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FORORD 
 
Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig!  
Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten alle. 
Å sykle er uovertruffent på ”mellomdistansene”, dvs. på avstander som er for lange til 
fots, men er for korte (eller upraktiske) til å ta buss.   

 
Nasjonal transportplan for 2010-2019 har blant annet mål om at sykkeltrafikken skal 

dobles i byer og tettsteder og at 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra 
skolen. Formålet er å oppnå helsegevinster, redusert biltrafikk og bedre miljø.  
 
For å bidra til dette, har Statens vegvesen som mål å lage sykkeltrafikkplaner for alle 
byer og tettsteder over 5000 innbyggere. 

 
Sykkeltrafikkplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med Horten kommune (ved Tore 
Rolf Lund og Trond Håvard Malvåg) og Statens vegvesen (ved Lene Stenersen, Sigrun 
Ringvold Børresen og Øyvind Søfteland – leder). Vegvesenets Ann Karin Midtgard og 
Runar Hatlestad har bidratt med vurderinger av trafikksikkerhet og sykkelløsninger. 
Tegninger og kart er laget av Statens vegvesen ved Karin Grislingås og Nina Ambro 

Knutsen. Nina Ambro Knutsen har også har gjort ATP-beregninger. Bildene er tatt av 
Øyvind Søfteland eller er fra Statens vegvesens registre, der ikke annet er nevnt. 

 
Deltagere i åpne møter og en referansegruppe har bidratt i planarbeidet. 
Referansegruppa har hatt deltakere fra næringslivet, skoler, busselskap, sykkelklubben, 
rådet for funksjonshemmede, Visithorten og Horten kommune. 
 

Forslag til kommunedelplan for sykkeltrafikk i Horten var til høring og offentlig ettersyn i 
tiden 30.mars – 15.mai 2011. Det kom inn 8 uttalelser. Relevante momenter i uttalelsene 
er innarbeidet i dette reviderte planforslaget. 
 
 
 
Horten  januar 2012 
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SAMMENDRAG   

 
Planprosess 
Planarbeidet startet opp høsten 2009 og bygger på planprogram vedtatt i Horten 

kommune i februar 2010. Deltagere i åpne møter og en referansegruppe har bidratt i 
planarbeidet.  
 
Forslag til kommunedelplan for sykkeltrafikk i Horten var til høring og offentlig ettersyn i 
tiden 30.mars – 15.mai 2011. Det kom inn 8 uttalelser. Utdrag fra uttalelsene og Statens 

vegvesens kommentarer er nevnt i kapittel 9.  

 
Følgende endringer er gjort i dette reviderte planforslaget ut fra høringsuttalelsene: 
 
- Inntatt i kapittel 5.7: Forslag om å lage en slags sykkelpark/ sykkelbane med 
trafikkrealistiske omgivelser, for å motivere barn til mer sykling og å lære dem om 
trafikkregler og sykling i trafikken. 
(Jfr. uttalelse 7 fra Horten kommune, Miljørettet helsevern). 

 
- Inntatt i kapittel 8.5: Referanse til Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse om 
kulturminnevern og at uttalelsen skal følges opp i videre planarbeid. 
 
- Kapittel 10.1.4 med høringsuttalelser til planprogrammet, er forbedret. 
(Jfr. uttalelse 5 punkt B3 i Vestfold fylkeskommunens administrative kommentarer) 

 

En rekke andre uttalelser tas til etterretning og må følges opp i videre planarbeid innen 
de enkelte delprosjektene/ tiltakene som foreslås i planen. 
 
 
Denne planen  
Formålet med sykkeltrafikkplanen er å: 

- sikre arealer til fremtidig utvikling av et sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk 
- gi rammer for annen planlegging 
- bidra til at Horten fortsatt kan være byen med høyest sykkelandel i Vestfold 
- bidra til å nå nasjonale mål om at sykkeltrafikken skal dobles i byer og tettsteder og at 
80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.  
 
Formålet er å oppnå helsegevinster, biltrafikkreduksjon og bedre miljø. Økt aktivitet er 

viktig for å forebygge en rekke livsstilsykdommer. 
 
Planen omfatter følgende geografiske områder: 
- Horten by 
- Sykkeltraseer/ sykkelmuligheter til Skoppum (jernbanen), Åsgårdstrand, Nykirke, 
Høgskolen i Vestfold, Tønsberg, Holmestrand 
 

Planen har et ”middels” ambisjonsnivå mhp. tiltak og prøver å ”se” 20 år fram i tid. 
 
Noen kart er vist bakerst i denne rapporten. Alle kartene er vist i eget tegningshefte. 
 
 
Dagens situasjon 

Horten er en ”kompakt” by med korte avstander til ”det meste”. Det er noe tilrettelegging 
for sykkeltrafikk og de fleste lokal- og boligveger har lite trafikk og fartsgrense 30 km/t. 
Horten er den Vestfoldbyen som har mest miljøvennlig transportmønster; mest gange, 
sykling og kollektivtrafikk og minst biltrafikk. (Iht. den nasjonale reisevaneundersøkelsen 
i 2005). 
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I Horten finnes i dag ca 21 km med gang- og sykkelveger og ca 1 km sykkelveg med 
fortau. Det finnes ingen sykkelfelt. 
Det finnes sykkelstativ med ca 220 plasser til almen bruk i Horten by, det finnes ca 1030 

sykkelparkeringsplasser ved skolene og ca 80 plasser i utkanten av byen. Kvaliteten på 
sykkelstativene er stort sett dårlig. 
 
Det er til dels dårlig drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg. 
 
I perioden 1999 – 2009 har politiet registrert 47 sykkeltrafikkulykker med personskade i 

Horten, hvorav 1 dødsulykke, 6 med alvorlig skade og 40 med lettere skade. Til sammen 

ble 1 person drept og 52 personer ble skadet. 87 % av ulykkene skjedde i kryss og 
avkjørsler. Forskning antyder at under 1/3 av sykkelulykkene registreres av politiet. 
 
 
Utfordringer 
- Få flere til å sykle og gå istedenfor å kjøre bil.  

- Biltrafikkreduksjon; biltrafikken (på landeveg) er beregnet å øke med ca 26 % i Vestfold 
fra i dag og fram til år 2030 dersom det ikke iverksettes tiltak for å motvirke dette.  
- Redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgraden. 
- Forbedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg. 
 
 
Forslag til tiltak 

Det foreslås tiltak for både ”transportsykling” til/fra arbeid og skole, sykling på daglige 
ærender, fritids-/ tursykling og sykkelturisme.  
 
