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1. Innledning 
Langs fv. 3028 Haneholmveien fra Store Bergan i syd til Kjellbergveien i nord, er det i dag ikke tilrettelagt for myke 
trafikanter. I området ligger flere skoler, barnehager, idrettsanlegg og flotte turområder hvor det ferdes mange 
myke trafikanter.   

 

Figur 1 Oversiktskart (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune). Nord opp på kartet 

Det foreligger forprosjekt fra juni 2020 utarbeidet av firmaet Structor for Sandefjord kommune.  

Denne rapporten oppsummerer en konseptutredning der grunnlag fra forprosjekt utarbeidet av Structor er tatt 
med. Konseptutredningen skal belyse dagens situasjon, vise alternative løsninger og på bakgrunn av utredningen, 
anbefale en løsning. 

Rapporten er utarbeidet av Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
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2. Bakgrunn 

2.1. Prosjektområdet 
Prosjektet går fra Store Berganveien i syd og fram til Kjellbergveien i nord. Strekningen er ca. 2,7 km lang. Området 
ligger rett utenfor Sandefjord sentrum og er preget av landbruk på vestsiden og bebyggelse på østsiden av 
Haneholmveien. I nord er det tosidig bebyggelse. I prosjektområdet ligger det skoler og barnehager. 

 

Figur 2 Dronebilde fra prosjektområdet i syd (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

2.2. Målsettinger for prosjektet 
2.2.1. Samfunnsmål 

• Veksten i persontransporten skal tas ved sykkel, gange og kollektivtrafikk.  
• Prosjektet skal bidra til å forbedre folkehelsen. 

2.2.2.  Effektmål 
Planforslaget skal vise løsninger som sikrer at: 

• Sikkerhet, fremkommelighet og attraktivitet for syklende og gående forbedres.  
• Flere trafikanter velger å gå, sykle og bruke kollektivtrafikk.  
• Anleggene kan fremstå som attraktive hele året. 

 

3. Inndeling i delstrekninger 
I arbeidet med konseptutredningen er det valgt å dele prosjektet i fem delstrekninger: 

• Delstrekning 1: Store Berganveien – Soltoppen barnehage  
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• Delstrekning 2: Soltoppen barnehage – Fasanveien 

• Delstrekning 3: Fasanveien – Haukeveien 

• Delstrekning 4: Haukeveien – Kjellbergveien 

• Delstrekning 5: Krysset Haneholmveien/Kjellbergveien  

 

Figur 3 Inndeling i fem delstrekninger (D1-D5) med røde piler som markerer skillet mellom delstrekningene (Kilde: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune) 
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4. Medvirkning 

4.1. Intern arbeidsflyt 
Som del av konseptfasen er det gjennomført intern arbeidsflyt i oppstartsfasen for å få innspill fra seksjoner i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vedlagt arbeidsflyten forelå informasjon om prosjektet, samt foreløpige 
tegninger for ulike alternativer langs Haneholmveien. Innspillene er oppsummert i tabell under med 
prosjektgruppens merknader.   

Innspill fra  Innspill Prosjektgruppens merknad 

Seksjon for kulturarv Kulturarv har gitt tilbakemeldinger 
på kjente automatisk fredede 
kulturminner på strekningen.  

Det vil bli satt krav om arkeologisk 
registrering på store deler av 
strekningen som del av 
reguleringsplanarbeidet. Omfanget 
vil bli vurdert og avklart når 
planavgrensning foreligger. Det er 
potensiale for funn av ikke tidligere 
registrerte kulturminner. 

På strekningen Fasanveien-
Haukeveien, vil et fortau på 
østsiden av Haneholmveien komme 
i direkte konflikt med automatisk 
fredet kulturminne – ID 49481.  

 

 
 

 

Tas til etterretning. 
Prosjektgruppen vil ha tett dialog 
med kulturarv om arkeologisk 
registrering i reguleringsplanfasen. 
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Dagens vei krysser tvers gjennom 
denne lokaliteten. En utvidelse av 
veien med fortau vil medføre 
inngrep i minst to av de tre 
registrerte gravhaugene innenfor 
lokaliteten. 

Dette vil kreve en dispensasjon fra 
kulturminneloven. I den 
sammenheng ser man på 
kulturminnets verdi opp mot 
tiltakets samfunnsnytte. Det 
anbefales å vurdere andre 
løsninger. 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. Kulturmiljø er 
ett av flere tema som vurderes i 
forbindelse med anbefaling av 
alternativ.  

Seksjon for samfunn og plan Det er samfunn og plan som ved 
varsel om oppstart og ved offentlig 
ettersyn samordner 
fylkeskommunens uttalelser til 
reguleringsplanarbeider.  

De forutsetter at de temaer som 
blir løftet i denne interne høringen, 
samt evt. nye momenter som 
tilkommer ved varsel om oppstart 
av planarbeidet, drøftes internt i 
fylkeskommunen. Dette for å sikre 
at de interesser vi i fellesskap er 
satt til å ivareta er sikret en 
tilfredsstillende løsning før et 
planforslag legges ut på høring. 

Tas til etterretning. Det 
gjennomføres en ny intern 
arbeidsflyt før konseptutredningen 
foreligger i sin endelige form. I 
arbeidet med utarbeidelse av 
reguleringsplan, legges det opp til 
samme koordinering og 
informasjonsflyt internt i 
fylkeskommunen. 

Seksjon forvaltning, team 
arealforvaltning 

Team arealforvaltning støtter at 
håndbok N100 blir førende for 
dimensjonering og at veibredde 6,5 
m legges til grunn som 
utbedringsstandard der det blir 
behov for flytting eller reetablering 
av fylkesveien. 

Dagens Haneholmveien er smal. 
Ved valg av fortausløsning bør det 
vurderes om eksisterende vei bør 
breddeutvides, for å unngå at store 
kjøretøy får utfordringer når de 
møter hverandre. 

Team arealforvaltning har vurdert 
alternativene som prosjektgruppen 
har foreslått å utrede. De anbefaler 
at tilbudet for myke trafikanter 
etableres på Haneholmveiens østre 
side på hele strekningen. Dette 
begrunnes med at tyngden av 

Tas til etterretning. 

 

 

 

Tas til etterretning. Fortauets 
kantsteinslinje er planlagt med 0,5 
m avstand til eksisterende 
kjørebanekant (hvitstripe).  

 

Tas til etterretning. 
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boliger og målpunkter som skole og 
idrettsanlegg ligger på denne siden 
og vil medføre færrest kryssinger av 
veien for brukerne. 

På strekningen Fasanveien-
Haukeveien mener de at fortauet 
bør følge langs østsiden av 
Haneholmveien og ikke som gang- 
og sykkelvei på eksisterende sti-
trase i grøntdrag. Løsning med 
fortau langs Haneholmveien gir 
forutsigbarhet for gående og 
syklende og minsker risikoen for at 
de velger å bruke kjørebanen. 
Alternativet vil også gi et tilbud for 
boligene som ligger inntil 
Haneholmveien på den aktuelle 
strekningen. 

 

 
 

Tas til etterretning. 

 

Seksjon forvaltning, team 
trafikksikkerhet og miljøvennlig 
transport 

Team trafikksikkerhet og 
miljøvennlig transport er av samme 
mening som team arealforvaltning. 
De anbefaler at tilbudet for myke 
trafikanter etableres på 
Haneholmveiens østre side på hele 
strekningen. 

Ved ferdsel med bil på dagens vei, 
er det mulig å kjøre helt ut til 
asfaltkanten. For å beholde samme 
bruksbredde, bør en kantstein 
plasseres 25 cm fra dagens 
asfaltkant. 

