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Gang- og sykkelveg
samt trafikksikkerhetstiltak
Raveien fra Mosserødveien i Sandefjord til Lindhjem i Stokke
N ÆR I NFO

Apr il 2013

Statens vegvesen bygger
gang- og sykkelveg og
trafikksikkerhetstiltak langs
fylkesveg 522 Raveien. Dette
er en del av E18 utbyggingen
Gulli–Langåker. Arbeidene
startet høsten 2012 og skal
være ferdig i september 2013.
Det er entreprenør Carl C.
Fon AS som gjør arbeidene.
Det ble avholdt et informasjonsmøte på Sandefjord Motorhotell 5.
september 2012. Her kom det fram
ønsker om flere krysningspunkt på
strekningen, spesielt for tilkomst
til gang- og sykkelvegen. Statens
vegvesen ser at dette er viktig for
beboerne langs Raveien og etterkommer dette ønsket.
Opphøyde gangfelt og
fartshumper
Det etableres opphøyd gangfelt
ved Hørdalsveien, samtidig som det
lages smalt fortau fra snuplassen
for buss og fram til busstoppet.
Fra Lingelemveien til bussholdeplassen på Fevang syd etableres
det fartsgrense 40 km/t med fartshumper i ca 500 meter nordover.
Dette er et ledd i utbyggingen
av gang- og sykkelvegen. Det er
også et ønske fra beboerne langs
Raveien for å trygge skolevegen
for barna i området. Skissene viser
plassering av fartshumper og strekningen med nedsatt fartsgrense til
40 km/t.

Opphøyd gangfelt ved Hørdalsveien

Det vil bli etablert opphøyd gangfelt mellom busstopp Tingvoll
og Hotvedveien. Samtidig etableres fortau som strekker seg
litt inn i Hotvedtveien og fram til
busstoppet.
Fartsgrenser
Det vil bli skiltet hastighet 50 km/t
på strekningen Haukerød-Fevangsletta, med nedsatt fartsgrense
40km/t ved busstoppene Tingvoll,
Botten og ved Hunsrødveien på
grunn av opphøyde gangfelt.

Opphøyd gangfelt ved Hotvedtveien

Fra Fevangsletta skiltes hastighet
60 km/t fram til busstopp Haugtuft.
Fra Haugtuft til busstopp Fevang
syd vil det bli skiltet hastighet 40
km/t og det anlegges fire fartshumper.
Fra Fevang syd og fram til rett nord
for rundkjøring ved Tassebekk skiltes hastighet 50 km/t, med nedsatt
hastighet 40 km/t ved Hørdalsveien
på grunn av opphøyet gangfelt.
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Kontaktpersoner i entreprenørfirma Carl C. Fon AS:
Prosjektleder Dagfinn Evensen, tlf. 958 93 008
Anleggsleder Terje Rødne Hansen, tlf. 458 64 754
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Fra Tassebekk og fram til Granerødveien blir skiltet hastighet 60 km/t.
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