Planen beskriver hovedsaklig fysiske tiltak.  
For å oppnå økt sykkeltrafikk, kreves også samordnet areal- og transportplanlegging, 
vilje og evne over tid til å tilrettelegge for miljøvennlig bytransport (bla. tiltak for å 
redusere bilbruken), kampanjer og informasjonstiltak mm. 

 
 
Noen konklusjoner og anbefalinger i planen: 
 
 Sykkeltrafikkplanen bør følges opp med en strategi og handlingsplan for 

sykkelsatsing. Horten kommune bør ta initiativ til dette. 

(Denne planen innholder ikke kostnadsoverslag eller konkrete prioriteringer 

mellom tiltakene som foreslås.) 
 
 Foreslått sykkelnett består av 11 hovedsykkelruter og 15 lokale sykkelruter. Jfr. 

kapittel 5.1 og5.2. 
 

 Hovedsykkelrutene har totalt lengde 47,7 km og fordeler seg slik (kilometer) 

(basert på ansvarsforhold beskrevet i kapittel 5.6); 
 

Ansvar Sum 
lengde  

Gang- og 
sykkelveg 

Sykkelveg 
m. fortau 

Sykkelfelt Sykling i 
blandet 
trafikk 

Staten   5   4,9 0,1   

Fylket 31 12,9 2,6 0,5 15 

Kommunen 11,6   5,4 4,1    2,1 

Sum 47,6 23,2 6,8 0,5 17,1 
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 Foreslåtte tiltak langs hovedsykkelrutene vil gi følgende lengdeendringer i forhold 
til i dag (tiltakene er spesifisert i kapittel 5.1.): 

 

Ansvar Sum 
lengde  

Gang- og 
sykkelveg 

Sykkelveg 
m. fortau 

Sykkelfelt Blandet 
trafikk 

Fortau 

Staten   2,9   2,8 0,1    

Fylket   0,2   1,2 2,7 0,5 -4,4 0,2 

Kommunen -2,9 -1,2 3,1  -4,8  

Sum   0,2   2,8 5,9 0,5 -9,2 0,2 

 

Negative lengder angir ombygging fra et tilbud i dag til et nytt/ annet tilbud. 

 
 Lokalsykkelrutene har totalt lengde 13,7 km og fordeler seg slik (kilometer); 
 

Ansvar Sum 
lengde  

Gang- og 
sykkelveg 

Sykkelveg 
m. fortau 

Blandet 
trafikk 

Fylket   4,7 0,7    4 

Kommunen   7,7  0,5   7,2 

Privat veg   1,3     1,3 

Sum 13,7 0,7 0,5 12,5 

 
Eneste tiltak som gir økt lengde på lokalrutene i forhold til i dag, er på rute o; 
sykkelveg med fortau fra Glenne til Bakkenteigen, lengde ca 0,5 km. Tiltak på 

lokalrutene er beskrevet i kapittel 5.2.  

 
 Det bør gjennomføres en trafikkutredning, i samarbeid mellom kommunen, 

fylkeskommunen og vegvesenet for å utrede tiltak for å kunne oppnå redusert 
biltrafikk i sentrum, og vurdere konsekvensene av tiltakene. Jfr. kapittel 4.4.3. 

 
 Biltrafikken må reduseres mye i Storgata for at denne skal kunne bli en attraktiv 

sykkeltrasé med sykling i vegbanen, noe som anbefales. Jfr. kapittel 4. 

 
 Utforming av krysningspunkt og systemskifter med bla. gode siktforhold er svært 

viktig for å få god trafikksikkerhet, ettersom mange sykkelulykker skjer i kryss og 
avkjørsler. Jfr. kapittel 2.4. Tiltak er nevnt under de enkelte rutene, i kap. 5.1-5.2 

 
 Det bør etableres langt flere sykkelparkeringsplasser enn i dag, og med høy(ere) 

kvalitet. Jfr. kapittel 5.3. 
 
 Det bør bli bedre drift og vedlikehold på hovedsykkelruter og andre viktige gang- 

og sykkelarealer. Jfr. kapittel 5.6. 
 
 
Konsekvenser 

Det vil bli behov for grunnerverv noen steder. Dette er beskrevet for hver rute, jfr. 
kapittel 5.1. 
 
De fleste tiltakene som foreslås er langs dagens vegnett og i tettbygd strøk og gir små 
naturinngrep eller -påvirkninger. Størst inngrep i natur og dyrket mark vil skje ved 
forlengelse av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 310 fra Kotterød til Nykirke. 
 

Det er beregnet at den samfunnsøkonomiske nytten av et sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett i norske byer trolig er minst 4-5 ganger større enn kostnadene. Dette 
skyldes i første rekke de positive helsegevinstene.  
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KARTVEDLEGG BAKERST OG I EGET TEGNINGSHEFTE 

 
Bakerst i denne rapporten: 
 
 Sykkeltrafikkulykker 
 

 Potensiale for sykling; Arbeidsreiser (ATP-modellberegninger) 
 
 Hoved- og lokalsykkelruter, hele kommunen 
 
 Hoved- og lokalsykkelruter; Horten by, med sykkelrutenummer og snitt 

 

 Hoved- og lokalsykkelruter; Foreslått type tiltak/ løsning, Horten by 
 
 
 
I eget A3-tegningshefte: 
 
 Eksisterende sykkelanlegg og besøksmål 

 
 Arbeidsplasskonsentrasjoner 
 
 Sykkeltrafikkulykker 
 
 Potensiale for sykling; Arbeidsreiser (ATP-modellberegninger) 

 

 Potensiale for sykling; 3 kart; Reiser t/r barneskoler, ungdomsskoler, 
videregående skoler 

 
 Reisetidsforhold mellom bil og sykkel til/ fra Horten torg (ATP-modellberegninger) 
 
 Konsekvenser av høydeforskjeller ved sykling (ATP-modellberegninger) 

 
 Høydeforskjeller i Horten  
 
 Hoved- og lokalsykkelruter, hele kommunen 
 
 Hoved- og lokalsykkelruter; Horten by, med sykkelrutenummer og snitt 

 

 Hoved- og lokalsykkelruter; Foreslått type tiltak/ løsning, hele kommunen 
 
 Hoved- og lokalsykkelruter; Foreslått type tiltak/ løsning, Horten by 
 
 Sykkelparkering i dag  
 
 Sykkelvegvisning; prinsipper 

 
 Tursykkelruter 
 
 Tverrsnitt; 9 stk skisser; dagens situasjon og forslag til tiltak  
 
 Forslag til tiltak i enkeltpunkt; 2 stk systemskifter 
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1. INNLEDNING 

Det er et nasjonalt mål å øke andelen miljøvennlige reiser ved at flere reiser kollektivt, 
sykler og går. 
 
