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1 Bakgrunn for oppdraget
I forbindelse med revidering av gjeldende kommunedelplan ønsker Sandefjord kommune å foreta en
vurdering av mulighetene for å utbedre eksisterende fv. 305 Kodalveien fra Natvall til Kodal sentrum
ved å utbedre ulike punkter langs med strekningen. De ønsker også at tiltakene kostandsvurderes.
Utbedringen av strekningen skal vurderes opp mot ny fremtidig Kodalvei som ligger inne i gjeldende
kommunedelplan. Ny Kodalvei veg går i en helt ny fremtidig trase’ fra krysset på Foksrød til Kodal
sentrum og er kostnadsberegnet til 420 mill.
I samråd med Statens vegvesen har Sandefjord kommune kommet frem til seks ulike tiltak som skal
omfattes av utbedringen av eksisterende fv. 305 Kodalveien. Formålet med disse utbedringene er å
øke fremkommeligheten, bedre trafikksikkerheten og øke tryggheten for de myke trafikkanene.

2 Beskrivelse av tiltakene
Følgende utbedringstiltak er foreslått (sett fra sør) fra Natvall krysset til Kodal sentrum:
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Tiltak 5
Tiltak 6

Strekningen Skjelberg – Flåtten
Strekningen Svines – Svinesaga
Strekningen Eikåsen – Solstad
Haughem
Oppstramming av kryss med Trollsåsveien (fv. 210)
Etablering av gang- og sykkelveg på hele strekningen.

Dagens situasjon:
Kodalveien har i dag en ÅDT på 3000 kjøretøy pr. døgn. Vegen er tidvis en smal med flere krappe
kurver på opptil 90 grader. Hastigheten på stekningen variere mellom 60 km/t til 80 km/t. I de krappe
kurvene er det en anbefalt hastighet på 40 km/t. For de gående og syklende er det i dag lite, eller
ingen tiltak for å øke trafikksikkerheten på strekningen.
Ny situasjon:
Alle utbedringstiltakene skal utbedre dagens veg til en til en veg med H2 standard. Dette innebærer
en dimensjonerende hastighet på 80 km/t og en ÅDT på opptil 4000 i henhold til Statens vegvesens
håndbøker.
Ved etablering av GS-veg anbefales en bredde på 3,0 meter, og en 3,0meter adskillelse i form av
grøft mellom kjøreveg og GS-veg. Dette for å bedre trafikksikkerheten for de myke trafikantene på en
veg med H2 standard. Der hvor det legges til rette for en kombinert GS-veg og adkomstveg økes
bredden på GS-vegen til 4 meter. For å øke trafikksikkerheten på strekningen er det ved alle
utbedringspunktene lagt inn vegbelysning. Alle bussholdeplasser på strekningen som omfattes av
tiltaket oppgraderes til holdeplasser på en veg med H2 standard. Ny veg skal ha bredde 7,5 meter
(H2 og 80 km/t).
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2.1 Oppgradering av Kodalveien fra Skjelberg til Flåtten (tiltak 1)
I dag er det dårlig sikt i kurvene og smal vegbane. Forhold for gående og syklende er dårlig på grunn
manglende sikt og smal veg. Denne strekningen er ca. 750 meter lang og strekker seg fra Skjelberg til
Flåtten.

Fig. 2.1-1 Dagens situasjon

Strekningen ligger i et flatt område med jordbruksformål på begge sider. Det er to busstopp på
strekningen som må ivaretas. Videre er det ved avkjørsel til Semsbakken, et kryss som må strammes
opp. Det er i tillegg tre andre avkjørsler som må etableres. Det bør ses på om de kan samordnes i en
felles avkjørsel ut på Kodalveien. Ved parsellslutt er det en bekkelukking som må få en forlenget
kulvert. Utbedring av vegen tas på vestsiden og det anbefales at dagens veg benyttes til gang- og
sykkelveg.

