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FORORD 

Rapporten beskriver ulike løsningsforslag for å bedre framkommeligheten på vegnettet på E18- 
Fokserød – Kullerød – Torp. Hensikten er finne gode kortsiktige og langsiktige løsninger.  

I handlingsprogrammet for NTP er det avsatt 30 mill.kr i 2023 og 20 mill. kroner etter 2023 til «E18 - 
Tiltak Fokserød/Kullerød». Rapporten er et første trinn i arbeidet med å få fram planer for bruk av 
disse midlene. 

Arbeidet er utført av Statenes vegvesen og Vestfold og Telemark fylkeskommune i samarbeid med 
Sandefjord kommune. 

Transportmodellberegningene er utført av konsulentfirmaet Cowi.  

 

Mai 2020 

Statens vegvesen, Utredning sør  
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SAMMENDRAG 
Det er utfordringer i transportsystemet i ettermiddagsrush på Fokserød – Kullerød – Torpveien.  

Rapporten redegjør for ulike løsningsforslag for å løse framkommelighetsutfordringene på vegnettet 
og viser konsekvenser av løsningene. Det er gjort vurderinger av trafikk, bomiljø, naturmiljø, 
kulturmiljø og kostnader.  

Trafikkberegningene viser at dagens vegnett er sårbart og at avviklingsproblemene i området øst for 
E18 i et trendscenario vil øke i årene framover. Ytterligere arealutvikling med nyetablering eller 
utvidelse av bedrifter på Fokserød og Kullerød gir økt trafikk og vil gi ytterligere redusert 
framkommelighet. 

Utredningen har kun sett på situasjonen i ettermiddagsrush fordi det er da utfordringene er størst.  

Anbefaling  

På kort og mellomlang sikt anbefales det å utarbeide en mobilitetsplan for området samt å jobbe med 
målrettede kampanjer med bedriftene for å bidra til endret reisemiddelvalg. Beregningen viser at 5% 
nedgang i biltrafikken i ettermiddagsrushet vil gi god trafikkavvikling.  

Videre anbefales følgende fysiske tiltak: 

• Tilfartskontroll i rundkjøring 4, inkludert mulig utvidelse av Torpveien i tilfarten inn mot og 
gjennom rundkjøring 4 i retning fra lufthavna 

• Utvidelse av strekningen mellom og gjennom rundkjøring 2 og 3.  

Det er behov for å se tiltakene i sammenheng og det anbefales at dette planlegges i samme 
reguleringsplan.  

Modellberegningene viser at tilfartskontroll i rundkjøring 4 er et tiltak som har god effekt på kort og 
mellomlang sikt. Det anbefales at dette gjennomføres. Det bør også vurderes om det er mulig å teste 
tilfartskontroll i en midlertidig utgave. Permanent løsning er kostnadsvurdert til mellom 5 og 7 mill. kr. 

Det anbefales også å gjøre tiltak på strekningen mellom rundkjøring 2 og 3 inkludert rundkjøringene. I 
reguleringsplanarbeidet må det vurderes nærmere om det er behov for utvidelse til to felt i begge 
kjøreretninger eller om det er tilstrekkelig med flettefelt.  Utvidelse med et eller to felt samt tiltak i 
rundkjøringene er kostnadsvurdert til mellom 20 og 40 mill. kr.  

I reguleringsplanarbeidet er det viktig å planlegge for effektive bussforbindelser mellom Fokserød og 
Torp.  

I forbindelse med reguleringen bør det kjøres transportmodellberegninger med programmet Sidra for å 
kontrollere den trafikale virkningen av tiltakene.  

For å også ta høyde for konsekvensene av en framtidig utbygging på Fokserød vest og ny Kodalvei, 
hadde det også vært ønskelig å gjøre analyser av trafikksituasjonen både i morgen- og 
ettermiddagsrush. I denne utredningen er det kun sett på konsekvenser om ettermiddagen, da 
utfordringen for trafikken i området øst for E18 er på ettermiddag. Ved en videre utvikling av Fokserød 
vest må også morgenrush analyseres og trafikken i hele Fokserød-/Kullerødområdet må ses i 
sammenheng over døgnet. 

På lang sikt anbefales ny adkomstvei med planskilte kryss mellom Torp Sandefjord lufthavn og E18 
Tassebekk-krysset. Det bør igangsettes et forprosjekt på dette dersom det finnes tilgjengelige midler. 
Planleggingen bør samkjøres med planlegging av ny jernbane og stasjon på Torp. Gang-sykkelveg til 
Torp bør vurderes som en del av kommunens helhetlige planlegging av Torpområdet. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for oppdraget 

Torpveien ble åpnet 26. august 1996 som en ny hovedvegforbindelse mellom E18 og Sandefjord 
lufthavn. Utbyggingen ble finansiert av Vestfold fylkeskommune og vegen fikk navnet fylkesvei 285.  

I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 fikk vegen riksvegstatus. Veien ble da definert som en 
arm av E18 og er derfor statens ansvar. Statusendringen innebærer et forsterket signal om betydningen 
av en effektiv og pålitelig forbindelse mellom E18 og Sandefjord lufthavn Torp.  

Næringsområdet Fokserød/Kullerød er strategisk viktig lokalt og regionalt, og er et vekstområde som 
sammen med fremtidig vekst i trafikken over Torp flyplass vil medføre sterkt press på trafikkavvikling 
og infrastruktur i et allerede presset område.   

Sandefjord kommune, som plan- og bygningsmyndighet, har et ansvar for at arealutviklingen og 
utvikling av transportsystemet koordineres.   Kommunen kan innarbeide krav om tiltak på veinettet i 
sine planer og vedtak, men har ikke gjort dette i tilstrekkelig grad i dette området.  Konsekvensen er at 
man i dag opplever problemer med trafikkavviklingen i området, spesielt i rushtiden.   

Statens vegvesen har over lang tid advart mot konsekvenser av arealbruken i området og pekt på 
behovet for tiltak på vegnettet.  Statens vegvesen har benyttet de formelle virkemidlene som finnes i 
kommuneplan-, reguleringsprosesser og i dispensasjonssaker, men uten å nå fram i tilstrekkelig grad. 

 
Figur 2  Kø på Torpveien i ettermiddagsrush. Foto: Sandefjord næringsforening 

Det er derfor igangsatt et arbeid med å se på mulige kortsiktige og langsiktige tiltak for i løse de 
trafikale utfordringene.  
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Denne rapporten omtaler konsekvenser av ulike løsningsalternativer for trafikkavvikling, 
miljøkonsekvenser og kostnader. Det er foreligger en trafikkanalyse1 som beregner konsekvenser for 
trafikken i dag og i framtida. Den er et vedlegg til denne rapporten.  

1.2 Status i NTP 

Det er avsatt til sammen 1 mill. kroner i planmidler gjennom Nasjonal transportplan 2018-2029. Disse 
er fordelt med 0,5 mill. kroner i 2019 og 0,5 mill. kroner i 2020. Planmidlene skal dekke overordnet 
planlegging, samt en eventuell regulering. 

I handlingsprogrammet for NTP er det avsatt 30 mill.kr i 2023 og 20 mill. kroner etter 2023 til «E18 - 
Tiltak Fokserød/Kullerød». En eventuell regulering i denne omgang avgrenses til det som kan realiseres 
innenfor en slik kostnadsramme. 

1.3 Mål og prioriteringer 

I prosjektbeskrivelsen er følgende formulert: 

Målet med dette prosjektet er å fremme forslag til løsninger for infrastruktur og trafikkavvikling på 
kort, mellomlang og lang sikt 

• Kort sikt vil si enkle, mindre fysiske og ikke-fysiske tiltak hvor det ikke er behov for 
regulering, inkl. midlertidige tiltak.  

• Mellomlang sikt vil for eksempel si kryssombygginger  
• Lang sikt kan for eksempel være ny vei til Torp, alternativer for fotgjengere og syklister til Torp 

o.l.   

I denne utredningen er det lagt til grunn at kort sikt defineres som i løpet av 1-2 år fra i dag. Med 
mellomlang sikt menes 3-5 år og lang sikt er mer enn 5 år. 

Alle tiltak må ha en finansiering. På riksveg foreligger det midler først i 2023.  

 

Offentlige og private aktører i området vil ha ulike og til dels motstridende interesser og behov. Fra 
offentlige myndigheters side vurderes de ulike problemstillingene til å ha følgende prioritet:  

1. Trafikkavvikling og trafikksikkerhet på E18 (motorveien) 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 til/fra næringsområdene (arbeidsreiser) 

Dette ble drøftet i et møte med interessentene i området, Sandefjord kommune, Sandefjord 
Næringsforening, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen i november 2019. På dette møtet var 
det enighet om denne prioriteringen.  

 
1 Cowi. Trafikkanalyse Fokserød-Torp flyplass. Mars 2020  
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1.4 Avgrensning av oppgaven/utredningen 

Oppdraget er geografisk avgrenset til området Fokserød/Kullerød/Torp på østsiden av dagens E18. 
Tematisk er det avgrenset til å løse de trafikale utfordringene. Utredningen har som hensikt å starte 
arbeidet med å finne gode løsninger for de statlige midlene samt danne grunnlag for relevante 
rekkefølgekrav ved utvikling/planlegging av arealene i området.  

For å analysere trafikkmønster i nåværende og fremtidig situasjon er det etablert en såkalt Aimsun-
modell for området. Aimsun er et trafikksimuleringsverktøy som kan kjøres som mikromodell, altså 
med simulering av enkeltkjøretøy. Modellen kan brukes til å simulere forsinkelser, kø og rutevalg i 
nettverk.  

Det foreligger en Aimsun-modell for hele Sandefjord, men for å få en akseptabel beregningstid er det 
er lagd en utklippsmodell for området vist på kartet under. 

 
Figur 3 Utsnitt av område for trafikkmodellen Aimsun 

1.4.1 Pågående arbeid med Fokserød vest| 

Kommuneplanen til Sandefjord kommune viser et framtidig næringsområde i dagens pukkverk på 
Fokserød vest med anslagsvis 37.500 m2 kontorarbeidsplasser og 70.000 m2 industri. Kommunen har 
igangsatt reguleringsplanarbeid for dette. Området ligger rett vest for kryss 1, rundkjøringen over, og 
med ramper til/fra E18.  

Det er også aktuelt å vurdere andre utbyggingsvolumer. I den forbindelse har Multiconsult utarbeidet 
en trafikkanalyse2 for å synliggjøre de trafikale konsekvensene av en slik utbygging.  

 
2 Multiconsult. Trafikkanalyse. Detaljregulering Fokserød vest. Mars 2017  
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Et framtidig næringsområde og ny fv. 305 Kodalveien vil påføre E18-krysset og omkringliggende 
områder betydelig mer trafikk. Dette påvirker også trafikken på østsiden av E18 på 
Fokserød/Kullerød/Torp som er planområdet for denne utredningen. 

