktive ruta. 

Snarveien gjennom ISPS-området er kun tilgjengelig når det ikke ligger ferger til kai. Det er 

grunn til å tro at ruta ville blitt brukt av flere dersom det var bedre tilrettelagt.  

Problemstillingen trekkes også frem i rapporten Mulighetsstudie – Sjøfronten i Sandefjord fra 

Kilen til Stub utført av Civitas og Dyrvik Arkitekter i 2017 på oppdrag av Sandefjord kommune. I 

rapporten står det at: 

 

1 Å lage gåstrategi for Oslo, Oslo kommune, BYBY 2019 
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«Det er behov for bedre gangforbindelser på tvers over fergeområdet. Den offentlige 

havnepromenaden går langs Strandpromenaden, som oppleves som en omvei rundt 

fergeområdet for dem som går langs sjøfronten. Den raskeste veien går langs kaikanten og er 

en «snarvei» gjennom ISPS-området som kun kan brukes når fergene ikke ligger til kai. I tillegg 

går det en grønnmalt gangforbindelse over oppstillingsarealet som males opp hver sesong, men 

som går i en svingete trasé som først og fremst er tiltenkt gangtrafikk internt på fergeområdet. Vi 

mener man bør inngå avtale med fergeoperatørene om en bedre og mer permanent 

opparbeiding av gangforbindelsene, og at hovedforbindelsen utenfor ISPS-området får en mer 

rettlinjet trasé.» 

 

Figur 23 Forslag til utbedring av gangtraseer gjennom fergeområdet (gule linjer). (Civitas og Dyrvik Arkitekter 2017) 

Strandpromenaden – Kilgata er definert som sykkelrute (lokalrute s) i hovedplan for sykkel, men 

ikke tilrettelagt spesielt for syklister. Sykkelruta er viktig både som arbeidsvei og rekreasjonsvei 

og det er stort behov for en egen løsning for syklister. Statens vegvesens Håndbok N100 sier at 

alle gater som inngår i hovednett for sykkel skal ha sykkelfelt dersom ÅDT overstiger 4000. 

Strandpromenaden er imidlertid såpass trafikkert at en adskilt løsning kan være aktuell for å øke 

trygghetsfølelsen. Sykkelfelt er heller ikke anbefalt i kombinasjon med parkering, og dermed gjør 

kantparkeringen ved Park hotell og feltet for oppstilling til fergene det mindre aktuelt å etablere 

sykkelfelt i gata.  

Å få til en separat løsning for syklister på strekningen vil kreve at man omprioriterer areal som i 

dag benyttes til andre formål. Fergeterminalen og området rundt Thor Dahl bygget er steder der 

det vil være spesielt utfordrende å få frem sykkelruta.  

Vurderinger knyttet til arealbruk og havneområdets kvaliteter for opphold, aktiviteter og 

rekreasjon vil beskrives ytterligere i arbeidet med deloppgaven Byutvikling. 
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4.3 KOLLEKTIVTRAFIKKEN 

De nevnte problemene med kø og forsinkelser på strekningen Strandpromenaden – Kilgata har 

konsekvenser for bussrutene som trafikkerer denne strekningen. Forsinkelser og redusert 

punktlighet er med på å gjøre det mindre attraktivt å velge bussen.   

Et forslag til tiltak i Trafikkplan Sandefjord (2019) er som nevnt å legge linje 01 til 

Strandpromenaden, for å samle alle bussrutene i sentrum. Bussene vil da rammes av 

køproblematikken i gata, spesielt i ettermiddagsrush. Eventuelle avlastende tiltak med eget 

kollektivfelt eller venstresvingefelt i østgående retning inn mot rundkjøringa vanskeliggjøres av at 

det høyre feltet i dag brukes til oppstilling for fergetrafikken. Gata vil i så fall måtte utvides, noe 

som blant annet er uheldig for kryssende fotgjengere.  