Mål i Nasjonal transportplan 2010-2019: 
 
Hovedmål: ATTRAKTIVT Å SYKLE FOR ALLE 

 
Delmål: 
 sykkelandelen skal økes fra dagens 5 % til 8 % i planperioden 
 i byer og tettsteder skal sykkeltrafikken dobles 

 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen 
 
Noen nasjonale føringer for arealplanlegging og miljøvennlige bytransportløsninger: 
 
 “Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (FOR 1993-08-
20 nr. 817)”: 
- Bør legge til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 

transportbehovet kan begrenses 
- Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det 
 
Iht. vegvesenets håndbok 017: I byer vil det ofte være riktig å dimensjonere deler av 
veg- og gatenettet etter en balansert trafikkmengde som byområdene tåler, i stedet for 
etter en tradisjonell prognose for trafikkvekst. Tålegrense for trafikk avklares gjennom en 
detaljert trafikkanalyse for et større område. 

 
Fylkesplan for Vestfold/ Regional utviklingsstrategi (RUV) 2006-09 punkt 2:4 og 3.1 og 
Regional plan for styrket kollektivtransport i Vestfold 2010-2013 (2019) angir bla. 
følgende mhp. sykling og gange: 
- Forholdene må legges til rette for gående og syklende trafikanter, både ut fra hensyn til miljø og mosjon/ helse 
- Virkemidler for å endre valg av transportmidler må tas i bruk, særlig i byene 
- Skal sikte mot å bremse vekst i transportbehov og energibruken knyttet til transport. 
- Bidra til en reduksjon av utslipp av klimagasser fra mobile kilder i Vestfold 
 

1.1 Planens innhold, målgrupper og bruksområde 
 
Planen omfatter følgende geografiske områder: 

- Horten by 

- Kirkebakken og Høgskolesenteret på Bakkenteigen 
- Sykkeltraseer/ sykkelmuligheter til Skoppum (jernbanen), Åsgårdstrand og Nykirke 
 
Denne planen beskriver i første rekke fysiske tiltak for å få økt sykkelbruk; 
- et sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk 

- lokale sykkelruter 
- drift, vedlikehold og ansvarsforhold for sykkelanlegg 
- sykkelparkering 
- sykkelvegvisning 
- noen andre tiltak for å få økt sykling 
 
I tillegg kreves en rekke andre tiltak av planmessig og organisatorisk karakter, bla. 

samordnet areal- og transportplanlegging, vilje og evne over tid til å tilrettelegge for 
miljøvennlig bytransport, kampanjer og informasjonstiltak mm. Jfr. kapittel 9.2. 

 
Planen tenkes brukt av både offentlige etater, bedrifter/ arbeidsgivere, organisasjoner og 
privatpersoner: 
 
- Horten kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen mfl. kan bruke planen 

mhp. budsjettarbeid og prioritering av tiltak, som rammer for annen planlegging mm. 
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- Bedrifter/ arbeidsgivere, skoler mfl. vil forhåpentligvis kunne få økt kunnskap og 
motivasjon til å arbeide for å legge til rette for sykling til/ fra og i arbeid og skoler. 
 
- Privatpersoner vil forhåpentligvis kunne få økt bevissthet om egne reisevaner og få 
motivasjon til å endre disse i mer helse- og miljøvennlig retning; bla.: 

* gå eller sykle mer t/r arbeid, ved daglige ærend og på fritida 
* la barna gå eller sykle til skolen og fritidsaktiviteter istedenfor å bli kjørt (innarbeide 
gode vaner i tidlig alder). 
 

1.2 Satsing på sykkel er satsing på folkehelse 
 

Økende fedme, bla. pga inaktivitet, er en ”tikkende helsebombe”, også i Norge. 
 

Sosial og helsedirektoratet har beregnet at hver stillesittende person som begynner å 
trimme 30 minutter hver dag, får kraftig redusert faren for fem typer kreft, muskel- og 
skjelettlidelser, høyt blodtrykk og diabetes type 2. 
 

Økt gang- og sykkeltrafikk gir betydelige helsegevinster og redusert sykefravær.  
Det er beregnet at samfunnet kan spare nesten 30 000 kr for hver inaktiv person som 
begynner å sykle til jobben.  
 
Mer informasjon kan finnes på bla.: 

http://www.syklistene.no/Trening_helse/Sykling_helse/5982 

 
Økt sykling vil trolig medføre flere sykkelulykker, men engelske undersøkelser tyder på at 
fordelene ved økt sykling er mer enn 20 ganger større enn de trafikkulykkesmessige 

ulempene. Jfr. også kapittel 2.4. 
 
De fleste funksjonsfriske kan makte å sykle 1 – 5 km og det bør være et stort potensial 
for mer sykling i Norge. I mange andre land sykler man mye mer enn her. 

 
Den nederlandske byen Houten har for eksempel en sykkelandel på 44 % for reiser under 
7,5 km. Houten har ca 45000 innbyggere og ble kåret til Nederlands beste sykkelby i 
2008. 
 
København har en sykkelandel på 37 % av alle reiser og de har mål om å komme opp i 
50 %. Københavnerne sykler fordi det er raskt, enkelt og bekvemt. 

 
 

 
 
”På 2 hjul blir man ung!”  Østerrike 

http://www.syklistene.no/Trening_helse/Sykling_helse/5982
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2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Horten kommune  
 
Horten kommune er 69,7 kvadratkilometer. Kommunen har totalt ca 25000 innbyggere 
og består av 2 byer og 3 tettsteder. Byene er Horten (ca 17000 innbyggere) og 
Åsgårdstrand (ca 3000 innbyggere). Tettstedene er Skoppum (ca 2000 innbyggere), 
Borre (ca 1000 innbyggere) og Nykirke (ca 1000 innbyggere). 

Kommunens visjon er ”Horten – et regionalt senter for kunnskap og opplevelser”. 
 
Kommunen har et sterkt teknologimiljø, maritime næringer og bla. høgskole. Det er en 

del både ut- og innpendling til/ fra nabobyer.  
Det er store landbruksarealer og gode muligheter for natur- og kulturopplevelser.  
 

Mhp. kommunikasjoner, er kommunen betjent av E 18 (forbindelse mot Kristiansand og 
Oslo, og til flyplass i Sandefjord) og Rv 19 med ferje til Moss.  
Det finnes jernbanestasjon på Skoppum og det arbeides med ny jernbanetrase. 

2.2 Dagens reisemønster 

 
Nedenfor er noen data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005. De fleste tallene 
gjelder Vestfoldbyene samlet (unntatt Holmestrand). Mer informasjon finnes i kapittel 9.3.  
 