Etter at fortauet er bygget, bør 
fartsgrensen endres fra 40 km/t til 
50 km/t på mesteparten av 
strekningen, og siktsoner bør 
dimensjoneres i forhold til dette. 

En utbygging bør starte ved 
Kjellbergveien og sydover. Det vil gi 
størst nytte for de myke 
trafikantene. 

Tas til etterretning. 

 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Fortauets 
kantsteinslinje er planlagt med 0,5 
m avstand til eksisterende 
kjørebanekant (hvitstripe).  
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 

 

Det er også gjennomført en intern arbeidsflyt i Vestfold og Telemark fylkeskommune da rapport og tegningshefte 
for konseptfasen forelå.  Merknader fra arbeidsflyten medfører ikke endringer på rapportmaterialet. 
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4.2. Internt møte med landbruk 
Prosjektgruppen avholdt møte med seksjon for Næringsutvikling og entreprenørskap med spesiell fokus på 
landbruk 11.03.2022. Det ble informert om prosjektet, standard på veitiltaket og hvor dyrket mark vil bli berørte av 
prosjektet. 

4.3. Orientering i Hovedutvalg for samferdsel 
Det ble gitt en orientering om prosjektet og forslag til løsninger og standardvalg i Hovedutvalg for samferdsel i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 06.04.2022. 

4.4. Kontakt med eksterne 
I konseptfasen har det vært avholdt særmøter med Sandefjord kommune for å informere om planarbeidet og få 
tilbakemeldinger på planlagte løsninger. Sandefjord kommune har bidratt med god lokalkunnskap om området. 

Det er innhentet opplysninger fra kabel- og ledningsetater som har eksisterende nett i området. 

5. Dagens situasjon 

5.1. Oversikt 
Den aktuelle prosjektstrekningen har en lengde på ca. 2,7 km.  

I nordre del av strekningen ligger det eldre boliger på begge sider av veien med adkomst direkte ut i 
Haneholmveien. I syd er det mer landlig med bebyggelse vekselsvis på begge sider av veien, eller på en side med 
jorder/utmark på andre siden.  

Det er kun etablert fortau mellom Virikskogen og Vesle Hauanvei i nord. Fra Store Bergan skole og sydover er det 
etablert gang- og sykkelvei. 
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Figur 4 Dagens situasjon syd på prosjektstrekningen. Stedvis bratt sideterreng med bratte avkjørsler og sideveier. 
(Kilde: Google Maps) 

 

Figur 5 Dagens situasjon nord på prosjektstrekningen. Tosidig bebyggelse og smale arealbelter inn mot fasadeliv. 
(Kilde: Google Maps) 
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Figur 6 Dagens situasjon i krysset Haneholmveien/Kjellbergveien. Trangt kryss med liten frisikt og ikke tilbud for 
myke trafikanter (Kilde: Google Maps) 

 

5.2. Gjeldende planer og overordnede føringer 
5.2.1. Regional transportplan 
Målsetningene er forankret i Regional transportplan (RTP) for Vestfold fylkeskommune (vedtatt september 2019) 
som har følgende resultatmål: 

• 10 % av personreiser skal foregå med kollektivtransport i 2030 (6% RVU 2013/2014). 

• 10 % av personreiser skal foregå med sykkel i 2030 (6 % RVU 2013/2014). 

• 20 % av personreiser skal være gående i 2030 (18 % RVU 2013/2014). 

• Det skal være universelt utformede holdeplasser 

Det finnes et nasjonalt mål om at 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen innen utgangen av 2029. 

5.2.2.  Kommuneplan og reguleringsplaner 
I kommuneplanens arealdel av 2019 – 2031, vedtatt 24.9.2019, er det planlagt framtidig gang- og sykkelvei langs fv. 
3028 Haneholmveien vist på østsiden av fylkesveien. Dette er også vist fra krysset Haneholmveien/Kjellbergveien 
og vestover fram til Virik barneskole. 
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Figur 7 Arealdel i kommuneplanen med markering av strekningen (Kilde: Sandefjord kommune). Nord opp på kartet  

Gjeldende reguleringsplaner 
 
Eldre vedtatte reguleringsplaner i området: 
 
- PlanID 19750006 – Virikskogen 
Vedtatt 08.12.1973. Planen omfatter regulering av bolig-, landbruk-, trafikk-, fri-, fare- og spesialområder. 
 
- PlanID 19760004 - Lystadområdet 
Vedtatt 19.02.1976. Planen omfatter regulering av bolig-, trafikk-, fri- og landbruksområder. 
 
- PlanID 19830011 – Salmakerløkka-Lovisenlund 
Vedtatt 11.12.1982. Planen omfatter regulering av bolig-, landbruk-, trafikk-, fri-, fare- og spesialområder 

- PlanID 20020007 - Fasanhagen og Solsletta 
Vedtatt 16.02.2006. Planen omfatter regulering av bolig-, trafikk-, fellesområder. 

- PlanID 20150010 - Åsly/Haneholmveien 
Vedtatt 02.11.2019.  Planen omfatter regulering av bolig- og samferdselsanlegg samt grønnstruktur. 
 
- PlanID 20000004 - Fasanhagen - Haneholmv. 84 gnr. 128, bnr. 5 
Vedtatt 27.04.2000. Planen omfatter regulering av bolig-, landbruk-, trafikk, fri-, fare-, spesial- og fellesområder. 

5.3. Trafikkforhold 
Skiltet hastighet på Haneholmveien fra Store Berganveien i syd til Kjellbergveien i nord er hovedsakelig 40 km/t. 
Det er en liten strekning med 30 km/t lengst syd. Det er anlagt fartshumper på hele strekningen.  

ÅDT varierer fra 1.000 til 4.000 kjøretøy/døgn, med flest kjøretøy i nord (Kjellbergveien). Tungtransportandel ligger 
på ca. 7%.  
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5.4. Teknisk infrastruktur 
 
Eksisterende vei 
Fv. 3028 Haneholmveien kan karakteriseres som en ett-feltsvei med veibredde under 6 m. Noen steder er 
veibredden målt til 5 m. De myke trafikantene har kun en smal veiskulder å ferdes på. 

 

Figur 8 Smal veibredde rett nord for Store Bergan skole (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

De kommunale veiene Soleveien, Haukeveien og Virikskogen forbinder Haneholmveien med fv 303 Hystadveien og 
er lokalveier inn til store boligområder. Langs Haukeveien er det tilrettelagt med gang- og sykkelvei og fortau.  
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Figur 9 Prosjektstrekningen med markering av kommunale veier (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

Kollektivtrafikk 
På strekningen Store Berganveien til Haukeveien går det kun skolebuss. I dag er det 4 bussholdeplasser på 
strekningen. Lokasjon for disse holdeplassene er: 

-Marumveien 
-Haneholmveien 124 
-Haneholmveien 93 
-Ranvik Haneholmveien 

Det går kun rutebuss på strekningen Haukeveien til Kjellbergveien (rute 173). I dag er det 4 bussholdeplasser på 
denne strekningen. Lokasjon av holdeplassene er: 

-Virik idrettspark 
-Salmakerløkka 
-Viriklia 
-Haneholmveien 

Holdeplassene er enkle kantstopp uten repos. 

