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Forord 
Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg og Færder 
kommuner. Statens vegvesen er faglig instans. Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig 
transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt.  

Bypakka omfatter bla. en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet, gatebruksplaner for Tønsberg 
sentrum og Teie, og tiltak innen gange, sykkel og kollektivtransport. Disse oppgavene er egne delprosjekt i bypakka. 

Det utarbeides en interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport (IKDP-GSK). Planen skal 
angi bypakkas satsing innen gange, sykkel, kollektivtransport og bilrestriktive tiltak, for å oppnå blant annet at: 

• Befolkningsvekst skal ikke medføre mer personbiltrafikk (nullvekstmålet) 
• Bymiljøet i Tønsberg og på Teie skal avlastes for biltrafikk 
• Det skal bli økt framkommelighet for gående, syklister og for kollektivtransport 
• Det skal være minst like god framkommelighet for næringstrafikk i rushtid som i dag 

Kommunedelplanen skal konsentrere seg om hovedaksene til og fra Tønsberg sentrum og andre gang-, sykkel- og 
kollektivtiltak som direkte støtter opp under målene i bypakka. Planprogrammet for kommunedelplanen angir hva 
som skal utredes, og kan finnes her: 

https://bypakketonsbergregionen.no/media/2009/fastsatt-planprogram-tiltak-for-gange-sykkel-og-
kollektivtransport-pdf.pdf  

Denne rapporten er utarbeidet av Norconsult AS og inngår i arbeidet med interkommunal kommunedelplan for 
gange, sykkel og kollektivtransport. Rapporten tar for seg sykkel. Rapporten uttrykker Norconsults faglige 
anbefalinger og vil inngå som delgrunnlag for valg og prioritering av tiltak i kommunedelplanen.  

Arbeidet med rapporten er gjort parallelt med arbeidet med ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy, og på tidspunktet 
for rapportarbeidet var det ikke avklart hvilken fastlandsforbindelse-løsning som velges. 

Denne rapporten er skrevet av Kristine Prestrud med Amund Hareland som prosjektleder. Christoffer Olavsson Evju 
har kvalitetssikret arbeidet.  

Bypakkas arbeidsgruppe A4 «Hovedaksene buss og sykkel» er ansvarlig for kommunedelplanen for gange, sykkel og 
kollektivtransport. Gruppa består pr mai 2018 av:  

• Vestfold fylkeskommune: Jørn Rangnes (prosessleder), Marit Synnes Lindseth, Knut Vatsend, Charlotte 
Neskvern Erikstad, (kommunikasjonsansvarlig), Siv Abrahamsen 

• Tønsberg kommune: Jarle Krokeide  
• Færder kommune: Torgeir Bettum, Magnus Campell 
• Vestfold kollektivtrafikk: Trond Myhre  
• Fylkesmannen i Vestfold: Sigurd Lenes 
• Statens vegvesen: Øyvind Søfteland (faglig leder) 

  

https://bypakketonsbergregionen.no/media/2009/fastsatt-planprogram-tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport-pdf.pdf
https://bypakketonsbergregionen.no/media/2009/fastsatt-planprogram-tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport-pdf.pdf
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Sammendrag 
Bypakke Tønsberg-regionen ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig transportsystem for regionen som er 
miljøvennlig, robust og effektivt, og er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Vestfold fylkeskommune og 
kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Denne rapporten tar for seg hvordan økt satsing på sykkel vil kunne bidra 
til en slik utvikling. 

 

Mål for sykkel i Bypakke Tønsberg-regionen 

Bypakke Tønsberg-regionen viderefører målene fra KVU for transportsystemet i Tønsberg-regionen, med følgende 
relevante mål for sykkel: 

• Mer miljøvennlig reisemiddel-fordeling, der veksten i persontransport tas med kollektivtransport, gåing og 
sykling. Målet leder til følgende krav: Andel som reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport skal 
være minst 50 prosent.  

• Økt fremkommelighet for syklende. 

 

Situasjonsbeskrivelse 

Tønsberg-regionen har i dag en sykkelandel på 7 %. Dagens sykkeltilrettelegging består primært av mange lange, 
sammenhengende GS-veger som dekker store deler av Tønsberg-regionen. Denne typen tilrettelegging skiller ikke 
mellom areal for gående og syklende, er ikke dimensjonert for store mengder myke trafikanter og er derfor lite egnet 
til å ta imot ønsket vekst for de to trafikantgruppene. I tillegg er det et tydelig ønske blant syklistene om bedre 
adskillelse fra biltrafikk. 

 

Potensiale for økt sykkelbruk 

Følgende funn tyder på et potensial for økt sykkelbruk i regionen, med særlig potensiale for sentrumsrettede reiser: 

• Ca. 33 % av bypakkens befolkning potensielt sykle til Tønsberg torg på under 15 minutter og ca. 60 % på 
mindre enn 25 minutter.  

• Sentrum inneholder mange målpunkt, huser betydelige arbeidsplasskonsentrasjoner og har en togstasjon 
midt i sentrum. 

Suksesskriterier for å oppnå dette potensialet er blant annet: 

• Langvarig prioritering av syklende i planlegging, utbygging og utbedring av infrastruktur er avgjørende for å 
påvirke atferd og andelen som velger å sykle. 

• Godt drift og vedlikehold av infrastruktur for sykkel gjennom hele året inkl. vinterdrift er avgjørende for å 
utnytte potensiale for helårssykling.  

• Legge til rette for økt bruk av el-sykkel for å bidra til å gjøre sykkel til et aktuelt transportmiddel for flere. 

 

Tiltak på hovedaksene for sykkel 

Hovedaksene er delt inn i ulike strekninger for tiltak og kategorisert etter himmelretning på hver av hovedaksene; 

• Hovedakse mot vest – går langs Semslinna og videre til Sem og Vear. 
• Hovedakse mot nord – går mot Barkåker og mot Eik. 
• Hovedakse mot øst – går via Prestrød og mot Brekke, Vallø, Narverød og Jarlsø. 
• Hovedakse mot sør – går til Borgheim og Hjemseng via Teie og til Kaldnes og videre mot Hella (Nøtterøy). 
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Valg av sykkelløsning: 

Valgt løsning må sørge for god fremkommelighet, 
sikkerhet, trygghet og kapasitet.  

Som hovedløsning foreslås sykkelvei med fortau 
(ensidig toveis), der selve sykkelveien bør ha en 
samlet bredde på minimum 4 meter som 
idealløsning. Trafikkdeler mellom vei og sykkelvei 
bør variere etter fartsgrensen og være minimum. 
1,2 meter, og fortauet bør være minimum 2,5 
meter, se prinsippsnitt til høyere. 

Alternativ til dette er opphøyd/beskyttet 
sykkelfelt (tosidig enveis). Denne løsningen er 
mest aktuell i de mest sentrumsnære områdene, 
og bør kun brukes der det ikke medfører ekstra 
systemskifter. 

For føring av sykkelfelt forbi holdeplass bør 
sykkelfeltet opprettholdes forbi holdeplassen. 

 

Prioritering av strekninger for tiltak: 

I arbeidet med å plukke ut hvilke 
strekninger på hovedaksen som 
har størst behov for tiltak/ 
oppgradering er det benyttet 
følgende vurderingskriterier: 

Dagens tilbud: 

• Finnes det et tilbud for 
sykkel på strekningen?  

• Er tilbudet i så fall 
tilpasset de trafikale 
forholdene på 
strekningen (ÅDT mm.)? 

• Og har det tilstrekkelig 
kapasitet til å takle 
fremtidig trafikkvekst 
for (gang og) sykkel?  

Befolkningstetthet: 

• Hvor tett befolket er 
området strekningen 
betjener? 

Avstand til sentrum: 

• Befinner strekningen 
seg nærmere sentrum 
enn 3-4 km? 

Resultatet av vurderingen er vist i figuren til høyre der strekninger med behov for tiltak/ oppgradering er vist med 
rødt (høyest prioritet) og gult (middels prioritet). Grønt viser strekninger med tilfredsstillende tilbud. Merk at dette er 
anbefalt prioritering på lang sikt, og at det også blant strekningene med høyest prioritering må vurderes hvilke 
strekninger som har størst behov for snarlig tiltak/oppgradering.  

Kilde: Oslostandarden, Sykkelprosjektet Oslo kommune/ Norconsult. 
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Inndeling strekninger: 

Figuren viser inndeling i 
strekninger for hver av 
hovedaksene. Hver strekning er 
angitt med farget strek og 
strekningsnummer. Lilla 
område med sorte streker viser 
område for, og sykkeltraseer 
angitt i, Gatebruksplan for 
Tønsberg sentrum. Røde punkt 
angir systemskifter mellom 
anbefalt løsning på hoved-
aksene og i gatebruksplanen. 

Angitte strekninger er 
beskrevet kort i tabellform 
med lengde, anbefalt ideell 
løsning og beskrivelse/ anslåtte 
konsekvenser med fokus på 
arealbeslag. For mer detaljerte 
vurderinger, inkl. endelig valg 
og tilpassing av anbefalt 
løsning, må det utføres egne 
mulighetsstudier og/eller 
forprosjekter for hver enkelt 
strekning. Dette gjelder blant 
annet vurderinger rundt 
behov/ potensiale for sanering 
av avkjørsler. Evetentuelle 
muligheter for å legge traseen i 
parallelle gateløp er som 
hovedregel ikke vurdert. 

NB! De fleste av strekningene er i tillegg trafikkert med rutebuss noe som kan innebære ekstra arealbeslag forbi 
holdeplass. Dette er ikke beskrevet i hvert enkelt tilfelle, men må ses nærmere på videre i planprosessen.  

 

Andre sykkeltilretteleggingstiltak 

Sykkelparkering: 

• Anlegge sykkelparkering ved viktige ved alle lokale sentra innenfor Bypakke-området  
(Bypakke-ansvar?) 

• Etablere låsbar innfartsparkering for sykkel ved ny stasjon i samarbeid med Bane NOR.  
• Anlegge sykkelparkering ved alle skolene i kommunen (ikke Bypakke-ansvar).  

 
Drift og vedlikehold: 

• Økt driftsinnsats rettet spesielt mot gang- og sykkelanlegg der disse driftes med høy  
  kvalitet hele året (feiing, reasfaltering, vinterdrift ect.). 

•  Vinterdrifte hovedaksene for sykkel inn mot sentrum, samt hovedsykkelveinettet i  
  sentrum, minimum iht. GsB-standard for vinterdrift.  

 
Andre tiltak for å få ulike målgrupper til å sykle mer: 

Holdningsskapende tiltak og mobilitetsplanlegging rettet mot utvalgte målgrupper bør gjennomføres som en del av 
infrastrukturelle tiltak. 
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1 Bakgrunn 
Bypakke Tønsberg-regionen ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig transportsystem for regionen som er 
miljøvennlig, robust og effektivt. Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, 
Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. 

Samferdselsdepartementet var i sitt bestillingsbrev i 2015 opptatt av at det innenfor denne løsningen ikke skulle 
legges til rette for økt biltrafikk inn mot sentrum. 
 

1.1 Planprogrammet 

Planprogrammet for Interkommunal kommunedelplan - Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport sier følgende 
om utfordringer og utredningsbehov i avsnitt 4.5: 

«Dagens situasjon 
RVU 2013/2014 viser at sykkelandelen er på 6 % i Vestfoldbyen, mens den er 9 % i Tønsberg/Nøtterøy sentrum. En 
gjennomsnittlig sykkeltur er 5,5 km og tar 19 min. Det er flest sykkelturer i tettbebygd strøk. Sykkelturer utgjør lite i 
transportarbeid fordi reisene er korte. 

Sammenlignet med forrige RVU’en fra 2009 har sykkelandelen gått noe ned, mens tall fra tellepunkt viser at 
sykkeltrafikken har vært omtrent uendret fra 2012 til 2015.  

Det ble satset på sykkel i Tønsberg-området på 1990–tallet. Tønsberg og Nøtterøy fikk sin hovedplan for sykkel-
vegnett i 1994. Det ble bygget en del sykkelanlegg i sentrum, men mange av disse bør få en bedre standard som 
tilfredsstiller dagens og fremtidens krav.  

Det ligger svært godt til rette for en høy sykkelandel i mesteparten av bypakke-området, spesielt i Tønsberg sentrum 
og nordre del av Nøtterøy fordi det her er tett bebyggelse, korte avstander og små høydeforskjeller. Flere reiser på 
sykkel vil gi store, positive helse-effekter i tillegg til å bidra til lavere bilbruk. 

Utfordringer/problemstillinger 
En del av eksisterende sykkelanlegg har dårlig standard og manglende sammenheng. Mange steder finnes det ikke 
eget sykkelanlegg, og man må sykle enten sammen med gående eller sammen med biltrafikken. Det mangler 
sammenhengende sykkelanlegg til og gjennom Tønsberg sentrum. Mange steder er det for smale gate-tverrsnitt til å 
kunne etabler gode anlegg for både gående, syklister, kollektivtrafikk og biler. 

Det er en utfordring å dekke behovene til både uerfarne, trygghetssøkende syklister og for mer erfarne syklister som 
vil raskt fram. 

El-sykler kan trolig bidra til at «nye syklister» begynner å sykle og undersøkelser tyder også på at man med el-sykkel 
sykler både mer og lengre enn før. 

Utredningsbehov 
Særlig for korte reiser er det nødvendig at flere velger å sykle. Det skal vises hvilke tiltak som gjør dette mulig. 
Følgende utredningsbehov er identifisert: 

• Målgrupper, mål, ambisjonsnivå og løsninger 
• Tiltak for å få barn og unge til å gå og sykle mer; etablere gode transportvaner tidlig 
• Lokalisering av sykkel-hovedaksene, omfang/ lengde og løsninger/ standard mm. 
• Kortsiktige og langsiktige tiltak 
• Både nye tiltak og forbedringer på dagens sykkeltilbud. 
• Potensialet for, og effektene av, mer bruk av el-sykkel. 
• Hvordan andre elektriske fremkomstmidler enn el-sykler skal håndteres 
• Drift- og vedlikehold av sykkelvegnettets betydning for sykkelbruk 
• Et sammenhengende hovednett for sykkel skal beskrives og det skal gjøres en vurdering av kostnadene for 

nye investeringer i gang- og sykkelanlegg mm. 
• Koblinger mellom transportformer, for eksempel sykkel og tog 
• Sykkelparkering 
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Som en del av utredningsarbeidet vil en også se på erfaringer i andre land, blant annet Danmark og Nederland, hvor 
en har oppnådd svært høye sykkelandeler.» 

Innholdet i denne fagutredningen tar utgangspunkt i dette. 

 

1.2 Føringer 

Arbeidet med planen er blitt ledet av Statens vegvesen. Av hensyn til allerede gjennomført planarbeid for 
sentrumsområdet (Gatebruksplan for Tønsberg sentrum) og innretning mot bypakkearbeidet, har fysiske tiltak på 
hovedaksene blitt vektlagt i tråd med føringer fra Statens vegvesen. Dette gjelder i særlig grad utredningstemaene; 

• Lokalisering av sykkel-hovedaksene, omfang/ lengde og løsninger/ standard mm. 
• Både nye tiltak og forbedringer på dagens sykkeltilbud. 
• Et sammenhengende hovednett for sykkel skal beskrives og det skal gjøres en vurdering av kostnadene for 

nye investeringer i gang- og sykkelanlegg mm. 

 

Andre temaer knyttet til økt sykkelbruk er blitt behandlet på et mer prinsipielt nivå. Dette gjelder i særlig grad 
utredningstemaene; 

• Målgrupper, mål, ambisjonsnivå og løsninger 
• Tiltak for å få barn og unge til å gå og sykle mer; etablere gode transportvaner tidlig 
• Kortsiktige og langsiktige tiltak 
• Potensialet for, og effektene av, mer bruk av el-sykkel. 
• Hvordan andre elektriske fremkomstmidler enn el-sykler skal håndteres 
• Drift- og vedlikehold av sykkelvegnettets betydning for sykkelbruk 
• Koblinger mellom transportformer, for eksempel sykkel og tog 
• Sykkelparkering 
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2 Mål og føringer for sykkel i Tønsberg-regionen 

2.1 Overordnede mål og føringer 

Nasjonale føringer for transportpolitikken er gitt av Nasjonal transportplan og Klimaforliket. Gjennom disse planene 
har Stortinget vedtatt mål om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange.  

For sykkel er det gitt spesifikke mål i Nasjonal transportplan 2018-2029;  

"Det legges til grunn et mål om at sykkelandelen i byene skal være på 20 prosent, og på landsbasis er det et mål om 
en sykkelandel på 8 prosent." 

og i Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 (Grunnlagsdokument for NTP); 

Hovedmål:  

• Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 prosent av alle reiser innen 2023 (Sykkeltrafikken bør minst dobles i byer og 
tettsteder for å kunne nå hovedmålet, siden det totale antall reiser forventes å øke).  

 Delmål:  

• Fremme sykkel som transportform 
• Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet 
• Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 
• 80 prosent av barn og unge går eller sykler til skolen 

 

På regionalt nivå foreligger det i tillegg flere dokumenter som gir føringer for areal- og transportpolitikken. De 
viktigste føringene er:  

• Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) vedtatt av Vestfold fylkeskommune i 2013. RPBA er en 
felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk. Planen gir følgende konkrete effektmål: 
Transportmiddelfordelingen (antall reiser) i byområdene i Vestfold skal i 2023 være: Kollektivtransport 7 %, 
sykkel 10 %, gange 23 % og bil 58 % (se Figur 3-1). RPBA er imidlertid under revisjon med planlagt høring av 
ny plan i juni 2018. Ny plan skal foreligge i desember 2018. 

• Det er igangsatt et arbeid med Regional transportplan (RTP) for Vestfold. Planprogrammet for arbeidet 
angir at planen skal øke kunnskap og forståelse for hvordan transportsystemet skal utvikles for å nå 
overordnede mål, styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet, og være et virkemiddel for at Vestfold 
omfattes av den statlige ordningen med bymiljøavtaler. RTP skal håndtere koblingen mot utbygging av IC 
(nytt dobbeltspor gjennom Vestfold).  

Figur 2-1 Reisemiddelfordeling i Vestfoldbyen, gjengitt i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk – RPBA (Vestfold 
fylkeskommune 2014). Etter at RPBA ble utgitt er det kommet oppdaterte reisevanedata fra den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 som viser følgende fordeling: kollektivreiser 6 %, sykkel 6 %, gange 18 % og bil 69 %. 
Det er altså minimale endringer fra 2009 til 2014; det har blitt noen flere kollektivreiser på bekostning av sykkelreiser.  
(Kilde: Urbanet analyse 2015) 
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2.2 Mål for sykkel i Bypakke Tønsberg-regionen 

Bypakke Tønsberg-regionen viderefører målene som er satt i KVU for transportsystemet i Tønsberg-regionen, og er 
delt inn i samfunnsmål og effektmål. Målene er diskutert i et eget fagnotat om mål (ref. kilde kommer senere når 
fagnotat om mål er godkjent/forankret). De mest relevante effektmålene for arbeidet med sykkel er:  

• Mer miljøvennlig reisemiddelfordeling, der veksten i persontransport tas med kollektivtransport, gåing og 
sykling. Målet leder til følgende krav: Andel som reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport skal 
være minst 50 prosent.  