Det er i denne utredningen gjort trafikkberegninger for et scenario i 2032 for å synliggjøre effektene 
av en mulig framtidig utbygging. Disse beregningene inkluderer utbygging av Fokserød vest som 
skissert over, men ikke ny Kodalvei. Imidlertid er dette gjort kun for ettermiddagsrush. Ved en videre 
utvikling på Fokserød vest må det også gjøres beregninger for morgenrush.   

I en rapport utarbeidet av Multiconsult i forbindelse med utvikling på Fokserød vest er det sett på flere 
scenarier både med og uten ny Kodalvei. Her er kjørt beregninger for 2040. Når det gjelder 
trafikkanalyser blir usikkerheten større jo lengre frem i tid en situasjon beregnes.   

 

Figur 4 Detaljkart Fokserød vest. Varslet planområde er markert med stipling 

Det foreligger en vedtatt kommunedelplan for ny fv. 305 Kodalveien. Denne knytter seg til E18 i 
krysset på Fokserød. 

 

Figur 5 Vedtatt kommunedelplan for ny fv. 305 Kodal - E18  
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2 LØSNINGSMULIGHETER 

2.1 Beskrivelse av løsningsmulighetene 

 
Figur 6 Oversikt over området og kryssene langs Torpveien 

0 – Endrede reisevaner  

Løsningsmulighet 0 omfatter tiltak som ikke krever noen særlige investeringer. For eksempel innføring 
av fleksitid for de bedriftene som har mulighet til det, for å fordele trafikken over en lengre tidsperiode 
og flate ut rushtidstoppen. I tillegg kan promotering og kampanjer for å gå og sykle til jobb kunne føre 
til at flere velger bort bilen på arbeidsreisen. Dette vil imidlertid ha større effekt dersom det 
kombineres med restriksjoner for biltrafikken, eksempelvis parkeringsavgifter. Avgiften kan brukes til 
for eksempel konkurranser knyttet til bruk av miljøvennlig transport for å stimulere til mer sykkel, 
kollektiv og gange.  

Siden vegnettet i området er nært kapasitetsgrensen vil slike enkle tiltak kunne ha effekt, da det ikke er 
så mye som skal til før avviklingen blir bedre. Det er imidlertid vanskelig å beregne dette da 
trafikkmodellen ikke hensyntar endring i reisevaner. Men, det er mulig å redusere trafikken i modellen 
som et mål på hva det vil bety dersom man lykkes med å få flere over på gange, sykkel og 
kollektivtransport 

Løsningsmulighet 0 må ikke forveksles med referansealternativet, som innebærer at det ikke gjøres 
noen endringer fra dagens situasjon. 
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1 - Nytt felt mellom rundkjøringer 

Løsningsmulighet 1 består av en utvidelse av vegen mellom rundkjøring 2 og rundkjøring 3, slik at det 
blir to kjørefelt i vestgående retning. Hensikten med dette er å gi økt kapasitet på strekningen, slik at 
mer trafikk blir avviklet.  

Det er utført tilleggsberegninger for utvidelse av felt fra vest til øst, fra kryss 2 til kryss 3. Se 
løsningsmuligheter 10 og 11.  

En ytterligere variant av dette kan være å utvide til fire felts vei mellom kryss 2 og 3, og i 
tillegg utvide de to rundkjøringene. Det er foreløpig ikke utført beregninger av dette 
alternativet. 

 

 
Figur 7 Nytt felt mellom rundkjøringer mot vest  

 

2 – Åpne stengt vei 

I løsningsmulighet 2 åpnes den i dag stengte vegforbindelsen mellom rundkjøring 3 og Fokserødveien, 
med lyskryss i krysset Raveien-Fokserødveien. Dette for å sørge for at sørgående trafikk fra øst i 
Torpveien ikke trenger å kjøre via rundkjøring 2. Vegforbindelsen er modellert med fartsgrense 50 
km/t. Nødvendige tiltak på del av åpnet veg for å sikre framkommelighet, myke trafikanter og bomiljø 
er inkludert. 

Denne vegen får 2 felt mot vest 
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Figur 8 Åpne stengt del av Raveien 

 

3 – Tilfartskontroll 

Løsningsmulighet 3 består av innføring av tilfartskontroll, dvs signalregulering, for trafikk 
fra sidevegene i rundkjøring 3 og 4 for å gi prioritet til trafikken langs Torpveien. Dette er 
testet med signalregulering i alle armene, og ligner egentlig mer på løsningsmulighet 7. 

Det er utført tilleggsberegninger med signalregulering i kryss 4, men da bare i de to armene 
fra sideveiene. Se løsningsmulighet 12.  

 
Figur 9 Tilfartskontroll 
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4 – Kryss Lingelemveien x Torpveien 

I løsningsmulighet 4 opprettes det en kobling mellom Lingelemveien og Torpveien i et X-kryss, hvor 
Torpveien er forkjørsveg. Dette for å gi trafikken til og fra Torp flyplass et alternativ til Torpveien 
gjennom Fokserød/Kullerød. Lingelemveien vil bli en aktuell trase for næringstrafikk til/fra 
Fokserød/Kullerød. Løsningsmuligheten inkluderer nødvendig opprusting av den delen av 
lokalvegnettet som får trafikkøkning.  

 
Figur 10 Åpne krysset Torpveien x Lingelemveien 

5 – Veg gjennom Torp parkeringsareal  

Løsningsmulighet 5 består av å åpne dagens bussveg gjennom p-plassen ved Torp flyplass, tilknyttet 
Stangeveien, for all trafikk. Også dette er for å gi trafikken til og fra Torp en alternativ kjørerute. 
Fartsgrensen på den nye forbindelsesvegen er 30 km/h, og trafikken har vikeplikt for Stangeveien. 

Løsningsmuligheten inkluderer nødvendig opprusting av den delen av lokalvegnettet som får 
trafikkøkning. 

Underveis i utredningen er denne løsningsmuligheten endret til å legge ny veg rett vest for 
parkeringsarealet/bebyggelsen på lufthavna, for å unngå å legge traséen gjennom parkeringsarealet. 
Dersom man velger å gå videre med denne løsningen må dette koordineres med Bane NORs videre 
planlegging av jernbane og ny stasjon på Torp. Trafikale virkninger for vegnettet er de samme for disse 
to løsningene.  
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Figur 11 Veg gjennom parkeringsarealet på Torp 

 

 
Figur 12 Alternativ veg vest for parkeringsareal og bebyggelse på Torp 
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Figur 13: Bane NOR planlegger en stasjon i dette området, tidligst ferdig i 2028. De har foreløpig vist 
biladkomst til denne via Stangeveien. Foto: Bane NOR 

 
Figur 14 Prinsipp for mulig stasjon på Torp. Kilde: Bane NOR 

 

6 – Ny veg Torpveien-Tassebekkveien 

I løsningsmulighet 6 er det etablert en ny veg fra Torpveien i sør, rett opp til Tassebekkveien i nord. 
Vegen ligger parallelt med kommunedelplanens trase for ny jernbane. Den nye vegen har modellert 
fartsgrense 80 km/t, og er tilkoblet dagens vegsystem med nye rundkjøringer i Torpveien og 
Tassebekkveien.  
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Figur 15 Ny hovedadkomst til Sandefjord Lufthavn 

 

7 – Ombygging av rundkjøringer til x-kryss 

I løsningsmulighet 7 er det foreslått å bygge om rundkjøring 4 (og eventuelt også rundkjøring 3) til X-
kryss. Dette for å gi trafikken langs Torpveien prioritet. 

Det er ikke gjort beregninger av løsningsmulighet 7, da dette antas å i stor grad få de samme effektene 
som tilfartskontrollene i løsningsmulighet 3.  

 
Figur 16 Ombygging av rundkjøringer til x-kryss 
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8 – Økte felt i østre rundkjøring 

Løsningsmulighet 8 er å øke kapasiteten i rundkjøring 4 ved å øke til to sirkulasjonsfelt og etablere to 
felt inn mot rundkjøringen. Denne løsningen er å se på som en forlengelse/utvidelse av 
løsningsmulighet 1, så denne er ikke beregnet som en frittstående løsning. 

 
Figur 17 Økte felt i og inn mot østre rundkjøring 

9 – Ny veg mellom Torpveien og Raveien nord for næringsområdet 

I løsningsmulighet 9 etableres det en ny vegforbindelse mellom Torpveien og Raveien, nord for 
næringsområdet Nordre Kullerød. Fartsgrense på den nye vegen er i modellen satt til 60 km/t, og 
koblingen til Torpveien og Raveien er modellert med T-kryss. 

 
Figur 18 Ny veg mellom Torpveien og Raveien 
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10 – Tilleggsberegning av nytt felt mellom rundkjøringer 

Løsningsmulighet 10 består av en ombygning av utkjøringen fra kryss 2 slik at det blir 2 felt 
mellom kryss 2 og kryss 3, i retning øst mot Torp. Det vil da kunne være mulig med en 
alternativ skilting i rundkjøringen, slik at begge felt i kryss 2, som kommer fra kryss 1, kan 
få mulighet til å kjøre rett frem. Det vil øke kapasiteten i kryss 2 for trafikken fra kryss 1 mot 
Torp.   

 
Figur 19 Nytt felt mellom rundkjøringer i retning øst 

11 – Tilleggsberegning av kryss 2, kortere felt ut retning Torp med fletting 

Løsningsmulighet 11 er lik LM10 med unntak av lengden på hvor lenge det er doble kjørefelt 
i retning Torp. Det legges opp til to korte felt som går over til et kjørefelt etter ca. 40m. 
Lengden er mulig å justere. 

  

12 - Tilleggsberegning av tilfartskontroll i kryss 4  

Løsningsmulighet 12 ligner noe på løsningsmulighet 3. Forskjellen er at i LM3 er det 
signalregulert i alle tilfarter i hele rundkjøringen, og her er det her kun lagt inn 
tilfartskontroll på sidevegene. I LM3 er det også lagt inn tilfartskontroll både i kryss 3 og 
kryss 4. Tilfartskontroll i rundkjøringer er benyttet flere steder og det er blant annet satt opp 
en tilfartskontroll i en rundkjøring i Porsgrunn. Tanken med den var å minske køen i 
tunnelen ved rundkjøringen og å begrense trafikken med sentrum. 

Det er trafikken fra Østre Kullerød og trafikken fra Nordre Kullerød, som får en 
tilfartskontroll. Denne settes opp ca. 20m fra rundkjøringen slik at de kjørende ikke 
glemmer at de har vanlige vikepliktsregler når de ankommer rundkjøringen. Det er lagt inn 
en grønntid på 20 sekunder og 40 sekunder rødt i tiltaket. Dette kan justeres ettersom hvor 
mye eller lite, man ønsker å prioritere sidevegene. Slik som tiltaket er lagt inn vil 7-8 biler 
kunne kjøre hver gang det blir grønt. 