2.2 Oppgradering av Kodalveien fra Svines til Svinesaga (tiltak 2)
I dag er det dårlig sikt i kurvene og smal vegbane. Forhold for gående og syklende er dårlig på grunn
manglende sikt og smal veg. Denne strekningen er ca. 780 meter lang og strekker seg fra Svines til
Svinesaga.
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Fig. 2.2-1 Dagens situasjon

På denne strekningen tas utbedringen i all hovedsak på vestsiden, mens det i den første kurven tas
på østsiden. Strekningen går gjennom et flatt landskap inntil vannet på den første delen. Det er for
det meste jordbruksområde, men en del skog som må ryddes på begge sider. Kurvene må rettes ut
for å bedre sikten. På strekningen er det seks avkjørsler og fire bussholdeplasser. Ny GS-veg legges på
eksiterende veg også på denne strekningen for å få ned kostanden til ny gang- og sykkelveg.
Forholden for de gående og syklende vil økes betraktelig ved å utbedre vegen med bedre sikt,
bredere veg og ny gang- og sykkelveg.

2.3 Omlegging av Kodalveien fra Eikåsen til Solstad (tiltak 3)
På denne strekningen er to alternativer vurdert, alternativ 3-1 og alternativ 3-2. Strekningen er ca.
380 meter lang. Dagens veg har to 90 graders svinger, venstre og høyre.

Fig. 2.3-1 Dagens situasjon
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Alternativ 3-1 på strekningen Eikåsen til Solstad omfatter full omlegging av eksisterende veg gjennom
«skaret». Første del av strekningen går over jordbruksåker og videre inn i fjellskaret hvor en del høye
skjæringer må påregnes. Dagens veg må brukes som adkomst til bolighus slik at et nytt kryss må
etableres. Eksiterende veg kan kombineres som adkomstveg og GS-veg 4,0 eller 5,0 meters bredde.
Høyspent legges om nord øst for dagens trasé.
Alternativ 3-2 på strekningen Eikåsen- Solstad omfatter utbedring av eksisterende veg. Her har
dagens veg to stk. 90 graders svinger, venstre og høyre: Det er samme lengde som alternativ 3-1.
Det anbefales at utvidelsen av eksisterende veg tas i innersving i begge kurver. Det er lett
jordbruksområde unntatt den nordre svingen hvor man kommer tett inn på bolighus. Her må også
luftstrekk legges om. Det anbefales å «skjære» godt inn i første kurve for å ta minst mulig grunn i
neste kurve.

2.4 Omlegging av Kodalveien ved Haughem (tiltak 4)
På denne strekningen er to alternativer vurdert, alternativ 4-1 og alternativ 4-2. Strekningen er ca.
750 meter lang. Dagens veg ligger i en lang 90 graders svinger, med en kontra kurve.

Fig. 2.4-1 Skisse av ny situasjon
Alternativ 4-1 ved Haughem omfatter ny veg over jorde til venstre for bolighus. Eksisterende veg må
opprettholdes og benyttes som kombinert adkomstveg og GS-veg til eksisterende adkomstveger og
avkjørsler.
Alternativ 4-2 ved Haughem omfatter utbedring av eksisterende veg. Utbedring tas i innersving langs
jordet. I svingen vil man komme tett på eksisterende bebyggelse, noe som begrenser mulighetene
noe. Ny gang- og sykkelveg må etableres lang eksiterende veg. Det står en høyspentmast på østsiden
som kommer konflikt med fremtidig GS-veg.
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2.5 Oppstramming av kryss med Trollsåsveien (tiltak 5)
Krysset med fv. 210 Trollåsveien har ikke tilfredsstillende sikt og dårlig linjeføring. Eksisterende
linjeføringen kan fører til at hastigheten for de skal sydover fra Trollsåsveien og ut på Kodalveien kan
opprettholdes svært være høy hastighet. Det er også dårlig sikt for nordgående trafikk på Kodalveien
gjennom kryssområde. Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende i kryssområde.

Fig. 2.5-1 Skisse av ny situasjon
Det er relativt svakt skrånende terreng med 6 - 8 meter høye bergskjæringer i innerkurven på
Kodalveien. Eksisterende Kodalvei utvides mot innersving og senkes ca.70 - 80 cm for å bedre sikten i
krysset. Trollåsveien rettes 90 grader på Kodalveien. Ny gang- og sykkelvegen legges i yttersving
(østsiden av Kodalveien). Tiltaket omfatter også oppgradering av bussholdeplasser og
krysningspunkt.