• Økt fremkommelighet for syklende 

I notatet om mål er disse effektmålene foreslått konkretisert på følgende måte (ref. kilde kommer senere når 
fagnotat er godkjent/forankret):  

• Andelen gående, syklende og kollektivreisende skal utgjøre 50 % av reisene. 
• Et attraktivt transporttilbud som gjør det enkelt å reise miljøvennlig og som gir gode muligheter for fysisk 

aktivitet i forbindelse med daglige reiser.      
• Prioritere tiltak der hvor det er størst potensial for økning i antall reiser til fots, med sykkel og 

kollektivtransport. 
• Fordelingen mellom gående, syklende og kollektivreisende skal være 50/20/30 %.  
• Sammenhengende sykkelnett som gir syklistene korte avstander til viktige målpunkter. 
• Sykkelvennlig utforming av sykkelnettet som gir god framkommelighet og trygghet både på strekning og 

gjennom kryss.  
• God drift og vedlikehold av sykkelnettet slik at det blir enkelt å sykle gjennom hele året. 

Notatet foreslår 2040 som referanseår for måloppnåelse for Bypakke Tønsberg-regionen. I byutredningene har man 
lagt til grunn at virkemiddelpakkene skal resultere i at nullvekstmålet nås innen 2030. Ny fastlandsforbindelse er 
planlagt ferdigstilt i 2024, og det antas at det er for liten tid med kun seks år frem mot full måloppnåelse.  
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3 Situasjonsbeskrivelse – dagens sykkelbruk  

3.1 Andel sykkelreiser 

I planprogrammet er tall fra den nasjonale RVUen gjengitt: «RVU 2013/2014 viser at sykkelandelen er på 6 % i 
Vestfoldbyen, mens den er 9 % i Tønsberg/Nøtterøy sentrum. En gjennomsnittlig sykkeltur er 5,5 km og tar 
19 min. Det er flest sykkelturer i tettbebygd strøk. Sykkelturer utgjør lite i transportarbeid fordi reisene er 
korte.» 

Figur 4-1 og Figur 4-2 nedenfor viser hhv. transportmiddelfordelingen i regionen for gammel og ny Tønsberg-region* 
og sesongvariasjoner for denne. Disse viser en gjennomsnittlig sykkelandel på 7 % med høyest andel syklende 
gjennom vår og sommermånedene, noe lavere sykkelandel om høsten og klart lavest sykkelandel gjennom vinteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gammel Tønsberg-region: Inkluderer kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme før kommunesammenslåing og    
   grensejustering mellom tidligere Stokke kommune og Tønsberg kommune.  
   Ny Tønsberg-region: Inkluderer Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme etter kommunesammenslåing, samt en del av Vear   
   som lå i tidligere Stokke som er nå blitt en del av Tønsberg kommune og dermed en del av Tønsberg-regionen. 

Figur 3-1 Transportmiddel-fordeling i prosent for både gammel og ny Tønsberg-region*.  
(Kilde: RVU-data fra SVRS 2013/2014)  

Figur 3-2 Transportmiddel-fordeling gjennom året ny Tønsberg-region*.  
(Kilde: RVU-data fra SVRS 2013/2014)  
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3.2 Atferd og brukertilfredshet 

3.2.1 Sykkelbyundersøkelse i Region sør 

SINTEF foretok i 2015 en sykkelbyundersøkelse i Region sør som dekket 17 kommuner (SINTEF 2015). Formålet var å 
kartlegge og analysere forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk, og å danne et utgangspunkt for en ny og storstilt 
satsing på sykkelbyer som skal gå fra 2015 til 2020. Datainnsamlingen ble gjennomført ved telefonintervju, med bruk 
av tilfeldig uttrekksmetode fra telefonregisteret. I Tønsberg kommune ble 3623 personer kontaktet, hvorav 700 
personer deltok i undersøkelsen. Det er en underrepresentasjon av unge respondenter i utvalget, og det er spesielt 
unge kvinner under 30 år som er underrepresentert, mens menn over 60 år er overrepresentert i utvalget til 
sammenlikning med populasjonen. Alle analysene som er presentert i rapporten, er derfor gjort med vektede data. 

Det oppgis ikke når på året undersøkelsen ble gjennomført. 

Under gjengis utvalgte nøkkeltall for Tønsberg kommune: 

Andel som sykler 
72 % oppgir at de har syklet i løpet av det siste året, av disse igjen er det 70 % som oppgir at de sykler en eller flere 
ganger hver uke i den tiden av året undersøkelsen er gjennomført. Det antas at dette er i sommerhalvåret. Utvalget 
på 70% tilsvarer omtrent halvparten av alle de spurte i undersøkelsen. 

Blant de som oppgir å sykle hver uke, oppgir 17% at de sykler 5 eller flere dager i uken. Det tilsvarer omtrent 12% av 
alle de spurte i undersøkelsen.  

17% av de spurte i Tønsberg hadde syklet på registreringsdagen. 

Formål med sykkelturene 
Totalt var 24 % av sykkelturene til jobb og 4 % til skole. Resten av turene var knyttet til ulike formål på fritiden: 
Ærende i fritiden (39%), På tur i fritiden (14%) og trening (19%). 

Samlet for regionen viser tallene at personer i alderen 30 til 44 år (31 %) og 45 til 59 år (34 %) sykler i større grad til 
og fra jobb enn andre aldersgrupper, mens unge under 30 år (24 %) oftere enn andre benytter sykkelen til og fra 
skole. 

Tidsbruk og avstand 
Gjennomsnittlig avstand per sykkeltur var 6 km. Turene som sykles på lørdag og søndag er gjennomsnittlig lengre enn 
turene som sykles på ukedagene.  Samtidig er det større variasjoner i lengden for helgeturene, enn hverdagsturene. 

Gjennomsnittlig varighet for en sykkeltur i Tønsberg er 19 minutter. Sykkelturene som tas på lørdag og søndag har en 
gjennomsnittlig lengre varighet enn sykkelturene på hverdagene. Helgeturene viser seg å ha en signifikant lengre 
varighet enn hverdagsturene på 5-prosentnivå. 

Gjennomsnittstall for hele regionen viser at snittvarigheten for en arbeidsreise er 14 minutter, en skolereise 11 
minutter og et fritidsærend 11 minutter. (Trening (47 minutter) og turer i fritiden (25 minutter) trekker det totale 
gjennomsnittet opp (disse reiseformålene utgjør 30% av alle reiser i regionen, og 33% av alle reiser i Tønsberg) 

Transportarbeid med sykkel 
Som gjennomsnitt ble det utført et transportarbeid i Tønsberg på 2,5 personkilometer med sykkel per innbygger per 
dag. For en gjennomsnittsdag blir denne indikatoren produktet av de tre faktorene andel som hadde syklet, antall 
sykkelturer per syklist og reiselengde i kilometer per sykkeltur. 

El-sykkelbruk 
Andel el-sykkelbruk (syklet på registreringsdagen og brukte el-sykkel) var 5 %. 

Trygghetsfølelse og ulykkeserfaring 
De som hadde syklet på registreringsdagen (17%), fikk spørsmål om hvor trygge eller utrygge de følte seg som 

syklist på hver av strekningene de hadde syklet. 

Over halvparten (58 %) av de som hadde syklet følte seg svært trygge på de strekningene de hadde syklet, mens 33 % 
følte seg ganske trygge. 4 % følte seg svært eller ganske utrygge.  



Side 15 av 69 

Det er verdt å merke seg at det kun er de som syklet registreringsdagen, og som undersøkelsen viser at sykler ofte, 
som er blitt spurt om trygghetsfølelse. 83% av de spurte har ikke fått på dette spørsmålet. Det er i denne gruppen de 
fleste som sykler lite eller ingenting befinner seg. 

Alle respondentene ble spurt om de hadde vært utsatt for en ulykke som syklist i løpet av de siste to årene. I 
Tønsberg oppgav 3,6% av de spurte at de hadde opplevd dette. Ulykker på veg er mest vanlig (58 %) etterfulgt av 
gang- og sykkelveg (31 %). Ulykker på fortau utgjør 12% av de rapporterte ulykkene. 

12% av ulykkene var kollisjon med bil, mens 20% av ulykkene var kollisjon med annen syklist. Den største andelen av 
ulykkene (48%) var velt. 

Hva skal til for å sykle mer? 
De som ikke hadde syklet siste år, eller syklet mindre enn 3-4 dager i uken, ble spurt om hva som skal til for at de skal 
sykle mer. Tilbakemeldingene gir lite konkrete svar da det er svaralternativet «annet» som utpeker seg (52%). 

10% svarer at det må bli flere egne sykkelfelt/sykkelstier. Dette er om lag like mange som svarer at de må skaffe seg 
ny sykkel (9%). 

Det mest nyttige svarresultatet er de som svarer at det ikke er aktuelt å sykle mer (21%). Det betyr at 79% eller om 
lag 4 av 5 av de spurte er åpne for å bruke sykkelen mer. 

 

 

Figur 3-3 Gjennomsnittlig reiselengde for sykkel i Vestfold er 1,2 km per dag. (Kilde: SINTEF 2015)  

  

7,7%

10,2%

5,3%

3,6%

1,6% 1,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

>1 km 1-2,9 km 3-4,9 km 5-9,9 km 10-19,9 km 20km<

Sy
kk

el
 V

es
tf

ol
d

Avstand



Side 16 av 69 

3.2.2 Sykkelundersøkelse Tønsberg-området 

I en spørreundersøkelse for sykkel i Tønsbergområdet i August 2015 i regi av Statens vegvesen (SVRS 2015) svarte 
intervjuobjektene at det tiltaket det er størst behov for i Tønsbergområdet er bedre adskillelse fra biltrafikk. De som 
sykler «mye» svarer at de foretrekker å sykle på sykkelveg med fortau, etterfulgt av gang- og sykkelveg. Den typen 
sykkelanlegg som færrest av de som ble intervjuet ønsket seg var sykling i vegbane. 

Det ble også foretatt en sykkelundersøkelse i Tønsberg sommeren 2015 (SVV 2015), utført av studenter i regi av 
Statens vegvesen. Undersøkelsen ble utført som vegkantintervjuer på de fem hovedinnfartsårene for sykling inn til 
Tønsberg (Eik, Semslinna, Presterød, gangbrua mellom Kaldnes og Tønsberg, og Kanalbrua). Intervjuene ble uført i juli 
mellom kl. 08:00 og 15:30. Figur 4-4 viser hva respondentene som syklet lite svarte på spørsmålet: ‘Generelt, hvilke 
tiltak [for sykkel] mener du det er størst behov for i Tønsbergområdet?’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har også blitt arrangert et åpent møte om gatebruksplanen i mai 2017 der innbyggere fikk anledning til å komme 
med sine tilbakemeldinger. For sykkel ble det gitt følgende input på hva som kunne forbedres i forhold til sykkel: 

• Bråstopp for sykkel ved brygga 
• Syklister sykler med høy fart gjennom Nordbyen 
• Utydelig hvor man skal gå og sykle mange steder i byen 
• Sykkelfelt med rød asfalt og sykkelbokser 
• Bedre kryssing for myke trafikanter i begge ender av Olav Trygvasonsgate 
• Bedre sykkelløsning i Mammutkrysset 
• Sykkelvei fra Kaldnes via sentrum og opp til sykehuset må være lett tilgjengelig 
• Tilrettelegging for sykkel – gjennomgående 
• Trafikkforholdene – negativt å krysse veier med stor trafikk 
• Sykkelvei gjennom byen uten hindringer 
• Dårlig kapasitet på gangbrua 
• Bedre fremkommelighet for sykkel 

Figur 3-4 viser svarene på spørsmålet ‘Generelt, hvilke tiltak [for sykkel] mener du det er størst 
behov for i Tønsbergområdet?’. Stolpediagrammet angir antall personer. (Kilde: SVV 2015) 
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4 Dagens infrastruktur for sykkel 

4.1 Infrastruktur for sykkel i Tønsberg sentrum 

Innenfor områdeavgrensningen til gatebruksplanen er hovedløsningen for sykkel at man sykler i kjørebanen sammen 
med bilene eller på fortau og i gågate sammen med fotgjengerne. Av egne sykkelanlegg finnes følgende (se Figur 
5-1); Slagenveien har en blanding av smale sykkelfelt og sykkelfelt på gangvei, Stoltenbergsgate har gang- og 
sykkelvei og sykling langs Brygga skjer på noe gang- og sykkelvei, men mest på område med gående og myldrende 
byliv. Kaldnesbrua og Kanalbroa fremstår som flaskehalser. 

Å etablere et sammenhengende nettverk for sykkel, hvor syklistene så langt det lar seg gjøre adskilles både fra 
biltrafikken og fotgjengertrafikken vil gjøre det tryggere og langt mer attraktivt å sykle. I Gatebruksplanen er det lagt 
føringer for nytt sykkelsystem. Det er tegnet ut et hovednett og et sekundærnett. Hovednettet er i stor grad knyttet 
til hovedaksene for sykkel som strekker seg ut av sentrum. I tillegg er det tegnet opp et sekundærnett som skal 
fungere mer lokalt og som adkomst til hovednettet. Maskevidden er på ca. 250 meter.  

Det finnes en del sykkelparkeringsplasser i Tønsberg sentrum. Det er ikke gjennomført en systematisk kartlegging av 
disse, men det kan se ut som at om antall anlegg er begrenset og at flere av disse ikke er gode. Ved 
jernbanestasjonen finnes det i dag en god del sykkelparkeringsplasser hvorav noen er under tak. I tillegg er det et lite 
rom for sykler som er låsbart og som kan brukes ved å kjøpe et abonnement. på dette. Det er pr. i dag ingen gode 
løsninger for f.eks. el-sykler. 

  

Figur 4-1 viser eksisterende sykkelanlegg 
og sykkelparkeringsplasser sentralt i 
Tønsberg sentrum. Gågatenettet er vist 
med grønt. (Kilde: Bypakke 
Tønsbergregionen 2016) 
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Kartet viser antall syklister og gående i den timen hvor det er flest som går og sykler i Tønsberg sentrum (Figur 5-2). 
Det er også gjennomført tellinger utenfor sentrum. De finnes her:  
http://www.easymapmaker.com/map/gs-tellinger-alle-1  

Figur 4-2 Antall gående og syklende for makstimen på tellepunkter i Tønsberg. (Kilde: Bypakke Tønsbergregionen 2016) 

 

http://www.easymapmaker.com/map/gs-tellinger-alle-1
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4.2 Infrastruktur for sykkel på innfartsårene inn mot sentrum 

4.2.1 Generelt om dagens 
infrastruktur 

Fortau, GS-veger og turveier er 
registrert i Nasjonal 
vegdatabank (NVDB). 
Registreringene omfatter 
anlegg uavhengig av vegeier. 
Kartet til høyre gjengir fortau 
(røde linjer) og GS-veger (blå 
linjer) i Tønsberg-regionen. Som 
det fremgår er det mange 
lange, sammenhengende GS-
veger som dekker store deler av 
Tønsberg-regionen. Noen av 
anleggene går gjennom 
tettbefolkede områder, som 
f.eks. gjennom lokalsentrene 
Eik, Presterød, Teie og Sem, 
mens noen av anleggene går 
gjennom lite tettbygde områder 
som f.eks. langs Semslinna og 
langs Helgerødveien til Verdens 
ende. 

Mer detaljerte kart for de fire 
innfartsårene er vist under 
kapitel 5.2.2. 

  

Figur 4-3 GS-veger (blå linjer) og 
fortau (røde linjer) i Tønsberg og 
Færder. NB! Forenklet visning som 
ikke omfatter alle anlegg.  
(Kilde: NVDB) 
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4.2.2 Tilbud for syklende langs hovedaksene inn mot Tønsberg sentrum 

Kartet nedenfor gjengir det som planprogrammet omtaler som «hovedaksene». Hovedaksene består hovedsakelig av 
4 ruter, med noen forgreininger, og følger de største innfartsårene til Tønsberg sentrum. Hovedaksene strekker seg 
ca. 5 km ut fra Tønsberg sentrum. Lilla hovedakse går til Eik, grønn hovedakse går til Tolvsrød, blå hovedakse går til 
Sem (med forgreining til Hogsnes), og gul hovedakse går til Teie, med forgreining til hhv Borgheim og Hjemseng.   

På disse hovedaksene det stort sett etablert anlegg for de syklende. Gang- og sykkelvei er den løsningen som er 
etablert på de fleste av hovedinnfartene, med unntak Stenmalen fra Eik hvor det er etablert en blanding av sykkelfelt 
på fortau og gang- og sykkelvei. Det er variasjoner i kvaliteten på anleggene. Ingen strekninger har etablert egne 
sykkelveier med fortau og det er mange kryssinger i plan på strekningene.  

På hovedinnfartsårene til sentrum er det i dag 300–400 syklister i døgnet (ÅDT). SVV har enkelte dager i 
sommerhalvåret registrert over 1 000 syklister på gang- og sykkelvegen.  Ved planlegging av fremtidige anlegg må det 
tas høyde for at godt over 1000 syklister for å nå en sykkelandel på 20 % (NTP 2014–2023). Nye sykkelanlegg må 
være tilrettelagt og dimensjonert for denne økningen. 

Per i dag er det flere flaskehalser for biler og busser inn og ut av sentrum på dagens vegnett. Det samme gjelder for 
gående og syklende. Eksempler på dette er Kanalbrua og gang- og sykkelbrua fra Kaldnes. Disse broene er ikke 
dimensjonert for å ta unna strømmen av myke trafikanter på en tilfredsstillende måte, hverken i dag eller i 
fremtiden. Statens vegvesen arbeider for tiden med å sjekke hva som er teknisk mulig å gjennomføre med tanke på 
en eventuell utvidelse av disse. Per nå er det konkludert med at Kanalbrua av tekniske grunner ikke lar seg utvide, 
men det for gang- og sykkelbrua fra Kaldnes ikke foreligger en endelig konklusjon. Begge broene vil være en del av 
hovednettet for syklende i fremtiden, uavhengig av hvor ny fastlandsforbindelse kommer. Det blir en utfordring å 
finne gode løsninger som gjør brokryssingene over Kanalen attraktive i fremtiden.  

For å konkretisere problemstillingen kan vi se litt nærmere på gang- og sykkelbroen fra Kaldnes. Broen er 3 meter 
bred og har ca. 3000 passeringer av gående og syklende i døgnet. Med denne trafikkmengden anbefaler 
sykkelhåndboka (Håndbok V122) separate anlegg for gående og syklende og en totalbredde på min. 5 meter for å 
håndtere trafikantstrømmen på en god og sikker måte.  

På de påfølgende sidene beskrives standard og kvalitet på infrastrukturen for sykkel på hver av de fire hovedaksene 
inn mot Tønsberg sentrum; 

  

Figur 4-4 
Hovedakser 
inn mot 
Tønsberg 
sentrum. 
(Kart-
grunnlag: 
Norges kart) 
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Eik: 
 
Det vises til Figur 5-5 hvor hovedaksen mot Eik er vist og delt opp i 
mindre strekninger utfra endringer i løsninger for sykkel.  

Vegen er forkjørsregulert.  Alle adkomstveger har nedsenket 
fortauskant. I vegkryss er det brostein som markerer fortsettelsen 
av fortau.  

Bredden på GS-løsningen varierer mellom 2,5-3 meter.  

Strekning 1: 
På den første strekningen fra krysset mellom Fv. 459 og Fv. 325 og 
oppover Fv. 325 i retning Eik er det tilrettelagt for sykling på 
fortau/GS-vei i form av at deler av fortauet på er markert som 
område for sykkel med rødt dekke (skiltet som GS-vei på deler av 
strekningen). Fortauet har en total bredde på opptil 3,5 meter. 