Dette feltet vil få økt kapasitet 

Denne vegen får 2 felt mot øst 
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Figur 20 Tilleggsberegning av tilfartskontroll i kryss 4 

 

13 - Tilleggsberegning av kryss 4 med økt antall felt fra øst til vest 

Løsningsmulighet 13 består av en kapasitetsøkning av kryss 4 ved at det etableres to 
kjørefelt inn fra Torp og to kjørefelt ut av rundkjøringen i retning E18. Det måtte da også 
legges inn 2 felt i sirkulasjonsarealet i rundkjøringens nordre del. Det vil kunne øke 
kapasiteten på hovedvegen i retningen øst til vest.    

 
Figur 21 Tilleggsberegning av kryss 4 med økt antall felt fra øst til vest 

 

Økning i antall kjørefelt 

Tilfartskontroll 
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3 TRANSPORTMODELLBEREGNINGER 

3.1 Kort om modellen 

For å analysere trafikkmønster i nåværende og fremtidig situasjon er det etablert en Aimsun-modell for 
området. Aimsun er en trafikksimuleringsmodell som kan kjøres som mikromodell, det vil si at den 
simulerer enkeltkjøretøy. Modellen kan brukes til å simulere forsinkelser, kø og rutevalg i nettverk.  

 

Det er lagd en utklippsmodell for området basert på Aimsun-modellen for Sandefjord, som også 
dekker Fokserød og Torp flyplass. Sandefjord-modellen ble først kjørt i sin helhet. Kontroll av 
simulerte resultater mot observerte trafikktall i planområdet tilsa at det var behov for kalibrering av 
modellen for det aktuelle området. For å kunne kalibrere modellen godt, er det nødvendig å ha et 
referansedatasett som dekker de viktige lenkene i nettverket. Brukt referansedatasett i modellen er 
basert på 71 tellepunkter på vegnettet. 

3.2 Etablering og kalibrering 

Sammenligning mellom simulerte trafikktall og referansedata viser en god korrelasjon mellom 
datasettene. Kalibreringen av modellen er dermed innenfor målsettingen for planområdet. 

 

Reisetiden i modellen mellom Torp flyplass og E18 varierer gjennom beregningsperioden, køen opp 
etter kl. 15:15 og avvikles helt etter kl. 16:45. Den maksimale reisetiden som er modellert er på ca. 19 
minutter og inntreffer ca. kl. 16. 

Dette er sammenlignet med tall for reisetider fra google maps, og viser en god korrelasjon med disse.  

 

 
Figur 22 Gjennomsnittlig reisetid mellom Torp flyplass og E18 mellom kl. 15-17. Resultat fra Aimsun-
kjøring av grunnmodellen 
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Figur 23 Trafikksituasjonen kl. 16:15 for referansealternativet 

 
I virkeligheten er det stor variasjon i hvordan trafikksituasjonen er fra dag til dag. Noen dager er det 
mindre trafikk og ikke noen særlig kø, og noen dager er det svært mye trafikk og enda mer kø enn hva 
som er simulert i referansealternativet. Referansealternativet er forsøkt å gjenspeile en gjennomsnittlig 
dag. 

 

Variasjonen i avviklingssituasjonen viser tydelig at vegnettet i området ligger på grensen av hva det 
kan tåle kapasitetsmessig. Dette betyr at selv små endringer kan ha store utslag, både når det gjelder 
økning og reduksjon av trafikkmengder og kjøremønster i området. 

3.3 Resultater av modellberegningene 

Det er gjort beregninger i Aimsun-modellen av flere løsningsmuligheter. Fokus i resultatene ligger på 
trafikkavviklingen i analyseområdet. Som nevnt befinner vegnettet i området seg på kapasitetsgrensen 
i dag, noe som betyr at også små endringer kan ha store utslag på resultatene når det gjelder reisetid, 
avvikling og forsinkelse. Modellen egner seg godt til å sammenligne resultatene fra de ulike 
løsningsmulighetene med hverandre, men på grunn av stor variasjon i avvikling og forsinkelse i 
virkeligheten, så kan ikke resultatene tolkes som noen "sannhet" eller fasit på hvordan en framtidig 
situasjon kommer til å se ut. Det er gjennomgående at resultatene viser veldig god trafikkavvikling for 
de fleste løsningsmulighetene, og det kan være at modellen er noe optimistisk. 

Det er verdt å merke seg at utgangspunktet for beregningene er dagens trafikk. Beregningene viser hva 
som ville skjedd i dag (2019) dersom de ulike løsningsmulighetene ble gjennomført. 

I de fire tilleggsberegningene er det benyttet den samme Aimsunmodellen med samme grunnlag og 
forutsetninger. Det er ikke gjort noen endringer i kodingen av rundkjøringene i modellen. Dette er 
beholdt for å kunne sammenligne resultatene. 
 

Blått punkt er et kjøretøy 

(Gul farge har kun 
modellteknisk betydning) 
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0 – Endrede reisevaner  

Det er gjort beregninger med 2 % og 5 % reduksjon i trafikken til/fra sonene på Fokserød øst, for å se 
hvordan dette påvirker avviklingssituasjonen.  

Resultatet viser at det fortsatt er avviklingsproblemer langs Torpveien gjennom Fokserød med 2 % 
redusert trafikkmengde. Redusert trafikkmengde med 5 % gir en forbedret situasjon uten 
avviklingsproblemer. En 5% reduksjon kan for eksempel si at hver arbeidstaker som vanligvis bruker bil 
velger en annen transportform en dag hver måned. 

 
Figur 24 Gjennomsnittlig reisetid mellom Torp flyplass og E18 mellom kl. 15-17. Resultat fra Aimsun-
kjøring av Løsningsmulighet 0 med 2 % og 5 % reduksjon i trafikkmengde til/fra Fokserød øst 

 

1 - Nytt felt mellom rundkjøringer  

Resultatene gjelder også 10 – Tilleggsberegning av nytt felt mellom rundkjøringer og         
11 – Tilleggsberegning av kryss 2, kortere felt ut i retning Torp med fletting 

Resultatene fra Aimsun-beregningene indikerer at det ikke blir noen avviklingsproblemer gjennom 
noen av de fire rundkjøringene i ettermiddagsrushet.  

Selv om Aimsun-beregningene av løsningsmulighet 1 viser at køen løser seg opp, er det mulig at effekt 
i virkeligheten ikke er like stor. Årsaken til dette er at modellen Aimsun i noen tilfeller viser en bedre 
utnyttelse av kapasiteten på veger med flere kjørefelt i samme retning enn hva som observeres på 
norske veger. 

Det er i tilleggsberegninger sett på to felt i retning øst, fra kryss 2 til kryss 3 (løsningsmulighet 10). 
Tiltaket vil ikke gi den største effekten for ettermiddagsrushet i og med at det er lite trafikale 
utforinger i den retningen i den perioden. Det er også sett på to korte felt som går over til et kjørefelt 
etter ca. 40m (løsningsmulighet 11). Effekten av dette tiltaket temmelig likt som LM10. Det vil si at det 
er lite å spare i reisetid ved å bygge to felt i denne retningen for ettermiddagsrushet. Det virker å være 
godt nok med to korte felt med fletting. Tiltaket antas ha størst effekt i morgenrush men dette er ikke 
analysert. 
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2 – Åpne stengt del av Raveien 

Aimsun-resultatene indikerer at det ikke er noen avviklingsproblemer mellom de fire rundkjøringene 
om ettermiddagen med dette tiltaket. Noe trafikk venter på grønt lys ved det nye signalanlegget i 
krysset Fokserødveien-Raveien. 

Modellen beregner at det blir ca. 5 300 biler i gjennomsnitt pr døgn på den åpnede strekningen. Syd 
for kryss Raveien x Fokserødveien øker trafikken i Raveien i beregningene fra 9.200 til 10.100. Det vil 
sannsynligvis bli mer trafikk på Raveien enn det modellen viser, på grunn av den valgte avgrensningen 
av modellområdet. Generelt sett bør trafikksystemet planlegges slik at hoveddelen av trafikken går på 
hovedvegnettet (E18 og Torpveien) mellom Sandefjord by og Fokserød/Kullerød.  

 

3 – Tilfartskontroll  

Resultatene gjelder også 12 – Tilleggsberegninger av tilfartskontroll i kryss 4 

Løsningsmulighet 3 innebærer innføring av tilfartskontroller, det vil si trafikklys, i rundkjøring 4 og 3, 
hvor Torpveien prioriteres. I disse beregningen er hele krysset lysregulert. Tre ulike analyser av dette er 
gjort i Aimsun, med kontroll bare i rundkjøring 4, bare i rundkjøring 3 og i begge rundkjøringene. 
Signalplanene i rundkjøringene er tilpasset slik at kølengden på Torpveien og sideveger skal være 
rimelig. Aimsun-resultat viser at det fortsatt er kø og avviklingsproblemer langs Torpveien.  

Det ble så gjort en beregning hvor det kun er trafikken inn i rundkjøring 4 fra sideveiene Østre og 
Nordre Kullerød som ble lysregulert. Dette viser god trafikkavvikling på Torpveien, mens trafikken på 
sideveiene får noe redusert framkommelighet i modellen.  

Resultater fra tilleggsberegning 12 viser at dette tiltaket fungerer godt. Tiltaket vil øke forsinkelsene 
fra Østre Kullerød, men det blir ikke uforholdsmessige økninger i forsinkelsene. Dette tiltaket kan også 
benyttes for kryss 3, om det er ønskelig. Det er mulig å legge oppå til flere varianter av dette tiltaket. 
Det kan være i permanent drift, i drift i perioder med kø eller det kan være sensorstyrt. Det er laget 
noen løsninger hvor tilfartskontrollen settes i drift, når køen på hovedvegen når et visst punkt. Den er 
da i drift til køen på hovedvegen, blir redusert.  

 

4 – Kryss Lingelemveien x Torpveien 

Aimsun-resultat indikerer at det ikke er noen avviklingsproblemer på Torpveien og gjennom 
Fokserød og Kullerød i beregningsperioden med dette alternativet. Simuleringen viser at trafikken på 
Lingelemveien sør for Torpveien øker fra en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på ca. 1500 kjøretøy til ca. 
3 200.  

 

5 – Vei gjennom Torp parkeringsareal  

Aimsun-resultat indikerer at dette alternativet fører til at det ikke er noen avviklingsproblemer i løpet 
av beregningsperioden. Simuleringen viser også her en endring i kjøremønster i området. Modellen 
viser at trafikken på Lingelemveien øker fra ÅDT 1 500 til ca. 2 300. Det blir også trafikkøkning på 
Stangeveien og trolig også noe på Råstadveien. På grunn av modelltekniske begrensninger er det ikke 
mulig å beregne denne trafikkøkningen i dette prosjektet.   
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6 – Ny veg Torpveien - Tassebekk-krysset 

Beregningene indikerer at det ikke er noen avviklingsproblemer på Torpveien eller på 
Fokserød/Kullerød om ettermiddagen med dette alternativet.  