2.6 Etablering av gang- og sykkelveg (tiltak 6)
Det etableres gang- og sykkelveg langs med fv. 305 Kodalveien på hele strekningen fra Natvall til
Kodal sentrum. Hele strekningen er ca. 7,6 km lang. Det bør tilstrebes å få en helhetlig gang- og
sykkelveg på den ene siden for å unngå for mange krysningspunkter. Ny GS-veg langs hele
strekningen har en bredde på 3,0 meter, med grøft som fysisk adskillelse mellom GS-veg og kjøreveg.
Da det under flere av tiltakene er anbefalt å etablere GS-veg samtidig med utbedringen er det tatt
hensyn til dette ved utarbeidelse av kostandskalkylen. Under tiltak 1 etableres GS-veg på
eksisterende Kodalvei over en strekning på 250 meter. I tiltak 2 kan også eksisterende fylkesveg
benyttes som GS-veg over en strekning på 250 m. I tiltak 3-1 kan hele strekningen av eksisterende
veg brukes som GS-veg (380 meter). I tiltak 4-1 kan eksisterende veg brukes som GS-veg i ca. 900 m.
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3 Kostnadsvurdering av utbedringstiltakene
Det er utarbeide en grov kostnadsvurdering av de ulike tiltakene. For tiltak 3 Eikåsen – Solstad og
tiltak 4 ved Haughem er det sett på to alternativer. Et alternativ med ny veg og et alternativ å
oppgradere eksisterende veg til H2 veg. Nedenfor vises entreprisekostanden til de ulike tiltakene.

Tiltak
1

2

3-1

3-2

4-1

4-2

5

6

Beskrivelse av tiltak
Skjelberg - Flåtten, utbedring av vegen på vestsiden og bruke
dagens veg til g-/s-veg. Ny veg skal ha bredde 7,5 meter (H2 og 80
km/t)
Svines - Svinesaga, utbedring i hovedsak på vestsiden, mens
utvidelsen i den første kurven tas på østsiden. Ny veg skal ha
bredde 7,5 meter (H2 og 80 km/t)
Eikåsen -Solstad alt 1. Full omlegging gjennom «skaret». Her har
dagens veg 2 stk. 90 graders svinger, venstre og høyre. Ny veg
skal ha bredde 7,5 meter (H2 og 80 km/t).
Eikåsen -Solstad alt 2. utbedring av eksisterende veg. Her har
dagens veg 2 stk. 90 graders svinger, venstre og høyre, samme
lengde som 3-1. .Ny veg skal ha bredde 7,5 meter (H2 og 80 km/t).

Haughem, Alt 1 med omlegging av vegen over jordene. Ny veg skal
ha bredde 7,5 meter (H2 og 80 km/t)
Haughem, Alt 2 utbedring av eksisterende veg i innersvingen. Ny
veg skal ha bredde 7,5 meter (H2 og 80 km/t)
Kryss med Trollåsveien (fv. 210). Krysset bør strammes opp og
Trollåsveien komme mere normalt på Fylkesveien, Fylkesvegen
senkes for å bedre siktforholdene sydover. G-/s-veg på østsiden.
Ny veg skal ha bredde 7,5 meter (H2 og 80 km/t)

G-S-veg langs hele strekningen, bredde 3,0 meter og 3,0 meter
adskillelse mellom kjøreveg og G-S-veg.

Entreprise
kostand

Kr. 31 250 000,-

Kr. 36 550 000,-

Kr. 15 970 000,-

Kr. 15 470 000,-

Kr. 30 625 000,-

Kr. 32 350 000,-

Kr. 12 375 000,-

Kr. 19 035 000,-
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Tabellen nedenfor viser oppsummering av kostanden med de to alternativene med ny H2 veg kontra
utbedring av eksisterende veg på tiltak 3 og 4. I kostnadsvurderingene er det lagt til alle kostnader
som rigg drift, byggherre og prosjektering. Alle kostander til grøfter, drenering osv. er inkludert i
kalkylen, mens grunnerverv er holdt utenfor denne kalkylen.

Alternativ 1
Entreprisekost

kr

145 805 000

Rigg og drift 20%

kr

29 161 000

Delsum

kr

174 966 000

Prosjektering 12%

kr

20 995 920

Byggherrekostnader10 %

kr

17 496 600

Kost eks mva

kr

213 458 520

MVA 25%

kr

53 364 630

Totalt

kr

266 823 150

Entreprisekost

kr

147 030 000

Rigg og drift 20%

kr

29 406 000

Delsum

kr

176 436 000

Prosjektering 12%

kr

21 172 320

Byggherrekostnader10 %

kr

17 643 600

Kost eks mva

kr

215 251 920

MVA 25%

kr

53 812 980

Totalt

kr

269 064 900

Alternativ 2

Kostnadsvurderingene har en usikkerhet på +/- 25 %. Fullstendig kostandskalkyle er vist i vedlegg.