Strekning 2: 
I krysset med Eckersberggaten er det på vestsiden av vegen en 
løsning som leder syklisten et lite stykke inn i Eckersberggaten (12 
meter) for å komme inn på en GS-vei som begynner på andre siden 
av krysset. Herfra og opp til Grevinneveien er det tilrettelagt for å 
sykle på en form for fortauløsninger på begge sider av veien. 

Strekning 3: 
Fra Grevinneveien til Trudvangveien er det GS-vei på begge sider 
av strekningen, delvis på separat sykkelvei og delvis sykling på 
felles GS-løsning.  

Strekning 4: 
Fra Trudvangveien er det på vestsiden ikke noe tilbud for gående 
og syklende langsmed selve veien, men i stedet er GS-veien lagt 
gjennom et lite skogområde parallelt med veien. For å komme inn 
igjen på Eikeveien må man da krysse Hortensveien via en kulvert 
etter krysset Stenmalveien x Hortensveien, sykle rundt 3. Dammen 
(parallelt med strekning 5) og via avkjørselen til parkeringsplassen 
til Greveskogen vgs. før man igjen kommer seg på tilhørende GS-
vei langsmed Eikveien (strekning 5). Forbindelsen er ikke skiltet. 

Strekning 5: 
På østsiden av vegen er det en felles GS-veg. Dette er en ensidig 
løsning opp Eikveien og fram til adkomstvegen inn til Greveskogen 
videregående skole. Løsning på vestsiden er gjort rede for under 
strekning 4. 

Strekning 6: 
På neste del av strekningen er det i hovedsak valgt en tosidig 
løsning med GS-veg som er skilt fra veibanen med en grøntrabatt. 
GS-vegen er delvis asfaltert rødt for å markere deler av fortauet 
som et område for syklister. 

Strekning 7: 
Fra krysset med Sidsels vei er det ensidig felles GS-vei på vestsiden 
av veibanen også her er den skilt fra bilveibanen med en 
grøntrabatt. 

 

Installert sykkelteller på Stenmalen (2012–2016–) viser ingen 
tydelig samlet oppgang eller nedgang i antall syklister over tid.  

Figur 4-5 Strekningsoversikt for hovedaksen til Eik. 
Blå og rød signatur angir strekningsinndeling. 
(Kartgrunnlag: NVDB/vegkart.no) 
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Figur 4-6 GS-
veger (blå) og 
fortau (rød) 
langs 
hovedaksen 
mot Eik. 
(Kilde: NVDB) 
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Sem/Hogsnes: 
 
Strekning 1: 
Gjennom Nordbyen og forbi Kompetansebyggeren Vestfold er det veibanen som er tilbudet til syklistene. Veien er en 
blindgate.  

Strekning 2: 
Fra Nordbyen via Korten og til Sem er det ensidig GS-veg, med unnatk av en kortere strekning med tosidig løsningen 
mellom rundkjøringen ved Fjordgaten og Anton Jenssens gate og hovedkrysset på Korten (Fv. 308 x Fv. 300). Ved 
rundkjøringen i hovedkrysset (på Korten) er det planfri kryssing på GS-veg i på aktuelle kryssarmer. I øvrige 
rundkjøringer er det tilrettelagt for kryssing i plan i gangfelt på utvalgte kryssarmer. Adkomst til bussholdeplass ved 
Jarlsberg travbane fra gs-veien skjer i plan og er ikke tilrettelagt med gangfelt. I tillegg til en forholdsvis trafikkert 
adkomst til bensinstasjonen på Korten, er det noen få adkomstveger som krysser GS-vegen på strekningen. Bredden 
på GS-vegen er omtrent 2,4 meter. 

Strekning 3: 
Fra Rønningen og sørover frem til starten av Hogsnesbakken er det ensidig GS-veg på østsiden av vegen. Der det er 
bussholdeplass deler GS-vegen og bussholdeplassen arealet. Det er to kryss og en avkjørsel som krysser GS-vegen på 
strekningen.  

Strekning 4: 
Der Hogsnesbakken begynner er det systemskifte og syklisten har kun tilbud om å sykle i vegbanen/på utvidet 
skulder. På vestsiden er veibanen markert slik at det gjenstår en smal asfaltstripe på utsiden av veibanen. Dette er 
tilbudet for gående og syklende. 

 
Installert sykkelteller på Auli (2012–2017) viser samlet sett tendenser til en svak nedgang i antall syklister over tid 
med unntak av for vintermånedene der antall syklister har økt noe. 

Ny sykkelteller planlegges utplassert på bysiden av Nordbyen (høsten 2017).   

Figur 4-7 Strekningsoversikt for hovedaksen langs Semslinna. Blå og rød signatur angir strekningsinndeling. (Kartgrunnlag: NVDB) 
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Figur 4-8 GS-veger (blå) og fortau (rød) langs hovedaksen mot Sem og Hogsnes. (Kilde: NVDB/vegkart.no) 
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Presterød/Tolvsrød: 
 
Strekning 1: 
Slagenveien er forkjørsregulert. På den første delen er det GS-veg på vestsiden som er skilt fra veibanen med grønt-
rabatt. GS-vegen er delvis asfaltert rød for å markere at deler av GS-vegen er for syklister. Bredden på GS-vegen er på 
rundt 2,5 meter. På østsiden er det et sykkelfelt som er omtrent 1 m i bredden. Sykkelfeltet er ikke skiltet. 

Krysset Slagenveien x Halfdan Wilhelmsensallé er en rundkjøring. Det er ikke lagt opp til noen egne løsninger for 
syklende i krysset.  

Strekning 2: 
På strekningen mellom Slagenveien x Halfdan Wilhelmsensallé og Ringveien er det kun lagt til rette for myke 
trafikanter på nordsiden av veien i form av en ca. 3,7 meter bred GS-veg. På sørsiden stopper GS-vegen ved 
innkjøringen til handelsområde. Det er et gangfelt i forbindelse med rundkjøringen.  

Strekning 3: 
Ved rundkjøringen mot Ringveien går fortauet opp på en bro som lander ved innkjøringen til Kilden kino. Broen har 
en bredde på omtrent 4 meter.  

Strekning 4: 
Langs Valløveien (prestrødbakken) opp til Presterødkrysset er det et ensidig tilbud for syklende på nordsiden av 
vegen. Det er en GS-veg som er skilt fra vegbanen med vekselvis støyskjerm, rekkverk og/eller grønnrabatt. Ved to av 
bussholdeplassene går GS-vegen mellom lehuset og vegbanen, mens den på en bussholdeplass er går på baksiden av 
lehuset. GS-vegen har en bredde på omtrent 2,6 meter. I krysset ved Presterød er det ingen anlegg spesielt for 
syklister. Kryssing av kjørebanen skjer i plan i gangfelt (signalregulert). Det er mange kryss/avkjørsler på strekningen. 

OBS! Reguleringsplan for utvidelse av Prestrødbakken inkludert ombygging av Prestrød-krysset og bygging av ny GS-
veg fra Presterødkrysset til Olsrødkrysset er vedtatt. I prosjektet ligger også sykkelvei med fortau ned 
Presterødbakken.   

Strekning 5: 
Inn mot og forbi Prestrødkrysset er gående og syklende skilt med en ikke-avvisende kant. På vestsiden av krysset 
føres denne under vegen i kulvert. Ved første vegkryss på Valløveien går det fra ensidig til tosidig løsning får gående 
og syklende i form av en 3 meter bred GS-veg med ensfarget asfalt, skilt fra vegen med en grøntrabatt. Herfra og 
langs resten av strekningen skjer kryssing av vei i plan via gangfelt. Ved bussholdeplassene deler GS-vegen og 
bussholdeplassen på plassen. Strekningen har uklare vikepliktsforhold med mange kryss/avkjørsler. 

 
 
Installert sykkelteller (2012–2017) på Presterød viser jevnt over en mangedobling i antall syklister de siste årene med 
et tydelig skifte fra og med mai 2015. Økningen er markant for alle årstider. 

Ny sykkelteller planlegges utplasser ved brua på Kilen (høsten 2017) 

  

Figur 4-9 Strekningsoversikt for hovedaksen til Presterød. Blå og rød signatur angir strekningsinndeling. (Kartgrunnlag: NVDB) 
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Figur 4-10 GS-veger (blå) og fortau (rød) langs hovedaksen mot Presterød/Tolvsrød. (Kilde: NVDB/vegkart.no) 
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Nøtterøy:  
 

Strekning 1: 
Over Kanalbrua er det tosidig GS-veg. Bredden på 
disse er i overkant av 2 meter.  

Strekning 2: 
På Nøtterøyveien er det ensidig løsning. På 
vestsiden er det GS-veg skilt fra vegbanen med 
grøntrabatt, grøft eller autovern. På østsiden er 
det fortau på omtrent 2 meter.  

Strekning 3: 
Strekningen har tosidig GS-vei. Det er en 
avkjørsel (til/fra bensinstasjonen) som krysser 
GS-veien på østsiden. 

Strekning 4: 
På den neste strekningen er det GS-veg på 
vestsiden og fortau på østsiden fram til 
Røsselgata. Mellom Røsselgata og 
Skarphagaveien fortsetter fortauet på østsiden, 
mens GS-veien på vestsiden erstattes av en 
kombinert GS-vei og adkomstvei (Kirkeveien) 
frem til Skarphagaveien.  

Videre sørover (sør for strekning 4) og frem til 
Borgheim er det ensidig GS-vei på østsiden av 
veien som er skilt fra veibanen med grøft. På siste 
strekningen inn mot krysset på Borgheim er det 
tosidig GS-vei 

Strekning 5: 
For den andre hovedåren ut mot Nøtterøy er det 
tosidig løsning med delvis fortau delvis GS-vei 
skilt fra vegbanen med grønn rabatt forbi Teie 
sentrum.  

Strekning 6: 
Deretter blir det ensidig GS løsning på vestsiden 
av vegbanen. Denne benyttes også mye til kjøring 
til eiendommene. Ved bussholdeplassene deler 
GS-vegen areal med bussholdeplassen. 
 
 
 
Installert sykkelteller på Kanalbrua (2012–2016/17) viser ingen tydelig samlet oppgang eller nedgang i antall syklister 
over tid, mens installert sykkelteller på Nøtterøyveien (2012–2016/17) viser samlet sett tendenser til oppgang i antall 
syklister over tid for hele året. 
 
 
Nedenfor følger noen hovedfunn fra Teie (SVRS 2017b): 

• Telling av gående/syklende på Teie torv; De fleste syklende trillet ikke sykkelen over, men sykler over. 
Syklister benyttet hovedsakelig GS-veg/fortau. Kun et par syklister holdt høy fart og syklet i vegbanen. 
Øvrige syklister holdt lavere hastighet tilpasset GS-veg/fortau. 

• Registrering av sykkelparkeringer på Teie; 53 tilrettelagte hvorav 24 stk. (45 %) var opptatt. 8 sykler parkert 
andre steder. Flere av de tilrettelagte sykkelparkeringsplassene var plassert på lite attraktive plasser, som 
kan bidra til at de ikke blir tatt i bruk. Enkelte var også plassert på steder hvor de var vanskelige å få øye på. 
Det var ikke tilrettelagt for sykkelparkering i tilknytning til bussholdeplassene på Teie torv.  

Teie 

Figur 4-11 Strekningsoversikt for hovedaksen mot Nøtterøy. Blå og 
rød signatur angir strekningsinndeling. (Kartgrunnlag: NVDB) 
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Figur 4-12 GS-veger (blå) og fortau (rød) langs hovedaksen mot Nøtterøy. (Kilde: NVDB/vegkart.no) 
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5 Potensiale for økt sykkelbruk 
Hensikten med å vurdere potensialet for økt sykkelbruk er å etablere et grunnlag for strategiske vurderinger om 
virkemidlerbruk og gjennomføring av tiltak. Vurdering av potensial er gjort ved å vurdere brukeratferd, reiseformål, 
geografi. I tillegg er andre relevante temaer vurdert avslutningsvis i kapittelet. 
 

5.1 Tønsbergsyklisten 

Tall fra RVU 2013/2014 (se Figur 4-1) kommer det frem at sykling har en andel på 7 prosent av alle reiser i Tønsberg-
regionen. Ut i fra gjennomførte intervjuer (Se kap. 3) med innbyggere i Tønsberg kommune kommer det frem at om 
lag halvparten av de spurte sykler en eller flere ganger i uken i sommerhalvåret. 4 av 5 av de spurte er åpne for å 
bruke sykkelen mer. Dette er positive tilbakemeldinger når det skal planlegges for økt sykkelbruk. 

Den typiske Tønsbergsyklisten i dag bruker sykkelen på fritiden og til trening, men i mindre grad til jobb og skole – 
selv om de viktigste alderssegmentene knyttet til arbeid og skole har en høyere sykkelbruk på disse områdene. 

Ser vi bort i fra trening og helgeturer, så er det de korte turene som dominerer. Gjennomsnittslengden på en 
sykkeltur i Tønsberg er 5,5 km og varer 19 minutter, men dette snittet trekkes kraftig opp av lange helgeturer og 
treningsturer. Lengden på en sykkeltur i hverdagen er derfor sannsynligvis lang kortere. Noe som også underbygges 
av at gjennomsnittlig reisevarighet på sykkel er 14 minutter for arbeidsreiser, 11 minutter for skolereiser og 11 
minutter for fritidsærender. 

Svarene om hva som skal til for å sykle mer er ikke entydige, men fokuset på forbedring av infrastruktur både i form 
av tilrettelegging og kvalitet peker seg ut. 
 

5.2 Generelt om sykling og sykkelbruk 

Som bakgrunn for analysene og vurderingene av sykkelatferd og sykkelbruk gjengis også under relevante nasjonale 
data.  
 

5.2.1 Reiselengde (km) 

Med hensyn til hva som kan defineres som ‘kort avstand’, kan man støtte seg på tall fra den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen (TØI 2014) som viser dagens reiser;  

«Sykling er mest vanlig på reiser som er mellom 500 meter og 4 km lange. Andelen sykkelreiser av alle reiser har økt 
noe på reiser over 500 meter siden 2009. Økningen har imidlertid vært størst på reiser mellom 500 meter og 3 km.»  

 

  

Figur 5-1 Prosentvis fordeling av lengde på sykkelreiser (Kilde: TØI 2014). 
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5.2.2 Hastighet 

Gjennomsnittlig hastighet for arbeidsreise på sykkel er målt til 19.4 km/t, mens snitthastighet for alle typer turer 
samlet er 16,3 km/t (se Figur 6-2). Samtidig vet vi at andelen voksne menn som sykler er størst i dagens situasjon, og 
at disse i snitt sykler raskere enn kvinner og barn (se Figur 5-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.3 Dimensjonerende tall for vurdering av potensial 

Med utgangspunkt i TØI sin undersøkelse av gjennomsnittlige sykkelhastigheter (TØI 2017) vurderes det at 
dimensjonerende hastighet for vurdering av potensial for sykkelreiser bør være 17 km/t.  

Forholdet mellom dimensjonerende hastighet (17 km/t) og en alminnelig lengde på sykkeltur i hverdagen (inntil 4 
km) tilsier at en typisk sykkeltur har en varighet på inntil 14 minutter – dvs. et om lag et kvarter. Dette stemmer godt 
med typiske varigheter på sykkelturer i Tønsberg (en arbeidsreise er 14 minutter, en skolereise 11 minutter og et 
fritidsærend 11 minutter). 

Målgrupper og områder med høyest potensial for økt sykkelandel vil kunne vurderes med dette som utgangspunkt – 
4 km / 15 min. 

 

  

Figur 5-3 Variasjon i hastighet med alder og kjønn (Kilde: TØI 2017) 

Figur 5-2 Variasjoner i hastighet etter reiseformål. (Kilde: TØI 2017) 



Side 31 av 69 

5.3 Områder med potensial for økt sykkelbruk 

Effekten av sykkeltilrettelegging vurderes som høyest i områder med høy tetthet av målpunkter og boliger, og 
områder innenfor 15 minutter sykkelavstand fra de viktigste målpunktene. 

I de følgende avsnittene brukes enkle GIS-analyser for å vurdere potensialet for bruk av sykkel på sentrumsrettede 
reiser, arbeidsreiser og skolereiser. 
 
GIS-analysene tar utgangspunkt i angitte dimensjonerende tall fra kap. 6.2. 

5.3.1 Potensiale for sentrumsrettede sykkelreiser 

GIS-analysen nedenfor (Figur 6-4) viser sykkeltid i minutter innenfor tidssoner på 5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter, 
samt antall bosatte innenfor de ulike sonene. Basert på denne analysen kan ca. 33 % av bypakkens befolkning 
(26.100 innbyggere) potensielt sykle til Tønsberg torg på under 15 minutter. Ca. 60 % av bypakkens befolkning 
(50.400 innbyggere), kan potensielt sykle til torget på mindre enn 25 minutter. Analysen viser sykkelavstand til 
sentrum (Tønsberg torg) ved en hastighet på 16 km/t. 

Analysen viser at en stor del av befolkingen i Tønsberg-regionen har akseptabel sykkelavstand til torget. Samtidig vet 
man at sykkelandelen for Tønsberg-regionen ikke er høyere enn 7 % (RVU-data fra SVRS 2013/2014). Dette antyder 
et betydelig potensial for flere sentrumsrettede sykkelreiser i de to kommunene (Tønsberg og Færder).  

 
 

  

Figur 5-4 viser rekkevidde for syklende 
for 5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter 
med en gjennomsnittshastighet på 16 
km/t (ATP-modell). Tegnforklaringen 
angir antall bosatte innenfor hver 
tidssone. Blå sirkel viser 3 km radius 
til Tønsberg torg. (Kilde: Bypakke 
Tønsbergregionen 2016) 
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5.3.2 Potensiale for arbeidsreiser med sykkel 

Figur 6-5 viser arbeidsplasskonsentrasjoner i Tønsberg sentrum (blå sirkler), samt hvilken infrastruktur som vil kunne 
få økt sykkeltrafikk knyttet til arbeidsreiser. Analysen viser at potensiale for sentrumsrettede arbeidsreiser med 
sykkel er stort dersom man får på plass attraktive sykkelløsninger på viktige innfartsårer inn mot og gjennom 
sentrum.  

Med utgangspunkt i de tre størst angitte arbeidsplasskonsentrasjonene angitt i Figur 6-5 (Korten, sykehuset og 
området rundt Tønsberg torg) er det utført en enkel GIS-analyse som viser hvilke områder som har hhv. 10 og 20 
minutters sykkelavstand til disse arbeidsplassene med en snitthastighet på 17 km/t, se Figur 6-6. Nyanser av 
lysegrønt angir 10 minutters sykkelavstand til en eller flere av de tre arbeidsplasskonsentrasjonene, mens nyanser av 
mørkegrønt angir 20 minutters sykkelavstand til en eller flere av de tre arbeidsplasskonsentrasjonene.  Som figuren 
viser dekker dette store deler av de tettest bebygde områdene i de to kommunene, noe som indikerer et stort 
potensiale for bruk av sykkel på sentrumsrettede arbeidsreiser.  