Beredskapsvei 
Haneholmveien er omkjøringsvei for fv. 303 Hystadveien hvis det skjer ulykker eller andre uforutsette hendelser på 
Hystadveien. 
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Eksisterende veidrenering og kommunal VA 
Det ligger eksisterende overvannsledninger, stikkrenner og kummer langs Haneholmveien. Tilstand på disse er 
ukjent. Noen steder er det åpen veigrøft. På store deler av strekningen ledes overvann mest sannsynlig mot 
Virikbekken vest for Haneholmveien. Sandefjord kommune har VA-anlegg på strekningen. Eksisterende VA-anlegg 
er vist på GH-tegninger /01/. 

Eksisterende linjer- og kabelanlegg 
Det er innhentet opplysninger fra Gravemeldingen. Eksisterende linjer- og kabelanlegg er vist på IN-tegninger /01/. 
Det er veilys på store deler av strekningen. Dette er gammelt og består av gamle trestolper og kvikksølvarmaturer. 

5.5. Barn og unge 
Sandefjord kommune har tidligere utført registreringer av barn og unges ferdsel til/fra skolene i området. Det er 
barn og unge ved tre ulike skoler som benytter Haneholmveien som skolevei. Dette gjelder: 

1. Virik barneskole 
2. Store Bergan barneskole 
3. Ranvik ungdomsskole 

Virik barneskole ligger langs Kjellbergveien nordvest for Haneholmveien og har rundt 360 elever. Store Bergan skole 
ligger ved Haneholmveien i syd og har ca. 370 elever. Skolegrensen mellom Virik og Store Bergan barneskole er syd 
for Fasanveien. Ranvik ungdomsskole i Haukeveien tar imot elever fra Virik og Store Bergan barneskole, samt elever 
fra Byskolen (rundt 315 elever går på Byskolen). Ranvik ungdomsskole har ca. 450 elever. 

Sandefjord kommune har, basert på lokalkunnskap, utarbeidet kart som viser de mest sentrale skoleveiene i 
nærheten til Haneholmveien, både for Virik, Store Bergan og Ranvik skole. 

 

Figur 10 Oversikt over de mest benyttede skoleveiene til Virik barneskole og Ranvik ungdomsskole (Kilde: Sandefjord 
kommune). Nord opp på kartet. 
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Haneholmveiens nordre del benyttes av både barneskolebarn og ungdomsskolebarn. De kommunale sideveiene 
Viriklia og Vesle Hauanvei er sentrale skoleveier. Haneholmveiens siste 100 meter mot Kjellbergveien unngås av 
skolebarn. Kjellbergveien benyttes av mange skolebarn som bor nord og øst for Haneholmveien, her er det kun et 
smalt fortau og veiskulder på nordsiden av Kjellbergveien. 

 

Figur 11 Oversikt over de mest benyttede skoleveiene til Ranvik ungdomsskole (venstre) og Store Bergan barneskole 
(høyre) (Kilde: Sandefjord kommune). Nord opp på kartet. 

Lengst syd benyttes stien over Hystadåsen som skolevei til Store Bergan barneskole.  

I 2019 gjennomførte Sandefjord kommune en GIS-analyse av antall barn i nærområdet til Haneholmveien som 
potensielt benytter ulike deler av Haneholmveien som skolevei. Forskjellige årsklasser i de ulike områdene er 
kartlagt. Analysen er mest relevant for barneskolebarn. Unge ved Ranvik ungdomsskole kommer fra mange flere 
områder og kan benytte mange ulike veier som skolevei. Analysen viser at: 

- ca. 63 barn ved Virik barneskole har Haneholmveien som skolevei. Barn som bor i veiene Vestvangveien, 
Bergveien og Virikskogen vil også kunne ha Haneholmveien som skolevei. 
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- ca. 19 barn ved Store Bergan barneskole som bor langs og i nærheten av Haneholmveien har Haneholmveien som 
skolevei. 

-ca. 45 barn ved Store Bergan barneskole som bor ved Hystad/ Lystad kan ha Haneholmveien som foretrukket 
skolevei på strekningen Soleveien til Store Berganveien. Noen av disse barna vil også kunne benytte 
Haneholmveien fra snarvei over jordet som kommer ut ved Haneholmveien nr. 106/108. 

Det ligger 3 barnehager i området. 

 

Figur 12 Barnehagenes beliggenhet i planområdet. (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) Nord opp på 
kartet. 

Virik idrettspark, hvor Store Bergan idrettsklubb har sitt anlegg for fotball, ligger sentralt i området. Fotballbanene 
benyttes på kveldstid og helger året rundt av barn fra alle årsklasser i alle skolekretsene. 

5.6. Grunnforhold 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i konseptfasen. 
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I henhold til løsmassekart fra NGU består området i hovedsak av marin strandavsetning. Mørk blå er marin 
strandavsetning, mellomblå er tykk havavsetning på figur under. Det er fjellkoller med bart fjell flere steder i 
prosjektområdet. 

 

Figur 13 Utklipp fra løsmassekart (Kilde: www.NGU.no). Nord opp på kartet. 

Prosjektområdet er befart av geotekniker. 

5.7. Geologi 
Prosjektområdet er befart av ingeniørgeolog. 

Berggrunnskart fra NGU viser en grov oversikt på fordeling av berggrunnen (hentet fra kartet Regionalt nivå (1:250 
000). Kartet viser at berggrunnen består av Larvikitt. 

http://www.ngu.no/
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Figur 14 Oversikt berggrunn (Kilde: www.NGU.no) Nord opp på kart 

 

5.8. Grunnvann 
I henhold til GRANDA, Norsk grunnvannsdatabase er det 3 fjellbrønner og en løsmassebrønn som ligger tett på 
prosjektområdet.  

http://www.ngu.no/
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Figur 15 Grunnvannsbrønner (Kilde: GRANADA, Norsk grunnvannsdatabase). Nord opp på kartet. 

5.9. Ytre miljø 
5.9.1. Støy 
Det vil ikke bli noen endringer i trafikksituasjonen som følge av tiltaket. Det er derfor ikke utført støyberegninger i 
denne fasen.  

5.9.2. Luftforurensning 
Man kan forvente noe luftforurensning i anleggsfasen, men det forventes ingen permanent økning i fremtidig 
situasjon. 

5.9.3. Forurensning av jord og vann 
Det er ikke registrert forurenset grunn ihht. Grunnforurensningsdatabasen. 

5.9.4. Landskapsbilde 
Planområdet er forholdsvis flatt. Det er preget av store landbruksområder spesielt på vestsiden av Haneholmveien. 
I syd er det ensidig bebyggelse på østsiden, men lenger nord er det tosidig bebyggelse. Det er enkelte spredte 
partier med skog. På østsiden av Haneholmveien er det partier med koller. Veien ligger på mellom ca. kote +12 moh 
til +47 moh i planområdet. Det er et mildt kystklima. 
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Figur 16 Dronebilde av parti lengst syd på strekningen (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

 

5.9.5. Friluftsliv 
Som man ser av kartet under ligger det svært viktige friluftslivsområder langs Haneholmveien, spesielt på vestsiden 
av veien (Marumskogen).     

 

Figur 17 Kart som viser kartlagte friluftslivsområder (Kilde: Kart.naturbase.no). Nord opp på kartet. 
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I Marumskogen er det opparbeidede stier, rasteplasser, bålplasser og gapahuker. Området kan nås fra flere steder, 
deriblant Store Bergan barneskole. 

 

Figur 18 Stinett vest for Haneholmveien (Kilde: Kart.naturbase.no). Nord opp på kartet. 

5.9.6. Naturmangfold 
 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving 
av offentlig myndighet og vurderingene skal framgå av beslutningen. Gjennomgangen av disse prinsippene er gjort i 
kapittel om planvirkning.  

Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i diverse innsynsløsninger som Naturbase 
(www.naturbase.no), Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), samt befaringer av planområdet. En påvirkning av 
et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

Naturtyper 
Hule eiker 

Det er registret flere hule eiker innenfor planområdet. Dette er både forekomster registrert i naturbase, samt en 
forekomst registrert på befaring i området. Forekomstene er beskrevet i figur 19 og i tabell 1. På befaring ble det 
også registrert flere eiker med omkrets på under to meter innenfor planområdet.   

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Figur 19 Kart med registrerte hule eiker (Kilde: Naturbase og Vestfold og Telemark fylkeskommune) Nord opp på 
kartet 

Tabell 1 Registrerte hule eiker innenfor, og i nærhet av planområdet (Kilde: Naturbase) 

Nr.   Lokalitet  Verdi  Faktaark  
1 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118229  
2 Salmakerløkka B https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118230  
3 Salmakerløkka B https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118231  
4 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118232  
5 Salmakerløkka Ikke vurdert Registret på befaring. 
6 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118233  
7 Salmakerløkka A https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118234  
8 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118235  
9 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118236  
10 Salmakerløkka B https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118237  
11 Salmakerløkka B https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118238  
12 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118239  
13 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118240  
14 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118241  
15 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118242  
16 Salmakerløkka C https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00118243  
17 Sti til Haukeveien Ikke vurdert Registrert på befaring.  
18 Sti til Haukeveien Ikke vurdert Registrert på befaring. Rekrutt (omkrets <200cm). 
 

Arter 
Truede, prioriterte og freda arter 

Tabell 2 beskriver forekomster av truede arter innenfor, og i området rundt, planområdet.  

https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118229
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118230
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118231
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118232
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118233
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118234
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118235
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118236
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118237
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118238
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118239
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118240
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118241
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118242
https://faktaark.naturbase.no/?id=UN-BN00118243
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Tabell 2 Forekomster av truede arter (Kilde: Naturbase) 

Art  Kategori Faktaark  

 Vaktel (Coturnix coturnix) Sårbar (VU)  https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=
10.203766_59.121407_4052  

 Fiskemåke (Larus canus) Sårbar (VU)  https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=
10.204727_59.124842_3681  

 Åkerrikse (Crex crex) Kritisk truet (CR)  https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=
10.209533_59.110124_4094  

 Gråmåke (Larus argentatu) Sårbar (VU)  https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=
10.203766_59.107292_3677  

 Gulspurv (Emberiza citrinella) Sårbar (VU)  https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=
10.203766_59.107292_4198  

 Hønsehauk (Accipiter gentilis) Sårbar (VU) https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=1
0.208473_59.100138_3853  

 Grønnfink (Chloris chloris) Sårbar (VU)  https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=
10.208473_59.100138_185920  

 

Fremmede arter 

Tabell 3 beskriver registrerte forekomster av fremmede arter. Denne listen er ikke uttømmende da planområdet 
flere steder grenser til boligområder/hager med flere forekomster av fremmede arter.  

Tabell 3 Registrerte forekomster av fremmede arter (Kilde: Naturbase) 

Art  Vurdering Lokalitet  Faktaark  

Sprikemispel (Cotoneaster 
divaricatus) 

Svært høy risiko (SE) Flere 
forekomster 

 https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?
id=10.21066_59.12532_103273  

Kanadagullris (Solidago 
canadensis) 

Svært høy risiko (SE)  Se faktaark  https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?
id=10.21071_59.1253_100816  

Gravmyrt (Vinca minor) Svært høy risiko (SE) Flere 
forekomster 

 https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2
018/N/864  

Fagerfredløs (Lysimachia 
punctata) 

Svært høy risiko (SE) Sti til 
Haukeveien 

 https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2
018/N/1512  

Rødhyll (Sambucus racemosa)  Svært høy risiko (SE) Sti til 
Haukeveien 

 https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2
018/N/2043  

https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.203766_59.121407_4052
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.203766_59.121407_4052
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.204727_59.124842_3681
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.204727_59.124842_3681
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.209533_59.110124_4094
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.209533_59.110124_4094
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.203766_59.107292_3677
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.203766_59.107292_3677
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.203766_59.107292_4198
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.203766_59.107292_4198
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.208473_59.100138_3853
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.208473_59.100138_3853
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.208473_59.100138_185920
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.208473_59.100138_185920
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.21066_59.12532_103273
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.21066_59.12532_103273
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.21071_59.1253_100816
https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.21071_59.1253_100816
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/864
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/864
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/1512
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/1512
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/2043
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/2043
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Buskmure (Dasiphora 
fruticosa) 

Potensielt høy risiko 
(PH) 

Flere 
forekomster 

 https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2
018/N/906  

Gravbergknapp (Phedimus 
spurius) 

Svært høy risiko (SE) Flere 
forekomster 

 https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2
018/N/817  

Rynkerose (Rosa rugosa) Svært høy risiko (SE) Flere 
forekomster 

 https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2
018/N/154  

 

5.9.7. Kulturmiljø 
I databasen Naturbase ligger det oversikt over vernede og Sefrak-registrerte bygninger. I figur under er bygninger 
som er vist med rød trekant fra før 1850 og bygninger etter 1850 vist med gul trekant. Det er ingen vernede 
bygninger på strekningen. 

 

Figur 20 Sefrak-registrerte bygninger (Kilde: Naturbase) Nord opp på kart 

 

 

 

 

https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/906
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/906
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/817
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/817
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/154
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/154
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I databasen Naturbase ligger det opplysninger om registrerte kulturminner innenfor prosjektområdet. 

 

Figur 21 Kulturminner (Kilde: Naturbase) Nord opp på kart 

5.9.8. Klimagassutslipp 
Det er utført beregninger i verktøyet VegLCA til å beregne klimagassutslipp for alle delstrekninger/alternativer. Se 
mer informasjon om dette i kap. 8.2, 8.3 og 9.1.15. 
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5.9.9. Naturressurser 
I henhold til databasen til NIBIO, består planområdet av fulldyrka og overflatedyrka jord (gul farge), barskog (grønn 
farge), samt områder med bebyggelse og samferdsel (rød farge) i figur under. 

 

Figur 22 Arealtypene i området (Kilde: kilden.nibio.no) Nord opp på kartet 

Ingen av de berørte eiendommene er ført opp på Mattilsynets liste for eiendommer med kjent forekomst av 
potetcystenematode (PCN). Det er per dags dato registrert floghavre på eiendommene med gnr/bnr 122/1, 123/1 
og 128/10. 

5.9.10. Flom 
Virikbekken ligger på vestsiden av Haneholmveien og løper gjennom dyrket mark. Hanastadbekken grener inn på 
Virikbekken rett syd for Store Bergan skole. Figur under er hentet fra NVE Atlas og viser maksimal 
vannstandstigning ved flom. 