Øst for rundkjøringa, der flere av dagens bussruter går, er også mulighetene til å etablere egne 

kollektivfelt begrenset av trafikken til/fra ferga. Øst for Thor Dahls gate er det spesielt smalt. 

4.4 TRAFIKKSIKKERHET 

To områder peker seg ut som spesielt utfordrende med tanke på trafikksikkerheten i dag:  

• Sandefjordsveien x Strandpromenaden: flere ulykker har skjedd de siste 5 årene enn i 

tilsvarende kryss med god trafikksikkerhetsstandard (under ellers like forhold). 

• Avkjøringen til ferga: de tre alvorligste ulykkene har skjedd rundt fergeavkjørselen. To av 

ulykkene har fotgjenger eller syklist involvert. Det er for få ulykker innenfor en 5 års 

periode til å kunne si om ulykkesrisikoen er reell eller tilfeldig. 

Basert på at Strandpromenaden generelt har høy trafikk, er det vanskelig å si noe konkret om 

fergetrafikkens bidrag til ulykkessituasjonen i gata. Fergetrafikken står for om lag 10 % av 

trafikken i Strandpromenaden og er stadig økende. Økende trafikkmengde fører som regel til et 

større antall ulykker. Antall ulykker øker imidlertid ikke lineært med trafikkmengden. TØI har 

beregnet at når trafikkmengden øker med 10 % øker det totale antall ulykker med ca. 8,8 %2. 

Dette kan ha sammenheng med at økende trafikk fører til at farten går ned og at trafikantene 

skjerper oppmerksomheten. Generelt vil altså den stadig økende trafikken til fergene gi økt risiko 

for ulykker, dersom det ikke gjøres tiltak. 

5. OPPSUMMERING  
I rapporten er det gjort overordnede vurderinger av de trafikale konsekvensene knyttet til 

fergetrafikken i Indre havn. Nedenfor oppsummeres de viktigste funnene.  

Biltrafikk 

• Det er Strandpromenaden vest som er sterkest berørt av fergetrafikken. Fergetrafikken 

står for om lag 9 % av ÅDT i gata. 

 

2 Trafikksikkerhetshåndboka, https://tsh.toi.no/doc594.htm 

https://tsh.toi.no/doc594.htm
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• Registeringer viser at 80 % av trafikken fra fergene kjører vestover ut fra terminalen og 

20 % østover. Tellingen ble gjort i januar, og det er usikkert hvorvidt fordelingen er den 

samme på sommerstid. 

• Dagens trafikkavviklingsproblemer i området er først og fremst knyttet til 

Strandpromenaden - Kilgata og Sandefjordsveien nord for Strandpromenaden. 

Kødannelsen er størst i ettermiddagsrushet.  

• Det er ikke fergetrafikken som er selve årsaken til kødannelsen, men det er en utfordring 

at fergetrafikken kommer komprimert i de periodene hvor trafikken forøvrig er størst. I 

visse perioder, som i ettermiddagsrush, er derfor fergetrafikken med på å forsterke 

kødannelsen. Dersom fergetrafikken fortsetter å øke, og om mulig enda mer enn tidligere 

år, vil den imidlertid gi et stadig større bidrag til kødannelsen. 

• I juli er fergetrafikken størst, og biltrafikken er generelt høy i området på grunn av 

ferietrafikk.  

• Manuell dirigering av trafikken fra fergene påvirker trafikkflyten og bidrar til forsinkelser.  

• Det er sannsynlig at kødannelsene i Strandpromenaden bidrar til uønsket lekkasje til 

andre bygater, eksempelvis Jernbanealleen og Hjertnespromenaden, som er en 

alternativ rute til Sandefjordsveien. 

• Med en kapasitet på 443 oppstillingsplasser (etter utvidelse våren 2020), vurderes den 

gjennomsnittlige trafikken til fergene i juli som relativt uproblematisk. Selv om alle disse 

møter opp i god tid vil det være restkapasitet på oppstillingsplasser. 