 

 

 

  

Figur 5-5 viser 
sykkelpotensiale for 
arbeidsreiser til Tønsberg 
sentrum. Analysen er 
generert fra GIS, og 
kobler sammen hvor folk 
bor og hvor de jobber. 
Faktor for avstand og 
terreng er lagt inn. 
Kartet viser at de samme 
innfartsårene som er 
gunstige for bil også er 
gunstige for sykkel, da 
disse er raskeste vei inn 
til sentrum. (Kilde: 
Bypakke Tønsberg-
regionen 2016) 
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Figur 5-6 viser rekkevidde for syklende for 10 (mørkegrønne nyanser) og 20 minutter (lysegrønne nyanser) med en 
gjennomsnittshastighet på 17 km/t fra sykehuset, Korten (diverse statlige og private enheter) og Tønsberg torg.  
(Kilde: sykledit.no) 
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5.3.3 Potensialet for bruk av sykkel til og fra skolen 

Figur 6-7 viser rekkevidde fra ca 3 (grønt) til ca. 9 minutter (rødt) med sykkel fra alle grunnskolene i de to 
kommunene med en sykkelhastighet på 17 km/t. Som figuren viser gir dette god dekningsgrad for størstedelen av 
begygd areal i de to kommunene, noe som (forutsatt gode, trygge sykkeløsninger) indikerer et betydelig potensiale 
for sykling til barne- og ungsdomsskolene i innenfor bypakkekommunene Tønsberg og Færder. 

Etablering av hjertesoner kan være konkret tiltak som bidrar til å øke sikkerhet og trygghet for gående og syklende til 
skoen. 

Bilrestriktive tiltak, holdningsskapende tiltak og mindre fysiske tiltak knyttet til sykkelparkering og utbedring av kryss i 
nærområdet vil kunne ha effekt på sykkelbruk på skolereiser. Holdningsskapende tiltak rettet mot barn og skolereiser 
er nærmere omtalt i fagnotatet Holdningsskapende arbeid, mobilitetsplanlegging og ITS. 

Med bakgrunn i rammene og nivået for utredningen er konkrete vurderinger knyttet til veier og ferdselsårer rundt 
den hver enkelte skole ikke vurdert. Dette vil kunne være et oppfølgingsarbeid knyttet til satsing på økt sykkelnbruk 
blant barn og bruk av sykkel til skolereiser.    

 

 

  

Figur 5-7 Figuren tar 
utgangspunkt i en GIS-
analyse for gangavstand til 
grunnskolene i kommunene 
Tønsberg og Færder. 
Tegnforklaringen er justert 
til å angi riktig tidsbruk for 
sykkel ved sykkelhastighet 
17 km/t.  
(Kilde: Statens vegvesen) 

ca. 3  
ca. 4-5  
ca. 6  
ca  9  
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5.3.4 Potensialet for bruk av sykkel på innfartsreiser til stasjonen  

Figur 6-8 viser rekkevidde på 10 (mørkegrønn) og 20 minutter (lysegrønn) med sykkel fra Tønsberg stasjon med en 
hastighet på 17 km/t. Som figuren viser dekker dette hele sentrum, samt store deler av de øvrig tettest bebygde 
områdene i de to kommunene, noe som indikerer et betydelig potensiale for bruk av sykkel til og fra stasjonen. 

 

 

  

Figur 5-8 viser rekkevidde for syklende for 10 (mørkegrønn) og 20 minutter (lysegrønn) med en gjennomsnittshastighet på 17 
km/t fra stasjonen. (Kilde: sykledit.no) 
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5.4 Andre vurderinger 

5.4.1 Potensialet for bruk av el-sykkel 

Generelt om el-sykkel 
TØI har skrevet en rapport om el-sykkelbruk fra 2014; ‘El-sykkel – hvem vil kjøpe dem og hvilken effekt har de?’. 
Rapporten baserer seg på en større undersøkelse av folks sykkelbruk, barrierer for bruk, samt et forsøk med utlån av 
el-sykler til utvalgte respondenter. 

Undersøkelsen viste at noen av de viktigste aspektene for folks valg av reisemåte var tidsbesparelse og komfort, og i 
dette ligger det et potensial for å øke interessen for el-sykkel. Hvis man med el-sykkelen kan overbevise folk om at de 
kan spare tid, og ha en komfortabel reise, vil det kunne være store muligheter for å få mange reisende fra 
motoriserte transportmidler og over på sykkel. 

Mer detaljerte funn fra rapporten er gjengitt nedenfor; 

 
Hvem er så de potensielle kjøperne i el-sykkelmarkedet i Norge?  

• Størst interesse for å kjøpe el-sykkel i de yngste aldersgruppene, men at de eldre er de mest betalingsvillige.  
• Det er de som sykler minst som er mest interessert i å kjøpe en el-sykkel, med en liten nyansering: De som 

sykler litt er mer interessert enn de som ikke sykler i det hele tatt. Dette kan altså tas som en indikasjon på 
at el-sykkelen i liten grad vil føre til en reduksjon i vanlig sykling, men i stor grad hente reisende over fra 
andre transportmidler. 

• På spørsmålet «Hvis du skulle kjøpt en sykkel i dag, ville du vurdert el-sykkel?» svarte en tredjedel av 
deltagerne i undersøkelse at de ville vurdert el-sykkel (absolutt og kanskje), en tredjedel var tvilende (tror 
ikke det og vet ikke), og en tredjedel var kategorisk imot (nei, helt sikkert ikke). Flere kvinner (33 prosent) 
enn menn (28 prosent) oppgir at de ville vurdert (absolutt og kanskje) å kjøpe el-sykkel. 

• Interessen for å kjøpe el-sykkel var størst hos dem som oppga ‘fysisk anstrengelse’ og/eller ‘bratte bakker’ 
som hindre for å sykle i hverdagen eller til/fra jobb. Blant dem som enten har oppgitt ‘fysisk anstrengelse’ 
eller ‘bratte bakker’ som hinder vurderte 36 % i å kjøpe el-sykkel, mot 46 % blant dem som oppgir begge og 
23 % blant dem som ikke oppgav hverken ‘fysisk anstrengelse’ eller ‘bratte bakker’ som et hinder for å 
sykle. 

 
Hvor mye økt sykling kan el-sykler skape, og hvor mye kan de bidra til å redusere biltrafikk?  

• Både antall km og andel reiser som ble gjort med (el-)sykkel økte hos gruppen som fikk låne el-sykkel slik at 
sykling utgjorde nær halvparten av deres reiste km (en økning på 22 prosentpoeng). Den største 
overgangen skjedde i form av færre kollektivreiser, men også andel bilreiser gikk noe ned.  

• Hos gruppen som fikk låne el-sykkel økte andelen av transportarbeidet som blir foretatt med sykkel, øker 
27 % til 45 %, altså nesten en fordobling. Andelen av transportarbeidet med bil falt fra 54 % til 45 %, men 
denne endringen er ikke signifikant. Andelen som foregikk med kollektivt falt fra 13 til 4 %. Det var ingen 
endring i omfanget av gåing. Hos kontrollgruppen ble det ikke registrert noen endringer i transportarbeidet.  

  
Hvilken rolle kan el-sykler spille for å overkomme folks barrierer mot sykling?  

• De vanligste hindrene folk oppgav mot det å sykle var strukturelle forhold som dårlige sykkelveier, 
værforhold og at det oppleves utrygt. Disse barrierene kan ikke el-sykkelen overkomme, men for forhold 
som at det er fysisk anstrengende, bratte bakker og at man blir svett ligger det et potensial.  

• De som hadde testet el-sykkel oppgav i størst grad å utnytte den ekstra kraften som motoren ga til å sykle 
fortere i oppoverbakker, deretter til å bruke sykkelen som før, men med mindre energibruk (mindre svett). 
Blant dem som oppgir bratte bakker og fysisk anstrengelse som hinder for å sykle vil nærmere halvparten 
vurdere å kjøpe el-sykkel. 

• Deltagerne i forsøket, ble etter at de hadde levert inn syklene, spurt om hvordan de hadde brukt sykkelen, 
og om deres opplevelse av den. De fleste (72 %) hadde brukt sykkelen primært til jobbreiser. El-sykkelen 
hadde også ført til økt sykkelbruk blant deltagerne. Dette var noe de også selv var klar over: 77 % oppga at 
sykkelen hadde ført til at de sykler oftere enn før, og 56 % sa at sykkelen førte til at de syklet lenger turer 
enn før. 
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• Forsøks-deltagerne ble også spurt «Er noen av følgende forhold et hinder for at du kommer til å kjøpe 
elsykkel?» Ikke overraskende er prisen det klart største hinderet for de som deltok. Deretter følger frykten 
for at den skal bli stjålet. Men betalingsvilligheten for en el-sykkel økte betydelig hos dem som hadde testet 
el-sykkelen (fra 2600 kr. til 4150 kr). Denne endringen er signifikant større enn den endringen vi ser i 
kontrollgruppen. Det å prøve en elsykkel har altså hatt en klart positiv effekt på deltagernes betalingsvilje 
for en slik sykkel. 

Kilde: Fakta/funn i teksten over er hentet fra TØI’s rapport om el-sykkel fra 2014 (TØI 2014b),  
selve teksten ble utarbeidet ifm. Byutredning Kristiansandregionen (Norconsult 2017). 

   

Økt rekkevidde med el-sykkel i Tønsberg 
Figur 6-9 nedenfor viser tidsbruk for el-sykkel (batterikapasitet 300Wh og medium egeninnsats) til utvalgte tettsteder 
målt i minutter fra Tønsberg sentrum (Torget). Merk at analysen tar høyde for stigningsforhold og at tidsbruk i 
motsatt retning (dvs. inn mot sentrum) derfor ikke nødvendigvis vil samsvare med oppgitte tall. For målpunkt nærme 
sentrum og/eller på strekninger med liten stigning er differansen i tidsbruk liten, mens den på lengre strekninger 
og/eller på strekninger med større høydeforskjeller er betydelig.  

Bakgrunnskartet viser rekkevidde for (trå)sykkel for 10, 20, 30, 40, 50 og 60 minutter.  

 

  

Figur 5-9 viser tidsbruk med 
el-sykkel (med batteri-
kapasitet 300Wh og medium 
egeninnsats) fra Tønsberg 
sentrum (Torget) til utvalgte 
tettsteder, sammenlignet med 
rekkevidden for vanlig 
(trå)sykkel ved gjennomsnitts-
hastighet på 17 km/t. 
Bakgrunnskartet viser 
rekkevidde for (trå)sykkel for 
10, 20, 30, 40, 50 og 60 
minutter (Kilde: sykledit.no). 
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5.4.2 Håndtering av andre elektriske fremkomstmidler enn el-sykler 

Av andre elektriske fremkomstmidler som er blitt tatt i bruk de siste årene finnes blant annet ståhjuling, 
motordreven sparkesykkel, motordrevet rullebrett og el-hjul.  

Omfanget av bruken av disse fremkomstmidlene er per i dag marginale, og det finnes heller ingen indikasjoner på at 
bruken av disse som transportmidler vil øke i en slik grad at de vil måtte vurderes på lik linje som sykkel i nær framtid. 
Det vurderes dermed at det ikke er behov for særskilte tiltak for håndtering av disse fremkomstmidlene. Dersom 
omfanget av bruken skulle øke dramatisk de neste årene vurderes det at det i første omgang er tiltak knyttet til lover, 
regelverk og regulering av bruk som vil være aktuelle. Denne temaplanen omfatter ikke den type tiltak. 

 

5.4.3 Potensialet for vintersykling 

Potensialet for vintersykling er knyttet til andelen som sykler generelt. 

• En andel av de som velger å sykle de andre årstidene, vil også velge å sykle vintertid. Dersom flere velger å 
sykle resten av året, er potensialet for vintersykling større. 

Samtidig opplever mange at terskelen for å sykle vinterstid er større enn resten av året pga. mer krevende 
kjøreforhold med tidvis glatte veier og varierende driftskvalitet, samt større behov for påkledning og annet utstyr 
som f.eks. piggdekk. Dette m.m. fører til et stort frafall vinterstid.  

En reisevaneundersøkelse for Oslo (Oslo kommune 2016a) viser f.eks. at 1 av 3 sykler minst en gang i uka om 
sommeren, mens om vinteren er det kun 1 av 20 som gjør det samme. Dette er ikke tall fra Tønsberg/Færder, men 
det vil være rimelig å anta et tilsvarende størrelsesforhold her. Se også Figur 6-10 for sesongvariasjoner for 
transportmiddelfordeling gjennom året i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme etter kommunesammenslåing.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Den samme undersøkelsen fra Oslo viser at misnøyen med vedlikeholdet av sykkelveinettet på vinterstid er stor, og 
dermed en del av forklaringen på det store frafallet. Blant annet på bakgrunn av disse funnene har Oslo kommune 
økt satsingen på vinterdrift betraktelig de siste årene, og oppnådd gode resultater. Nye tall fra Oslo kommune viser 
at sykkeltilrettelegging og forbedret vinterdrift de siste årene har hatt stor betydning for vintersykling. 
Sykkeltellepunktene i kommunen viser en trafikkøkning på om lag 80% de siste to årene (Sykkelprosjektet, Oslo 
kommune), mot 18% trafikkøkning i sum for perioden. 

Andelen sykkelturer vinterstid avhenger altså av de samme faktorene som resten av året, nemlig bedre 
tilrettelegging. Flere syklister generelt vil kunne føre til flere som også velger å sykle om vinteren. Den ene faktoren 
som vil kunne påvirke dette spesifikt er god vinterdrift av de viktigste traseene. 
 

Figur 5-10 
Transportmiddel-fordeling 
gjennom året for 
kommunene Tønsberg, 
Nøtterøy og Tjøme etter 
kommunesammenslåing. 
(Kilde: RVU-data fra SVRS 
2013/2014) 
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5.4.4 Holdningsskapende tiltak og mobilitetsplanlegging 

Ved siden av tilrettelegging med fysiske tiltak og drift knyttet til utpekte områder og målgrupper, vil også 
holdningsskapende tiltak og mobilitetsplanlegging kunne spille en rolle. Dette temaet er behandlet i et eget fagnotat. 

Sentrale konklusjoner for disse temaene er: 

Skoler, større offentlige og private virksomheter og arbeidsplassklynger bør være viktige målgrupper for 
kampanjer og mobilitetsplanlegging. Felles for disse reisene er at de foregår omtrent på samme tid og mellom de 
samme stedene hver dag. Det gjør at disse reisene er forutsigbare på en helt annen måte enn hva de fleste andre 
daglige reiser er. Forutsigbarheten betyr at dette er reiser som det er mulig å planlegge og tilrettelegge for, til en viss 
grad. 

Planlegging av kampanjer og mobilitetstiltak bør skje som en integrert del av transportplanleggingen og endringen 
av transporttilbudet. Kunnskap om målgrupper og effekt av tiltak for avgrenset målgruppe fremskaffes gjennom 
involvering av sluttbruker. Det er først og fremst når mulighetene endrer seg, når konteksten blir endret, at en kan bli 
mer bevisst om egne reisevalg og være lettere tilgjengelig for ny informasjon om nye transportmuligheter. 

Samtidig satsing på tiltak og kampanjer er avgjørende. Erfaringer med mobilitetsplanlegging har vist at en satsing 
utelukkende på myke tiltak som informasjon og appellering alene har ganske kort levetid. Den samtidige satsingen på 
harde og myke transporttiltak ser ut til å være avgjørende. Det har vist seg at rene kampanjer eller en mer 
appellerende mobilitetsplanlegging ofte blir ganske kraftløs alene uten i sammenheng med andre større 
transportpolitiske grep som ny infrastruktur, nye prisvirkemidler og ikke minst ny informasjonsteknologi. 

Dokumenter og kommuniser effekten av tiltak. Det er en stor fordel å kunne dokumentere endringer i reisevaner og 
de samlede miljøeffektene. En evaluering av (kostnads)effekten og utslippsreduksjoner er nyttig både for den 
virksomheten tiltakene er knyttet til og samfunnet for øvrig. Bruk og analyse av målindikatorer er også et 
kommunikativt politisk virkemiddel, som tilbyr så vel fakta som oppmerksomhet. Indikatorer setter dagsorden, bidrar 
til ‘benchmarking’ og diskusjon av mål og virkemidler. Sammenhengen mellom restriktive tiltak og effekt og gevinst, 
og synliggjøringen av denne sammenhengen, er også avgjørende for brukernes aksept av tiltaket, eksempelvis nye 
avgifter. 

 

5.5 Erfaringer fra europeiske byer 

Det er utfordrende å finne gode sammenliknbare eksempler til etterfølgelse fra andre europeiske byer. Byene med 
høyest sykkelandel i eksempelvis Danmark og Nederland har det til felles at det har vært satset på 
sykkeltilrettelegging og bilrestriktive tiltak i indre byområder siden 70- og 80-tallet.1 

Erfaringer fra byer med høy sykkelandel i Europa er at langvarig prioritering av syklende i planlegging av byområder, 
transporttiltak og gateutforming gir effekt. 

Studier viser også at utbygging og utbedring av sykkelinfrastruktur påvirker atferd og andelen som velger å bruke 
sykkel2  

Transport of London gjennomførte i 2014 en omfattende «best practice study»3 på tvers av en rekke europeiske 
byer. Studien peker på at det som preger byer med høy sykkelandel utover langvarig politisk og økonomisk satsing er 
trygge løsninger og sammenhengende nett med god fremkommelighet, der også bilrestriktive tiltak er en viktig del av 
sykkelsatsingen. 

                                                                    
 

1 Det er i motbakke det går oppover, Arkitektur N 2017 – C. O. Evju 
2 Theorising and testing environmental pathways to behaviour change: natural experimental study of the perception and use of new 
infrastructure to promote walking and cycling in local communities, BMJ Open/University of Cambridge 2015 - Jenna Panter, David Ogilvie, 
m.fl. 
3 international cycling infrastructure best practice study, Transport of London 2014 – Urban movement, Phil Jones asscosiates m.fl. 
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Studien konkluderer med at følgende faktorer og forutsetninger var sentrale og til stede i byer som hadde høy 
sykkelandel eller en forpliktende satsing på sykkel: 

1. “There is strong, clear political and technical pro-cycling leadership which is supported through all parts of 
the lead organisation. 

2. Cycling is considered an entirely legitimate, desirable, every day, ‘grown up’ mode of transport, worthy of 
investment, even if current cycling levels are comparatively low. 

3. Increasing cycle mode share is part of an integrated approach to decreasing car mode share. There is no 
intended overall abstraction from walking and public transport; and improving cycle safety and convenience 
is not intended to diminish pedestrian safety and convenience.  

4. Loss of traffic capacity or parking to create better cycling facilities, while often a considerable challenge, is 
not a veto on such action.  

5. There is dedicated, fit-for-purpose space for cycling, generally free of intrusion by heavy and fast motor 
vehicle traffic. In cities where the aim is to grow cycling rapidly, simple, cheap and effective means of 
securing this space have been used as first steps, with more permanent solutions following in due course. 

6. There is clarity about the overall cycling network (including planned future development), with 
connectedness, continuity, directness and legibility all being key attributes 

7. There is no differential cycle route branding, simply three principal types of cycle facility that make up well-
planned and designed cycle networks: 

a. Paths/tracks/lanes on busier streets which provide a degree of separation from motor vehicles that 
is appropriate to motor traffic flows/speeds and the demand for cycling.  

b. Quiet streets/’bicycle streets’ with 30kph/20mph or lower speed limits and often restrictions on 
motor vehicle access, particularly for through movements. 

c. Cycleways/‘greenways’ away from the main highway (e.g. bicycle-only streets, paths in parks and 
along old railway lines and canals), but still well connected to the rest of the network at frequent 
intervals. 

8. There is clear, widely-accepted and routinely-used guidance on the design of cycling infrastructure.  
9. The frequency of occasions when cyclists need to give way or stop is minimised. This means that people 

cycling are able to make steady progress at a comfortable speed. 
10. At least subjectively, where the cycle mode share is greater, the driving culture (and indeed city culture 

generally) is more respectful of the needs of cyclists. Local traffic laws often play a part in this. 
11. Making better provision for cycling, even in the most well-cycled cities, is an ongoing challenge; with growth 

in cycling, and of city populations as a whole, requiring clear forward planning.” 