 29 
 

 

Figur 23 Aktsomhetsområdet for flom (Kilde: NVE Atlas) Nord opp på kartet 

5.9.11. Ras 
Planområdet vurderes ikke som utsatt for ras i henhold til NVE Atlas sitt aktsomhetskart. 

 

6. Tekniske forutsetninger  
Det henvises til tegningshefte med tekniske tegninger /01/ for detaljer. 

Veistandard 
Ut ifra forventet trafikkmengde og fartsgrense passer eksisterende Haneholmveien best inn under 
dimensjoneringsklasse Hø2 – Øvrige hovedveier, ÅDT<12000 kjt/døgn og skiltet hastighet 60 km/t i henhold til 
Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. Dimensjonerende kjøretøy er vogntog. Håndbok N100 
sier at veibredde for Hø2-vei bør være minimum 6,5 m ved utbedring. Denne standarden er lagt til grunn i 
konseptfasen der det er sett på omlegging/forskyvning av fylkesveien. 
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Figur 24 Standard for Hø2 – Øvrig hovedvei med veibredde 6,5 m (Kilde: Håndbok N100) 

Fortau 
Prosjektgruppen har gjort en vurdering av løsning for myke trafikanter. Prosjektgruppen anbefaler tilrettelegging 
med fortau langs Haneholmveien. Det vises i denne forbindelse til håndbok N100 Veg- og gateutforming kap. 2.3.1: 
 
«Det anbefales at fortau etableres i sentrumsområder og langs gater med fartsgrense ≤ 50 km/t i ytre by- og 
tettstedsområder. Fortau kan etableres både tosidig og ensidig avhengig av bebyggelsen.» 

Anbefalingen begrunnes med at: 

- Fortau gir god trygghet for myke trafikanter og skolebarn sammen med skiltet hastighet 40 km/t og 
fartshumper på strekningen 

- Haneholmveien ligger tett på Sandefjord by og tiltak i form av fortau er en «kjent» løsning i området 
- Bebyggelsen ligger tett på flere steder og det er smale arealbelter tilgjengelig. Fortau gir mindre 

arealbeslag enn for eksempel gang- og sykkelvei med krav til adskillelse mot fylkesveien 

På størsteparten av strekningen fra Store Bergan skole til Kjellbergveien foreslås det fortau med 3 m bredde, men 
på strekningen lengst nord i Haneholmveien og krysset Haneholmveien/Kjellbergveien er det så trangt at her er det 
foreslått 2 m fortau. Kantsteinslinjen for fortauet er planlagt 0,5 m fra eksisterende kjørebanekant (hvitstripe) på 
fylkesveien. 

Standardvalg med fortau er forankret gjennom intern høring i Vestfold og Telemark fylkeskommune, møter med 
drift- og vedlikeholdsseksjonen og som orienteringssak for Hovedutvalg samferdsel i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune underveis i prosessen med utarbeidelse av konseptutredning. Sandefjord kommune har også blitt 
informert om vurdering av standard gjennom møter i konseptfasen. 
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Figur 25 Normalprofil for fortau med 3 m bredde (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

  

Figur 26 Eksempel på fortau med 3 m bredde fra prosjektet fv. 301 Søndersrød-Grevle i Larvik (Kilde: Vestfold og 
Telemark fylkeskommune) 
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7. Beskrivelse av løsninger på de 
enkelte delstrekningene 

Som omtalt i kap. 3 har prosjektgruppen valgt å dele strekningen fra Store Berganveien til Kjellbergveien inn i 5 
delstrekninger i arbeidet med å utvikle løsninger. På delstrekning 1 og 3 er det sett på to alternative løsninger. Det 
henvises til tegningshefte med tekniske tegninger /01/ for detaljer.  

 

Figur 27 Inndeling i fem delstrekninger (D1-D5) (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 
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7.1. Delstrekning 1: Store Berganveien – Soltoppen 
barnehage 

Det er vurdert to alternativer på delstrekning 1.  

Alternativ 1 
Alternativ 1 innebærer bygging av ny Haneholmveien med 6,5 m bredde på vestsiden og etablering av fortau med 3 
m bredde på østsiden (etableres på dagens vei). Se tegning C101 og C102 /01/. Lengde ca. 830 m. 

 

 

Figur 28 Normalprofil delstrekning 1, alternativ 1 – profil 200 /01/ (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

 

Figur 29 3D- illustrasjon av delstrekning 1, alternativ 1 sett fra syd mot nord. en (Kilde: Vestfold og Telemark 
fylkeskommune) 
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Alternativ 2 
Alternativ 2 innebærer etablering av fortau med 3 m bredde på vestsiden av Haneholmveien. Kantsteinslinje for 
nytt fortau settes 0,5 m fra eksisterende kjørebanekant (hvitstripe). Eksisterende vei beholdes. Se tegning C201 og 
C202 /01/. Lengde ca. 830 m. 

 

 

Figur 30 Normalprofil delstrekning 1, alternativ 2 – profil 100 /01/ (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

 

Figur 31 3D- illustrasjon av delstrekning 1, alternativ 2 sett fra syd mot nord (Kilde: Vestfold og Telemark 
fylkeskommune) 
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7.2. Delstrekning 2: Soltoppen barnehage - Fasanveien 
På delstrekning 2 er det planlagt fortau med 3 m bredde på østsiden av Haneholmveien. Kantsteinslinje for nytt 
fortau settes 0,5 m fra eksisterende kjørebanekant (hvitstripe). Eksisterende vei beholdes. Se tegning C102 /01/. 
Lengde ca. 550 m. 

 

 

Figur 32 Normalprofil delstrekning 2 – profil 300 /01/ (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

 

 

Figur 33 3D- illustrasjon av delstrekning 2 sett fra syd mot nord (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 
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7.3. Delstrekning 3: Fasanveien - Haukeveien 
Det er vurdert to alternativer på delstrekning 3. 

Alternativ 1 
Alternativ 1 innebærer etablering av fortau med 3 m bredde på østsiden av Haneholmveien. Kantsteinslinje for nytt 
fortau settes 0,5 m fra eksisterende kjørebanekant (hvitstripe). Eksisterende vei beholdes. Se tegning C102 og C103 
/01/. Lengde ca. 470 m. 

 

Figur 34 Normalprofil delstrekning 3, alternativ 1 – profil 370 /01/ (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

 

 

Figur 35 3D- illustrasjon av delstrekning 3, alternativ 1 sett fra syd mot nord. en (Kilde: Vestfold og Telemark 
fylkeskommune) 
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Alternativ 2 
Alternativ 2 innebærer etablering av gang- og sykkelvei med 3 m bredde gjennom skogsbelte/grøntdrag på østsiden 
av Haneholmveien, hvor det i dag er en mye brukt sti på store deler av strekningen. Ny gang- og sykkelvei forbindes 
med bebyggelse langs Haneholmveien via gang- og sykkelveier øst-vest på to steder. Se tegning C202 og C203 /01/. 
Lengde ca. 530 m. 

 

 

Figur 36 Normalprofil delstrekning 3, alternativ 2 – profil 200 /01/ (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 

 

Figur 37 3D- illustrasjon av delstrekning 3, alternativ 2 sett fra syd mot nord. en (Kilde: Vestfold og Telemark 
fylkeskommune)  
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7.4. Delstrekning 4: Haukeveien - Kjellbergveien 
På delstrekning 4 er det planlagt fortau med 3 m bredde på østsiden av Haneholmveien fram til ca. profil 470 /01/. 
Derfra og fram til Virikskogen er det planlagt fortau med 2 m bredde. Mellom Virikskogen og Vesle Hauanvei er det 
eksisterende fortau med 2 m bredde. Fra Vesle Hauanvei og fram til Kjellbergveien er det planlagt fortau med 2 m 
bredde. Kantsteinslinje for nye fortau settes 0,5 m fra eksisterende kjørebanekant (hvitstripe). Eksisterende vei 
beholdes. Se tegning C103 og C104 /01/. Lengde ca. 880 m. 
 