Beregningene viser at ca. 370 kjøretøy per time i ettermiddagsrush velger å bruke den nye 
vegforbindelsen mellom Torpveien og Tassebekkveien, det motsvarer en ÅDT på ca. 3700. Det 
medfører at trafikkmengden reduseres i retning vest gjennom de fire rundkjøringene. På 
Tassebekkveien øker trafikkmengden med 250 kjøretøy (per time i ettermiddagsrush), dvs. en øking i 
ÅDT på ca. 2 500 vest for ny rundkjøring.  

 

7 – Ombygging av rundkjøringer til x-kryss 

I løsningsmulighet 7 er det foreslått å bygge om rundkjøring 4 (og eventuelt også rundkjøring 3) til X-
kryss. Da kan kryssene signalreguleres og gi trafikken på Torpveien prioritet. 

Det er ikke gjort beregninger av løsningsmulighet 7, dette antas å i stor grad få de samme effektene 
som tilfartskontrollene i løsningsmulighet 3. Aimsun-resultat fra løsningsmulighet 3 viser at det 
fortsatt er avviklingsproblemer langs Torpveien. 

 

8 – Utvidelse med et felt i østre rundkjøring (kryss 4) 

Gjelder også løsningsmulighet 13 

Løsningsmulighet 8 er å se på som en utvidet versjon av løsningsmulighet 1, så denne er ikke beregnet 
som en frittstående løsning. Resultatene fra Aimsun-beregningene for løsningsalternativ 1 indikerer at 
det ikke er noen avviklingsproblemer.  

 

9 – Ny veg mellom Torpveien og Raveien nord for næringsområdet 

Beregningene viser at det fortsatt oppstår en del kø om ettermiddagen. Modellen viser at 290 kjt/t i 
ettermiddagsrush velger å bruke den nye vegforbindelsen mellom Torpveien og Raveien. Det vil si en 
årsdøgntrafikk på den nye vegen på ca. 3 000. Det medfører at trafikkmengden reduseres mellom 
rundkjøring 2, 3 og 4 på ettermiddagen, men dette er ikke tilstrekkelig til å takle køproblemene. Den 
nye forbindelsen gjør det mer attraktivt å benytte Raveien, hvor trafikkmengden øker noe nord for 
krysset. 

 

13 - Tilleggsberegning av kryss 4 med økt antall felt fra øst til vest 

Aimsun beregningene viser gode effekter av dette tiltaket. Reisetiden går ned fra Torp til 
E18. 

 

Oppsummering av beregningene  

Ifølge beregningene ser løsningsmulighet 1, med to felt i vestgående retning mellom rundkjøring 2 og 
3, ut til å gi god avvikling med dagens trafikk. Dette gjelder også for løsningsmulighet 2 med åpning 
av Raveien sørover fra rundkjøring 3.  
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Løsningsmulighet 3 med tilfartskontroll på sideveiene slik at Torpveien prioriteres, har god effekt på 
avviklingen på Torpveien.  

For løsningsmulighet 4, med kryss mellom Torpveien og Lingelemveien, viser modellen god avvikling i 
Fokserød-området, men denne løsningen fører trafikk over på et lokalvegnett med dårlig standard. 
Dette vil gi behov for en større oppgradering av bl.a. Lingelemveien. Dette er også gjeldende for 
løsningsmulighet 5, med åpning av dagens bussvei mellom Torp flyplass og Stangeveien eller ny veg 
rett vest for dagens flyplassbygg. Også her blir det økt trafikk på lokalvegnettet.  

Modellberegningene viser at løsningsmulighet 6, med ny vegforbindelse mellom Torpveien og 
nordover til Tassebekk, vil gi god avvikling av trafikken i Fokserød-området. 

Løsningsmulighet 9, med ny veg mellom Raveien og Torpveien, gir ifølge modellberegningene bedre 
avvikling enn referansealternativet, men noe mer forsinkelse enn alternativene 1, 2, 4, 5 og 6.  
Det bør gjøres en beregning av tiltakene, som blir valgt, for å sikre at kombinasjonen vil gi ønsket 
effekt. Det er ikke gitt at kombinasjoner fungerer likt som tiltakene hver for seg. 
 

3.4 Valg av løsningsmuligheter for transportmodellberegninger i 
framtidig situasjon (2032) 

Beregninger av trafikkavviklingen i området i en fremtidig situasjon med befolkningsøkning og 
forventet arealutvikling er tidkrevende. Det er derfor valgt ut noen få av løsningsmuligheten for slik 
beregning.  

Det er valgt løsningsmulighet 1 med nytt felt mellom to rundkjøringer på hver side av bøkeskogen og 2 
med åpning av stengt del av Raveien. Disse gir de største forbedringene i avviklingen med dagens 
trafikk.  

Det er ikke valgt å beregne løsningsmulighet 4 åpent kryss Torpveien x Lingelemveien eller 
løsningsmulighet 5 med åpning av vegen hvor bussen kjører gjennom parkeringsarealet på Torp. Det 
vurderes at disse løsningene fører til vesentlig øking i trafikken på lokalvegnettet inn mot Sandefjord 
sentrum, i hovedsak gjelder dette Lingelemveien og deler av Stangeveien. Økt trafikk vil kreve 
forbedring av dette lokalvegnettet for å gi tilfredsstillende trafikksikkerhet og framkommelighet for 
biltrafikk og myke trafikanter. Prinsipielt er det ønskelig å kanalisere de trafikale hovedstrømmene 
mellom Fokserød/Kullerød/Torp og Sandefjord sentrum til dagens overordnede vegnett, dvs E18, 
Torpveien og Raveien. 

Det er heller ikke valgt å beregne fremtidig situasjon for løsningsmulighet 6 ny veg Torpveien-
Tassebekk. Årsaken er at vi med dagens kunnskap er rimelig sikre på at dette er en løsning som vil gi 
god trafikkavvikling også på lang sikt.  

 

3.5 Resultater av modellberegningene med økt trafikk fram mot 
2032 

For å undersøke hvordan planlagt utvikling i området kan påvirke den fremtidige trafikksituasjonen, er 
det gjort beregninger av dagens vegnett og to utvalgte løsningsmuligheter. Løsningsmulighet 1 og 2 
ble valgt ut primært basert på at det i disse løsningene legges opp til å behold trafikken på 
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hovedvegnettet, og ikke fører trafikken over på lokalvegnettet. Disse to ble ansett som de mest 
gunstige alternativene basert på beregninger gjort med dagens trafikkmengde.  

Endringer i modellen for å beregne økning i trafikken 

Følgende endringer er gjort for trafikkmengdene i modellen:  

Økt trafikkmengde til/fra Fokserød vest er lagt til modellen. Trafikkøkningen er beregnet ut fra en 
økning med 37.500 m2 kontor (1.500 arbeidsplasser), og 70.000 m² industri i henhold til 
Multiconsults rapport fra 2017. Det er brukt gjennomsnittlige tall fra håndbok V713, fra Statens 
Vegvesen 2014, da det erfaringsmessig er høy bilandel på arbeidsreiser i området. Det gir en beregnet 
ÅDT på 6.200 fra Fokserød vest. Det er ikke tatt høyde for en ny Kodalvei i denne beregningen. 

 

• Økt trafikkmengde i Fokserød øst og Tassebekk i henhold til trafikkanalyse fra Statens 
Vegvesen 2017 er lagt til modellen.  

• Økning av trafikk til 2032-nivå ifølge TØI rapport om grunnprognoser for persontransport er 
lagt til i modellen. Det tilsvarer en økning på 16 %, og er gjort mellom følgende soner:  

o Til og fra Torp flyplass og E18 nord  
o Til og fra Torp flyplass og E18 sør  
o Til og fra E18 nord og E18 sør  

 
Videre presenteres resultater av beregninger med denne økte trafikkmengden både med dagens 
vegnett, Løsningsmulighet 1 og Løsningsmulighet 2.  

 

Sitasjonen med dagens vegnett i 2032 med økt trafikk og økt arealbruk 

Det er også her kun gjort beregninger for ettermiddagsrushet. Aimsun-resultat viser at køsituasjonen 
ikke er håndterbar med den økte trafikkmengden med dagens vegnett. Trafikkmengden avvikles ikke 
og reisetiden fortsetter å øke gjennom hele beregningsperioden.  

 
Figur 25 Gjennomsnittlig reisetid mellom Torp flyplass og E18 mellom kl. 15-17 med økt 
trafikkmengde 

Resultatene understreker at vegsystemet i dagens situasjon er i nærheten av sin kapasitetsgrense og 
ikke tåler særlig mye mer trafikk. Den økte trafikkmengden fører til store forsinkelser, hovedsakelig for 
trafikken på Torpveien i vestgående retning. 
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Løsningsmulighet 1 - Nytt felt mellom rundkjøringer, med økt trafikk 

Modellresultatene viser en økt belastning i rundkjøring 1 og 2, noe som øker faren for kø på ramper til 
E18. Simuleringer viser at økt trafikkmengde i kryss 1 øker faren for blokkeringer på ramper for E18. 
Beregninger for ettermiddagens rushtime viser særlig problemer på den sørlige rampen fra E18 inn 
mot kryss 1.  

 

 
Figur 26 Avviklingssituasjon i kryss 1 og 2 ca. kl. 15:45 for Løsningsmulighet 1 med økt trafikk 

 

Selv om modellen viser en akseptabel reisetid mellom Torp og E18, er det delvis stor forsinkelse for 
trafikken fra Fokserød vest som skal inn mot rundkjøringen (kryss 1). Situasjonen roer seg imidlertid 
ned mot slutten av ettermiddagsrushet. Det presiseres at ny Kodalvei ikke er lagt inn i beregningene. 
Effekten av denne gjør etter all sannsynlighet forholdene enda mer krevende.  

 

Løsningsmulighet 2 – Åpne stengt Ravei, med økt trafikk 

Åpnet veistrekning fungerer som avlasting for vegsystemet rundt E18, og modellen viser ingen 
overbelastninger på rampene i krysset ved E18 for dette alternativet, selv med den økte 
trafikkmengden.  
 
Modellen viser imidlertid kraftig trafikkøkning i den åpnede delen av Raveien i sørgående retning i 
mest belastete time og at det står kø langs denne vegen kl. 16. Det er også en del forsinkelse inn mot 
det nye signalanlegget i krysset Raveien/Fokserødveien for nordgående trafikk langs Raveien. 
Forsinkelsene langs den åpnede delen av Raveien forplanter seg også gjennom rundkjøring 3 og 4 i 
den mest belastede perioden.  
 
Det er mulig at andre kryssløsninger mellom Raveien og Fokserødveien ville gitt en noe ulik 
avviklingssituasjon, dette gjelder både rundkjøring og vikepliktsregulert kryss. 
 