Klimatiske, topografiske og fysiske forhold vil variere fra by til by, men det antas at faktorene som er nevnt over vil 
være relevante uavhengig av dette. 

 

5.6 Hvordan bygge en sykkelkultur? 

Det finnes ingen klar definisjon på hva en sykkelkultur er. Som utgangspunkt for å omtale dette begrepet legges det 
til grunn at en by med en god sykkelkultur er en by med relativt høy sykkelandel der sykkelen som framkomstmiddel 
har en egen plass i trafikkbildet. Disse byene kjennetegnes også ved at valg av sykkel som fremkomstmiddel er 
akseptert, anerkjent og normalisert på lik linje med andre fremkomstmidler, og at syklistenes atferd i trafikken er 
forutsigbar. Alle disse faktorene er gjensidig avhengige av hverandre. 

Å bygge en sykkelkultur handler langt på vei om å øke andelen syklende. Dette vil være grunnlaget for at de andre 
faktorene utvikler seg i takt med hverandre. Slik sett kan man si at det å bygge en sykkelkultur er det samme som å 
gjennomføre tiltak som sikrer økt andel syklende. Utpeking av målgrupper og satsingsområder vil være med på å 
definere hva slags kultur man bygger, med hensyn verdier, normer og regler.  

Bygging av sykkelkultur krever jevn og høy innsats over tid. En god sykkelkultuir vil være resultatet av en kombinasjon 
av gjennomføring av tiltak, bruk av indikatorer (måloppnåelse) og langvarige holdningsskapende kampanjer relatert 
til konkrete tiltak. 

Positive resultater vil kunne bidra til større vilje til å gjennomføre tiltak, og dette vil igjen kunne påvirke andelen som 
velger sykkel. Denne positive vekselvirkingen vil over tid kunne bygge det man kan omtale som en sykkelkultur, der 
sykkel som fremkomstmiddel normaliseres. 
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6 Valg av fysisk løsning for sykkeltilrettelegging 
 

6.1 Prinsipper for valg av løsning 

6.1.1 Systemvalg 

For å planlegge for et sammenhengende sykkelnett der løsningene gir god lesbarhet for brukerne, bør valg av 
løsninger først avklares på systemnivå. God fremkommelighet, lesbarhet og sammenheng avhenger av at det ikke 
bare er god sammenheng i nettet, men også god sammenheng i systemet. Mange systemskifter reduserer både 
fremkommelighet og lesbarhet for brukeren, og påvirker brukernes atferd i trafikken. 

Med system menes grupper av løsninger som tilrettelegger for samme syklemønster og plassering i trafikken. Det 
finnes to hovedtyper av systemer: 

• Tosidig enveis sykling 
• Ensidig toveis sykling 

I spesielle tilfeller der det er høy arealutnyttelse og/eller særlig stort kapasitetsbehov for syklende vil også tosidig 
toveis sykling kunne benyttes som system. Dette er ikke tilfelle for hovedaksene inn mot Tønsberg sentrum, og 
økninger knyttet til arealbruk og kostnader vil sannsynligvis heller ikke kunne rettferdiggjøres opp mot 
befolkningstettheten i de ytre byområdene av Tønsberg-regionen. Bruk av en slik løsning på deler av en strekning vil 
heller ikke være hensiktsmessig, og potensielt skape mer forvirring enn nytte. Det finnes få eksempler på bruk av 
løsningen i Norge. Elgseter bru i Trondheim er et eksempel. Statens vegvesen har selv vurdert løsningen som 
komplisert og utfordrende i ettertid. 

Til tosidig enveis sykling hører forskjellige typer sykkelfelt og sykling i blandet i trafikk. Felles for disse løsningene er 
at syklisten sykler med kjøreretning på høyre siden av gaten. 

Til ensidig toveis sykling hører løsningen sykkelvei med fortau og gang- og sykkelvei. Felles for disse løsningene er at 
syklistene sykler i begge retninger på en side av gata, der hvor anlegget er plassert. 

Et systemskifte forekommer der hvor løsninger fra hver av disse to gruppene møtes, og syklisten må skifte 
syklemønster fra tosidig enveis til ensidig toveis eller omvendt. I praksis betyr dette at syklistene i en av retningene 
må krysse veien/gaten og forholde seg til et nytt syklemønster. 

Systemskifte må ikke forveksles med overgangen mellom to type løsninger. Overgangen mellom to typer løsning 
innenfor samme system er ikke et systemskifte, da syklisten fortsetter i samme syklemønster. Eksempelvis vil ikke 
overgangen fra sykkelfelt til blandet trafikk endre syklisten sitt syklemønster. Figur 7-1 på neste side viser 
grupperinger av løsninger slik de er håndtert i håndboken for sykkeltilrettelegging i Oslo (Oslostandarden). «Gang- og 
sykkelprioritering i rolig trafikk» og «sykkelfeltløsninger» hører til systemet tosidig enveis, mens separate 
sykkelveianlegg hører til systemet tosidig enveis. 

 

6.1.2 Forskjeller på de to hovedsystemene 

Separate sykkelveiløsninger (ensidig toveis/tosidig toveis) brukes typisk på gjennomfartsårer inn mot og utenfor 
byen, og egner seg best langs strekninger med få målpunkt. Mens sykkelfeltløsninger (tosidig enveis) egner seg bedre 
i mer tettbygde byområder med kort avstand mellom kryss og mange målpunkt langs strekningen (ref. Figur 7-1). 
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6.1.3 Beskyttede og separate løsninger  

Beskyttede og separate løsninger gir god sikkerhet og høy grad av trygghetsfølelse. Dette vil være viktig for å 
tilrettelegge for gode løsninger. Beskyttede og separate løsninger finnes innenfor begge hovedtypene av systemer. 
Vurdering av behov for dette kan dermed gjøres på tvers av systemet. 

Beskyttede løsninger har en form for beskyttelse mot kjørebanen i form av pullert, kant e.l., mens en separat løsning 
er fysisk separert fra kjørebanen. 

Eksempel på beskyttet løsning er beskyttet sykkelfelt og opphøyd sykkelfelt, mens eksempel på separerte løsning er 
sykkelvei med fortau. 

Prinsipielt vil beskyttede og separate løsninger være avgjørende i gater og veier med høy trafikkmengde (ÅDT) 
og/eller høy hastighet og/eller høy andel kollektivtrafikk og tunge kjøretøy. 

Løsninger uten beskyttelse eller separering vil være akseptable i gater med lite trafikk (ÅDT) og lav hastighet. 
 

6.1.4 Prinsipielle valg av løsning på hovedaksene 

Ingen systemskifter på hovedaksene 
På prinsipielt grunnlag vurderes det som hensiktsmessig å knytte hver av hovedaksene til ett av de to 
hovedsystemene, som styrende for valg av løsning på de forskjellige delene av aksene. Dette for å sikre god 
framkommelighet, sikkerhet og trygghet langs hver av hovedaksene. Det betyr at for hver akse bør det avklares 
hvilket system som er mest hensiktsmessig å velge, og at løsninger velges med utgangspunkt i dette gjennom hele 
aksen. Som hovedprinsipp skal systemskifter unngås på hovedaksene.  

Beskyttet eller separert løsning på hovedaksene 
Hovedaksene for sykkel inn mot sentrum vil i hovedsak sammenfalle med fylkesveinettet og dermed 
hovedinnfartsårene for bil, så vel som for kollektivtrafikken. Dette innebærer til dels høy til svært høy 
trafikkbelastning, samt en stor andel tyngre kjøretøy (rutebusser m.m.). Fartsgrensene varierer noe mellom 
hovedaksene og fra delstrekning til delstrekning, men ligger i hovedsak mellom 40 og 70 km/t. Med dette som 

Figur 6-1 Prinsipper for løsninger i sykkelveinettet. (Kilde: Oslostandarden, Sykkelprosjektet Oslo kommune/Norconsult) 
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utgangspunkt vurderes det som hensiktsmessig å sette som vilkår for valg av løsning langs hovedaksene at det skal 
være en beskyttet eller separat løsning. 

Basert på anbefalinger Sykkelhåndboka (Statens vegvesen 2014) og Oslostandarden for sykkeltilrettelegging står man 
i valg av hovedløsning mellom to aktuelle prinsippløsninger på hovedaksene: 

• Sykkelvei med fortau 
• Beskyttet/opphøyd sykkelfelt 

Som alternativ til sykkelvei med fortau kan også sykkelvei uten fortau kombinert med gangvei benyttes. 
 

 

6.1.5 Prinsipielle valg av løsning for resten av sykkelnettet 

I tillegg til hovedaksene består sykkelnettet av gatenettet som inngår i gatebruksplanen for sentrum, samt lokale 
forbindelser utenfor sentrum og mellom hovedaksene. 

Det vil være hensiktsmessig at også resten av sykkelnettet vurderes ut ifra et systemperspektiv.  

Ut ifra dagens situasjon vurderes det som hensiktsmessig at man utover valgte system på hver av hovedaksene, også 
har et avklart valg om system for: 

• Sentrum 
• Lokale forbindelser utenfor sentrum 

Dette vil redusere antall systemskifter, og øke lesbarhet og fremkommelighet for de syklende i nettet i sin helhet. 

Foreløpige foreslåtte løsninger i gatebruksplanen går på tvers av de to systemene, og inneholder en del potensielt 
uheldige systemskifter. Når foreslåtte løsninger fra gatebruksplanen skal bearbeides videre bør disse ses i 
sammenheng med anbefalte løsninger på hovedaksene, slik at systemet får færrest mulig systemskifter og fremstår 
helhetlig og sammenhengende. 
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6.2 Forkjørsregulering av sykkelveg på hovedaksene?  

I henhold til trafikkreglene skal syklende fra sykkelveg vike for trafikk på kryssende 
veg. Det er imidlertid mulig å forkjørsregulere sykkelvegen slik at trafikken på 
kryssende veg må vike for syklister på sykkelvegen.  I så fall vil dette gi syklister på 
strekningen prioritet og økt framkommelighet, noe som sannsynligvis vil medføre 
at man opplever det som mer effektivt og komfortabelt å sykle. Forkjørsregulering 
av sykkelveg inngår i det som omtales som høystandard sykkelveg eller 
"sykkelekspressveg". Høystandard sykkelveg er anlegg som er tilrettelagt for rask 
(opptil 40 km/t) og direkte sykling over lengre avstander (5-20 km), f.eks. langs 
hovedårer inn mot sentrum. I sykkelhåndboka (SVV 2014) omtales høystandard 
sykkelveger nærmere, og når det gjelder kryss på strekningen står det at antall 
kryss med motorisert trafikk bør reduseres til et absolutt minimum, og eventuelle 
kryss bør være planskilte, eller utformes slik at trafikk får vikeplikt for syklistene 
på høystandard sykkelveg. 

I følge sykkelhåndboka bør forkjørsregulering kun brukes på overordnede ruter 
med stor sykkeltrafikk hvor flere kryss på strekningen har samme regulering, noe 
som tolkes som at løsningen ikke bør etableres i enkelte kryss men i alle kryss på 
en sammenhengende rute. Da man legger opp til størst sykkeltrafikk nettopp på 
hovedaksene bør det derfor vurderes hvilke muligheter man har til å 
forkjørsregulere sykkelvegen på disse strekningene.   

Figur 6-2 viser hvilke skilt og oppmerking som skal benyttes i tilfeller hvor vegen vikepliktreguleres ved kryss med 
sykkelveg med fortau. Kryssingspunktet kan utformes opphøyet for å understreke at trafikken fra sidevegen har 
vikeplikt. Da løsningen bryter med den generelle regelen om vikeplikt og kan komme uventet på bilførerne kan skilt 
144 "Syklende" plasseres 150 m før kryssingen.  

For at trafikken på sidevegen skal rekke å oppdage de 
syklende og ha mulighet til å vike for dem er det 
avgjørende med god sikt mot sykkelvegen. Figur 6-3 viser 
krav til sikt i slike kryss.  

For å unngå at man etablerer trafikkfarlige løsninger stiller 
sykkelhåndboka krav om at det gjennomføres en 
risikovurdering av løsningen. I forbindelse med 
kommunedelplan for sykkelekspressvei i Kristiansand ble 
det gjennomført en risikovurdering av prinsipper for 
skilting, oppmerking og design i tilknytning til 
forkjørsregulering av sykkelekspressvegen (SVV 2016).  
Rapporten anbefaler bl.a. at kryssingspunktet mellom sykkelvegen og sidevegen anlegges minst 7 meter fra den 
parallelle hovedvegen og at det etableres forsterket belysning slik at bilister kan oppdage syklister i god tid – også i 
mørket. Det ble også foreslått flere skilt- og oppmerkingstiltak som bidrar til å synliggjøre vikepliktsreglene og tiltak 
som gir bilistene bedre sikt mot sykkelekspressvegen.    

TØI har også pekt på betydningen av god sikt og at det ikke oppstår forvirring rundt vikepliktsreglene for å øke 
sikkerheten i kryss. I TØI-rapport 1447/2015 om effekter av separate sykkelanlegg mht. sikkerhet, fremkommelighet, 
trygghetsfølelse og transportmiddelvalg (TØI 2015) vises det til at sikre kryssløsninger bl.a. kjennetegnes av følgende:  

• Syklistene er godt synlig for andre trafikanter. 
• Syklistenes atferd er forutsigbar for andre trafikanter. 
• Tiltak har en fartsreduserende effekt for motorkjøretøy. 
• Det ikke er forvirring rundt vikepliktsreglene (især blant førere av motorkjøretøy som har vikeplikt). 

Store deler av hovedaksene, spesielt strekningene gjennom lokalsentrene, går gjennom områder med tett 
bebyggelse og hvor trafikkdeler mellom vei og eksisterende GS-veg er smalere enn 3 meter. I slike områder vil det 
naturlig nok bli kostnadskrevende å etablere kryssløsninger med tilstrekkelig sikt og geometri (7 meter mellom 
sykkelveg og parallell hovedveg). Da det opplagt er mange fordeler knyttet til forkjørsregulering av sykkelvegen bør 
det allikevel gjennomføres en grundigere vurdering av muligheten for å etablere forkjørsregulering av sykkelvegen i 
lys av de kravene til sikt og geometrisk utforming som bør legges til grunn. 

Figur 6-2 Prinsipp for utforming av 
kryssingspunkter hvor vegen 
vikepliktsreguleres og syklister gis 
forkjørsrett. Kilde: Håndbok V122 
Sykkelhåndboka, figur 4.16. 

Figur 6-3 Krav til sikt mellom sykkelveg og veg, der 
trafikken på vegen har vikeplikt (mål i m). LS (stoppsikt) 
tilsvarer 35 m på hovedsykkelnett i by uten stigning/fall. 
Kilde: Håndbok V122 Sykkelhåndboka, figur 4.26. 
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6.3 Vurderinger av hovedaksene 

Nedenfor følger en enkel vurdering av valgte hovedakser med fokus på dekningsgrad, trafikksituasjon og forholdet 
mellom gang og sykkel, etterfulgt av en kortfattet redegjørelse for hvilke prinsipper som er lagt til grunn for valg av 
(gang- og) sykkelløsning på de aktuelle hovedaksene. 
 

6.3.1 Dekningsgrad – bebygd areal 

Et område defineres som dekket hvis det befinner seg mindre enn 200 meter fra hovedaksen. Ser man på 
dekningsgraden for hver av de fire hovedaksene gir det følgende funn: 

Hovedakse mot vest  
Hovedaksen følger primært fv. 308 og fv. 300 vestover mot Sem, samt fv. 303 sørvestover mot Vear, og har som 
hovedoppgave å forbinde tettstedene Semsbyen og Vear opp mot Tønsberg by. Forutsatt at aksene strekker seg helt 
gjennom tettstedene vil disse kunne fungere som hovedforbindelser for sykkel også lokalt. Særlig i Vear vil det 
imidlertid være behov for å supplere hovedaksen for sykkel med lokale forbindelser. 

Hovedakse mot nord  
Mot Barkåker: Består av to parallelle akser som føler fv. 308 og fv. 325 nordover mot Barkåker. Gjennom Barkåker 
knyttes disse sammen av fv. 540. I tillegg til noe spredt bebyggelse langs fv. 308 og fv. 325 dekker de, sammen med 
fv. 540, det meste av Barkåker tettsted. 

Mot Eik: Hovedaksen følger fv. 325 og fv. 465 nordover mot Eik, og dekker i stor grad tilgrensende bebygd areal med 
unntak av ytre sentrum nord for jernbanesløyfen, deler av søndre Eik og nordre Eik nord for Prestegårdsveien. For å 
dekke disse områdene bør det etableres supplerende lokale sykkelforbindelser. 

Hovedakse mot øst 
Hovedaksen følger fv. 459, fv. 469 og fv. 311 
frem til Prestrød før den deler seg i en 
nordre, en midtre og en østre arm. Forbi 
Prestrød sykles det også en del på turvei 
gjennom Prestrødkilen naturesservat, men 
denne lenken er ikke tatt med da den ikke 
ligger på fylkesvei. Den nordre armen følger 
fv. 311 (Åsgårdstrandsveien) videre opp mot 
Brekke. Den midtre armen følger fv. 510 
(Valløveien) østover mot Tolvsrød/Vallø. 
Mens den søndre armen følger fv. 505 
(Prestrødveien) og deretter fv. 509 
(Narverødveien) til Snippen før den deler seg 
i to mot Klopp (fv. 509) og Jarlsø 
(Jarlsøveien). 

Tilgrensende områder består av flere store 
boligområder, samt noe industri/næring. 
Hovedaksen med tilhørende armer ligger 
sentralt plassert i forhold til denne 
bebyggelsen, men trenger å bli supplert med 
flere lokale forbindelser for å kunne dekke 
disse områdene på en tilfredsstillende måte. 

Figur 6-4 viser hovedakser for sykkel er markert 
med hvit strek. Svakt hvitt omriss viser anslått 
dekningsgrad på 200 m. (Kartgrunnlag: Bypakke 
Tønsbergregionen 2016)  
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Sentrum øst  
Øst for avgrensningen til gatebruksplanen for Tønsberg sentrum legges det inn en forbindelse fra fv. 469 og sørover 
gjennom Tjøllinggaten før den kobles fv. 308 i sør via Træleborgveien. Både den gjennomgående linjeføringen og det 
faktum at gata påkobling i nord mot fv. 469 er stengt for biltrafikk, gjør Tjøllinggaten særlig godt egnet som 
sykkelforbindelse. Det er også gjort flere bilrestriktive tiltak langs gata. 

Hovedakse mot sør 
Hovedaksen krysser kanalbroen før den deler seg i to armer som følger fv. 308 og fv. 309 sørover mot hhv. Borgheim 
og Hjemseng/Nesbrygga. En supplerende hovedakse krysser g/s-broen til Kaldnes og følger fv. 428 sørover til 
Borgheim. Til sammen dekker disse store deler av det bebygde arealet på nordre del av Nøtterøy, men for å dekke 
omkringliggende bebygde områder på en tilfredsstillende måte trengs det i tillegg noen flere lokale forbindelser. 
 

6.3.2 Linjeføring – effektivitet og lesbarhet  

Valgte hovedakser for sykkel følger fylkesveinettet, noe som bidrar til en i hovedsak effektiv og lesbar linjeføring. 
Unntaket er enkelte punkt der sykkelanlegget krysser over eller under fylkesveien og syklistene dermed blir sendt en 
liten "omvei" over eller under veianlegget forøvrig.    
 