- Reiseformål;  Fritid  29 %, Arbeidsreiser 27 %, Handelsreiser 20 % 

 
- Reisemiddel; Bilen dominerer, selv for ganske korte reiser; 

På reiser under 1 km: 60 % gange, 9 % sykkel, 30 % bil 

På reiser 1-3 km: 20 % gange, 12 % sykkel, 60 % bil 
På reiser 3-5 km: 12 % gange, 6 % sykkel, 76 % bil 

 
- Horten er den Vestfoldbyen som har mest miljøvennlig transportmønster; mest gange, 
sykling og kollektivtrafikk og minst biltrafikk. Sykkelandelen i Horten er 9,5 %, Tønsberg 
7,3 % og Sandefjord 4,4 %  

 
- Gjennomsnittlig reiselengde til arbeid er 15,7 km  
 
- Blant dem som bor og arbeider innen Horten kommunes grenser, går ca 30 % til arbeid 
og ca 20 % sykler til arbeid 

 
- 50 % av elever i grunnskole og videregående skole går og sykler til skolen 

 
- 80 % av innbyggerne i Vestfoldbyene har tilgang til sykkel (som i Danmark) 
 
- 84 % av reisene som starter i Horten, ender innen kommunen. Tønsberg er det viktigste 
målpunktet utenfor kommunen (8 % av reisene) 
 
I Horten finnes automatiske sykkeltellepunkt i Holtanveien og i Storgata, jfr. kap. 5.1. 

Storgata er trolig den gata i Horten med mest sykkeltrafikk. Der sykler ca 330 syklister pr 
døgn i gjennomsnitt over året og mer enn 600 syklister pr døgn om sommeren. Selv om 
vinteren er det 100-200 syklister/ døgn. I Holtanveien var sykkeltrafikken i 2007-08 ca 
halvparten så stor som i Storgata.  
 

Konklusjoner: 
- I Horten går og sykler man mye allerede, og mer enn i de andre Vestfoldbyene, men det 

bør likevel være mulig å oppnå enda mer sykling i Horten 
- Færre barn og unge i Vestfold går og sykler til skolen enn målet i Nasjonal 
transportplan. 
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Horten har tidligere vært en ”syklende by”; jfr. bildet nedenfor: 
 

 
 
Storgata i Horten ca 1930. Bilde fra arkivet til Horten Lokalhistorisk senter 

 

2.3 Hvordan er det å sykle i Horten idag? 
 
Dette er bra: 

 Kompakt by med korte avstander og konsentrert bebyggelse 

 Mange syklister  
 Hovedsaklig lett og flat topografi 
 Tett rutenett av veger, lett å finne parallelle veger og lokalgater som egner seg 

for sykling uten spesielle tiltak (ofte fartsgrense 30 km/t og lite trafikk) 
 Fint og parkmessig miljø i byen  
 Mange fine tur- og sykkelruter og muligheter like utenfor sentrum i attraktive 

naturområder. Nærhet til sjøen og fine kulturkvaliteter 

 Godt grunnlag i eksisterende gang- og sykkelanlegg 
 Fine og varierte opplevelser langs nasjonal sykkelrute nr.1 
 Bra sykkelmuligheter mellom Horten og Tønsberg 
 
Dette er mindre bra: 
 Mangler sammenhengende hovedsykkelnett, bla. Falkensten - Nykirke 

 Mye blandet gang- og sykkeltrafikk; særlig i sentrum er det konflikter og trangt 
 Mange systemskifter og vanskelige kryssinger 
 Dårlig drift og vedlikehold av gang- og sykkelarealer 
 Behov for å utbedre en del kryss 
 Mange steder, særlig i Storgata og Torggata, er det smale vegtverrsnitt, som gjør 

det vanskelig å få til gode sykkelløsninger. I Storgata finnes mange målpunkt 
også for syklende, slik at parallelle gater er lite praktiske å sykle i 

 Storgata-sykkelløsninger er problematiske, bla ifm. avkjørsler og kryss 
 Skilt for sykkelvegvisning mangler flere steder 
 Mangler sykkelløsning for Strandpromenaden ved havna 
 
 
Bysykler 
Horten har ca 100 bysykler for utleie til ”hvem som helst” i tiden 1.april – 1.november. 

Ordningen ble etablert i 2008 og driftes av Turistkontoret Visit Horten. Det er pt ca 7 
bysykkel-depoter, i Horten by, Høgskolen i Vestfold, ved Borre og i Åsgårdstrand,. Det er 
gode erfaringer med bysyklene; de er mye i bruk, kun 2 sykler er stjålet og leieinntektene 
dekker kostnadene til drift og vedlikehold. 
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2.4 Sykkelulykker   

2.4.1. Analyse av dødsulykker på sykkel i Norge 
Analyser av sykkelulykker viser at halvparten av alle sykkelulykker med drepte eller hardt 
skadde syklister skjer i kryss (ref vegvesenets STRAKS ulykkesregister). De fleste 

kryssulykker med syklister involvert skjer i T-kryss, men også en del i X-kryss og 
avkjørsler. 
  
Samtlige dødsulykker med syklister involvert i Norge 2005-2008 er analysert – til 
sammen 33 ulykker (ref Teamaanalyse av sykkelulykker, Statens vegvesen Region sør 
2009). 21 av dødsulykkene (63%) skjedde i kryss eller avkjørsler. I 19 av disse ulykkene 
var det registrert mangelfull sikt fram mot krysset.  

 
11 av de 33 dødsulykkene skjedde ved kryssing av kjørebanen på veg til eller fra ensidig 

sykkelanlegg på motsatt side av vegen (gs-veg eller fortau). Tunge kjøretøy 
representerte en stor fare i avkjørsler som krysset gs-veg og ved høyresving i lyskryss. 
Det var langt flere eldre (65+) blant de drepte syklistene enn barn (under 16 år) - hhv 12 
og 5.  

 
Temaanalysen av dødsulykker med syklister peker på tre hovedproblemstillinger: 
 

1. Ulik tilrettelegging for sykling på gs-veg, i kjørebanen og på fortau. Dette skaper 
uforutsigbarhet for bilistene om syklistenes atferd. Det er tillatt å sykle over alt.   

2. Dårlig sikt til/fra gs-veg og fortau. Sikten er ofte redusert pga hekker, gjerder og 
bygninger, og er mer tilpasset gangfart enn sykkelfart på 20-30 km/t.    

