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Gang- og sykkelveg langs Raveien
I begynnelsen av november starter bygging av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 256 Raveien på strekningen fra Langåker til Åsrumveien i Sandefjord kommune. Totalt skal det bygges gang- og sykkelveg på ca. 10 kilometer på Raveien
fordelt på tre strekninger fra Langåker til Sem (Tønsberg kommune).
De tre strekningene det skal bygges gang- og sykkelveg er:

●
		
●
		
●
		

Parsell 1: Langåker – Åsrumveien,
Byggeperiode høsten 2010 – høsten 2011
Parsell 2: Lingelemveien – Lindhjem,
Byggeperiode sommeren 2011 – høsten 2012
Parsell 3: Lundskogen – Sem,
Byggeperiode sommeren 2011 – høsten 2012

Bygging av gang- og sykkelveg er en del av utbyggingen av ny E18 Gulli – Langåker. Selve E18-utbyggingen starter våren/
sommeren 2011 og er planlagt ferdig høsten 2014.

Parsell 1 Langåker – Åsrumveien
Marthinsen & Duvholt AS er entreprenør på gang- og sykkelvegarbeidene på denne strekningen.
Den nye gang- og sykkelvegen bygges langs vestsiden av vegen. På strekningen fra Langåker til Krokemoveien (en kilometer)
skal det bygges en tre meter bred gang- og sykkelveg med tre meter grøft mellom veg og gang- og sykkelvegen. Fra Krokemoveien til Åsrumveien (to kilometer) skal det bygges tre meter bred gang- og sykkelveg med smal rabatt mellom veg og
gang- og sykkelvegen.

Trafikksikkerhetstiltak
I tillegg til bygging av gang- og sykkelveg skal det gjøres diverse trafikksikkerhetstiltak.
Kryssene ved Krokemoveien og Nygårdsveien skal bygges om, og bussholdeplassene skal rustes opp. Det skal settes opp
leskur ved fire holdeplasser. Gangfelt over Raveien bygges som opphøyde gangfelt med intensivbelysning. Vegbelysningen
langs Raveien skal oppgraderes.
Parsell 1: Langåker – Åsrumveien
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FAKTA:

Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 256 Raveien
Strekningen Langåker–Sem
Tre delstrekninger: Langåker–Åsrumveien, Lingelemveien–Lindhjem,
		
Lundskogen–Sem.
Lengde:
Tre strekninger på totalt 10 kilometer g/s-veg
Anleggsstart:
November 2010
Planlagt ferdig:
Høsten 2012
Kostnader:
Totalt ca. 100 millioner kroner

Kryss med Krokmoveien

Kryss med Nygårdsveien

Mange grunneiere blir berørt
Byggingen av gang- og sykkelveg berører mange private eiendommer. Mange av eiendommene har hekker, trær, gjerder,
murer og liknende ut mot Raveien, og det som kommer i konflikt med ny gang- og sykkelveg må rives. Det inngås avtaler
med den enkelte grunneier om erstatning for dette.
Mens arbeidene pågår må det påregnes ulemper for naboer, gående og syklende og biltrafikken på strekningen. Statens
vegvesen håper på forståelse for eventuelle ulemper anleggesdriften påfører ferdselen i området.

Krokemoveien

Langåker
Skolmar

E18

Informasjonsmøte

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte:

tirsdag 26. oktober 2010 kl. 18.00
i Komplett.no Arena
Representanter fra Statens vegvesen og entreprenør
Marthinsen & Duvholt AS vil være til stede.

Kontaktpersoner:
Byggeleder Bodil Odberg, 		
Prosjekteringsleder Reidun Liverød,
Prosjektleder Steinar Aspen, 		
Kommunikasjonsrådgiver: Jorun Sætre,

tlf. 993 53 232
tlf. 909 79 444
tlf. 915 25 743
tlf. 950 20 809

Postadresse:
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723, Stoa,
4808 Arendal
Tlf. 815 48 000

1263-10 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Jorun Sætre
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