6.3.3 Trafikksituasjon – trafikkmengde og fartsgrenser 

Samtlige valgte hovedakser for sykkel (med unntak av delstrekning mellom Snippen og Jarlsø på hovedaksen mot øst) 
ligger på selve fylkesveinettet som per i dag har fartsgrenser fra 30 til 80 km/t, og trafikkmengder på mellom 2300 og 
32.000 ÅDT. De samme veiene frekventeres også av buss. Store trafikkmengder, en betydelig andel store kjøretøy og 
til dels høye kjørehastigheter trenger ikke å være kritisk for valg av hovedakser for sykkel, forutsatt at utfordringene 
knyttet til dette legges til grunn for valg av løsning på sykkelanleggene.  

Beregninger for fremtidig situasjon med ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
viser at beregnet trafikkmengde i fremtidig 
situasjon varierer mellom alternativene, men 
at den viktigste faktoren for fremtidig ÅDT på 
de ulike strekningene er knyttet til hvorvidt 
man innfører bom-tiltak eller ikke (Cowi 
2017). Fylkesveinettet vil imidlertid i alle 
scenariene få såpass høye trafikkmengder at 
sykling i blandet trafikk ikke kan anbefales på 
strekninger der hovedaksene for sykkel 
legges til fylkesveinettet.  

 
 

  

Figur 6-5 viser trafikkmengde (ÅDT) på veinettet 
inn mot Tønsberg sentrum. (Kilde: Bypakke 
Tønsbergregionen 2016) 
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6.3.4 Forholdet mellom gang og sykkel – kapasitetsbehov m.m.  

Tilbudet for syklende langs hovedaksene må vurderes i lys av kapasiteten, dvs. hvor mange som benytter disse 
anleggene, anleggenes bredde og hvor vidt anleggene deles med gående. På hovedaksene inn mot sentrum er det i 
dag 300–400 syklister i døgnet (ÅDT) og enkelte dager i sommerhalvåret er det registrert over 1 000 syklister på deler 
av strekningene. Antall gående avhenger i stor grad om strekningen går gjennom tettbygde strøk eller gjennom mer 
ubebygde strøk.  Ved planlegging av fremtidige anlegg må det tas høyde for at godt over 1000 syklister for å nå en 
sykkelandel på 20 % (NTP 2014–2023), så vel som en betydelig økning i antall gående. Nye GS-anlegg må være 
tilrettelagt og dimensjonert for denne økningen.  

Flere av GS-vegene er forholdsvis smale. Når gående og syklende deler de samme anleggene medfører dette redusert 
framkommelighet og sikkerhet for begge trafikantgrupper. Dette medfører et behov for å øke kapasiteten på flere av 
GS-anleggene på hovedaksene. Dette gjelder også på flere av bruene (Kanalbrua og GS-grua ved Kaldnes), som ikke 
er dimensjonert for å ta unna strømmen av myke trafikanter på en tilfredsstillende måte – hverken i dag eller i 
fremtiden. GS-brua ved Kaldnes er eksempelvis 3 meter bred og har ca. 3000 passeringer av gående og syklende i 
døgnet. Med denne trafikkmengden anbefales det å tilrettelegge med separate anlegg for gående og syklende, og en 
totalbredde på minimum 5 meter for å håndtere trafikantstrømmen på en god og sikker måte. Begge broene vil være 
en del av hovednettet for syklende i fremtiden, uavhengig av hvor ny fastlandsforbindelse kommer. 

 

6.4 Vurderinger av andre relevante områder 

6.4.1 Ved lokale sentra 

Tilrettelegging for sykkel inn mot lokalsentrene er viktig får å tilrettelegge for at flere velger sykkelen på korte 
hverdagsreiser som f.eks. turer på butikken for å handle, til posten for å hente ut en pakke eller til apoteket for å 
hente ut en resept. Valg av løsning på selve sykkeltilretteleggingen inn mot og gjennom de lokale sentraene vil 
variere fra sted til sted og må ses i sammenheng med nettet for øvrig. I tillegg bør det tilrettelegges med 
sykkelparkering, fortrinnsvis med tak, ved alle lokale målpunkt. 
 

6.4.2 Inn mot stasjonen 

Inn mot stasjonen bør det på sikt tilrettelegges for sykkel med egen separat trasé, og med sykkelparkering tett opp 
mot plattformene. Innfartsparkering for sykkel bør være låsbar (i bygning eller sykkelboks) og befinne seg under tak. 
Det finnes ett slik sykkelparkeringsanlegg i dag der man betaler 50 kr i måneden for tilgang til sykkelhotellet.  

 

6.5 Valg av hovedløsninger 

Valg av løsning på hovedaksene må sørge for god fremkommelighet, sikkerhet, trygghet og kapasitet. Som 
hovedløsning foreslås sykkelvei med fortau (ensidig toveis). Alternativ til dette er beskyttet sykkelfelt (tosidig enveis). 

Hvor systemskifte mellom sykkelvei med fortau (inn mot sentrum) og beskyttet sykkelfelt (i og nærme sentrum) bør 
skje må vurderes i det enkelte tilfellet på hver av aksene. Tetthet av målpunkt og befolkning er i den forbindelse 
avgjørende kriterier. 

Figur 7-6 og Figur 7-4 viser prinsippsnitt for hhv. opphøyd/beskyttet sykkelfelt og sykkelvei med fortau. 

For føring av sykkelfelt forbi holdeplass bør sykkelfeltet opprettholdes forbi holdeplassen, se Figur 7-5.  
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Figur 6-8 viser prinsippsnitt for opphøyd/beskyttet sykkelfelt. En 
slik løsning er per nå ikke omtalt i gjeldende vegnormal, og må 
søkes fravik for. (Kilde: Oslostandarden, Sykkelprosjektet Oslo 
kommune/Norconsult) 

Figur 6-7 viser to varianter for prinsipp for sykkelfelt 
forbi holdeplass der sykkelfeltet opprettholdes forbi 
holdeplassen. Figuren fokuserer på prinsippløsning 
for sykkel og legger ikke føringer for valg av prinsipp 
for busstopp. (Kilde: Oslostandarden, 
Sykkelprosjektet Oslo kommune/ Norconsult)  

Figur 6-6 viser prinsippsnitt for sykkelvei med fortau. 
Der sykkelvei med fortau benyttes i gate skal vanlige 
krav til fortaubredde i gate følges. Trafikkdeler 
mellom vei og sykkelvei bør variere etter 
fartsgrensen og være minimum 1,2 meter. Selve 
sykkelveien bør ha en bredde på totalt minimum 
4 meter. Fortauet bør være minimum 2,5 meter. 
(Kilde: Oslostandarden, Sykkelprosjektet Oslo 
kommune/ Norconsult)  
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7 Tiltak på hovedaksene 
 

7.1 Prioritering av strekninger for tiltak på hovedaksene 

Med utgangspunkt i vurderinger gjort i kapittel 6. er det i dette kapitelet foreslått en prioritering av innsats på de 
forskjellige strekningene blant hovedaksene, med den hensikt å vurdere hvor nytten vil være størst først. 
 

Prioritering av strekninger med størst behov for tiltak/oppgradering på hovedaksene er gjort etter følgende 
vurderingskriterier;  

• Dagens tilbud– Finnes det et tilbud for sykkel på strekningen? Er tilbudet i så fall tilpasset de trafikale 
forholdene på strekningen (trafikkmengde mm.)? Og har det tilstrekkelig kapasitet til å takle fremtidig 
trafikkvekst for (gang og) sykkel?  

• Befolkningstetthet – Hvor tett befolket er området strekningen betjener? 
• Avstand til sentrum – Befinner strekningen seg nærmere sentrum enn 3-4 km?  

Resultatet av denne vurderingen er vist i Figur 9-1 under der røde streker viser strekninger med høyest prioritet, gule 
streker viser strekninger med middels prioritet og grønne streker viser strekninger med tilfredsstillende tilbud basert 
på overnevnte vurderingskriterier. Se også tabeller i kapitel 8. Vurderingene knyttet til de ulike hovedaksene gjøres 
rede for i de påfølgende delkapitlene. Merk at dette er anbefalt prioritering på lang sikt, og at det også blant 
strekningene med høyest prioritering må vurderes hvilke strekninger som har størst behov for snarlig 
tiltak/oppgradering. 

  

Figur 7-1 viser 
prioritering av 
strekninger for tiltak/ 
oppgradering på 
hovedaksene basert 
på de tre vurderings-
kriteriene: 1) Dagens 
tilbud (sorte streker; 
tykk strek = tosidig 
g/s-anlegg, tynn strek 
= ensidig g/s-anlegg, 
stiplet strek = ingen 
tilrettelegging, prikket 
strek = sykling i 
blandet trafikk m/ lav 
ÅDT), 2) Befolknigs-
tettehet (Angitt i 
varmekart under) og  
3) Avstand til sentrum 
(vist med blå sirkel 
med radius 3 km). Hvit 
strek viser avgrensning 
for gatebruksplanen. 
(Kartgrunnlag: 
Bypakke Tønsberg-
regionen 2016)  
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7.1.1 Prioriterte strekninger – Eik og Barkåker 

Hele hovedaksen nordover mot Eik er gitt høy prioritet for tiltak/oppgradering da dagens tilbud i liten grad skiller 
gående og syklende, anlegget har ikke kapasitet til å ta imot ønsket økning av gående og syklende i fremtiden, 
området strekningen betjener har forholdsvis høy befolkningstetthet og avstanden til sentrum er innenfor 3-4 km.    

Med unntak av en kortere strekning frem mot ny legevakt på Kjelle er tilbudet for på hovedaksen mot Barkåker 
vurdert som tilfredsstillende. Bakgrunnen for vurderingen er at anlegget i all hovedsak beveger seg gjennom områder 
med svært lav befolkningstetthet, med unntak av Barkåker tettsted som ligger forholdsvis langt unna Tønsberg 
sentrum (ca. 6 km). Samlet sett utgjør dette et begrenset potensial for økt sykkelbruk på strekningen, og dagens 
anlegg vurderes derfor som tilfredsstillende også i fremtiden. 

Første delen av strekningen fra sentrum frem til Kjelle er derimot gitt høy prioritet. Strekningen har i dag forholdvis 
lav tetthet, men har pga. nærheten til sentrum stort potensiale for fortetting/næringsutvikling. Av samme grunn er 
det rimelig å anta at anlegget ikke vil ha kapasitet til å ta imot fremtidig vekst i gang- og sykkeltrafikk på strekningen. 
 

7.1.2 Prioriterte strekninger – Sem og Vear 

Med unntak av en delstrekning gjennom Vear er hele hovedaksen fra Korten, frem til og gjennom de to tettstedene 
Sem og Vear gitt middels prioritet for tiltak/oppgradering. Bakgrunnen for dette er forholdsvis lav til svært lav 
befolkningstetthet og forholdsvis lang avstand til Tønsberg sentrum fra de to tettstedene. Samlet gir summen av de 
to tettstedene et visst potensial for økt (gang- og) sykkelbruk på strekningen. Noe som, hvis man lykkes i å utnytte 
dette potensialet, kan det det gi økt behov for separering av gående og syklende i fremtiden. 

Delstrekningen uten tilrettelegging gjennom Vear er derimot gitt høy prioritet for tiltak/oppgradering primært fordi 
strekningen i dag mangler enhver form for tilrettelegging for sykkel (og gange), i kombinasjon med en forholdsvis høy 
trafikkmengde (8000 ÅDT). I tillegg har strekningen en lokal funksjon internt i tettstedet. 

Ut fra de to tettstedene i søndre retning mot Stokke vurderes dagens tilrettelegging som tilfredsstillende for begge 
tettstedene grunnet lav befolkningstetthet og lang avstand til Tønsberg sentrum. 
 

7.1.3 Prioriterte strekninger – Presterød 

Mye grunnet høy befolkningstetthet og/eller nærhet til sentrum er de fleste delstrekningene på hovedaksen mot og 
forbi Prestrød gitt høy prioritet for tiltak/oppgradering. Dette gjelder strekningen fra sentum via og forbi Prestrød, 
første halvdel av strekningen mot Vallø og strekningen fra Prestød og frem til Snippen, samt strekningen i blandet 
trafikk gjennom østre del av sentrum. Felles for disse strekningene er også at dagens anlegg ikke har kapasitet til 
ønsket økning av gående og syklende i fremtiden. For strekningen Prestrød–Snippen var i tillegg mangel på 
tilrettelegging for sykkel i dagen situasjon avgjørende for vurderingen.  

Første halvdel av strekningen nordover fra Prestrød mot Brekke er gitt middels prioritet for tiltak/oppgradering. 
Dette fordi dagens løsning med sykling i blandet trafikk med (for det meste) lav ÅDT er vurdert som nesten god nok. 
Behov for bilreduserende tiltak på deler av strekningen m.m. bør imidlertid gjennomføres for å oppnå en fullgod 
sykkelløsning på strekningen som helhet. Også deler av strekningene øst for Snippen er gitt middels prioritet for 
tiltak/oppgradering. Dette fordi dagens tilbud anses som tilstrekkelig grunnet forholdsvis lav befolkningstetthet og 
avstand til sentrum. 

Ytterst og i forlengelsen av de strekningene mot Brekke, Vallø og Jarlsø vurderes dagens tilrettelegging som 
tilfredsstillende grunnet lav befolkningstetthet i kombinasjon med lang avstand til sentrum. 
 

7.1.4 Prioriterte strekninger – Nøtterøy 

Mot Nøtterøy er strekningene på hovedaksene nærmest sentrum (inkl. brokrysningene for gang og sykkel) gitt høy 
prioritet for tiltak/oppgradering da dagens tilbud i liten grad skiller gående og syklende, anleggene har ikke kapasitet 
til å ta imot ønsket økning av gående og syklende i fremtiden, området strekningene betjener har forholdsvis høy 
befolkningstetthet og avstanden til sentrum er innen 3 km. I tillegg er delstrekningen nord for Hella gitt tilsvarende 
prioritet primært fordi strekningen i dag mangler enhver form for tilrettelegging for sykkel (og gange). 
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Videre er strekningene Hella–Borgheim, Borgheim–Kjernås og Hjemseng–Teie er gitt middels prioritet for 
tiltak/oppgradering. Bakgrunnen for dette er forholdsvis lav til svært lav befolkningstetthet og/eller forholdsvis lang 
avstand til Tønsberg sentrum. Dagens tilbud er imidlertid ikke ideelt med forholdsvis høy trafikkbelastning og liten 
grad av separering mellom gang/sykkel, og stedvis biltrafikk. På sikt bør derfor gjøres tiltak/oppgraderinger også på 
disse strekningene.  

Ut fra Borgheim og Nesbrygga i søndre retning vurderes dagens tilrettelegging som tilfredsstillende grunnet lav 
befolkningstetthet og lang avstand til Tønsberg sentrum.  
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7.2 Inndeling i delstrekninger med forslag til løsning 

Hovedaksene er delt inn i ulike strekninger for tiltak og kategorisert etter himmelretning på hver av hovedaksene; 

• Hovedakse mot vest – går langs Semslinna og videre til Sem og Vear. 
• Hovedakse mot nord – går mot Barkåker og mot Eik. 
• Hovedakse mot øst – går via Prestrød og mot Brekke, Vallø, Narverød og Jarlsø. 
• Hovedakse mot sør – går til Borgheim og Hjemseng via Teie og til Kaldnes og videre mot Hella (Nøtterøy). 

Strekningene beskrives kort i tabellform med lengde på strekning, anbefalt ideell løsning og beskrivelse/anslåtte 
konsekvenser med fokus på arealbeslag. Hver strekning er også gitt et strekningsnummer, og vises i kartet nedenfor. 
For mer detaljerte vurderinger, inkl. endelig valg og tilpassing av anbefalt løsning, må det utføres egne 
mulighetsstudier og/eller forprosjekter for hver enkelt strekning. Dette gjelder blant annet vurderinger rundt 
behov/potensiale for sanering av avkjørsler. Evetentuelle muligheter for å legge traseen i parallelle gateløp er som 
hovedregel ikke vurdert. 

NB! De fleste av strekningene er i tillegg trafikkert med rutebuss noe som kan innebære ekstra arealbeslag forbi 
holdeplass. Dette er ikke beskrevet i hvert enkelt tilfelle, men må ses nærmere på videre i planprosessen.  

Figur 7-2 viser en oversikt over hovedaksene for sykkel mot vest (blå), nord (lilla), øst (grønn) og sør (gul). Strekningene 
på hver av hovedaksene er angitt med farget strek og strekningsnummer. Lilla område med sorte streker viser område 
for og sykkeltraseer angitt i Gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Røde punkt angir systemskifter. 
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7.2.1 Hovedakse mot vest 

Hovedakse mot vest går langs Semslinna og videre til Sem og Vear. Hovedaksen vil kunne påvirkes av ny 
fastlandsforbindelse, der løsning ikke er valgt ennå. 
 
Fargekoding i tabellen under viser hvilke delstrekninger som har høyest prioritet (rødt), middels prioritet (gul) og 
lav/ingen prioritet (grønn) for tiltak/oppgradering. Bakgrunnen for angitt prioritering er gjort rede for i kap. 9.  

Merk at beskrevet løsning er ideell løsning på lang sikt, og at endelig valg og tilpassing av løsning for hver enkelt 
delstrekning må gjøres gjennom egne mulighetsstudier og/eller forprosjekter. I tillegg vil de kunne være aktuelt med 
avbøtende/midlertidige tiltak på kort sikt som ikke er beskrevet her.  
 

Strekning: Streknings- 
nummer: 

Lengde: Anbefalt løsning: Beskrivelse/anslåtte konsekvenser: 

Fv. 306 Kjelle, 
sør for Fv. 468 

V1 ca. 500 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien, fortau/ 
gangvei på østsiden. 

Vestsiden av veien:  
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m). Ved bevaring av 
eksisterende grøntrabatt mot veien 
innebærer dette en breddeutvidelse 
mot naboeiendommer på ca. 3,5–4 m. 
Dette vil få konsekvenser for inn- og 
utkjøring til bensinstasjonen (Shell), 
samt medføre redusert bredde på 
gressområdet langs eksisterende GS-
vei sør for rundkjøringen. 
 
Østsiden av veien: 
Sammenkobling av GS-vei nord for 
rundkjøringen og fortau sør for 
rundkjøringen medfører redusert 
parkeringsareal for næringsbygg i 
Kjelleveien 21 og 23. 
 
 

Fv. 300, langs 
Semslinna 

V2 ca. 4200 m Sykkelvei med fortau 
på sørsiden av veien. 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m). Ved bevaring av 
eksisterende grøntrabatt mot veien 
innebærer dette en breddeutvidelse 
mot naboeiendommer på ca. 3–4 m. 
Dette vil primært få konsekvenser for 
jordbruksarealet på sørsiden av veien, 
utløse behov for ombygging av GS-
broen over Aulielva, medføre redusert 
parkeringsareal for Meny-butikken på 
Jarlsberg, kreve tilpasning forbi/erverv 
av ett driftsbygg på gårdsbruk på 
Rønningen og medføre mindre inngrep 
i næringseiendommene i Døvleveien 
41, 43 og 45. 
 
 

Fv. 256, gjennom 
Sem 

V3 ca. 1200 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien, fortau/ 
gangvei på østsiden. 

Vestsiden av veien:  
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
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1,2 m = 7,7 m). Ved ombygging av 
eksisterende grøntrabatt mot veien/ 
veiskulder innebærer dette en 
breddeutvidelse mot 
naboeiendommer på ca. 1–5 m langs 
hele strekningen. I tillegg vil det være 
behov for tilpasninger forbi/erverv av 
noen få hus og garasjer/innkjørsler. 
 
Østsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
 
 

Fv. 303, 
Semslinna – 
Bjellandveien  

V4 ca. 550 m Sykkelvei med fortau 
på østsiden av veien 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m). Ved bevaring av 
eksisterende grøntrabatt mot veien 
innebærer dette en breddeutvidelse 
mot naboeiendommer på ca. 4 m. 
Denne økte bredde kan i all hovedsak 
tas av et smalt grøntbelte mot 
tilgrensende næringseiendom 
 
 

Fv. 303, 
Bjellandveien – 
Skogroveien 

V5 ca. 1300 m Sykkelvei med fortau 
på østsiden av veien 

Eksisterende vei (bestående av 
kjørebane og utvidet skulder) utvides 
med GS-tilrettelegging i form sykkelvei 
med fortau og rabatt mot kjørebane 
(minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 m = 7,7 
m). Dette innebærer erverv av et ca. 
6,5–7 meter bredt belte fordelt på ca. 
20 boligeiendommer, inkludert enn 
rekke innkjørsler. 
 
 

Fv. 303, 
Skogroveien –  
Vearhallen 

V6 ca. 1000 m Sykkelvei med fortau 
på østsiden av veien 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau sykkelvei med 
fortau og rabatt mot kjørebane 
(minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 m = 
7,7 m).  Ved ombygging av 
eksisterende grøntrabatt mot veien/ 
veiskulder innebærer dette en 
breddeutvidelse mot nabo-
eiendommer (boligeiendommer) på 
ca. 1–3 m langs deler av strekningen. I 
tillegg vil det være behov for 
tilpasninger/erverv forbi enkelte 
punkter. 
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7.2.2 Hovedakse mot nord 

Hovedakse mot nord går mot Barkåker og mot Eik. Strekning N1 og N2 vil kunne påvirkes av ny fastlandsforbindelse, 
der løsning ikke er valgt ennå. 

Fargekoding i tabellen under viser hvilke delstrekninger som har høyest prioritet (rødt), middels prioritet (gul) og 
lav/ingen prioritet (grønn) for tiltak/oppgradering. Bakgrunnen for angitt prioritering er gjort rede for i kap. 9. 
 
Merk at beskrevet løsning er ideell løsning på lang sikt, og at endelig valg og tilpassing av løsning for hver enkelt 
delstrekning må gjøres gjennom egne mulighetsstudier og/eller forprosjekter. I tillegg vil de kunne være aktuelt med 
avbøtende/midlertidige tiltak på kort sikt som ikke er beskrevet her.  
 

Strekning: Streknings- 
nummer: 

Lengde: Anbefalt løsning: Beskrivelse/anslåtte konsekvenser: 

Fv. 468, Olav 
Trygvasons gate 
– Kjellekrysset 

N1 ca. 550 m Sykkelvei med fortau 
på sørvestsiden av 
veien, dvs. lik 
anbefaling som i 
gatebruksplanen. 

Eksisterende GS-vei/fortau bygges om 
til sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m 
+1,2 m = 7,7 m).  Dette innebærer en 
breddeutvidelse på ca. 4–5 m. Denne 
økte bredden kan nærmest 
Kjellekrysset tas av tilgrensende 
grøntrabatter/-felt. Nærmere sentrum 
vil dette innebære inngrep i ett par 
privathager, samt berøre parkering 
og/eller innkjøring til tilgrensende 
næringsvirksomhet. 
 

Fv. 308, 
Kjellekrysset – 
Kjellengveien 

N2 ca. 700 m Sykkelvei med fortau 
på østsiden av veien. 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m 
+1,2 m = 7,7 m).  Dette innebærer en 
breddeutvidelse på ca. 4,5–5 m. Denne 
økte bredden kan tas av tilgrensende 
grøntrabatter/-felt. 
 

Fv. 308, 650, 540 
og 325, til/fra og 
gjennom 
Barkåker 

N3 ca. 10.000 m Dagens løsning med 
GS-vei på en side av 
veien beholdes. 
 
 

Ingen endring. 

Fv. 325, Halfdan 
Wilhelmsens allé 
– Grevinneveien  

N4 ca. 600 m Gatebruksplanen 
anbefaler 
sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien, men åpner for 
vurdering av 
sykkelfelt.  
 
For å unngå 
systemskifte på 
hovedaksen velges 
sykkelvei med fortau 
på en side av veien 
og fortau på den 
andre. For å unngå 
sidebytte anbefales 
denne lagt på 
østsiden, ikke 
vestsiden. 

Østsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m). Dette innebærer erverv 
av et ca. 3m bredt belte fordelt på ett 
boligkvartal med tilgrensende park og 
ca. 10 boligeiendommer, behov for 
tilpasninger forbi flere av husene, samt 
et par garasjer/innkjørsler. Forbi 
idrettsanlegget vi eksisterende 
trerekke trolig måtte fjernes. Hvor vidt 
eksisterende trær langs resten av 
strekningen vil kunne integreres i 
løsningen må vurderes nærmere. 
 
Vestsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
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Fv. 325 og 465, 
Grevinneveien – 
Eikveien 1 

N5 ca. 1000 m Sykkelvei med fortau 
på østsiden av veien, 
gangvei på 
vestsiden. 

Østsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m).  Ved bevaring av 
eksisterende grøntrabatt mot veien 
innebærer dette en breddeutvidelse 
mot naboeiendommer på ca. 4 m. 
Denne økte bredde kan i all hovedsak 
tas av tilgrensende grøntområder/ 
grøntbelter, men vil også berøre 
parkeringsfasilitetene knyttet til 
idrettsanleggene ved Byskogen. 
 
Vestsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
 
 

Fv. 465, Eikveien 
1 – Sidsels vei 

N6 ca. 1800 m Sykkelvei med fortau 
på østsiden av veien 
(og evt. grøntrabatt 
med gatetrær), 
fortau/ gangvei på 
vestsiden. 

Østsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m). Der hvor eksisterende 
rabatt er beplantet med trær av god 
kvalitet beholdes/utvides denne.  
Der det lar seg gjøre gis ny grøntrabatt 
bredde på helst 3 m for å sikre gode 
vekstforhold for nye trær (4 m + 2,5 m 
+ 3 m = 9,5 m). Dette innebærer en 
breddeutvidelse mot naboeiendommer 
på ca. 3–6,5 m eller ca. 1,5–5 m 
(avhengig av valgt bredde på 
grøntrabatt) langs hele strekningen. I 
tillegg vil det være behov for 
tilpasninger forbi/erverv av noen hus, 
samt flere garasjer/innkjørsler (antall 
er avhengig av valgt bredde på 
grøntrabatt). 
 
Vestsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
 
 

Fv. 465, Sidsels 
vei – 
Smørbukkveien 

N7 ca. 450 m Sykkelvei med fortau 
(og evt. grøntrabatt 
med gatetrær) på 
øst-/sørsiden av 
veien, fortau/ 
gangvei på vest-
/nordsiden. 

Øst-/sørsiden av veien: 
Eksisterende vei utvides med GS-
tilrettelegging i form sykkelvei med 
fortau og rabatt mot kjørebane på øst-
/sørsiden av veien (minimum: 4 m + 
2,5 m + 1,2 m = 7,7 m). Dette 
innebærer erverv av et ca. 4,5–7,5 m 
eller ca. 3–6 m (avhengig av valgt 
bredde på grøntrabatt) bredt belte 
fordelt på ca. 10 boligeiendommer og 
ett plantesenter, behov for tilpasninger 
forbi/ erverv et par hus, samt noen 
garasjer/innkjørsler 
 
Vest-/nordsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
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7.2.3 Hovedakse mot øst 

Hovedakse mot øst går via Prestrød og mot Brekke, Vallø, Narverød og Jarlsø. 

Fargekoding i tabellen under viser hvilke delstrekninger som har høyest prioritet (rødt), middels prioritet (gul) og 
lav/ingen prioritet (grønn) for tiltak/oppgradering. Bakgrunnen for angitt prioritering er gjort rede for i kap. 9. 
 
Merk at beskrevet løsning er ideell løsning på lang sikt, og at endelig valg og tilpassing av løsning for hver enkelt 
delstrekning må gjøres gjennom egne mulighetsstudier og/eller forprosjekter. I tillegg vil de kunne være aktuelt med 
avbøtende/midlertidige tiltak på kort sikt som ikke er beskrevet her.  
 

Strekning: Streknings- 
nummer: 

Lengde: Anbefalt løsning: Beskrivelse/anslåtte konsekvenser: 

Fv. 459, 
Stenmalveien –  
Heimdalskrysset 

Ø1 ca. 850 m Sykkelvei med fortau 
på nordsiden av 
veien. 

Hele gatetverrsnittet foreslås ombygd 
med sykkelvei med fortau langs 
nordsiden og fortau langs sørsiden av 
veien/gata. Ombygging må ses i 
sammenheng med planer for enveis 
kollektivfelt øst på strekningen og evt. 
bevaring av gatetrær vest på 
strekningen. Arealbeslag for sykkelvei 
med fortau er minimum 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m. Kjørebane for bil 
og/eller kollektiv, samt fortau på 
sørsiden av veien/gata kommer i 
tillegg. 
 
 

Fv. 469, Kaptein 
Hoffs allé – 
Heimdalskrysset 

Ø2 ca. 700 m Gatebruksplanen 
anbefaler 
sykkelvei med fortau 
eller sykkelfelt.  
 
For å unngå 
systemskifte på 
hovedaksen velges 
sykkelvei med fortau 
på nordsiden av 
veien. 

Nordsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau med bevaring av 
eksisterende grøntrabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,8 m = 8,3 m). Dette innebærer en 
breddeutvidelse på ca. 4 m. mot 
naboeiendommer (bolig, dagens 
jernbanetrasé og en bensinstasjon). I 
tillegg vil det være behov for 
tilpasninger forbi noen hus. 
 
Sørsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning med 
grøntrabatt og gatetrær beholdes. 
 
 

Fv. 311, 
Trælleborgveien  

Ø3 ca. 450 m Dagens løsning med 
sykling i rolig/ 
blandet trafikk 
beholdes. 

Skilting og merking av sykkeltrasé.  
Behov for hastighetsregulerende tiltak 
og nedsatt fartsgrense til 30 km/t. 
 
 

Fv. 311, 
Tjøllinggaten 

Ø4 ca. 1000 m Dagens løsning med 
sykling i rolig/ 
blandet trafikk 
beholdes. 
 

Skilting og merking av sykkeltrasé. 
Behov for hastighetsregulerende tiltak 
vurderes. 
 
 

Fv. 311, 
Heimdalskrysset 
– Kilden 

Ø5 ca. 800 m Sykkelvei med fortau 
på nordsiden av 
veien. 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau med beplantet 
grøntrabatt mot kjørebane (minimum: 
4 m + 2,5 m + 3 m = 9,5 m). Dette 
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innebærer en breddeutvidelse på ca. 
6 m. mot naboeiendommer 
(næringseiendom/parkeringsareal). 
Strekningen er planlagt utbedret med 
sykkelveg med fortau (del av prosjektet 
som gir 4 kjørefelt i Presterødbakken). 
 

Fv. 311, Kilden– 
Olsrødkrysset 

Ø6 ca. 800 m Sykkelvei med fortau 
på nordsiden av 
veien. 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau med grøntrabbatt 
med støyskjerm mot kjørebane 
(minimum: 4 m + 2,5 m + ca. 1,5 m = 
ca. 8 m). Dette innebærer en 
breddeutvidelse på ca. 5 m. mot 
naboeiendommer (boligbebyggelse, ca. 
30 eneboliger/ rekkehus).  
 

Fv. 311, 
Olsrødkrysset – 
Kvistveien 

Ø7 ca. 2000 m Gauterødveien 
tilrettelegges for 
sykling i rolig/ 
blandet trafikk. 

Skilting og merking av sykkeltrasé.  
Behov for hastighetsregulerende tiltak 
og nedsatt fartsgrense til 30 km/t på 
strekningen Ringhaugsveien – 
Barbergveien. Hastighetsregulerende 
tiltak vurderes også for resten av 
strekningen. 
 

Fv. 311, 
Kvistveien – 
Brekke  

Ø8 ca. 1200 m Dagens løsning med 
GS-vei på nordsiden 
av veien beholdes. 
 

Ingen endring. 
 
 
 

Fv. 510, 
Olsrødkrysset – 
Krøgerløkka 

Ø9 ca. 1900 m Sykkelvei med fortau 
på sørsiden av veien 
(og grøntrabatt med 
gatetrær), fortau (og 
grøntrabatt med 
gatetrær) på 
nordsiden. 

Sørsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau med bevaring av 
eksisterende grøntrabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,8 m = 8,3 m). Der hvor eksisterende 
rabatt er beplantet med trær av god 
kvalitet beholdes/utvides denne. Der 
det mangler trær/disse er av dårlig 
kvalitet utvides grøntrabatten og nye 
trær plantes. Der det lar seg gjøre gis 
ny grøntrabatt bredde på helst 3 m for 
å sikre gode vekstforhold for nye trær 
(4 m + 2,5 m + 3 m = 9,5 m). Dette 
innebærer en breddeutvidelse mot 
naboeiendommer på typisk 4 m eller 
6–6,5 m (avhengig av det må plantes 
nye trær/grøntrabbatten utvides) langs 
hele strekningen. I tillegg vil det være 
behov for tilpasninger forbi/ erverv av 
noen hus, og flere garasjer/innkjørsler 
(antall er avhengig av valgt bredde på 
grøntrabatt). 
 
Nordsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning med 
grøntrabatt med gatetrær beholdes/ 
utvides. Der det mangler trær/disse er 
av dårlig kvalitet utvides grøntrabatten 
noe for planting av nye trær. 
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Fv. 510, 
Krøgerløkka – 
Vallø kapell 

Ø10 ca. 600 m Dagens løsning med 
GS-vei på sørsiden 
av veien beholdes. 
 

Ingen endring. 
 
 
 

Fv. 510, Vallø  Ø11 ca. 800 m Dagens løsning med 
sykling i rolig/ 
blandet trafikk 
beholdes. 

Skilting og merking av sykkeltrasé.  
Fartsgrensen settes ned til 30 km/t. 
Behov for ytterliggere 
hastighetsregulerende tiltak vurderes. 
 

Fv. 509, 
Prestrødkrysset – 
Snippen 

Ø12 ca. 1800 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien. 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m). Ved ombygging av 
eksisterende grøntrabatt mot veien/ 
veiskulder innebærer dette en 
breddeutvidelse mot naboeiendommer 
på ca. 0–6 m langs strekning med 
eksisterende GS-vei. I tillegg vil det 
være behov for tilpasninger forbi noen 
garasjer/innkjørsler, samt forbi Meny. 
På strekning uten eksisterende GS-vei 
innebærer anbefalt løsning en 
breddeutvidelse mot ubebygd areal på 
naboeiendom på ca. 7,7 m.  
 

Fv. 509, Snippen 
– Narverød 

Ø13 ca. 1200 m Sykkelvei med fortau 
på sørsiden av veien. 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m). Ved ombygging av 
eksisterende grøntrabatt mot veien/ 
veiskulder/ grøft innebærer dette en 
breddeutvidelse mot 
naboeiendommer, skog og åker på ca. 
3–6 m langs strekning med 
eksisterende GS-vei. I tillegg vil det 
være behov for tilpasninger forbi noen 
garasjer/innkjørsler, samt forbi 
uteområdet til tilgrensende 
blokkbebyggelse på Snippen. På 
strekning uten eksisterende GS-vei 
forbi Husvik skole innebærer anbefalt 
løsning en breddeutvidelse inn i 
skolens uteområde på ca. 7,7 m.  
 

Jarlsøveien, 
Snippen – 
Havørnveien 

Ø14 ca. 550 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien. 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 
1,2 m = 7,7 m). Ved ombygging av 
eksisterende grøntrabatt mot veien/ 
veiskulder/ grøft innebærer dette en 
breddeutvidelse mot naboeiendommer 
på ca. 4–5 m langs strekning med 
eksisterende GS-vei. I tillegg vil det 
være behov for tilpasninger forbi en 
del garasjer/innkjørsler.  
 

Jarlsøveien, 
Havørnveien –  
Jarlsø  

Ø15 ca. 1500 m Dagens løsning med 
GS-vei på nordsiden 
av veien beholdes. 
 

Ingen endring. 
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7.2.4 Hovedakse mot sør 

Hovedakse mot sør går til Borgheim og Hjemseng via Teie og til Kaldnes og videre mot Hella. 

Fargekoding i tabellen under viser hvilke delstrekninger som har høyest prioritet (rødt), middels prioritet (gul) og 
lav/ingen prioritet (grønn) for tiltak/oppgradering. Bakgrunnen for angitt prioritering er gjort rede for i kap. 9. 
 
Merk at beskrevet løsning er ideell løsning på lang sikt, og at endelig valg og tilpassing av løsning for hver enkelt 
delstrekning må gjøres gjennom egne mulighetsstudier og/eller forprosjekter. I tillegg vil de kunne være aktuelt med 
avbøtende/midlertidige tiltak på kort sikt som ikke er beskrevet her.  
 

Strekning: Streknings- 
nummer: 

Lengde: Anbefalt løsning: Beskrivelse/anslåtte konsekvenser: 

Fv. 308, 
Kanalbrua – 
Smidsrødveien 

S1 ca. 600 m Sykkelvei med fortau 
(og grøntrabatt med 
gatetrær) på 
vestsiden av veien, 
fortau på østsiden. 

Vestsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og grøntrabatt på 
3 meter med gatetrær (minimum: 4 m 
+ 2,5 m + 3 m = 9,5 m). Dette 
innebærer en breddeutvidelse mot 
naboeiendommer på typisk 3–6m langs 
hele strekningen. Dette medfører blant 
annet at dagens bensinstasjon må 
rives, samt at adkomst til deler av 
Findusbygget potensielt må flyttes. I 
tillegg vil det være behov for 
breddeutvidelse mot tilgrensende 
boligeiendommer og tilpasninger forbi/ 
erverv enkelte hus. 
 
Østsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
 
 

Fv. 309, 
Smidsrødveien – 
Bekkeveien 
 

S2 ca. 1000 m Sykkelvei med fortau 
(og grøntrabatt med 
gatetrær) på 
vestsiden av veien, 
fortau (og 
grøntrabatt med 
gatetrær) på 
østsiden. 

Vestsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau med bevaring/ 
utvidelse av eksisterende grøntrabatt 
mot kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m 
+ 3 m = 9,5 m). Ved Teie Torg der 
eksisterende rabatt er beplantet med 
trær av god kvalitet beholdes/utvides 
denne. Der det mangler trær 8resten 
av strekningen) utvides grøntrabatten 
og nye trær plantes. Der det lar seg 
gjøre gis ny grøntrabatt bredde på 3 m 
for å sikre gode vekstforhold for nye 
trær.  
Samlet innebærer anbefalt løsning en 
breddeutvidelse mot naboeiendommer 
(bolig og næring) på typisk 4–5,5 m 
langs hele strekningen. I tillegg vil det 
være behov for tilpasninger forbi/ 
erverv av noen mindre næringsbygg 
inkl. parkering.   
 