3. Eldre syklister trenger ekstra god sikt (tid) og klare vikepliktsforhold for å unngå 
konflikter med kryssende biler.   

2.4.2. Desto flere som sykler, desto lavere blir ulykkesfrekvensen.  
I feks. Odense i Danmark har man satset mye på sykling. På fem år økte syklingen med 
20 %, samtidig som antallet ulykker minsket med 20 %. Samme fenomen har blitt 
observert i New York i USA.  

2.4.3. Analyse av sykkelulykker i Horten 

I perioden 1999 – 2009 har politiet registrert 47 sykkeltrafikkulykker i Horten, hvorav 1 
dødsulykke, 6 med alvorlig skade og 40 med lettere skade. Til sammen ble 1 person drept 
og 52 personer ble skadet.  
41 (87 %) av sykkelulykkene i Horten skjedde i kryss og avkjørsler. 
 
Det reelle antallet sykkelulykker er høyere. Forskning tyder på at under 1/3 av 

sykkelulykkene registreres av politiet. 

 
Sykkelulykkene i Horten skjer der det er mest trafikk, mest aktivitet langs vegen og flest 
kryss (bl.a. Grønligata, Storgata, Torgata/Falkenstensveien og Holtanveien). Den ene 
dødsulykken i perioden skjedde i krysset Østre Braarudgate x Torgata.  
 
Den mest typiske ulykken er bil som kommer på sideveg og krysser gs-veg ut til 

hovedvegen. Manglende sikt, uoversiktlig trafikkbilde og uklarhet om vikepliktsforhold, 
antas å være medvirkende årsaker til disse ulykkene.  
 
Basert på dagens kunnskap om risiko knyttet til sykling er følgende faktorer vesentlige for 
å vurdere risiko ved en løsning:  
 
 Behov for kryssing av vegen (spesielt ved ensidige anlegg) 

 Utforming av kryss og avkjørsler (siktforhold, oversiktlighet) 

 Forutsigbare løsninger   
 Fartsnivå  
 Trafikkmengde (biler) 
 God skilting og oppmerking 
 

Bakerst i rapporten er et kart som viser hvor sykkelulykkene har skjedd. Kartet finnes i 
større format i tegningsheftet. 
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3. VISJON OG MÅL FOR SYKLING I HORTEN 

Planprogrammet for sykkeltrafikkplanen angir at det skal utarbeides visjon og mål for 
sykkeltrafikk i Horten.  

3.1 Visjon 
 
Det foreslås flg. visjon, som er nesten lik med forslaget i planprogrammet: 
 

 Det skal være trygt og attraktivt å sykle i Horten  
 For store deler av befolkningen skal sykling oppleves som mer attraktivt 

enn å kjøre bil 

 Horten skal være Vestfoldbyen med høyest sykkelandel 

 
Merknader: 
Horten er en ”kompakt” by med korte avstander til ”det meste”, og en stor del av Hortens 
befolkning bor innen 5 km fra Horten sentrum (Torget). Med god sykkeltilrettelegging bør 

derfor visjonen kunne nås langt på veg. 
 
Visjonen indikerer at målgruppen er ”alle potensielle syklister”, uavhengig av reiseformål.  
 

3.2 Mål 
 

Mål i Nasjonal transportplan 2010-2019: 

 
Hovedmål: ATTRAKTIVT Å SYKLE FOR ALLE 
 
Delmål: 
 sykkelandelen skal økes fra dagens 5 % til 8 % i planperioden 
 i byer og tettsteder skal sykkeltrafikken dobles 

 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen 
 
 
Ettersom denne sykkeltrafikkplanen ikke er en handlingsplan med midler til tiltak, er det 

nå ikke mulig å foreslå konkrete mål for utvikling av sykkeltrafikken i Horten. 
 
Sykkeltrafikkplanen bør følges opp med en strategi og handlingsplan for sykkelsatsing. 
Horten kommune bør ta initiativ til dette. 

 
Mål kan for eksempel angis innen: 
 sykkelandel; andel reiser på sykkel av totalt antall reiser 

 andel barn og unge som går eller sykler til og fra skolen 
 antall og alvorlighetsgrad av sykkelulykker 
 utbygging av sykkeltiltak 
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4. VURDERING AV SYKKELTILTAK I HORTEN  

4.1 Kommunale planer som angir rammer for sykkelsatsingen mm. 
 
I kommuneplanen for 2003-15 ønsker kommunen å satse på moderat vekst etter 
prinsippet ”Spredt konsentrasjon”. Dvs. at planlegging av boliger og næringsbebyggelse 

skal foregå i tilknytning til eksisterende byer og tettsteder.  
 
Det arbeides med ”sammensmelting” av Bakkenteigen og Kirkebakken og utvikling på 
Skoppum i lys av mikroteknologisatsingen og valget av jernbanetrase. Det er også 
ønskelig å styre vekst mot Nykirke for å utnytte eksisterende infrastruktur. 

Det planlegges utbygging/ utvikling på Bromsjordet. 
 

I kommunedelplan for sentrum foreslås miljøgate i Torggata mellom Ollebakken og 
torget, samt å stenge Oregata i nord. Begge forhold legges til grunn i sykkelplanen. En 
stenging av Oregata anslås (iht. kommunens trafikksikkerhetsplan) å gi en reduksjon på 
2000-3000 i ÅDT i Storgata.  
 
Apotekergata og deler av Vognmannsgata er planlagt stengt og opparbeidet som gågate.  

 
Konklusjon: 
Det er viktig å sikre gode sykkelmuligheter mellom byene og tettstedene i kommunen, til 
høgskolen og til nabobyer, samt gode sykkelmuligheter i Horten by. 
 

4.2 Trafikkprognoser 

 
Biltrafikk 
Iht. vegvesenets trafikkprognoser, vil biltrafikken øke med ca 26 % (lette kjøretøy) i 
Vestfold fra 2010 til 2030 dersom det ikke iverksettes tiltak for å motvirke dette.  
 

Prognosen over gjelder landeveg. Man har ikke prognoser for trafikkutvikling i byer og 
tettsteder. Horten kommune ønsker redusert trafikk i sentrum og særlig i Storgata. Det 
blir en utfordring å finne og gjennomføre tiltak som kan bidra til dette. 
 
Sykkeltrafikk 
For sykkeltrafikk finnes ikke like gode trafikkprognoseverktøy som for biltrafikk. Dette 
skyldes både at man har dårligere oversikt over dagens sykkeltrafikk, at 

sykkeltrafikkutviklingen vil avhenge av hvor godt det blir tilrettelagt for sykling og at 
prognoseverktøyet ikke er like bra.  
 