Blått punkt er et kjøretøy 

(Gul farge har kun 
modellteknisk betydning) 
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Figur 27 Avviklingssituasjonen i Torpveien, Raveien og Fokserødveien ca. kl. 16:00 med 
løsningsmulighet 2 og økt trafikkmengde 

 

Oppsummering av beregningene med økt trafikk 

Av de løsningsmulighetene som er testet for 2032, har løsningsmulighet 2 med åpning av Raveien god 
effekt. Løsningen fører til akseptabel trafikkavvikling langs Torpveien, og medfører at en større del av 
trafikkstrømmen til/fra Fokserød øst unngår å bruke kapasiteten i kryssene nærmest E18. Løsningen 
fører imidlertid til mye trafikk på Raveien.  

Løsningsmulighet 1 med bygging av to nye felt mellom rundkjøring 2 og 3 samt utvidelse av 
rundkjøringene vil også være en akseptabel løsning en del år fram i tid.  

Det presiseres at det kun er gjort modellberegninger for trafikken i ettermiddagsrush. Planene for 
utvikling av Fokserød vest og bygging av ny Kodalvei vil gi utfordringer også i morgenrush. dette kan 
blant annet føre til tilbakeblokkering av trafikk på E18 i Fokserødkrysset. Det må gjøres ytterligere 
trafikkberegninger av dette.  

 

4  ANDRE KONSEKVENSER 

4.1 Trafikksikkerhet 

Det forutsettes at tiltakene bygges etter gjeldende vegnormaler. Det er ikke gjort grundige 
trafikksikkerhetsvurderinger av tiltakene, dette må gjøres for de løsningene som vurderes videre.  

0 – Endrede reisevaner  

Ingen vesentlige konsekvenser.  

Blått punkt er et kjøretøy 

(Gul farge har kun 
modellteknisk betydning) 
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1 - Nytt felt mellom rundkjøringer (gjelder også løsningsmulighet 10 og 11) 

Ingen vesentlige konsekvenser. 

2 – Åpne stengt vei 

Utfordringer med kryssløsning Raveien x Fokserødveien. Her er det dårlig kurvatur og sikt. Vurdert 
kryssløsning er t-kryss med signalregulering. Akseptabelt trafikksikkerhetsmessig dersom tiltak 
gjennomføres.  

3 – Tilfartskontroll (gjelder også 12) 

Ingen vesentlige konsekvenser. 

4 – Kryss Lingelemveien x Torpveien 

Små konsekvenser, men krever omfattende tiltak på lokalvegnettet som får økt trafikk.  

5 – Vei gjennom Torp parkeringsareal  

Løsningen med å føre generell biltrafikk gjennom parkeringsarealet vil kreve tiltak for å tilrettelegge 
bedre for denne trafikken.  Små konsekvenser, men krever omfattende tiltak på lokalvegnettet som får 
økt trafikk.  

6 – Ny veg Torpveien-Tassebekkveien 

Ny veg må tilfredsstille vegnormalene. Ingen konsekvenser. 

7 – Ombygging av rundkjøringer til x-kryss  

Ingen vesentlige konsekvenser. Rundkjøringer anses som mer trafikksikre enn kanaliserte kryss 

8 – Økte felt i østre rundkjøring (gjelder også 13) 

Ingen vesentlige konsekvenser 

9 – Ny veg mellom Torpveien og Raveien nord for næringsområdet 

Ingen vesentlige konsekvenser.  

Ny Gs-veg langs Torpveien 

Bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 

Oppsummering: Alle løsningsforslagene er akseptable trafikksikkerhetsmessig, men noen vil kreve 
omfattende tiltak på sidevegnettet for å kompensere for merbelastningen. Det forutsettes at det 
bygges i henhold til vegnormalene og at det gjøres trafikksikkerhetstiltak og vurderinger i senere 
planfaser. 

 

4.2 Miljøkonsekvenser 

I dette kapittelet omtales konsekvenser av løsningsforslagene for temaene bomiljø, 
naturressurser/jordbruk og kulturminner.  
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0 - Endrede reisevaner  

Løsningsforslaget påvirker ingen av disse temaene. En endring av reisevaner søm fører til at bilreiser 
erstattes av kollektiv, sykkel og gange har en positiv effekt på helse. 

 Trafikkrapporten viser at en reduksjon i biltrafikken på 5% vil gi god trafikkavvikling i området 

1 - Nytt felt mellom rundkjøringer (gjelder også løsningsmulighet 10 og 11) 

Forslaget er å utvide dagens veg mellom rundkjøringene slik at det blir to felt i vestgående retning. 
Antatt bredde 5 meter. Utvidelsen kan tas på både sørsiden og nordsiden av dagens veg.  

Tema  Beskrivelse  Vurdering 

Bomiljø Påvirkes ikke i særlig grad.  Ingen konsekvenser 

Naturmiljø/naturressurser Det er naturreservat på begge sider av 
dagens veg, utvidelsen vil føre til 
inngrep og området blir redusert.    

Inngrepet er en stor ulempe 
for naturmiljø, vil kreve 
tillatelse fra Fylkesmannen 

Kulturminner Naturreservatet inneholder trolig også 
automatisk fredede kulturminner, det 
sammenhengende området blir 
redusert.  

Inngrepet er en stor ulempe 
for kulturmiljø, muligens 
inngrep i objekter som krever 
dispensasjon.   

 

Oppsummering 

Løsningen er svært uheldig for naturressurser og kulturmiljø. Krever dispensasjon. Ingen konsekvenser 
for bomiljø. 

 

2 – Åpne stengt vei 

Alternativet innebærer åpning av stengt vei, det vurderes at store deler av vegen har tilstrekkelig 
bredde. Vurdere avkjørselssanering. Omfatter behov for gs-veg/fortau på strekningen og ombygging 
av krysset med Fokserødveien.  

Tema  Beskrivelse  Vurdering 

Bomiljø Det er nylig bygd bolighus på 
vestsiden av strekningen. 2 
eneboliger i nord, 8 boliger i rekke, 1 
hus med 4 boenheter i syd. 

Hus i syd er støyskjermet mot 
Fokserødveien.  

 

Mulig støyulempe for ca 14 
boenheter. De berøres ikke 
fysisk, men støyskjerming må 
vurderes.  

Gir økt svevestøv i 
boligområdet.  

Gir økt utrygghet for myke 
trafikanter. 

Et nyoppført hus med 4 
boenheter mot Fokserødveien 
må muligens innløses.  

Naturmiljø/naturressurser Påvirkes ikke  Ingen konsekvenser 

Kulturminner Påvirkes ikke Ingen konsekvenser 
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Oppsummering 

Løsningen er svært uheldig for bomiljøet for ca. 16 boenheter på strekningen. Gjelder støy og 
luftforurensing og utrygghet. Et nytt hus må kanskje innløses. 

 

3 – Tilfartskontroll (gjelder også løsningsmulighet 12) 

Alternativet innebærer signalanlegg på to av armene i rundkjøringen ved Komplett. 

Tema  Beskrivelse  Vurdering 

Bomiljø Påvirkes ikke Ingen konsekvenser 

Naturmiljø/Naturressurser Påvirkes ikke Ingen konsekvenser 

Kulturminner Påvirkes ikke Ingen konsekvenser 

 

Oppsummering: 

Løsningen har ingen konsekvenser for temaene bomiljø, naturmiljø/naturressurser eller kulturminner. 

 

4 – Kryss Lingelemveien x Torpveien 

Alternativet innebærer bygging av kryss mellom Torpveien og Lingelemveien. Dette skaper behov for 
breddeutvidelse av og gangsykkelveg langs Lingelemveien fra Torpveien til krysset med Bottenveien. 
Det er også behov for gangsykkelveg på Bottenveien samt på manglende del av Lingelemveien på Åbol. 
Et til to hus må muligens innløses og det må vurderes støyskjermingstiltak.  

Tema  Beskrivelse  Vurdering 

Bomiljø Spredt bebyggelse med 
eneboliger og enkelte 
gårdsbruk.  

Spredt bebyggelse langs 
Lingelemveien får noe økt 
støy, luftforurensing og 
utrygghet. 
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Noen boliger må muligens 
støyskjermes og et til to 
bolighus må muligens 
innløses 

Naturmiljø/naturressurser/jordbruk Vegen går gjennom 
jordbrukslandskap med dyrka 
mark og skogkledde åser  

Det beslaglegges en stripe 
dyrka mark langs utbedret 
veg. Noe inngrep i 
naturområder, vurderes 
akseptabelt.   

Kulturminner Vegen går i kulturlandskap 
hvor det muligens er 
kulturminner.  

Utvidelse skjer langs dagens 
veg, det vurderes at 
konsekvensene er små 

 

Oppsummering: 

Løsningen påvirker bomiljøet i begrenset grad ut over støy. Noen boliger må trolig støyskjermes og en 
til to boliger må muligens innløses. Den største negative konsekvensen er tap av dyrka mark. 
Konsekvensene for kulturminner og naturmiljø vurderes å være små.  

 

5 – Vei gjennom Torp parkeringsareal eller ny veg vest for bebyggelsen på Torp  

Den nye vegstrekningen har ingen eller svært små konsekvenser for temaene bomiljø, 
naturmiljø/naturressurser eller kulturminner. 

Men alternativet gir økt trafikk på Lingelemveien, Stangeveien og Råstadveien.  

I vurderingene her har vi lagt til grunn at det trengs tiltak på Lingelemveien tilsvarende det som ligger i 
løsningsmulighet 4.  

Tema  Beskrivelse  Vurdering 

Bomiljø Spredt bebyggelse med 
eneboliger og enkelte 
gårdsbruk.  

Spredt bebyggelse langs 
Lingelemveien får noe økt 
støy, luftforurensing og 
utrygghet. 

Noen boliger må muligens 
støyskjermes og et til to 
bolighus må muligens 
innløses 

Naturmiljø/naturressurser/jordbruk Vegen går gjennom 
jordbrukslandskap med dyrka 
mark og skogkledde åser  

Det beslaglegges en stripe 
dyrka mark langs utbedret 
veg. Noe inngrep i 
naturområder, vurderes 
akseptabelt.   

Kulturminner Vegen går i kulturlandskap 
hvor det muligens er 
kulturminner.  

Utvidelse skjer langs dagens 
veg, det vurderes at 
konsekvensene er små 
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Oppsummering: 

Løsningen påvirker bomiljøet i begrenset grad ut over støy. Noen boliger må trolig støyskjermes og en 
til to boliger må muligens innløses. Den største negative konsekvensen er tap av noe dyrka mark. 
Konsekvensene for kulturminner og naturmiljø vurderes å være små.  

 

6 – Ny veg Torpveien - Tassebekk-krysset 

Tema  Beskrivelse  Vurdering 

Bomiljø Påvirkes ikke Ingen konsekvenser 

Naturmiljø/naturressurser Vegen går over dyrka mark Beslaglegger en vesentlig andel 
dyrka mark og deler opp 
sammenhengende 
jordbruksarealer. Dette er klart 
negativt. 

Kulturminner Vegen går over dyrka mark der det 
sannsynligvis ikke er kulturminner 

Trolig ingen konsekvenser 

 

Oppsummering: 

Ny veg beslaglegger vesentlige arealer dyrka mark og deler opp jordbruksarealer. Trolig små 
konsekvenser for kulturminner. 