4 Ny Kodalvei i gjeldene kommunedelplan
I gjeldene kommunedelplans (vedtatt 22.05.2014) ligger det inne en fremtidig og helt ny veitrasé for
Kodalveien fra krysset på Foksrød til Kodal sentrum. Dette er et fullverdig veganlegg med gang- og
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sykkelveg for myke trafikanter. Denne nye vegen er kostnadsberegnet til 420 mill. Det er viktig å ta
med i betraktningen at denne kostnadsberegningen ikke er indeksregulert til dagens kroneverdi.

Fig. 4.1 Rød linje viser ny veitrasé i gjelden kommunedelplan

Ny Kodalvei ligger ikke inne i handlingsprogrammet for nye fylkesveger for perioden 2018-2021, og
det er stor usikkerhet om den kommer inn som prioritet på et senere tidspunkt. For å finansiere ny
Kodalvei som vist i gjeldene kommunedelplan, er alternativet å finansieres med bompenger. Siden
forventet ÅDT på ny Kodalvei er såpas lav, ville bompenge satsen måtte settes veldig høy eller
bomstasjonen stå over veldig mange år for å få nedbetalt denne vegen. Det vil trolig også ville bli høy
«trafikklekkasje» til tilstøtende vegnett. Den nye vegtrasén ligger stort sett i urørt natur og vil trolig
ikke fange opp trafikk som går på eksisterende sør for Kodal sentrum.
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Område

1

2

3`‐1

3`‐2

Beskrivelse av tiltak
Lengde
Flåtten Skjelberg,
utbedring av vegen på
vestsiden og bruke dagens
veg til g‐/s‐veg. Ny veg skal
ha bredde 7,5 meter (H2
og 80 km/t)
750

Svinesaga ‐ Svines,
utbedring avi hoverdsak på
vestsiden, mends det i den
første kurven tas på
østsiden

Solstad Eikåsen alt 1. Full
omlegging gjennom skaret.
Her har dagens veg 2 stk
90 graders svinger, venstre
og høyre

Solstad Eikåsen alt 2.
utbedring av eksisterende
veg. Her har dagens veg 2
stk 90 graders svinger,
venstre og høyre, samme
lengde som 3‐1

780

380

380

Haughem, Alt 1 med
omlegging av vegen
4`‐1

750

Haughem, Alt 2 utbedring
av eksisterende veg

4`‐2

5

tiltak
Enhet
Ny H2 veg 750 meter
Strekningen ligger i et flatt område Midtdeler 3 meter.
med jordbruksformål på begge
Belysning
sider. Det er 2 busstopp på
Bussholdeplasser
strekningen som må ivaretas. Videre Avkjørsler
så er det ved avkjørsel Semsbakken Div tiltak som riving mm
et kryss som må strammes opp.
Bekkelukking
Ligger i en kurve. 3 andre avkjørsler
må etableres. Bør se på om de kan
samordnes i en felles avkjørsel med
Fv 305. Ved parsellslutt er det en
bekkelukking som må få en
forlenget kulvert
Strekningen går gjennom et flatt
landskap inntil vannet den første
delen. Jordbruksområde for det
meste, en del skog som må ryddes
begge sider. Rette ut kurven i
høyresvingen, 6 avkjørsler og 4
bussholdeplasser

Første del av strekningen over
jordbruksåker, vider inn i fjellskaret
hvor en del høye skjæringe må
påregnes. Dagens veg må brukes
som adkomst til bolighus slik at et
kryss må etableres kan kombineres
som kjørbar sykkelveg og 4 eller 5
meters bredde. Høyspent legges om
nord øst for dagens trasè
Utvidelse i innersving i begge kurver.
Lett jordbruksområde unntatt u den
nordre svingen hvor man kommer
tett inn på bolghus. Her må også
luftstrekk legges om. Bør skjære
godt inn i første sving for å ta minst
mulig grunn i neste.