 

Figur 38 Normalprofil delstrekning 4, Haukeveien til ca. profil 470 /01/ (3 m fortau) – vist profil 200 /01/ (Kilde: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

 

 

Figur 39 Normalprofil delstrekning 4, ca. profil 470 /01/ til Kjellbergveien (2 m fortau) – vist profil 700 /01/ (Kilde: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune) 
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Figur 40 3D- illustrasjon av delstrekning 4 mellom Haukeveien og Virikskogen sett fra syd mot nord. en (Kilde: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

 

Figur 41 3D- illustrasjon av delstrekning 4 mellom Virikskogen og Kjellbergveien sett fra syd mot nord. en (Kilde: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune) 
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7.5. Delstrekning 5: Krysset Haneholmveien/Kjellbergveien  
På delstrekning 5 er det planlagt ombygging av krysset Haneholmveien/Kjellbergveien ut ifra dimensjonerende 
kjøretøy buss med kjøremåte C (buss forutsettes å kunne bruke hele kjørebanebredden både i den vei bussen 
svinger av fra og i den vei bussen svinger inn i). Kjellbergveien flyttes mot syd og bygges opp igjen med veibredde 
på 6,5 m. Det etableres fortau med 2 m bredde på nordsiden av Kjellbergveien som kobles til eksisterende gang- og 
sykkelsystem i øst og vest. Tiltakene medfører innløsing av to eiendommer. Se tegning D001 /01/. Lengde ca. 170 
m. 

 

Figur 42 Tiltak i krysset Haneholmveien/Kjellbergveien – klipp fra tegning D001 /01/. Eiendommer som forutsettes 
innløst er markert med rødt kryss. Nord opp på tegningen. (Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

 

Figur 43 Normalprofil delstrekning 5, Kjellbergveien – vist profil 45 /01/ (Kilde: Vestfold og Telemark 
fylkeskommune) 
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Figur 44 3D- illustrasjon av delstrekning 5 i krysset Haneholmveien/Kjellbergveien sett fra syd mot nord. (Kilde: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

 

 

8. Vurdering av alternativer på 
delstrekning 1 og 3 

 

8.1. Kriterier for evaluering av alternativene 
Alternativene på delstrekning 1 Store Berganveien – Soltoppen barnehage og delstrekning 3 Fasanveien - 
Haukeveien er evaluert etter følgende kriterier: 

• Økonomi  
• Grunnerverv  
• Trafikksikkerhet 
• Framkommelighet (beredskapsvei) 
• Naturmangfold 
• Naturressurser (kun delstrekning 1) 
• Kulturminner 
• Klimagassutslipp 
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8.2. Delstrekning 1 
På delstrekning 1 Store Berganveien – Soltoppen barnehage er det utviklet to alternativer. Alternativene framgår av 
kap. 7.1. Det vises også til tekniske tegninger som er utarbeidet for konseptfasen /01/. 

8.2.1. Evalueringsmatrise 
Tabellen under viser de vektlagte temaene som er vurdert. Rutene har en karakter fra 1-10, der 10 er best. 
Eksisterende fv. 3028 Haneholmveien er tatt med som alternativ 0. 

Følgende fargekoder er benyttet:  

 

Konsekvenstabell for innsatsvirkninger 
 

Tema Alternativ 0 
(eksisterende fv. 3028) 

Alternativ 1 
Ny vei på vestside og fortau på østside 
(ca. 830 m) 

Alternativ 2 
Fortau på vestside. Eks vei beholdes 
(ca. 830 m) 

Økonomi 
(mill kr inkl MVA) 

- 28 mill kr  *) 
 
3 

19 mill kr *) 
 
6 

Grunnerverv 

 

- Permanent erverv: ca. 7.100 m2 
Midlertidig erverv: ca. 15.300 m2 
 
4 

Permanent erverv: ca. 4.300 m2 
Midlertidig erverv: ca. 11.300 m2 
 
6 

*) Ekskl. utførelse av reguleringsplan, konkurransegrunnlag, prosjekt- og byggeledelse, skjønn, advokat, konsulent, 
interne timer, oppmåling). Se kap. 9.1.1 for mer informasjon om kostnadsoverslag og forutsetninger. 

Konsekvenstabell for gevinstvirkninger  
 

Tema Alternativ 0 
(eksisterende fv. 3028) 

Alternativ 1 
Ny vei på vestside og fortau på østside 
(ca. 830 m) 

Alternativ 2 
Fortau på vestside. Eks vei beholdes 
(ca. 830 m) 

Trafikksikkerhet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Fortau direkte koblet mot boliger og 
sideveier. 

Fortau på østsiden er det mest logiske 
ift aktuelle målpunkt. 

Fortau etableres på dagens fylkesvei. 
Medfører små inngrep i arealer mot 
bebyggelse på østsiden og unngår 
utfordringer med frisikt og stigning på 
avkjørsler. Soleveien tilsluttes fortau og 
ny vei med tilnærmet samme 
stigningsforhold som i dag. 

Fortau på østsiden vil bedre sikt i 
veikurvene. 

Siktforhold i krysset 
Haneholmveien/Store Berganveien 
forbedres ved at Haneholmveien 
forskyves mot vest. 

8 

De fleste myke trafikantene må krysse 
fylkesveien. Kan skape trafikkfarlige 
situasjoner. 
 
Eks. fylkesvei beholdes som er smal, 
har varierende standard og partier med 
dårlig sikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Framkommelighet 
(beredskapsvei) 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Bedre enn i dag da kjørende og 
gående/syklende separeres. 
Fylkesveien bygges ny med 
gjennomgående standard 6,5 m 
bredde. 
 
7 

Bedre enn i dag da kjørende og 
gående/syklende separeres. Eks. 
fylkesvei beholdes. 
 
 
 
6 

Naturmangfold  
 
10 

Ingen store endringer. 
9 

Ingens store endringer. 
9 

Naturressurser  
 
 
10 

Permanent erverv av dyrket mark ca. 
3.900 m2 
6 

Permanent erverv av dyrket mark ca. 
3.000 m2 
7 

Kulturmiljø  
 
 
10 

Ingen konflikter med kjente 
kulturminner. 
10 

Ingen konflikter med kjente 
kulturminner. 
10 

Klimagassutslipp - Beregninger utført i VegLCA 
(inkluderer materialproduksjon, 
utbygging og arealbeslag) 
 
Ca. 830 tonn C02-Eq 
 
3 

Beregninger utført i VegLCA 
(inkluderer materialproduksjon, 
utbygging og arealbeslag) 
 
 Ca. 270 tonn C02-eq 
 
6 

 

8.2.2. Oppsummering og anbefaling 
Som en ser i evalueringsmatrisen i kap. 8.2.1 er alternativ 1 den løsningen som ivaretar trafikksikkerhet og 
framkommelighet i forhold til beredskapsvei på best måte.  

Alternativ 2 scorer best på temaene økonomi, naturressurser og klimagassutslipp. 

Prosjektgruppen anbefaler alternativ 1. Det er lagt avgjørende vekt på at denne løsningen er vurdert som den mest 
trafikksikre løsning for myke trafikanter og at den gir best oppnåelse i forhold til samfunnsmål som er satt for 
prosjektet (Ref. kap. 2.2.1) 

 

8.3. Delstrekning 3 
På delstrekning 3 Fasanveien - Haukeveien er det utviklet to alternativer. Alternativene framgår av kap. 7.3. Det 
vises også til tekniske tegninger som er utarbeidet for konseptfasen /01/. 

8.3.1. Evalueringsmatrise 
Tabellene under viser de vektlagte temaene som er vurdert. Rutene har en karakter fra 1-10, der 10 er best. 
Eksisterende fv. 3028 Haneholmveien er tatt med som alternativ 0. 