 

7 – Ombygging av rundkjøringer til x-kryss 

Gjelder to rundkjøringer. Hensikten er å gi Torpveien prioritet.  

Oppsummering: 

Løsningen har ingen konsekvenser for temaene bomiljø, naturmiljø/naturressurser eller kulturminner. 

 

8 – Økte felt i østre rundkjøring (gjelder også løsningsmulighet 13) 

To felt i rundkjøring 4, den østligste rundkjøringen. Utvidelse til to kjørefelt mot vest inn mot 
rundkjøringen. 

Tema  Beskrivelse  Vurdering 

Bomiljø Påvirkes ikke Ingen konsekvenser 

Naturmiljø/Naturressurser Utvidelse av vegen til to felt 
beslaglegger noe dyrka mark 

Ingen vesentlige konsekvenser 

Kulturminner Påvirkes ikke Ingen konsekvenser 

 

Oppsummering: 

Løsningen har ingen vesentlige konsekvenser for noen av temaene. 

 

9 – Ny veg mellom Torpveien og Raveien nord for næringsområdet  
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Bygging av ny veg, T-kryss med Torpveien og Raveien. Lengde ca. 550 meter. 

Tema  Beskrivelse  Vurdering 

Bomiljø Det er ingen boliger i området Ingen konsekvenser 

Naturmiljø/Naturressurser Vegen går i grense mellom 
næringsområde og dyrka mark/skog 

Noe arealbeslag av dyrka mark 

Kulturminner Påvirkes trolig ikke Ingen konsekvenser 

 

Oppsummering: 

Løsningen har ingen konsekvenser for temaene bomiljø og kulturminner. Det har heller ikke vesentlige 
konsekvenser for dyrka mark. 

 

Ny Gs-veg langs Torpveien 

Lengde ca. 2,5 km. Tiltaket beslaglegger dyrka mark langs riksvegen. Ingen vesentlige konsekvenser 
for andre tema.  

4.3 Kostnader 

I handlingsprogrammet for NTP er det avsatt 30 mill.kr i 2023 og 20 mill. kroner etter 2023 til «E18 - 
Tiltak Fokserød/Kullerød».  

 

Det er gjort grove kostnadsvurderinger av de aktuelle løsningsalternativene basert på skisser og 
løpemeterkostnader. Det foreligger ikke detaljbeskrivelse av tiltakene, eller tegninger. Det er ikke gjort 
rede for grunnforhold, i beregningene det er lagt til grunn normale, enkle grunnforhold. Kostnader for 
grunnerverv er kun sjablongmessig antatt, uten nærmere kjennskap til omfang. Tiltakene er 
kostnadsberegnet som frittstående tiltak. 

Alle kostnader er inkl. entreprenørrigg, mva. og byggherrekostnader. Kostnader er oppgitt i 2020-kr. 

Noen av løsninger som er foreslått avviker på dette skissestadiet fra vegnormalene. Dette vil kunne 
medføre utfordringer i forbindelse med godkjenning og krav om fraviksbehandling, dette må utredes i 
ev. videre planleggingen.   

Usikkerhet rundt entreprenørmarked og ev. coronavirus tiltak er ikke medtatt. 

Det presiseres at kostnadene har stor usikkerhet.  

Løsningsalternativ Beskrivelse av tiltaket Sannsynlig 
verdi 

Høy verdi 

1 Et nytt felt 
mellom 
rundkjøringer (og 
løsning 10 og 11) 

 

Bygging av et nytt kjørefelt, ombygging av 
rundkjøringene. Gs-vegen blir ikke berørt. 

Det er også gjort kostnadsvurderinger av 
utvidelse av to nye kjørefelt. Omfatter 
bygging av to nye kjørefelt, flytting av gs-veg, 
tilpasning til sideterreng og utvidelse av 
rundkjøringer. 

20 

 

 

30 

30 

 

 

40 
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2 Åpne stengt 
Ravei 

Åpning av stengt vei, det vurderes at store 
deler av vegen har tilstrekkelig bredde, men 
behov for noe tilpasning. Vurdere mulig 
avkjørselssanering. Det er behov for bedre gs 
veg på strekningen og ombygging av krysset 
med Fokserødveien til lyskryss. Støyskjerming 
av husrekke 

Ev. i tillegg for innløsning av et hus med 4 
boenheter  

 

 

 

 

12 

 

13 

 

 

 

 

17 

 

15 

3 Tilfartskontroll 
(og løsning 12) 

Signalanlegg på to armer i rundkjøring 
inkludert nødvendig ombygging 

5 7 

4 Kryss 
Lingelemveien/ 
Torpveien 

Bygging av nytt x-kryss mellom Torpveien og 
Lingelemveien. Utvidelse av Lingelemveien og 
bygging av gs-veg langs denne og 
Bottenveien. Innløsning av 1 bolig.  

215 280 

5 Veg gjennom 
Torp p-areal – ny 
veg vest for 
bebyggelsen på 
Torp 

Bygging av ny veg mellom adkomstveien til 
Torp og Stangeveien. Ombygging av krysset 
Lingelemveien x Stangeveien. Utvidelse av 
Lingelemveien og bygging av gs-veg langs 
denne og Bottenveien. Innløsning av 1 bolig. 

160 210 

6 Ny veg mellom 
lufthavna og 
Tassebekk-
krysset 

Tofelts veg med midtdeler og to planskilte 
kryss 

590 780 

7 Ombygging av 
rundkjøringer til 
x-kryss 

Ombygging av to rundkjøringer til x-kryss. 
Tilpasning av gs-veien.  

10 15 

8 Økte felt i østre 
rundkjøring (og 
løsning 13) 

Utvidelse til to felt i rundkjøring 4, den 
østligste rundkjøringen. Utvidelse til to 
kjørefelt mot vest inn mot rundkjøringen. 

6 8 

9 Ny veg mellom 
Torpveien og 
Raveien nord for 
næringsområdet 

Bygging av ny veg, T-kryss med Torpveien og 
Raveien.  

40 60 

Gang-sykkelveg 
langs Torpveien 

Bygging av ny gs veg 35 50 
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5 MÅLOPPNÅELSE  

5.1 Måloppnåelse   

Målene for prosjektet og hvilke hensyn som skal vektlegges er omtalt i kapittel 1.  

For å kunne vurdere måloppnåelsen av løsningsmulighetene er det gjort følgende presisering av disse 
målene: 

Tiltakene skal føre til tilfredsstillende trafikkavvikling på kort, mellomlang og lang sikt. 

 

Følgende forhold er vektlagt, i prioritert rekkefølge:  

1. God og trafikksikker avvikling på E18 og ramper i tilhørende 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 til/fra næringsområdene (arbeidsreiser) 

 

Løsningsalternativ Vurdering måloppnåelse  

Vurderingen forutsetter at det ikke etableres ytterligere 
trafikkskapende virksomheter i området 

0 Endrede reisevaner og gang-
sykkel og kollektiv 

Beregningene med redusert trafikk viser at en reduksjon i 
biltrafikken på 5% har god effekt.  

Krever endringer av adferd over tid.  

1 Et nytt felt mellom 
rundkjøringer (gjelder også 
løsningsmulighet 10 og 11) 

Gir god effekt på kort og mellomlang sikt. 

Kan vurderes supplert med to nye felt også mot vest og utvidelse 
av begge rundkjøringene i hver ende. Det bør gjøres 
transportmodellkjøringer av morgenrush for å vurdere effektene 
av dette.  

2 Åpne stengt Ravei Har effekt på kort og mellomlang sikt for trafikken på Torpveien 

Vil føre til økt gjennomgangstrafikk på Raveien og føre uønsket 
trafikk over på lokalt vegnett.  

3 Tilfartskontroll (gjelder også 
løsningsmulighet 12) 

Har effekt på kort og mellomlang sikt for trafikken på Torpveien, 
men gir dårligere framkommelighet for trafikk fra 
næringsområdene. 

4 Kryss Lingelemveien/ 
Torpveien 

Har effekt på kort og mellomlang sikt 

Gir mye trafikk på lokalt vegnett.  

5 Veg gjennom Torp p-areal Har effekt på kort og mellomlang sikt 
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Gir mye trafikk på lokalt vegnett.  

6 Ny veg Torp Sandefjord 
lufthavn – Tassebekk-krysset 

Gir god effekt på kort og mellomlang sikt. Det antas at denne 
effekten vedvarer på lang sikt.  

7 Ombygging av rundkjøringer 
til x-kryss 

Har trolig effekt på kort og mellomlang sikt for trafikken på 
Torpveien, men gir dårligere framkommelighet for trafikk fra 
næringsområdene. 

8 Økte felt i østre rundkjøring 
(gjelder også løsningsmulighet 
13) 

God effekt   

9 Ny veg mellom Torpveien og 
Raveien nord for 
næringsområdet 

God effekt på kort og mellomlang sikt.  

 

13 Kapasitetsøkning av kryss 4 
fra øst til vest  

God effekt på kort og mellomlang sikt. 

Ny Gs-veg langs Torpveien Gir liten effekt på kort sikt. Bidrar til å øke andelen miljøvennlig 
transport og kan bidra til endret reisemiddelfordeling på lang 
sikt.  

 

 

6 SAMMENSTILLING  

6.1 Sammenstilling  

I tabellen under er trafikale virkninger, miljøkonsekvensene, dvs. bomiljø, naturmiljø/naturressurser, 
og kostnader sammenstilt og vurdert.  

 

Løsningsalternativ Trafikale 
virkninger 

Miljøkonsekvenser Kostnadsspenn  Samlet vurdering 

0 – Endrede 
reisevaner  

Gir virkninger, 
dette krever 
adferdsendringer.  

Ingen 
konsekvenser 

0 Krever 
mobilisering og 
vilje over lang tid.  

Ingen 
miljøkonsekvenser. 

Billig. 

Tiltak: Utarbeide 
en mobilitetsplan. 
Bygge GS-veier. 
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Bedre 
kollektivtilbud 

Kampanjer 

1 - Et nytt felt 
mellom 
rundkjøringer 
(gjelder også 
løsningsmulighet 
10 og 11) 

 

 

Gir virkninger på 
kort sikt. Ingen 
god løsning på 
sikt med økt 
utbygging i 
området. 

Løsningen er 
svært uheldig for 
naturressurser og 
kulturmiljø. 
Krever 
dispensasjon. 
Ingen 
konsekvenser for 
bomiljø. 

20 – 40 mill. kr Bedrer trafikale 
forhold på kort 
sikt. 

Uheldig for 
naturmiljø og 
muligens 
kulturminner. 

Investering 20-40 
mill. kr  

2 - Åpne stengt 
Ravei 

Gir god virkning 
på kort sikt. På 
lang sikt med økt 
trafikk gir 
løsningen fortsatt 
forsinkelser i 
området. Gir mye 
trafikk på Raveien 
syd for åpnet 
strekning 

Løsningen er 
svært uheldig for 
bomiljøet for 16 
boenheter på 
strekningen. 
Gjelder støy og 
luftforurensing og 
utrygghet. Mulig 
innløsning av et 
hus. 