”Areal- og TransportPlan-modellen” (ATP, jfr. kap. 10.5) er brukt i Horten for å beregne:  
 Trafikkpotensiale og vegvalg for sykkelreiser til/ fra arbeid 

 Trafikkpotensiale og vegvalg for skolereiser  
 Sammenligning av reisetid for bil og sykkel 
 Rekkevidde med sykkel 
 
Modellen er ganske grov, men gir likevel en viss pekepinn om bla. hvilke ruter som bør 
være hoved- og lokalsykkelruter. Beregningsresultatene vises på kart.  
 

Beregningen for arbeidsreiser er vist bakerst i denne rapporten. De øvrige kartene vises i 
tegningsheftet.  
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4.3 Hvilke syklistgrupper og reiseformål bør prioriteres i Horten? 
 
Iht. reisevaneundersøkelsen i 2005 (jfr. kapittel 2.2), går og sykler allerede ca 50 % av 

dem som bor og arbeider i Horten, til og fra arbeid. Dette er en høy andel. 
 
Iht. rapport 1115/2010 fra Transportøkonomisk institutt, vil økt bruk av sykkel i bare liten 
grad kunne gi redusert rushtidstrafikk (med stor andel reiser til og fra arbeid).  
(Denne rapporten tar utgangspunkt i de 13 byene som omfattes av prosjektet 
”Fremtidens byer” og benytter data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2005) 
 

Horten er en by med korte avstander og det planlegges enda mer sentrumsnær 
bebyggelse (Bromsjordet). Horten har også naturskjønne områder nær ved sentrum. 

 
I Horten bør det derfor gjennomføres tiltak som kan få flere til å sykle ved ”alle mulige” 
reiseformål: 
 daglige ærender som handel, besøk mm 

 fritids- og tursykling 
 til/fra arbeid og skole (”transportsykling”) 
 sykkelturisme 
 

4.4 Vurdering av prinsippløsninger for hovedsykkelvegnett i Horten  
 

Valg av hovedprinsipp for gående og syklende vil ha stor innvirkning for trygghetsfølelse, 
trafikksikkerhet og framkommelighet, og om man velger å gå eller sykle framfor å bruke 

bil. Jfr. kapittel 10.4. 

4.4.1. Forutsetninger for gode sykkelløsninger i Horten by 
 
”Drømme”-trafikkløsningen ville vært å kunne etablere en bil-ringveg nord og øst for 
sentrum (fra Apenes-området? til Strandpromenaden) sammen med bilrestriktive tiltak i 

sentrum. Dermed kunne Mellom Keisemark/ Torggata, Storgata og flere andre 
sentrumsgater bli trafikkavlastet og mer attraktive, bla. for sykling i vegbanen.  
 
I dag er det såpass smal vegbredde og så mye biltrafikk i Torggata og Storgata at få vil 
føle seg særlig komfortable med å sykle i kjørebanen. Torggata/ Mellom Keisemark er 
ganske flat og korteste veg mellom Dampejordet og sentrum. 
 

Horten kommune mener at omkjøringsveg som nevnt foran ikke er realistisk å kunne få 

gjennomført og at den muligens heller ikke vil kunne gi ønsket trafikkavlastningseffekt. 
 
Med bakgrunn i dette vil de beste sykkelløsningene for nordre og midtre sentrum bli: 
 Strandpromenaden og Øvre Keisemark/ Vestre Braarudgate istedenfor Mellom 

Keisemark/ Torggata, og  

 Storgata, med Langgata og Rustadgata som alternativ 
 
Noen ulemper ved den foreslåtte løsningen: 
- Det gis ”feile signaler” å henvise de syklende til å sykle omveger mens bilene får kjøre 
den korteste og mest komfortable vegen.  
(Strandpromenaden og Øvre Keisemark/ Vestre Braarudgate gir både omveger og større 
høydeforskjeller enn Torggata/ Mellom Keisemark.) 

 
- Det er få tilførselsveger til Strandpromenaden. Sykkelbrukerne blir dermed i hovedsak 

dem nord for Bekkajordet på veg t/r sentrum eller Karljohansvern.  
 
- I Øvre Keisemark/ Vestre Braarudgate og i Langgata/ Rustadgata finnes mange 
avkjørsler og parkerte biler langsetter gata, med påfølgende fare for sykkeltrafikkulykker 
og dårlige framkommelighet for syklende. 
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4.4.2. Krysningspunkt 
God utforming av krysningspunkt og systemskifter er svært viktig for å få god 
trafikksikkerhet, ettersom mange sykkelulykker skjer i kryss og avkjørsler. Jfr. kap. 2.4. 
 
Bla. anbefales krysning mest mulig vinkelrett på vegen som skal krysses. 

Intensivbelysning av krysningspunkt kan være bra (må vurderes for hvert enkelt sted). 
 
Gode siktforhold er meget viktig. Siktkrav er beskrevet i Statens vegvesens håndbøker. 
 

4.4.3. Vegdekke 
Normalt bør det legges asfalt på sykkelanlegg, som vanligvis bør ha minst like jevn 
overflate som nærmest kjørebane. Flere råd om vegdekkevalg er beskrevet i Statens 

vegvesens håndbøker. 

 

4.4.4. Anlegg for langsgående gang- og sykkeltrafikk; begreper 
 
Følgende typer anlegg er de vanligste, jfr. kapittel 9.4:  
Løsningstype 1 – 4 er mest aktuell i Horten.  

 
 
1. Gang- og sykkelveg; separat anlegg for gående og syklende skilt fra 
kjørevegen. Egner seg best utenfor tettbygd strøk hvor det er få kryss og avkjørsler og 
der det ikke er mange av verken syklende eller gående. Syklende har vikeplikt for 
kjørende på kryssende veger, men ikke avkjørsler. (Disse kan i praksis være vanskelige å 
skille). 

 
Figur fra Statens vegvesens håndbok 017; ”standard” gang- og sykkelveg. 
Der kjøring til eiendommer er tillatt, bør bredden være 4 m pluss vegskuldre. 
 
 
2. Sykkelveg med fortau; som 1, men der syklistene og de gående også er skilt fra 
hverandre og beveger seg på egne arealer. Er velegnet i ”randsoner” mellom sentrum og 

spredtbygd strøk, der det ofte er mange av både syklende og gående og der 

sykkeltrafikken kan ha stor fart (”transportsyklister”). 
 