Følgende fargekoder er benyttet:  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Konsekvenstabell for innsatsvirkninger  
 

Tema Alternativ 0 
(eksisterende fv. 3028) 

Alternativ 1 
Fortau på østside. Eks vei beholdes 
(ca. 470 m) 

Alternativ 2 
Gs-vei øst for Haneholmveien (ca. 530 
m) 

Økonomi 
(mill kr inkl MVA) 

- 10 mill kr *) 
 
5 

9 mill kr *) 
 
6 

Grunnerverv 

 

- Permanent erverv: ca. 1.600 m2 
Midlertidig erverv: ca. 2.200 m2 
 
 
6 

Permanent erverv: ca. 2.000 m2 
Midlertidig erverv: ca. 1.900 m2 
 
 
5 

*) Ekskl. utførelse av reguleringsplan, konkurransegrunnlag, prosjekt- og byggeledelse, skjønn, advokat, konsulent, 
interne timer, oppmåling). Se kap. 9.1.1 for mer informasjon om kostnadsoverslag og forutsetninger. 

Konsekvenstabell for gevinstvirkninger 

Tema Alternativ 0 
(eksisterende fv. 3028) 

Alternativ 1 
Fortau på østside. Eks vei beholdes 
(ca. 470 m) 

Alternativ 2 
Gs-vei øst for Haneholmveien (ca. 530 
m) 

Trafikksikkerhet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Sikrer boliger langs Haneholmveien 
direkte adkomst til fortauet.  

Fortau på østsiden er logisk i forhold til 
aktuelle målpunkt. 

Fortau på østsiden vil bedre sikt i 
veikurvene. 

De som bor på vestsiden av 
Haneholmveien må krysse for å komme 
inn på fortauet. Kan skape trafikkfarlige 
situasjoner. 

 

 
 
 
 
 
8 

Gs-vei etableres i en allerede mye 
brukt sti. God tilknytning mot 
boligområder i øst. 
 
Mindre stigning enn i alternativ 1. 
 
Gs-veien har ingen kryssende 
avkjørsler. Kun kryssing av Haukeveien i 
nord over til eks. gs-vei. 
 
Det etableres to gangforbindelser 
mellom Haneholmveien og inn mot ny 
gs-vei. En av disse benyttes mye i dag. 
 
Løsningen kan medføre at ukjente i 
området velger å gå/sykle langs 
fylkesveien. Dette kan avhjelpes med 
god skilting. 
 
8 

Framkommelighet 
(beredskapsvei) 

 
 
 
 
4 

Bedre enn i dag da kjørende og 
gående/syklende separeres. Eks. 
fylkesvei beholdes. 

6 

Eks. fylkesvei beholdes. De myke 
trafikantene får et tilbud øst for 
Haneholmveien. 
 
6 

Naturmangfold  
10 

Ingen store endringer. 
9 

Ingens store endringer. 
9 

Kulturmiljø  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturarv har gitt uttalelse om at 
tiltaket vil komme i direkte konflikt 
med automatisk fredet kulturminne – 
ID 49481. Fylkesveien krysser tvers 
gjennom lokaliteten.  Et fortau på 
østsiden av veien vil medføre inngrep i 
minst to av de tre registrerte 
gravhaugene innenfor lokaliteten. 

Ingen konflikter med kjente 
kulturminner. 
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10 

Dette vil kreve en dispensasjon fra 
kulturminneloven. Kulturarv anbefaler 
andre løsninger. 
 
5 

 
 
 
 
10 

Klimagassutslipp - Beregninger utført i VegLCA 
(inkluderer materialproduksjon, 
utbygging og arealbeslag) 
 
Ca. 150 tonn C02-Eq 
 
6 

Beregninger utført i VegLCA 
(inkluderer materialproduksjon, 
utbygging og arealbeslag) 
 
 Ca. 110 tonn C02-eq 
 
7 

 

8.3.2. Oppsummering og anbefaling 
Som en ser i evalueringsmatrisen i kap. 8.3.1 er alternativ 1 den løsningen som vurderes best på grunnerverv.  

Alternativ 2 scorer best på temaene økonomi, kulturminner og klimagassutslipp. 

Prosjektgruppen vurderer alternativ 1 og alternativ 2 som likeverdige på trafikksikkerhet. 

Prosjektgruppen anbefaler alternativ 2. Dette alternativet vil bidra til en trafikksikker løsning langs en allerede mye 
brukt sti i området. Dette alternativet unngår også konflikt med automatisk fredede kulturminner.  

 

9. Anbefalt løsning – virkninger av 
planforslaget 

Med bakgrunn i alternativsvurderinger i kap. 8 anbefaler prosjektgruppen at det etableres fortau på østsiden av 
Haneholmveien, bortsett fra strekningen Fasanveien-Haukeveien. Her anbefales det en ny gang- og sykkelvei  
gjennom skogsbeltet/grøntdraget øst for Haneholmveien. I nord utbedres krysset Haneholmveien/Kjellbergveien 
og det etableres fortau på nordsiden av Kjellbergveien. Se kap. 7 for informasjon om tiltak på de enkelte 
delstrekningene og tegningshefte /01/. 

Under er det redegjort for virkinger av det anbefalte planforslaget. 

9.1.1. Økonomi  
For å kartlegge kostnader og usikkerheter i prosjektet ble det gjennomført kostnadsoverslag 21.06.2022 med 
utgangspunkt i programmet Anslag.  

Målsetting: 

• Finne sammenlignbare priser for de ulike delstrekningene og alternativene 
• Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget 
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Forutsetninger: 

• Prisnivå: 2022 
• Plannivå: Utredning/konseptfase med nøyaktighetskrav +/- 40% 

Kostnadsoverslag for anbefalte delstrekninger  

 Delstrekning 1, alt. 1 
Store Berganveien-
Soltoppen 
barnehage 

Delstrekning 2 
Soltoppen 
barnehage-
Fasanveien 

Delstrekning 3, 
alt. 2 
Fasanveien-
Haukeveien 

Delstrekning 4 
Haukeveien-
Kjellbergveien 

Delstrekning 5 
Krysset 
Haneholmveien/
Kjellbergveien 

Lengde Lengde:  ca. 830 m  
 

Lengde: ca. 550 m  
 

Lengde: ca. 530 m  
 

Lengde: ca. 880 m  
 

Lengde: ca. 170 m  
 

Forventet 
kostnad for 
grunnerverv og 
bygging 
inkl mva  
(usikkerhet +/-
40 %) 2022-
prisnivå 

28 mill kr 14 mill kr 9 mill kr 30 mill kr 17 mill kr 

 

Forventet kostnad for grunnerverv og bygging av alle delstrekninger er anslått til 98 mill. kr inkl. mva. 
(nøyaktighetskrav +/- 40 %) og 2022-prisnivå. 

 I tillegg er det anslått kostnader til (gjelder totalt for alle delstrekninger): 

• Utførelse av reguleringsplan, konkurransegrunnlag, prosjekt- og byggeledelse:           19-25 mill kr inkl. mva 
• Skjønn, advokat, konsulent, interne timer, oppmåling:                                                        4-6 mill kr inkl mva 

 

9.1.2. Grunnerverv  
Det er utarbeidet grunnervervstegninger (W-tegninger) for konseptfasen /01/. Arealberegninger er benyttet i 
kostnadsoverslaget for prosjektet. Totalt permanent erverv for hele strekningen er anslått til ca. 12.400 m2. 
Midlertidig erverv (arealer som benyttes i anleggsfasen) er beregnet til ca. 27.700 m2. 