12 - 17 mill. kr 

 

Bedrer trafikale 
forhold på kort 
sikt. 

Klar ulempe for 
bomiljøet 

Investering 12-17 
mill. kr 

 

3 – Tilfarts-
kontroll     
(gjelder også 
løsningsmulighet 
12) 

Gir bedre 
avvikling på 
Torpveien og 
redusert avvikling 
i armene fra 
næringsområdene. 

Ingen 
konsekvenser 

5 – 7 mill. kr 

 

Gir trafikale 
forbedringer på 
kort og 
mellomlang sikt 

Ingen 
miljøkonsekvenser. 

Billig. 5-7 mill.kr 

4 - Kryss 
Lingelemveien/ 
Torpveien 

Gir en god 
avvikling i 
Fokserødområdet. 
Endring av 
kjøremønster gir 
uheldig 
trafikkøkning på 
sideveinettet. Det 
er lite ønskelig 
med mer trafikk 
på lokalveger. 

Løsningen 
påvirker bomiljøet 
på lokalvegnettet, 
men i begrenset 
grad ut over noe 
støy. En bolig må 
muligens 
innløses.  

Den største 
negative 
konsekvensen er 
tap av dyrka 
mark. Små 
konsekvenser for 
kulturminner. 

215 - 280 mill. 
kr 

 

(den delen av 
tiltaket som ligger 
på 
fylkeskommunal 
veg må bekostes 
av vegeier.) 

Gir trafikale 
forbedringer i 
planområdet, men 
gir uønsket trafikk 
på lokalvegnettet. 

Fører betydelig 
trafikk ut på 
lokalvegnettet. 

Negativt for 
dyrkamark og litt 
negativt for 
bomiljø. 

Investering: 215-
280 mill. kr  
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5 - Veg gjennom 
Torp p-areal eller 
ny veg vest for 
bebyggelsen på 
Torp 

Gir en god 
avvikling i 
Fokserødområdet. 
Endring av 
kjøremønster gir 
uheldig 
trafikkøkning på 
sideveinettet. Det 
er lite ønskelig 
med mer trafikk 
på lokalveger.   

Løsningen har 
negative 
konsekvenser for 
bomiljø i forhold 
til støy. En bolig 
må muligens 
innløses. Noe tap 
av dyrka mark. 
Små konsekvenser 
for kulturminner. 

160 - 210 mill. 
kr 

(den delen av 
tiltaket som ligger 
på kommunal 
eller 
fylkeskommunal 
veg må bekostes 
av vegeier.)  

Gir trafikale 
forbedringer i 
planområdet, men 
gir uønsket trafikk 
på lokalvegnettet. 

Litt negativt for 
dyrkamark og 
bomiljø. 

Investering:160-
210 mill. kr 

6 - Ny veg 
Torpveien – 
Tassebekk-
krysset 

Gir god 
trafikkavvikling i 
hele området på 
både kort og lang 
sikt. 

Ny veg 
beslaglegger og 
deler opp 
vesentlige arealer 
med dyrka mark. 
Trolig små 
konsekvenser for 
kulturminner. 

 

590 - 780 mill. 
kr 

Gir god 
trafikkavvikling i 
dag og i framtida. 

Negativt for 
jordbruk, stort 
arealtap og 
oppdeling av 
arealer. 

Investering 590-
780 mill. kr.  

Må ses i 
sammenheng med 
jernbaneutbygging 

7 - Ombygging 
av rundkjøringer 
til x-kryss 

Gir bedre 
avvikling på 
Torpveien på kort 
sikt men redusert 
avvikling i armene 
fra nærings-
områdene 

Ingen 
konsekvenser 

10 – 15 mill. kr Gir bedre 
trafikkavvikling på 
Torpveien på kort 
sikt. 

Ingen 
miljøkonsekvenser 

10-15 mill. kr i 
investering. 

8 - Økte felt i 
østre rundkjøring 
(gjelder også 
løsningsmulighet 
13) 

Gir virkninger på 
kort sikt. Ingen 
god løsning på 
sikt med videre 
utbygging i 
området.  

Bør evt. samkjøres 
med løsning 1. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser 

6 – 8 mill. kr Gir bedre 
trafikkavvikling på 
kort sikt. 

Ingen vesentlige 
miljøkonsekvenser. 

Investering: 6-8 
mill. kr  

I tillegg kommer 
evt. kostnadene 
for løsning 1 
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9 - Ny veg 
mellom Torpveien 
og Raveien nord 
for 
næringsområdet 

Gir god 
trafikkavvikling i 
området på kort 
sikt 

Ingen vesentlige 
konsekvenser 

40 - 60 mill. kr 

(ny veg vil trolig 
bli en kommunal 
veg og må 
bekostes av 
vegeier.) 

Gir bedre 
trafikkavvikling på 
kort sikt. 

Ingen vesentlige 
miljøkonsekvenser. 

Investering: 40-60 
mill. kr  

Ny Gs-veg langs 
Torpveien  

Bidrar til å øk 
andelen 
miljøvennlig 
transport. Gir økt 
trafikksikkerhet 

Beslaglegger 
jordbruksarealer 
langs Torpveien 

35 - 50 mill. kr Overføring fra bil 
til gs gir økt 
vegkapasitet. 

Øker 
trafikksikkerheten 

Investering 35-50 
mill. kr 

 

 

6.2 Muligheter på kort sikt 

Med kort sikt menes 1-2 år fram i tid. Dette er tiltak som kan igangsettes ganske umiddelbart og som 
ikke medfører store kostnader. Det er imidlertid ikke avklart hvordan de skal finansieres.  

Mulige tiltak på kort sikt er: 

• Utarbeide mobilitetsplan for området 
• Jobbe aktivt med mobilitetsendringer i bedriftene, for eksempel målrettede kampanjer 
• Gjennomføre mindre tiltak på gang-sykkelvegnettet der det ikke trengs regulering 
• Åpne veg gjennom p-arealet på Torp Lufthavn for taxi 
• Åpne stengt del av Raveien 
• Oppmerking av to felt i oval rundkjøring på Fokserød 
• Tilfartskontroll i kryss 
• Vurdere økning i kollektivtilbudet  
• Utarbeide reguleringsplan for utvidelse til fire felt mellom rundkjøringene 2 og 3 samt 

utvidelse av rundkjøringene  
• Utarbeide reguleringsplan for utvidelse av de resterende to rundkjøringene 

Det anbefales å vurdere disse tiltakene og se hva som er praktisk mulig å gjennomføre raskt. Det bør 
prioriteres å utarbeide en mobilitetsplan for området slik at en kan få overgang til miljøvennlig 
transport. 

 

6.3 Muligheter på mellomlang sikt  

Med mellomlang sikt menes 3-5 år fram i tid. I 2023 er det satt av 30 mill. kr til investeringer for å 
løse utfordringene. I handlingsprogrammet er det også satt av 20 mill. kr i perioden etter 2023.  
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Mulige tiltak på mellomlang sikt er:  

• Gjennomføre bygging av feltutvidelser og utvidelse av rundkjøringer for tilgjengelige midler.  
• Regulere gang- sykkelveg langs Torpveien 
• Regulere og bygge manglende gang- og sykkelveger 
• Bygge GS-veg langs Torpveien 

Gang-sykkelveg langs Torpveien svarer på kort sikt ikke godt på dette prosjektets målsetting om en 
effektiv og pålitelig forbindelse mellom Fokserød og lufthavna. På lang sikt vil imidlertid dette kunne 
bidra til en overføring av trafikk fra bil til sykkel og gange og dermed til mindre biltrafikk. Gang- 
sykkelvegen bør ses i sammenheng med kommunens kommende planlegging av Torpområdet. Dette 
planarbeidet vil igangsettes når kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse av 
innsigelsene til Sandefjords kommuneplan foreligger. Arbeidet vil skje i samarbeid med vegvesenet og 
fylkeskommunen. 

6.4 Muligheter på lang sikt 

Med lang sikt menes det som mer enn 5 år fram i tid, uten at det settes noe årstall. Utredningen peker 
på ny adkomstvei til lufthavnen som et godt tiltak på lang sikt.  

Mulig tiltak på lang sikt er:  

• Ny veg mellom Torpveien og Tassebekk-krysset. 
 

I det videre arbeidet må det vurderes om bygging av framtidig ny veg kan samkjøres med bygging av 
ny jernbane og stasjon på Torp.  

Dette må også ses i sammenheng med mulig utvikling av næringsarealer rundt Torp Lufthavn. I den 
sammenheng presiseres det at all arealutvikling medfører et transportbehov og at dette må 
dimensjoneres i sammenheng.  

Denne løsningen gir også kapasitet og forutsigbarhet for et godt busstilbud mellom 
kollektivknutepunktet på Fokserød og Torp Lufthavn.  

7 UTVIKLING MED UTBYGGING AV 
FOKSERØD VEST 

Prognoser fra SSB som er lagt inn som en forutsetning i modellen viser en trafikkøkning på 16% fra i 
dag og fram til 2032 som følge av økt befolkning, økt økonomisk vekst etc., dvs. en trendframskriving 
av dagens situasjon.  

Beregningen fra Trafikkrapporten viser at trafikksituasjonen på Fokserød/Kullerød/Torp nærmest 
stopper opp i ettermiddagsrushet med den økte trafikkmengden som kommer grunnet utviklingen over 
tid. Det blir store forsinkelser, hovedsakelig for trafikken på Torpveien i vestgående retning, men 
generelt blir trafikkavviklingen dårlig i hele området.  
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Utvikling av Fokserød vest vil gjøre situasjonen langt mer krevende. Dette må analyseres nærmere. 
Vurderingene i Trafikkrapporten viser at en utbygging her som vedtatt i kommuneplanen vil føre til 
tilbakeblokkering på E18 i kryssområdet. Ny Kodalvei er ikke lagt inn i grunnlaget for beregningene, 
denne vil etter all sannsynlighet gjøre forholdene enda mer krevende. Dette vil trolig kreve omfattende 
ombygging av Fokserødkrysset for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet på E18.  

8 ANBEFALING 

Basert på sammenstillingen i kapittel 6 samt vurderingene av måloppnåelse vurderes tiltak presentert i 
dette kapitlet å være de mest aktuelle tiltakene 

Midlene som ligger i Nasjonal transportplan må i all hovedsak investeres på den statlige delen av 
vegnettet. I tillegg er det bevilget ca. 0,5 mill. kr til reguleringsplanlegging 

Per i dag har ikke anbefalte tiltak avklart finansiering, så hva som faktisk kan gjennomføres avhenger 
av fremtidige bevilgninger.  

