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Trafikkløsninger Fokserød/Kullerød  
Statens vegvesens oppsummering fra møte i Sandefjord 
næringsforening 8.nov 2019 
 

Ca 40 interessenter fra næringslivet på Fokserød, Kullerød og Torp deltok på møtet. Disse ga innspill 
på kart og flipoverark og i oppsummerende diskusjoner. Dette notatet oppsummerer det som kom 
fram. 

 

 

 

Oppgave A – innspill til forslag til prioriteringer 
Offentlige og private aktører vil til dels ha motstridende interesser, behov og prioriteringer når en 
skal finne løsninger. På møtet presenterte Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune sine 
prioriteringer på Fokserød/Kullerød. Det er: 

1. Trafikkavvikling og trafikksikkerhet på E18 med ramper og kryss 
2. Effektiv og pålitelig forbindelse mellom E18 og Sandefjord lufthavn Torp 
3. Effektiv og pålitelig næringstrafikk til/fra næringsområdene på Fokserød, Kullerød og Torp 
4. Tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk til arbeidsplasser i området og til 

lufthavna 
5. Øvrig trafikk i området (arbeidsreiser) 

Deretter ble dette diskutert rundt bordene.  
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Følgende ble oppsummert i plenum: 
• Myke trafikanter må prioriteres høyt 
• Enighet om at E18 og flyplassadkomsten er viktigst.  
• Lufthavna vurderer kollektiv som mer interessant enn gange/sykkel  
• Effektiv framkommelighet for næringstransporten og effektiv transport for arbeidsreiser er 

begge like viktig og må ses i sammenheng 
• Forslag om å forlenge E18-rampene for å unngå tilbakeblokkering på E18 
• Torpveien tilfredsstiller lufthavnas behov 
• Det er næringsområdenes trafikk som skaper utfordringene 
• Alt henger sammen med alt 
• Det trengs gang-sykkelveg til lufthavna 
• Det er ikke behov for egne kollektivfelt 
• Jernbanen kan komme raskt, videre planlegging må ses i sammenheng med vegløsningene i 

området 

 

Kart som viser nummer på rundkjøringer/kryss 

Oppgave B – situasjonsbeskrivelse - typiske trekk ved trafikken 
• Morgenrush mandag-torsdag kl 07.45-08.10 
• Ettermiddagsrush mandag-onsdag (torsdag) kl 15.30-16.30 
• Morgen – dårlig framkommelighet i rundkjøring 2 og 3 
• Ettermiddag – dårlig framkommelighet i rundkjøring 4 
• Dårlig vær og nedbør gir større forsinkelser enn fint vær 
• Forsinkelser i rundkjøring 2 gir store konsekvenser når det skjer hendelser ved Obs 
• Trafikktoppene påvirkes noen ganger av flyavgangene på lufthavna 
• Torp har omfattende trafikkdata som er tilgjengelige og nyttige i dette arbeidet 
• Det er flere flyavganger i sommersesongen 1.april-1.november enn vinterstid 
• Det er tilbakeblokkering på Fokserødveien og Raveien i rushtida 
• Tungbiler har utfordringer med framkommelighet ut fra Obs og Torp Hotel pga stigning og 

opphøyd gangfelt for rundkjøring 1  
• Utfordrende at Bottenveien er mørk – utrygt for sykkel 
• Noen mener det generelt er det god tilgjengelighet for sykkel  
• Andre mener det er et stort potensial for å bedre forholdene for syklistene 

1 Kryss vest for E18 
2 Rundkjøring Fokserød 
3 Rundkjøring Raveien 
4 Rundkjøring Kullerød 
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Oppgave C1 – ikke-fysiske tiltak 
• Ingen tro på dette. Mener de næringsdrivende har lagt godt til rette for gange og sykkel i sine 

bedrifter 
• Flexitidsordning er vanskelig å innføre for mange av bedriftene 
• Gratis buss til Fokserød-Lufthavna  
• Gjøre noe med løyvesituasjonen for taxi 
• Fjerne bompunktet på E18 mellom Natvall og Fokserød 

 