Det må rives en låve på vestsiden av Haneholmveien (delstrekning 1 Store Berganveien-Soltoppen barnehage, ca. 
profil 420 /01/) og to eiendommer i nord må innløses som følge av tiltak i krysset Haneholmveien/Kjellbergveien. 

Grunnerverv blir gjort på bakgrunn av vedtatt reguleringsplan. Avtale om erstatning for avstått grunn skal nedfelles 
i en kjøpekontrakt. Alt grunnerverv skal utføres på en slik måte at belastningen for de som berøres, blir minst mulig. 

I neste planfase må det utføres oppmålingsforretninger for å sikre eiendomsgrenser. 
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9.1.3. Trafikksikkerhet 
Etablering av fortau på strekningen vil gi en tryggere ferdsel for myke trafikanter, og spesielt for skoleelever som i 
dag benytter Haneholmveien og krysset Haneholmveien/Kjellbergveien.  

Prosjektgruppen mener at skiltet hastighet på 40 km/t og fartshumper bør beholdes, for å sikre et lavt fartsnivå og 
tryggheten langs Haneholmveien. 

I neste planfase bør det jobbes videre med å vurdere krysningspunkt der det er behov for det. Dette gjelder blant 
annet ved Viriklia i nord, der mange elever krysser fylkesveien når de går til/fra Virik barneskole. 

I nord er det bred veiskulder og her parkeres det mye biler langs Haneholmveien. Parkerte biler kan medføre 
trafikksikkerhetsrisiko. Barn blir skjult bak bilene og må gå rundt biler som er parkert. I neste planfase bør det 
vurderes tiltak for å hindre parkering her. 

9.1.4. Kollektiv 
Holdeplasser langs Haneholmveien opprettholdes som kantstopp. Oppgradering av kantstopp på motsatt side av 
nytt fortau bør vurderes i neste planfase.  

9.1.5. Framkommelighet (beredskapsvei)  
Framkommeligheten og funksjonen som beredskapsvei blir noe bedre enn i dag. Dette skyldes at bil og myke 
trafikanter separeres. Kantstein for nytt fortau etableres 0,5 m fra kjørebanekant (hvitstripe) og bredde på 
eksisterende fylkesvei ivaretas således. Utbedring av krysset Haneholmveien/Kjellbergveien vil gi bedre 
framkommelighet. 

9.1.6. Belysning 
Det er planlagt ny veibelysning på hele strekningen.  

9.1.7. Drift og vedlikehold 
Det er viktig at drift og vedlikehold av nye fortau har høy prioritet gjennom hele året for at de skal framstå 
attraktive. 

9.1.8. Naturressurser 
De foreslåtte tiltakene vil medføre inngrep i dyrket mark. Permanent erverv av dyrket mark er beregnet til ca. 4.200 
m2.  

I neste planfase må det utarbeides matjordplan. 

9.1.9. Geologi 
I forbindelse med neste planfase må det utarbeides et eget ingeniørgeologisk notat for planområdet. Det er i 
hovedsak to områder der det skal etableres skjæringer. Det bør gjøres besiktigelse av nærliggende bygninger, og 
grenseverdier for vibrasjoner fastsettes i henhold til NS8141.  

9.1.10. Geoteknikk 
I neste planfase må det utføres grunnundersøkelser og nødvendige geotekniske vurderinger. Vurderingene kan 
bestå i å regne på skråningsstabilitet og setninger. 

9.1.11. Naturmangfold 
I konseptfasen er det registrert flere hule eiker innenfor planområdet. Dette er både forekomster registrert i 
Naturbase, samt en forekomst registrert på befaring i området. Se kap. 5.9.6. 
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På delstrekning 4 Haukeveien-Kjellbergveien er det konflikt med 3 forskriftseiker. Se figur under. Konsekvenser må 
avklares i neste planfase. 

 

 

Figur 45 Registrerte forskriftseiker (rødt kryss) på delstrekning 4 Haukeveien-Kjellbergveien (Kilde: Vestfold og 
Telemark fylkeskommune). Nord til høyre på kartet 

I reguleringsplanfasen må det utføres en kartlegging av naturmiljø. 

9.1.12. Landskapsbilde 
Landskapsinngrepene vil på det meste av strekningen være små, med ubetydelig planvirkning for temaet.  

På delstrekning 2 Soltoppen barnehage – Fasanveien (profil ca. 250-350 /01/) og delstrekning 4 Haukeveien – 
Kjellbergveien (ca. profil 390-490 /01/) blir det fjellskjæringer. Høyeste skjæringshøyde blir 5-6 meter. Den nye 
situasjonen vil dermed framstå som et noe økt landskapsinngrep. 

 

Figur 46 Fjellskjæring delstrekning 2 Soltoppen barnehage – Fasanveien (profil ca. 250-350 /01/). (Kilde: Vestfold og 
Telemark fylkeskommune) 
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Figur 47 Fjellskjæring delstrekning 4 Haukeveien – Kjellbergveien (ca. profil 390-490 /01/). (Kilde: Vestfold og 
Telemark fylkeskommune 

Det vil bli aktuelt å etablere murer for å stramme opp skråninger inn mot hager. Disse murene vil ha høyde ca. 1 m. 

9.1.13. Kulturmiljø 
Det er ingen direkte konflikt med automatisk fredede kulturminner i det anbefalte planforslaget. 

Kulturarv har gitt tilbakemelding om at det vil bli satt krav om arkeologisk registrering i neste planfase. Omfanget vil 
bli vurdert og avklart når planavgrensning foreligger. Det er potensiale for funn av ikke tidligere registrerte 
kulturminner. 

9.1.14. Friluftsliv 
Etablering av fortau langs Haneholmveien vil gi tryggere situasjon for turgåere som ønsker å bruke det flotte 
stinettet i Marumskogen. 

9.1.15. Klimagassutslipp 
Beregninger med verktøyet VegLCA viser at prosjektet vil gi et samlet utslipp på ca. 1.700 tonn CO2-Eq ((inkluderer 
materialproduksjon, utbygging og arealbeslag). 
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10. Forslag til prioritering 
Ved delutbygging av strekningen Store Berganveien – Kjellbergveien har prosjektgruppen satt opp forslag til 
prioritering.  

På delstrekning 1 Store Berganveien – Soltoppen barnehage og delstrekning 2 Soltoppen barnehage - Fasanveien er 
skolevei til Store Bergan skole. Fylkesveien er smal i området. 

På delstrekning 3 Fasanveien - Haukeveien er det i dag en eksisterende sti øst for Haneholmveien som benyttes av 
mange gående og syklende.  

Delstrekning 4 Haukeveien - Kjellbergveien og delstrekning 5 Krysset Haneholmveien/Kjellbergveien har tett 
bebyggelse og mange beboere i området. Det er potensielt mange brukere av framtidig fortau i dette området. Det 
ferdes mange barn til/fra Virik idrettsanlegg og Virik barneskole. Tilbudet er i dag fraværende for myke trafikanter.  

Ut fra overnevnt vurdering har prosjektgruppen følgende forslag til prioritering: 

1) Delstrekning 4 Haukeveien - Kjellbergveien og delstrekning 5 Krysset Haneholmveien/Kjellbergveien 

2) Delstrekning 1 Store Berganveien – Soltoppen barnehage og delstrekning 2 Soltoppen barnehage - Fasanveien 

3) Delstrekning 3 Fasanveien - Haukeveien 

           

 

11. Referanser 
/01/ Tekniske tegninger konseptfase. Vestfold og Telemark fylkeskommune, 01.06.2022 
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