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Om prosjektet
Sykkelveg med fortau langs rv. 36 mellom Skrapeklev og 
Klevstrand er et viktig bypakkeprosjekt. Riksvegen er en 
høyt trafikkert innfartsveg til Grenland, og det er mye tung-
transport. Strekningen er også skoleveg for mange, og det er 
en strekning på hovedsykkelnettet med et dårlig tilbud i dag. 
Den nye sykkelvegen med fortau er derfor et godt trafikk-
sikkerhets- og fremkommelighetstiltak for myke trafikanter, 
samtidig som det er etterspurt av næringslivet som benytter 
riksvegen.

Samtidig som den nye sykkelvegen med fortau bygges, vil 
Porsgrunn kommune også fornye vann- og spillvannsnettet 
sitt langs traseen. 

Langs riksveg 36 er Statens vegvesen i samarbeid med  
Bypakke Grenland i gang med å bygge ny sykkelveg  
med fortau mellom Sam Eydes gate og Klevstrandkrysset. 

Tidsplan
Marthinsen & Duvholt AS, som er entreprenøren til dette 
byggeprosjektet, har nå rigget seg til med brakkerigg  
nedenfor Herøya hybelhotell. De er allerede i gang med  
å etablere overvannsgrøft mot Gunnekleivfjorden. Dette  
blir gjort for å avlaste overvannsystemet i Fjordgata.  
Etter at utløp for overvann er etablert, vil Marthinsen og 
Duvholt AS jobbe seg oppover traseen fra Klevstrand- 
krysset. Prosjektet er planlagt å være ferdig i oktober 2021. 

Under byggeperioden kan det være noe arbeid som må 
utføres på natt, for eksempel omlegginger av trafikken, 
omlegginger av vann og avløpssystem. Dette vil bli varslet 
på forhånd.

Den nye sykkelvegen med fortau er finansiert med midler  
fra handlingsprogrammet til Bypakke Grenland. 
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