• Til tross for at de oppstilte bilene i Strandpromenaden ikke bidrar til kø isolert, bidrar den 

økte trafikken til ferga til økt belastning på vegnettet i en periode av dagen da det fra før 

er stor trafikk i området 

• Nye Color Hybrid har økt kapasitet og siden ferga kom i drift august 2019 har det vært en 

gjennomsnittlig økning i belegget på 25 % i forhold til samme periode (august-desember) 

i 2018.  

• Økt fergetrafikk forsterker problemene med forsinkelser og kødannelser og vil med stor 

sannsynlighet bidra til uønsket lekkasje til andre bygater. 

• Dersom den nye ferga blir fullbooket, vil fergekøen strekke seg lenger vestover enn det 

kjørefeltet som er satt av til oppstilling. I disse tilfellene blokkerer køen til fergene for 

annen østgående trafikk i Strandpromenaden. 

• Full ferge innebærer om lag 140 meter ekstra fergekø, utover de avsatte 

oppstillingsplassene. 

• Oppsummert er kapasiteten for biltrafikken i området høyt utnyttet, og en eventuell 

økning i fergetrafikken vil bidra til mer kø. Ytterligere økning i fergetrafikken bør derfor 

ikke gjennomføres uten en nøye vurdering av kapasitet og tiltak på veinettet.  

Gang- og sykkeltrafikk  

• For kryssende gang- og sykkeltrafikk i Strandpromenaden bidrar oppstilte biler i fergekø 

til å komplisere kryssingene blant annet ved å redusere sikten. 

• Gangfeltet som krysser adkomsten til fergeområdet er problematisk. Gangfeltet krysser 5 

felt, er uoversiktlig, mangler universell utforming og krever høy grad av oppmerksomhet. 

• Traseen langs sjøfronten er spesielt attraktiv for gangtrafikk øst-vest (og sør- øst) i 

sentrum. Traseen velges fordi den er korteste rute, man ønsker å gå langs sjøen og fordi 

ruta langs Strandpromenaden er sterkt trafikkert og et mindre hyggelig sted å gå. 
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Fergeterminalen er en barriere med tanke på å kunne tilrettelegge bedre for gående 

langs den mest attraktive ruta.  

• Strandpromenaden – Kilgata er definert som sykkelrute i hovedplan for sykkel, men ikke 

tilrettelagt. Sykkelruta er viktig både som arbeidsvei og rekreasjonsvei, og det er stort 

behov for en egen løsning for syklister. Å få til en separat løsning for syklister vil kreve at 

man omprioriterer areal som i dag benyttes til andre formål. Fergeterminalen og området 

rundt Thor Dahl bygget er steder der det vil være spesielt utfordrende å få frem 

sykkelruta.  

Kollektivtrafikk  

• Dagens busstrafikk rammes av kø og forsinkelser på strekningen Strandpromenaden – 

Kilgata. Forsinkelser og redusert punktlighet er med på å gjøre det mindre attraktivt å 

velge bussen.   

• For å øke kollektivtrafikkens attraktivitet er det ønskelig å samle bussrutene gjennom 

sentrum i Hjertnespromenaden. Linje 01 må da legges om til Strandpromenaden vest. 

For å unngå at bussen da blir stående i kø, spesielt i ettermiddagsrush, kreves det 

avlastende tiltak på strekningen, eksempelvis et venstresvingefelt inn mot rundkjøringa. 

Trafikksikkerhet 

• Områdene Sandefjordsveien x Strandpromenaden og avkjøringen til ferga peker seg ut 

som utfordrende med tanke på trafikksikkerheten i dag. 

• Strandpromenaden har generelt stor biltrafikk og det er vanskelig å si noe konkret om 

fergetrafikkens bidrag til ulykkessituasjonen i gata. Fergetrafikken er imidlertid økende, 

og forskning tilsier at økt trafikkmengde fører til et større antall ulykker, dersom det ikke 

gjøres tiltak. 



 

 

 