Østsiden av veien: 
Løsning med fortau og beplantet 
grøntrabatt på midtre del av 
strekningen beholdes og videreføres/ 
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etableres langs hele strekningen (både 
nordover langs Teie Torg og sørover 
frem til Bekkeveien). Grøntrabatten 
bør ha en bredde på 3 meter og 
gangsonen 2,5 meter. I nord på 
strekningen Buddes vei – Arenfeldts 
vei innebærer dette en 
breddeutvidelse mot naboeiendommer 
på ca. 4 m med behov for tilpassing/ 
erverv forbi flere av husene. I sør på 
strekningen Ørsnesalleen – Engveien 
medfører dette en utvidelse inn på 
parkeringsarealet til Rema 1000 og på 
strekningen Parkveien –Bekkeveien 
innebærer dette en breddeutvidelse 
mot naboeiendommer på ca. 6 m. 
Ingen hus eller innkjørsler antas å bli 
berørt på den søndre strekningen. 
 
 

Fv. 309, 
Bekkeveien –  
Hjemseng 

S3 ca. 3200 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien og 
grøntrabbatt med 
gatetrær. 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og grøntrabatt 
med gatetrær mot kjørebane 
(minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 m = 
9,5 m). Anbefalt løsning innebærer en 
breddeutvidelse mot 
naboeiendommer/jordbruksareal på 
deler av strekningen opp mot ca. 5 m. I 
tillegg vil det være behov for 
tilpasninger forbi/ erverv av enkelte 
hus og garasjer/innkjørsler. 
 
 

Fv. 308, 
Smidsrødveien – 
Astoriaveien 

S4 ca. 1700 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien, fortau på 
østsiden. 

Vestsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau med bevaring/ 
utvidelse av eksisterende grøntrabatt 
mot kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m 
+ 3 m = 9,5 m). Der hvor eksisterende 
rabatt er beplantet med trær av god 
kvalitet beholdes/utvides denne. Der 
det mangler trær/disse er av dårlig 
kvalitet utvides grøntrabatten og nye 
trær plantes. Der det lar seg gjøre gis 
ny grøntrabatt bredde på 3 m for å 
sikre gode vekstforhold for nye trær. 
Samlet innebærer anbefalt løsning en 
breddeutvidelse mot naboeiendommer 
(primært bolig) på typisk ca. 6 m langs 
hele strekningen. I tillegg vil det være 
behov for tilpasninger forbi/ erverv av 
enkelte hus og garasjer/innkjørsler. 
 
Østsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
 
 

Fv. 308, 
Astoriaveien – 
Borgheim 

S5 ca. 1700 m Sykkelvei med fortau 
på østsiden av veien. 

Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 
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m = 7,7 m).  Ved ombygging av 
eksisterende grøntrabatt mot veien 
innebærer anbefalt løsning innebærer 
noe breddeutvidelse mot 
naboeiendommer (boligeiendommer) 
langs deler av strekningen. I tillegg vil 
det være behov for tilpasninger/erverv 
forbi enkelte hus og garasjer/ 
innkjørsler. 
 
 

Fv. 428, 
Borgheim – 
Amundrødveien 

S6 ca. 1400 m Sykkelvei med fortau 
på nordsiden av 
veien. 

Eksisterende fortau bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 
m = 7,7 m).  Dette innebærer en 
breddeutvidelse opp til ca. 5 m mot 
naboeiendomer (næring, bolig, 
jordbruk og skog). 
 
 

Fv. 428, 
Amundrødveien 
– Bregneveien 

S7 ca. 400 m Sykkelvei med fortau 
på østsiden av veien. 
 

Eksisterende fortau bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabatt mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 
m = 7,7 m).  Dette innebærer erverv av 
et ca. 6 m bredt belte inn mot 
tilgrensende boligeiendommer. Ingen 
av disse har innkjøring fra den aktuelle 
strekningen. 
 
 

Fv. 428, 
Bregneveien – 
Kjernåsveien 

S8 ca. 600 m Sykkelvei med fortau 
på østsiden av veien. 
 

Eksisterende vei (kun bestående av 
kjørebane for bil) utvides med GS-
tilrettelegging i form sykkelvei med 
fortau og rabatt langs vestsiden av 
veien (minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 m = 
7,7 m). Dette innebærer erverv av et 
ca. 8 meter bredt belte fordelt på ca. 
10 boligeiendommer, inkludert to 
leilighetsbygg. Ingen av disse har 
innkjøring fra den aktuelle strekningen. 
 
 

Fv. 428, 
Kjernåsveien – 
Vestfjordveien 

S9 ca. 800 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien. 

Eksisterende vei (kun bestående av 
kjørebane for bil) utvides med GS-
tilrettelegging i form sykkelvei med 
fortau og rabatt langs vestsiden av 
veien (minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 m = 
7,7 m). Dette innebærer erverv av et 
ca. 8 meter bredt belte fordelt på ca. 
15-20 boligeiendommer, inkludert 
utbygingstomter. I tillegg vil det være 
behov for tilpasninger forbi/erverv av 
enkelte hus og flere garasjer/ 
innkjørsler. 
 
 

Fv. 428, 
Vestfjordveien – 
Munkerekkveien 
44 

S10 ca. 1100 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien, fortau på 
østsiden. 

Vestsiden av veien: 
Eksisterende vei utvides med GS-
tilrettelegging i form sykkelvei med 
fortau og rabatt mot kjørebane 
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 (minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 m = 
7,7 m). Dette innebærer erverv av et 
ca. 8 m bredt belte fordelt på ca. 30 
boligeiendommer. I tillegg vil det være 
behov for tilpasninger forbi/erverv av 
enkelte hus og flere garasjer 
/innkjørsler. 
 
Østsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
 
 

Fv. 428, 
Munkerekkveien 
44 – 
Ramsdalsveien 

S11 ca. 500 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien. 

Eksisterende GS-vei med grøntrabbat 
bygges om til sykkelvei med fortau og 
rabbat mot kjørebane (minimum: 4 m 
+ 2,5 m + 1,2 m = 7,7 m). På det meste 
av strekningen kan dette løses 
innenfor eksisterende veibredder med 
kun mindre inngrep på tilgrensende 
boligeiendommer, samt én nærings-
eiendom. Flere innkjørsler som i dag 
benytter seg av dagens G/S-vei for 
adkomst til eiendommen vil imidlertid 
måtte bygges om. I tillegg vil et par hus 
bli liggende svært tett på det nye 
anlegget.  
 
 

Fv. 428, 
Ramsdalsveien 
 

S12 ca. 500 m Sykkelvei med fortau 
på vestsiden av 
veien. 

Eksisterende GS-vei med grøntrabbat 
bygges om til sykkelvei med fortau og 
grøntrabbat mot kjørebane (minimum: 
4 m + 2,5 m + 1,2 m = 7,7 m). Avhengig 
av ønsket bredde på ny grøntrabatt 
kan dette løses innenfor eksisterende 
veibredder uten betydelige inngrep av 
på tilgrensende næringseiendommer 
på det meste av strekningen. 
 
 

Munkerekkveien 
mellom 
Ramsdalsveien 
og Kaldnesgaten 

S13 ca. 500 m Strekningen 
tilrettelegges for 
sykling i rolig/ 
blandet trafikk. 

Skilting og merking av sykkeltrasé.  
Fartsgrensen settes ned til 30 km/t. 
Behov for ytterliggere hastighets-
regulerende tiltak vurderes. 
 
 

Fv. 428, 
Munkerekkveien 
–  Rambergveien 

S14 ca. 400 m Sykkelvei med fortau 
på nordsiden av 
veien, 
fortau/gangvei på 
sørsiden. 

Nordsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabbat mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 
m = 7,7 m).  Dette innebærer en 
utvidelse på 5–6 m inn mot 
tilgrensende eiendommer (restareal, 
næring og boligblokkbebyggelse).  
NB! Store høydeforskjeller vil kunne 
medføre større inngrep. 
 
Sørsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
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Fv. 428, 
Rambergveien –  
Biskopstien 

S15 ca. 600 m Sykkelvei med fortau 
på nordsiden av 
veien, 
fortau/gangvei på 
sørsiden. 

Nordsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og grøntrabbat 
mot kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m 
+ ca. 3,5 m = ca. 10 m).  Dette 
innebærer en utvidelse på ca. 4 m inn 
mot tilgrensende eiendommer 
(primært næringseiendom), med 
unntak av forbi Rambergveien 7 og 
Kaldnes bussholdeplass der løsningen 
må tilpasses eksisterende bebyggelse. 
 
Sørsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
 
 

Fv. 428, 
Biskopstien –  
Kanalbrua 

S16 ca. 600 m Sykkelvei med fortau 
på nordsiden av 
veien, 
fortau/gangvei på 
sørsiden. 

Nordsiden av veien: 
Eksisterende GS-vei bygges om til 
sykkelvei med fortau og rabbat mot 
kjørebane (minimum: 4 m + 2,5 m + 1,2 
m = 7,7 m).  Dette innebærer erverv av 
et ca. 5 m bredt belte inn mot 
tilgrensende eiendommer (næring, 
bolig og grøntareal), inkl.tilpasninger 
forbi/erverv av enkelte eneboliger 
 
Sørsiden av veien: 
Eksisterende gangløsning beholdes. 
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7.3 Systemskifter 

Kartutsnittet under viser et utsnitt av oversiktskartet på forrige side med fokus på sentrum og overgangen mellom 
angitte løsninger i gatebruksplanen og anbefalte løsninger på hovedaksene. Systemskifter mellom disse er visst med 
rødt punkt; 

Systemskifte mellom V1 og løsning i gatebruksplanen:  
For V1 er anbefalt løsning sykkelvei med fortau på vestsiden av veien (ensidig toveis), se tabell senere i kapitelet. 
Innenfor gatebruksplanen møter denne en løsning med sykling i blandet trafikk (tosidig enveis). Dette innebærer et 
systemskifte. 

Systemskifte mellom N3 og løsning i gatebruksplanen: 
For N3 er anbefalt løsning sykkelvei med fortau på østsiden av veien (ensidig toveis), se tabell senere i kapitelet.  
Innenfor gatebruksplanen møter denne en løsning med sykkelvei med fortau på begge sider av veien (tosidig toveis). 
Dette innebærer et systemskifte. 

Systemskifte mellom Ø1 og løsning i gatebruksplanen: 
For Ø1 er anbefalt løsning sykkelvei med fortau på nordsiden av veien (ensidig toveis), se tabell senere i kapitelet.  
Innenfor gatebruksplanen møter denne en løsning med sykkelvei med fortau på begge sider av veien (tosidig toveis). 
Dette innebærer et systemskifte. 

Systemskifte mellom Ø3 og løsning i gatebruksplanen: 
For Ø3 er anbefalt løsning sykling i blandet trafikk (tosidig enveis), se tabell senere i kapitelet.  Innenfor 
gatebruksplanen møter denne en løsning med sykkelvei med fortau på begge sider av veien (tosidig toveis). Dette 
innebærer et systemskifte. 

Systemskifte mellom S1 og løsning i gatebruksplanen: 
For S1 er anbefalt løsning sykkelvei med fortau på vestsiden av veien (ensidig toveis), se tabell senere i kapitelet.  
Innenfor gatebruksplanen møter denne en løsning med sykkelvei med fortau på begge sider av veien (tosidig toveis). 
Dette innebærer et systemskifte. 

Anbefalte løsninger i gatebruksplanen innebærer også en rekke systemskifter inne i sentrumsområdet. For å oppnå 
ett enkelt lesbart system for sykkel med god fremkommelighet bør det vurderes å gjennomgå planlagte løsninger i 
gatebruksplanen fra et systemperspektiv, sett i sammenheng med foreslåtte løsninger på hveodaksene inn mot 
sentrum og møtet med disse.  

 

 

 

  

Figur 7-3 viser overgangsområdet mellom anbefalte løsninger 
i Gatebruksplan for Tønsberg sentrum og anbefalte løsninger 
på hovedaksene. Lilla område med sorte streker viser område 
for og sykkeltraseer beskrevet t i gatebruksplan (tykk sort stek 
= sykkelvei med fortau, tynn sort strek = sykkelfelt, stiplet sort 
strek = sykling i blandet trafikk/ sykkelgate, prikket sort strek 
= sykling sammen med gående.). Røde punkt angir 
systemskifter. 
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8 Andre sykkeltilretteleggingstiltak 
I tillegg til foreslåtte tiltak på hovedaksene i kapittel 8, bør det vurderes tiltak knyttet til sykkelparkering og drift/ 
vedlikehold, samt holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging: 
 

8.1 Sykkelparkering 

I likhet med bilreiser slutter enhver sykkelreise ved at kjøretøyet parkeres. Tilrettelagt sykkelparkering nært 
målpunkt er derfor viktig for alle typer sykkelreiser.  

Sykkelparkeringen bør også ha høy kvalitet i design og utforming, og være tilpasset det aktuelle bruksområdet. 
Langtidsparkering bør eksempelvis være låsbar og under tak, mens det klart viktigste kriteriet for korttidsparkering er 
god synlighet og nærhet til målpunkt. Mens det i begge tilfeller er det viktig at tilbudt sykkelparkering har tilstrekkelig 
kapasitet. 

Innenfor tema sykkelparkering foreslås følgende tiltak; 

• Anlegge sykkelparkering ved viktige ved alle lokale sentra innenfor Bypakke-området (ikke planlagt som del 
av Bypakken). Sykkelparkeringen skal ha høy kvalitet i design og utforming, med sentral og synlig plassering. 

• Etablere låsbar innfartsparkering for sykkel ved ny stasjon i samarbeid med Bane NOR. Sykkelparkeringen 
bør være under tak og ha tilstrekkelig kapasitet til å ta unna ønsket vekst i sykkeltrafikken. 

• Anlegge sykkelparkering ved alle skolene i kommunen (ikke planlagt som del av Bypakken). 
Sykkelparkeringen bør dimensjoneres med tanke på nasjonale mål om at minst 80 % av barn og unge skal gå 
eller sykle til skolen (ref. NTP og Nasjonal sykkelstrategi). 
 

8.2 Drift og vedlikehold 

Høy kvalitet på drift og vedlikehold av sykkelveinettet er svært viktig for at reisen skal oppleves forutsigbar, trygg og 
fremkommelig for den enkelte. Derfor må drift og vedlikehold av sykkelveinettet satses på gjennom hele året, også 
om vinteren da dette er helt avgjørende for at det i det hele tatt skal være mulig å sykle. 

Innenfor tema drift og vedlikehold foreslås følgende tiltak;  

• Økt driftsinnsats rettet spesielt mot gang- og sykkelanlegg der disse driftes med høy kvalitet hele året 
(feiing, reasfaltering, vinterdrift ect.). 

• Vinterdrifte hovedaksene for sykkel inn mot sentrum, samt hovedsykkelveinettet i sentrum, minimum iht. 
GsB-standard for vinterdrift.  
 

8.3 Andre tiltak for å få ulike målgrupper til å sykle mer 

Holdningsskapende tiltak og mobilitetsplanlegging rettet mot utvalgte målgrupper bør gjennomføres som en del av 
infrastrukturelle tiltak. Dette er omtalt nærmere i fagnotatet Holdningsskapende tiltak og mobilitetsplanlegging.  
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9 Beregnet effekt av tiltak for sykkel i transportmodell 
Erfaringer fra byutredningene tilsier at det er vanskelig å beregne effekten av sykkeltilretteleggingstiltak i 
transportmodellen. Slik effekten beregnes i RTM* tas det f.eks. ikke hensyn til variasjon i værforhold, 
vedlikehold/drift av g/s-anlegg, komfort, trygghet, konflikter med andre trafikantgrupper m.m. De fleste forbedringer 
for syklende vil nettopp være innen disse temaene, og effekten av dette må derfor vurderes utenfor 
modellkjøringene (SVRV 2017).  

Effekten er vanskelig å beregne isolert sett, men erfaringstall fra andre byer viser at god tilrettelegging for sykkel er 
avgjørende for å få flere til å sykle (Vegdirektoratet 2018). 

Undersøkelser også at det er en sammenheng mellom det å tilrettelegge for sykling med ny infrastruktur, og økt 
sykkeltrafikk. Vegdirektoratet i Danmark gjennomførte i 2015 en midtveisevaluering av effekten av 161 
sykkelprosjekter som hadde fått tilskudd fra finansieringsordningen «cykelpuljen». Cykelpuljen hadde i perioden 
2009-2014 gitt tilskudd på om lag en milliard danske kroner til sykkelprosjekter, og det kunne søkes om støtte til 
både nye sykkelanlegg, kampanjer og sykkelparkeringsplasser. Det hadde i perioden blitt bygget om lag 250 
kilometer med ny sykkelinfrastruktur og 3250 nye sykkelparkeringsplasser i de ferdigstilte prosjektene. 
Datagrunnlaget fra evalueringen viste at investeringene har fått flere til å sykle. Sykkeltrafikken hadde økt med 
gjennomsnittlig 24 prosent på de strekningene det var anlagt nye sykkelanlegg allerede i 2015. Deler av 
trafikkøkningen kom av at større del av allerede eksisterende sykkeltrafikk flyttet til de nye anleggene, men det antas 
også at en del av økningen var knyttet til økning i sykkelandelen. Basert på intervjuer kom det frem at 5 prosent av 
økningen i trafikk kom fra andre transportmidler, herav størstedelen fra bil. 

Cykelpuljen har også gitt tilskudd til 40 sykkelbyprosjekter, som har jobbet helhetlig med å øke sykkelandelen i de 
aktuelle byområdene. Det er flere gode eksempler på sykkelbyprosjekter hvor sykkeltrafikken har steget markant. 
Sykkelandelen i Århus steg med 3 prosent på en toårsperiode, mens bydelen Hornbæk i Randers opplevde en økning i 
antall syklister på mer enn 30 prosent.  

I Oslo, som har investert i og gjennomført tiltak i et relativt stort omfang de siste par årene, opplever man også en 
stor trafikkøkning blant syklistene. Byens sykkeltellere viste en økning på 18 prosent vekst i sykkeltrafikken i 2016 
sammenliknet med i 2015. En RVU er under utarbeidelse, og vil kunne gi svar på hvorvidt det også har vært en økning 
i sykkelandelen av reisene i hovedstaden.  

Manglende kunnskap, grunnlagsdata og gode før- og etterundersøkelser gjør at det er utfordrende å beregne effekt 
av tiltak for sykkel. Erfaringsmessig viser det seg at det er byområder som både gjennomfører en forbedring av 
tilbudet kombinert med en helhetlig satsing på sykkel som opplever en økt andel syklende. 

Det er også utfordrende å beregne effekten av et fullt utbygd sykkelnett i Tønsberg-regionen da vi ikke har noe 
sammenlikningsgrunnlag i Norge på hva et sykkeltilbud av en slik kvalitet ville kunne ha av effekt. 

Vi vet også at blant annet restriksjoner på bilbruk og kvaliteten på kollektivtilbudet påvirker sykkelandelen. 

Å beregne effekten av et fullt utbygd sykkelnett i Tønsberg-regionen i kombinasjon med andre virkemidler og tiltak er 
derfor vanskelig. På bakgrunn av kunnskap om omfanget av endringer andre steder som har satset på sykkel, der 
omfanget av tiltakene har vært mindre enn de som foreslås i Tønsberg-regionen, antas det at et mål om dobling av 
sykkelandelen i perioden 2016 – 2030 bør være en realistisk ambisjon. Dette vil påvirkes av når i denne perioden man 
begynner å iverksette tiltak. 

 

* «I RTM er det lagt til rette for en forenklet tilnærming for beregning av effekten av forbedring i sykkelnettverket, der 
avstanden på strekninger blir nedjustert der det innføres tiltak og reisetiden for syklende blir dermed redusert. Dette gir noe 
flere sykkelturer i transportmodellen, men virkningen på reisemiddelfordelingen er forholdsvis liten.» (SVRV 2017).  
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