Gang- og sykkelveg
samt trafikksikkerhetstiltak
Raveien fra Lindhjem i Stokke til Gamle Kongevei i Tønsberg
NÆ R I NFO

Mars 2013

Statens vegvesen skal bygge
gang- og sykkelveg og
trafikksikkerhetstiltak langs
fylkesveg 522 Stokke Ravei.
Det gjelder strekningen fra
Lindhjem til Gamle Kongevei
syd. Anlegget skal være ferdig
1.10.2013. Tiltakene på Raveien er en del av utbyggingen
av ny E18 Gulli–Langåker.
Det er entreprenørfirma Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord som
har fått kontrakten, og kontraktssummen er på kr 15,5 millioner
kroner. Det blir oppstart på
arbeidene i løpet av mars 2013.
På strekningen er det hovedsakelig boligeiendommer og landbruk.
Fartsgrense på strekningen er 60
km/t. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er
ca. 3 500 kjøretøy.

Gang- og sykkelveg etableres på venstre side.
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Tiltak i kryss
Det skal etableres fire kryssingspunkter, to ved Skjee kirke, ett ved
Krizoo og ett ved atkomsten til
Kongsåsveien.

Lundskogen

Stein

Ramsum
rasteplass

Gang- og sykkelveg skal bygges, markert med gul linje.

E18

Ny gang- og sykkelveg
På strekningen fra Lundskogen skal det bygges gangog sykkelveg. Det skal bygges 940 meter med grøft
som skille og ca. 1 300 meter med smal rabatt av granitt
og kantstein. Det blir belegg mellom vegen og gangog sykkelvegen som en atskillelse. Fylkesvegen skal
sideforflyttes ved Lund. Der er det fornminner på ca. 325
meter av strekningen. Atkomster og driftsavkjørsler skal
tilpasses de nye tiltakene.
Noe utskiftning av belysning
Det er belysning langs hele strekningen i dag, vekselvis
øst og vest for Stokke Ravei. Der hvor nytt anlegg kommer i konflikt med dagens belysning, skiftes belysningen
ut og luftstrekk legges i bakken. Ved fellesføring med andre etater, legges kabler i fellesgrøft. Der hvor det fortsatt
er luftstrekk skal armatur og ledninger skiftes ut.

Ved Skjee kirke etableres to opphøyde gangfelt, ett i retning Stokke
sentrum og ett i nordgående retning Tønsberg.

fakta
Gravemasser:
Forsterkningslag:
Bærelag av knuste steinmaterialer:
Bærelag av Ag/gjenbruk:
Asfalt bindelag:
Asfalt slitelag:
Granittkanstein m/u fas:
Smågatestein:
Kabelgrøfter:

10 000 m3
4 902 m3
1 300 m3
1 017 m3
9 900 m3
12 710 m3
1 810 lm
850 m2
2 200 lm

I nformasjonsmøte
Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte
mandag 18. mars kl. 18.00 i Skjeestua.
Der vil representanter for Statens vegvesen og
entreprenør Marthinsen & Duvholt være tilstede.
Velkommen!
Ved Krizoo skifter gang- og sykkelvegen side.

Statens vegvesen:
Byggeleder Reidun Liverød,
tlf. 909 79 444
Prosjektleder Steinar Aspen,
tlf. 915 25 743

Ås prosjektkontor, Åshaugveien 39,
3170 Sem
Statens vegvesen, Region sør
http:/www.vegvesen.no/Europaveg/e18vestfoldmidt

Marthinsen & Duvholt:
Prosjektleder Ole Bjørn Rui,
tlf. 918 14 850
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