Ny veg over jorde og til venstre for
bolighus. Gamle vegen må bestå og
benyttes som kjørbar g‐/s‐veg nye
avkjørsler etableres mulig
omlegging av høyspent

Ny H2 veg Midtdeler, 3
meter bred Belysning
Bussholdeplasser
Avkjørsler
Div
tiltak som riving mm

Ny H2 veg
Belysning
Bussholdeplasser
Flytting av høyspent
Avkjørsler
Div
tiltak som riving mm

Ny H2 veg
Midtdeler
Belysning
Bussholdeplasser
Flytting av lavspent
Avkjørsler
Div
tiltak som riving mm

Ny H2 veg
Belysning
Bussholdeplasser
Flytting av høyspent
Avkjørsler
Div
tiltak som riving mm

Utbedring av innersving langs jorde. Ny H2 veg
Kommer tett på nabo i svingen
Belysning
Bussholdeplasser
Flytting av lavspent
Avkjørsler
Div
tiltak som riving mm

750
750
750
2
4
RS
RS

780
780
780
4
6
RS

380
380
2
500
1
RS

380
380
380
2
100
1
RS

750
750
2
RS
3
RS

900
900
2
RS
5
RS

Enhetspris
25000
5000
1500
1000000
1000000
1000000
600000

26000
5000
1500
1000000
1000000
1200000

Sum
3750000

30000
1500
1000000
1000000
1000000
1000000

25000
1500
1000000
500000
1000000
1000000

1125000
2000000
4000000
1000000
600000

kr

31 250 000

kr

36 550 000

kr

15 970 000

kr

15 470 000

kr

30 625 000

kr

32 350 000

kr

12 375 000

kr

19 035 000

kr
kr

145 805 000
147 030 000

Alternativ 1
Entreprisekost
Rigg og drift 20%
Delsum
Prosjektering 12%
Byggherrekostnader10 %
Kost eks mva
MVA 25%
Totalt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

145 805 000
29 161 000
174 966 000
20 995 920
17 496 600
213 458 520
53 364 630
266 823 150

Alternativ 2
Entreprisekost
Rigg og drift 20%
Delsum
Prosjektering 12%
Byggherrekostnader10 %
Kost eks mva
MVA 25%
Totalt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

147 030 000
29 406 000
176 436 000
21 172 320
17 643 600
215 251 920
53 812 980
269 064 900

20280000
1170000

3900000
4000000
6000000
1200000

30000
1500
1000000
20000
1000000
1000000

25000
5000
1500
1000000
10000
500000

Summering områder
18750000

11400000
570000
1000000
1000000
1000000

9500000
1900000

570000
2000000
1000000
500000

22500000
1125000
2000000
1000000
3000000

1000000

22500000
1350000
2000000

500000
5000000
1000000

900
Relativt svakt skrånende terreng
men 6 ‐ 8 meter høye
bergskjæringer i innerkantVegen
utvides mot innersving, senkes ca 70
‐ 80 cm for å bedre sikt i krysset.
Trollåsveien rettes 90 grader på Fv
305. G‐/s‐veg kan ligge i yttersving

Kryss ved Trollåsveien
Krysset bør strammes opp
og Trollåsveien komme
mere normalt på
Fylkesveien, Fylkesvegen
senkes for å bedre
siktforholdene sydover. G‐
/s‐veg på østsiden
G‐S‐veg langs hele
strekningen, bredde 3,0
meter
7650

6

Summer
Summer

Terreng

Ny H2 veg ca 250 m
Belysning
Bussholdeplasser
Flytting av lavspent
Avkjørsler
Div
tiltak som riving mm

Under tiltak 1 etabl g‐/s veg i eks Fv Ny g/s veg
over en strekning på 250 meter. I
g/s veg eks
tiltak 2 kan også eksisterende Fv
brukes som g‐/s‐veg over en
strekning på 250 m. i tiltak 3‐1 kan
hele strekningen gammel veg brukes
som g‐/s veg 380 mog i tiltak 4‐1 kan
gammel veg brukes som g‐/s‐veg
900 m.

250
250
2
RS
2
RS

5870
1780

30000
1500
1000000
1000000
500000
500000

3000
800

7500000
375000
2000000
1000000
1000000
500000

1425000
17610000

tiltak 1, 2, 3‐1, 4‐1, 5 og 6
Tiltak 1, 2, 3‐2, 4‐2, 5 og 6