 
Figur fra Statens vegvesens håndbok 017; Sykkelveg med fortau 
 

 

3. Sykkelfelt; egne sykkelfelt på hver side av vegens kjørebaner. Oftest trengs i tillegg 
fortau eller gangveg for de gående. Sykkelfelt er en anbefalt løsning i tettbygd strøk med 
mange kryss og avkjørsler. Det er ikke tillatt for biler å stanse i sykkelfelt.  
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Figur fra Statens vegvesens håndbok 233; Sykkelfelt 

 

 
4. Blandet trafikk; Syklistene sykler i kjørebanen sammen med biltrafikken mens 
fotgjengerne har eget fortau på den ene eller begge sider av vegen. Dette er en vanlig 
løsning i tettbygd strøk og ved relativt lav trafikkmengde og lav fart.  
 
5. Sykling på vegskulder, kan være aktuelt i landlige omgivelser med liten trafikk 
 

6. Sykling i kollektivfelt, er tillatt og praktiseres ofte i utlandet.  
 

4.4.5. Prinsipper for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Horten 
 
Utfordringer  

I likhet med andre norske byer har sykkelløsningene i Horten vokst fram over tid og ofte i 
etterkant av tilrettelegging for biltrafikk. Det har medført mange strekninger med 

ensidige gang- og sykkelveger (tovegs sykkeltrafikk), stort kryssingsbehov av kjørebanen 
og sykling delvis på fortau (f.eks Storgata) og delvis i kjørebanen (boliggater). Syklistene 
deler areal vekselvis med gående og andre kjørende, og framkommeligheten og 
vikepliktsforholdene for syklister varierer med dette.  
 
En hovedutfordring for et sammenhengende sykkelvegnett er å finne logiske og ensartede 

løsninger tilpasset behovet til størstedelen av syklistene og stedlige forhold. Hva som er 
hensiktsmessige løsninger avhenger både av type syklister og reiseformål (behov for 
framkommelighet, trygghet, opplevelse mm).  
Noen strekninger vil være rene transportetapper fra A til B uten målpunkter underveis, 
mens andre strekninger vil ha mange målpunkter på begge sider av vegen 
(sentrumsfunksjoner). Ensartede og forutsigbare sykkelløsninger er viktig for at alle 

trafikantgrupper skal forstå systemet og få til et godt samspill i trafikken.  

 
Forslag til hovedprinsipp for sykkelløsninger i Horten 
 
 Det defineres et sentrumsområde i Horten og en randsone rundt dette 

 
Sentrumsområder har målpunkter (butikker, servicekontorer, kollektivknutepunkt etc) 
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som genererer mye gang- og sykkeltrafikk (korte turer, lite gjennomgangstrafikk).    
 

Randsoner kjennetegnes av boligområder, næringsvirksomhet (arbeidsplasser) og skoler 
som genererer mye bil- og sykkeltrafikk og mindre trafikk av gående (lengre turer).   
Yttergrensen av en randsone kan være vanskelig å definere, men det er overgang til mer 

landlige omgivelser med spredt bebyggelse og lite gang- og sykkeltrafikk.  
 

Prinsippet vises skjematisk nedenfor. De blå ”flekkene” antyder skifter mellom ulike 
sykkelløsninger. 

 

 
 

 
 
 

 Sykkelløsninger i sentrumsområdet:  
 

I sentrumsområdet legges det opp til: 
- sykling sammen med biler i kjørebanen og fartsgrense 30/40 km/t. Fartsnivået må 

holdes nede med fartsdempende tiltak. Eller;  
- tosidig sykkelfelt der vegbredden er stor nok (minimum 8,5 m) fartsgrense 40/50 km/t.  

 
Sentrumsområdet i Horten defineres her som området avgrenset av Dampejordet i nord 

og Granlyveien i sør, Rv 19 i øst og Holtanveien i vest.  
 

Viktige sykkeltraseer i sentrumsområdet er og vil bli: 
- Fv 715 Storgata mellom kryss med Trimvegen og kryss med Torggata 
- Fv 310 Torggata mellom kryss med Storgata og kryss med Ollebakken 
- Fv 310 Strandpromenaden mellom kryss med Ferjeveien og kryss med Moloveien 
- Fv 707 Grønligata mellom kryss med Holtanveien og kryss med Storgata 

 
Torggata/ Mellom Keisemark: 

Hvis man skal opprettholde toveis bilkjøring og fortau for gående, anses det ikke realistisk 
å kunne etablere sykkelfelt eller andre sykkelløsninger her. Dette vil bli for kostbart og 
medføre store inngrep på mange eiendommer langs disse gatene. 
 

Storgata: 
Det er en etablert infrastruktur med delt fortau for gående og syklende i den nordlige 
delen av Storgata. For øvrig er det ikke bygd spesielle anlegg for syklende i sentrum.  

 
I stedet for å bruke penger på å bygge om den etablerte miljøgata i Storgata, bør heller 
transportsyklister og andre med behov for god framkommelighet inviteres til å bruke 
kjørebanen. Dette kan gjøres ved å fjerne sykkeloppmerkingen på fortauene og 
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eventuelle skilt, samt informere om at syklister bør sykle i kjørebanen (bedre sikt, bedre 
synlighet, fartsdempende, bedre framkommelighet for syklister). Samtidig kan man tillate 
enda mer møblering og aktivitet på de brede fortauene (tilrettelegge for gangfart). 
Fartsgrense 30 og 40 km/t kan beholdes som i dag.  
 

Strandpromenaden: 
Her er det nok plass til å kunne etablere tofelts kjøreveg og tosidig sykkelfelt i tillegg til 
fortau. Det er behov for tosidige løsninger for å redusere antall kryssinger av 
Strandpromenaden. Fartsgrensen bør settes ned fra 50 km/t i dag til 40 km/t mellom 
krysset med Moloveien og krysset med Jernbanegata.  
 
Boliggater i sentrumsområdet:  

Disse gatene har lite trafikk og stort sett fartsgrense 30 km/t. Her vil sykling skje både i 
kjørebanen med blandet trafikk (ikke plass til sykkelfelt), samtidig som noe sykling vil 

foregå på fortau (barn og eldre). På grunn av mange kryss og avkjørsler som ofte har 
dårlig sikt, må fartsnivået være maks 30 km/t i slike gater. Eldre syklister viser seg å 
være spesielt utsatte i slike områder. Siktforholdene bør være gjenstand for en egen 
revisjon med påfølgende krav om siktrydding både fra offentlige og private grunneiere.  

 
Drøfting av alternative løsninger 
I henhold til vegvesenets håndbok 017 Veg- og gateutforming skal det anlegges sykkelfelt 
i gater med årsdøgntrafikk (ÅDT) høyere enn 4000. Vegvesenets håndbok 233 
Sykkelhåndboka anbefaler sykkelfelt (i stedet for sykling i blandet trafikk) ved ÅDT over 
6000 når fartsgrensen er 30 eller 40 km/t. I Storgata er ÅDT 6566 kjt/ døgn (2010) i 
nordligste del (og trafikken har minket 2008-2010) og trolig nærmere 10000 lenger sør. 