Oppgave C2 – hva kan vi gjøre med litt penger 
• Gamle Ravei er stengt syd for rundkjøring 3. Flytte sperringen lenger syd og åpne opp vei fra 

næringsområdet  
• Tilrettelegge for at arbeidsparkeringen skjer et stykke fra bedriftene 
• Gi taxiene tilgang til kollektivbommen ved lufthavnparkeringen på lik linje med buss 
• Utvide Fokserødveien til flere felt inn mot rundkjøring 2 fra syd 
• Sette opp buss Torp stasjon – Lufthavna – Fokserød 
• Gratis buss Torp - Fokserød 
• Åpne stengt del av Raveien, evt i et avgrenset tidsrom, dette kan medføre ombygging av 

krysset Raveien/Fokserødveien 
• Bedre vedlikehold 
• Forbedre forholdene for gående og syklende 
• Lage plan for myke trafikanter 
• Teste ut løsninger hvis det er mulig med temporære virkemidler for å se om de virker 
• Lysregulere rundkjøringene 
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Oppgave C3 – hva kan vi gjøre med mye penger 
• Utnytte at jernbanen skal bygge 

o Planlegge vei og bane parallelt 
o Utnytte anleggsveier for banen 
o Utnytte masseoverskuddet fra banen  
o Vurdere ny bruk av dagens banetrasé  

• Utvide dagens veg mellom rundkjøring 2, 3 og 4 med flere felt 
• Oppgradere sykkelsti til Lingelemveien og Tømmermannsløkka. Samarbeid med private. 
• Bygge gang-sykkelveg langs Torpveien 
• Forlenge avkjøringsrampene på E18 i Fokserødkrysset 

 

 

 

Kart fra møtet  
Videre følger bilder av kart med kommentarer fra gruppene. 

Det er vist enkelte forslag til tiltak/løsninger på disse skissene som ikke ble kommentert i den felles 
oppsummeringen på møtet. Se tekst under skissene. Oppsummert er dette:  

• Rundkjøringer og nye veglenker nord for planområdet  
• Ny veg mellom Torpveien og Raveien nord for næringsområdet  
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• Åpning av krysset med Lingelemveien mot nord eller syd 
• Gangsykkelveg mellom Lingelemveien og Husrødfeltet 
• Flere utkjøringsmuligheter fra næringsområdene og ut på Raveien 
• Tre felt mellom rundkjøring 2 og 3 – midtre felt brukes av den dominerende kjøreretningen 
• Ny Kodalvei fra E18 på Fokserød 

 
Skissene på de neste sidene viser både kortsiktige og billige tiltak og langsiktige mer 
kostbare løsninger 
 

 

Skissen viser rundkjøringer og nye veglenker nord for planområdet samt åpning av krysset med 
Lingelemveien mot nord 
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Skissen viser ny veg mellom Torpveien og Raveien nord for næringsområdet samt åpning av krysset 
med Lingelemveien mot sør 
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Skissen viser sykkelveg mellom Lingelemveien og Hunsrødveien 
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Skissen viser ny Kodalvei 
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Skissen viser flere utkjøringsmuligheter fra næringsområdene og ut på Raveien og tre felt mellom 
rundkjøring 2 og 3 – midtre felt brukes av den dominerende kjøreretningen. 



11 
 

 



12 
 

 

 

Langsiktige og kostnadskrevende tiltak 
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Andre momenter å ta med i det videre arbeidet  
• En evt åpning av Raveien for gjennomgangstrafikk har konsekvenser for nærmiljøet på 

strekningen som åpnes.  
• Det mangler en mobilitetsplan for Fokserød/Kullerød 
• Noen syklister snakket om at det var mindre manglende lenker som kunne forbedres enkelt 

for å få et bedre sammenhengende nett. Med litt kreativitet kan det tilrettelegges bedre med 
enkle midler. Avtaler med grunneiere nødvendig. 

•  

 

Foto Sandefjord næringsforening 


	Statens vegvesens oppsummering fra møte i Sandefjord næringsforening 8.nov 2019
	Oppgave A – innspill til forslag til prioriteringer
	Følgende ble oppsummert i plenum:

	Oppgave B – situasjonsbeskrivelse - typiske trekk ved trafikken
	Oppgave C1 – ikke-fysiske tiltak
	Oppgave C2 – hva kan vi gjøre med litt penger
	Oppgave C3 – hva kan vi gjøre med mye penger
	Kart fra møtet
	Skissene på de neste sidene viser både kortsiktige og billige tiltak og langsiktige mer kostbare løsninger
	Langsiktige og kostnadskrevende tiltak
	Andre momenter å ta med i det videre arbeidet