8.1 På kort sikt 

Anbefalte tiltak på kort sikt:  

• Utarbeide mobilitetsplan for området 
• Jobbe aktivt med mobilitetsendringer i bedriftene, for eksempel målrettede kampanjer 
• Gjennomføre mindre tiltak på gang-sykkelvegnettet der det ikke trengs regulering 
• Åpne veg gjennom p-arealet på Torp Lufthavn for taxi 
• Tilfartskontroll i kryss 
• Vurdere økning i kollektivtilbudet  
• Utarbeide reguleringsplan for utvidelse mellom rundkjøringene 2 og 3 samt tiltak i 

rundkjøringene  
• Utarbeide reguleringsplan for utvidelse av rundkjøring 4, den østligste rundkjøringen 

Videre arbeid: 

På kort sikt anbefales det å utarbeide en mobilitetsplan for området samt å jobbe med målrettede 
kampanjer mot bedriftene for å bidra til endret reisemiddelvalg. Beregningen viser at 5% nedgang i 
biltrafikken i ettermiddagsrushet vil gi god trafikkavvikling.  

Modellberegningene viser at tilfartskontroll i rundkjøring 4 er et tiltak som har god effekt på kort og 
mellomlang sikt. Det anbefales at dette gjennomføres. Det bør også vurderes om det er mulig å teste 
tilfartskontroll i en midlertidig utgave. Permanent løsning er kostnadsvurdert til 5-7 mill. kr. 

Det anbefales å starte reguleringsplanlegging av: 

• Permanent løsning for tilfartskontroll i rundkjøring 4, inkludert mulig utvidelse av Torpveien i 
tilfarten inn mot og gjennom rundkjøring 4 i retning fra lufthavna  

Før dette gjøres bør det kjøres transportmodellberegninger med programmet Sidra for å kontrollere 
den trafikale virkningen av tiltakene.  
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For å ta høyde for konsekvensene av en framtidig utbygging på Fokserød vest og ny Kodalvei, er det 
også behov for å gjøre analyser av trafikksituasjonen både i morgen- og ettermiddagsrush. I denne 
utredningen er det kun sett på konsekvenser om ettermiddagen. 

8.2 På mellomlang sikt  

Anbefalte tiltak på mellomlang sikt: Regulere og bygge gang- sykkelveg langs Torpveien fra 
næringsområdene til lufthavna 

• Gjennomføre bygging av feltutvidelser og utvidelse av rundkjøringer for tilgjengelige midler.  
• Regulere og bygge manglende gang- og sykkelveier 
• Gang-sykkelveg langs Torpveien 
• Utvidelse av strekningen mellom rundkjøring 2 og 3 til to felt i retning fra lufthavna, ev. i 

begge retninger samt tiltak i rundkjøringene 

Videre arbeid: 

Det foreslås å planlegge og etter hvert bygge en utvidelse mellom rundkjøring 2 og 3 samt tiltak i 
rundkjøringene. Dette er kostnadsvurdert til 20-40 mill. kr. Det presiseres at dette er et grovt overslag.  

Det er sannsynlig at en eventuell ny adkomst til lufthavna ikke kommer før på lang sikt. En investering 
på Torpveien som nevnt her vil derfor ha nytte i lang tid før den blir avlastet av en mulig ny veg. Den vil 
også gi økt framkommelighet for buss på Torpveien og Raveien.  

I en framtidig situasjon vil Torpveien fortsatt fungere og ha kapasitet for bussene som mater 
kollektivknutepunktet på Fokserød. Utbygd Vestfoldbane med ny stasjon på Torp vil imidlertid gi et 
svært godt togtilbud, noe som trolig vil redusere behovet for buss her i framtida.  

Gangsykkelvegen er et viktig tiltak trafikksikkerhetsmessig og for or å øke andelen gående og syklende 
mellom lufthavna med ny togstasjon og arbeidsplasser på Fokserød/Kullerød samt til 
kollektivknutepunktet på Fokserød.   

8.3 På lang sikt 

Anbefalt tiltak på lang sikt:  

• Ny veg mellom Torpveien og Tassebekk-krysset. 

 

Videre arbeid:  

Utredningen peker på at ny adkomstvei til Sandefjord Lufthavn Torp mellom Torpveien og 
Tassebekkveien er et godt tiltak på lang sikt. Her bør man i det videre arbeidet se på muligheten for å 
samkjøre dette med bygging av ny jernbane og stasjon på Torp.  

Det er gjort grove kostnadsvurderinger av en ny vegforbindelse. Det er lagt til grunn en H5-standard 
som er en tofelts veg med midtrekkverk og planskilte kryss. En slik løsning er kostnadsvurdert til 400-
780 mill. kr. Også her er kostnadene svært usikre. Det anbefales at det gjennomføres et forprosjekt 
dersom det finnes tilgjengelige planmidler.  

Gang-sykkelveg langs Torpveien vil på lang sikt kunne bidra til en overføring av trafikk fra bil til sykkel 
og gange og dermed til mindre biltrafikk. Gang- sykkelvegen er kostnadsvurdert til 35-50 mill. kr. 
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Planlegging av denne bør ses i sammenheng med kommunens planlegging av Torpområdet. Dersom 
det skal bygges ny veg til Torp fra Tassebekk-krysset er det svært viktig at den gis en utforming som 
gjør at man unngår de utfordringene man i dag har i Kullerød- og Fokserød-området og sikrer 
fremkommeligheten til Sandefjord Torp lufthavn. Dette inkluderer blant annet bruk av to-planskryss 
som sikrer at trafikken til og fra Lufthavna har forkjørsrett. 

8.4 Samlet anbefaling 

På kort og mellomlang sikt anbefales det å utarbeide en mobilitetsplan for området samt å jobbe med 
målrettede kampanjer med bedriftene for å bidra til endret reisemiddelvalg. Beregningen viser at 5% 
nedgang i biltrafikken i ettermiddagsrushet vil gi god trafikkavvikling.  

Videre anbefales følgende fysiske tiltak: 

• Permanent løsning for tilfartskontroll i rundkjøring 4, inkludert mulig utvidelse av Torpveien i 
tilfarten inn mot og gjennom rundkjøring 4 i retning fra lufthavna 

• Utvidelse av strekningen mellom rundkjøring 2 og 3.  

Det er behov for å se tiltakene i sammenheng og det anbefales at dette sees på i samme 
reguleringsplan.  

Modellberegningene viser at tilfartskontroll i rundkjøring 4 er et tiltak som har god effekt på kort og 
mellomlang sikt. Det anbefales at dette gjennomføres. Det bør også vurderes om det er mulig å teste 
tilfartskontroll i en midlertidig utgave. Permanent løsning er kostnadsvurdert til mellom 5 og 7 mill. kr. 

Det anbefales også å gjøre tiltak på strekningen mellom rundkjøring 2 og 3 inkludert rundkjøringene. I 
reguleringsplanarbeidet må det vurderes nærmere om det er behov for utvidelse til to felt i begge 
kjøreretninger eller om det er tilstrekkelig med flettefelt.  Utvidelse med et felt eller to samt tiltak i 
rundkjøringene er kostnadsvurdert til mellom 20 og 40 mill. kr.  

I reguleringsplanarbeidet er det viktig å planlegge for effektive bussforbindelser mellom Fokserød og 
Torp.  

I forbindelse med reguleringen bør det kjøres transportmodellberegninger med programmet Sidra for å 
kontrollere den trafikale virkningen av tiltakene.  

For å også ta høyde for konsekvensene av en framtidig utbygging på Fokserød vest og ny Kodalvei, 
hadde det også vært ønskelig å gjøre analyser av trafikksituasjonen både i morgen- og 
ettermiddagsrush. I denne utredningen er det kun sett på konsekvenser om ettermiddagen, da 
utfordringen for trafikken i området øst for E18 er på ettermiddag. Ved en videre utvikling av Fokserød 
vest må også morgenrush analyseres og trafikken i hele Fokserød-/Kullerødområdet må ses i 
sammenheng over døgnet. 

 

På lang sikt anbefales ny adkomstvei med planskilte kryss mellom Torp Sandefjord lufthavn og E18 
Tassebekk-krysset. Det bør igangsettes et forprosjekt på dette dersom det finnes tilgjengelige midler. 
Planleggingen bør samkjøres med planlegging av ny jernbane og stasjon på Torp. Gang-sykkelveg til 
Torp bør vurderes som en del av kommunens helhetlige planlegging av Torpområdet. 
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8.5 Fleksibilitet 

Det snakkes mye om at teknologi vil endre transportvanene våre på sikt. Dette vil trolig føre til 
endringer i behovet for kapasitet og nye veger. Når dette vil skje er usikkert.  

Ved forslag om nybygging av infrastruktur er det viktig å vurdere om investeringene er bærekraftige i 
framtida, dvs. om vi har nytte av de kortsiktige investeringene i et langsiktig perspektiv.  

8.6 Finansiering 

Det er bevilget 1 mill. kroner i planmidler gjennom Nasjonal transportplan 2018-2029. Planmidlene 
skal dekke overordnet planlegging, samt en eventuell regulering. Av disse er ca 0,5 mill. kr igjen etter 
at denne rapporten og transportanalysen er ferdigstilt. Det er behov for mer planleggingsmidler.  

I handlingsprogrammet for gjeldende NTP er det avsatt 30 mill.kr i 2023 og 20 mill. kroner etter 2023 
til «E18 - Tiltak Fokserød/Kullerød». En eventuell regulering bør avgrenses til det som kan realiseres 
innenfor en slik kostnadsramme. 

8.7 Behov for videre planlegging 

Midlene i 2023 bevilges konkret gjennom statsbudsjettet for 2022. Det er et krav at det da foreligger 
godkjent reguleringsplan for tiltakene som skal bygges i 2021. Dette arbeidet bør derfor igangsettes 
så snart tiltakene er klare. 

Planarbeidet involverer både statlige, fylkeskommunale og kommunale vegnett selv om tilgjengelige 
statlige midler skal brukes på riksvegnettet. Det er derfor naturlig at videre planarbeid ledes av Statens 
vegvesen i samarbeid med de andre aktørene.  

 

9 MEDVIRKNING OG 
INFORMASJON 

Det ble avholdt et frokostmøte i regi av Sandefjord Næringsforening i november 2019. Hensikten var å 
informere og få innspill til en del foreslåtte løsningsforslag. Det var ca. 40 deltakere på møtet. 

Det planlegges et oppfølgingsmøte med næringsforeningen våren 2020 når denne rapporten er 
ferdigstilt. Det er usikkert hvilken form denne oppfølgingen får. Hensikten er å informere og forankre.  
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10 VEDLEGG OG KILDER  

10.1 Vedlegg 

Cowi 2020. Trafikkanalyse Fokserød-Torp flyplass 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020. Tilleggsberegninger til trafikkanalyse – Fokserød – Torp 
flyplass 

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

10.2 Kilder 

Multiconsult 2017. Trafikkanalyse. Detaljregulering Fokserød vest 

Statens vegvesen 2017. Trafikkanalyse av Fokserødområdet med næringsutvikling/boliger og ny 
Kodalvei 

Statens vegvesen 2019. Håndbok N100 Veg-og gateutforming 

 





Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 723 Stoa
4808 Arendal

Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no
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