 
Etter vår vurdering utgjør ikke nødvendigvis ÅDT 10000 en høyere ulykkesrisiko for 
syklister enn ÅDT 6000. Større trafikkmengder fører generelt til lavere fartsnivå og færre 

forbikjøringer. Med et visst innslag av syklister i kjørebanen vil bilistenes fart holdes lav, 
jfr. kapittel 2.4. ÅDT-grensen på 6000 virker derfor satt av hensyn til bilistenes 
framkommelighet, og ikke av sikkerhetshensyn. I Storgata kan imidlertid ikke 
framkommeligheten for bilistene veie tyngst.    

 
Overføring av biltrafikk fra Storgata til andre veger, er en mulighet for å oppfylle 
håndbokkravene til ÅDT-grense for blandet trafikk. Det er anslått at 1/3 av trafikken i 
Storgata er gjennomgangstrafikk (iht. tellinger utført i 1994 etter etablering av miljøgata i 
Storgata). De trange parallellgatene til Storgata er ikke noe godt alternativ. 
Strandpromenaden er et alternativ for noe av gjennomgangstrafikken, men må da gjøres 

mer attraktiv feks. ved høyere fartsgrense. Fartsgrense 50 km/t vil imidlertid medføre en 
høy risiko ved kryssingspunktene for gående og syklende.  

 

Konklusjoner: 
- Vi anbefaler sykling i blandet trafikk i Storgata og sykkelfelt i Strandpromenaden. I 
Storgata anbefales fartsgrense 30-40 km/t. I Strandpromenaden anbefales 40 km/t 
mellom kryss med Moloveien og kryss med Jernbanegata. Noe redusert fart og 

framkommelighet for biler i Storgata kan føre til litt reduksjon i biltrafikken her. 
 
- Det bør gjennomføres en trafikkutredning for å finne egnede tiltak for å oppnå redusert 
biltrafikk i sentrum, og i Storgata konkret, og vurdere konsekvensene.  
(En slik utredning ligger utenfor rammen for arbeidet med denne sykkelplanen) 
 
- Dersom det viser seg å ikke være mulig å redusere trafikken i Storgata til under 4000 

kjøretøy/ døgn (og med sykling i vegbanen), må enten Storgata utgå som 
hovedsykkelrute, eller det må søkes til Fylkeskommunen om fravik fra vegvesenets 
håndbok 017. 

    
 
 Framtidige sykkelløsninger i randsonen: 

 
I randsonen legges det opp til at hovedtraseer for sykling skal være på sykkelveger med 
fortau eller på gang- og sykkelveger (deling av areal med gående). Ensidig sykkelanlegg 
er tilfredsstillende løsning hvis det er lite krysningsbehov. Med stor aktivitet og mange 
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sideveger og avkjørsler på begge sider av vegen bør det være tosidig anlegg.  
 

I Horten vil randsonen omkranse det definerte sentrumsområdet, men ikke ha noen klart 
definert yttergrense. Det er relativt tett bebyggelse langs alle hovedvegene ut av byen 
både i retning Tønsberg (Bakkenteigen, Skoppum), Fv 310 nordover og Åsgårdstrand.  

 
Det er gang- og sykkelveg langs Holtanveien og det tenkes anlagt sykkelveg med fortau 
på den tidligere jernbanelinja, langs Rv 19. 

 
I spredt bebygde områder utenfor randsonen kan det på kortere strekninger mellom 
tettere bebygde steder være naturlig å forlenge gang- og sykkelvegen (feks. mot 
Nykirke). Ellers vil sykling foregå på vegskulderen eller i vegbanen.  

 
 Kritiske risikofaktorer 

 
Basert på dagens kunnskap om risiko knyttet til sykling er følgende faktorer vesentlige for 
å vurdere risiko ved en løsning:  

 

1. Behov for kryssing av vegen (spesielt ved ensidige anlegg) 
2. Utforming av kryss og avkjørsler (siktforhold, oversiktlighet) 
3. Forutsigbare løsninger   
4. Fartsnivå  
5. Trafikkmengde (biler) 
6. God skilting og oppmerking 

 

4.4.6. Skoppum stasjon – Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen:  

 
Her er det naturlig å tenke på løsninger i 3 etapper/ tidshorisonter:  
 
A. Kort sikt:  
Bruke dagens vegnett og ny gang- og sykkelveg på tidligere jernbanetrase. Dette anses 
bedre å sykle via Lørgeveien – Kimestadveien, som er delvis private veger, med 
grusdekke og en del stigning. Det er ukjent om de er vinteråpne. Det må bygges ”sving”/ 
tilkobling (som er regulert) fra den gamle jernbanelinja til Lørgeveien.  

Sykkelmuligheter på skogsveier/ -stier ved Adalstjern er sjekket, men der er det 
vanskelig å finne fram, og det er uaktuelt å tillate utbygging av GS-tiltak i Adalstjern 
naturreservat. 
 
B. Mellom-lang sikt; før ny jernbanestasjon: 
Kommunen planlegger utbygging som skal ”sammensmelte” høgskoleområdet og Glenne/ 

Borre på vestsiden av Fv 325. Det vil da bli etablert sykkelforbindelse her. Pga stigning 
(mulighet for stor sykkelfart) og antatt stor gang- og sykkeltrafikk, bør det bygges 
sykkelveg med fortau slik at gående og syklende skilles. 
 
C. Lang sikt; etter ny jernbanetrase og –stasjon:  
Deler av den eksisterende jernbanelinja vil trolig bli tilgjengelig for bruk av gang- og 
sykkel-trafikk. 
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5. TILTAK 

5.1 Hovedruter 

 

5.1.1.  Innledning 
 
Krav til et hovednett for sykkeltrafikk (iht. vegvesenets håndbøker): 

 
- skal binde sammen tettsteder, bydeler med hverandre og sentrum, i tillegg til andre 
viktige målpunkt (kollektivterminaler, arbeidsplasskonstentrasjoner, rekreasjonsområder, 

skoler osv.) 
- bør utformes slik at det er trygt og komfortabelt å sykle i 30 km/t 
- fortau og gågater bør ikke inngå som del av hovednettet 

- alle gater som inngår i hovednett for sykkel skal ha sykkelfelt dersom trafikkmengden er 
over 4000 kjøretøy pr. døgn eller fartsgrensen er 50 km/t 
 
Et hovedsykkelnett brukes i stor grad av ”transportsyklister” som ønsker å komme raskt 
fram, og hovedsykkelrutene må gi god framkommelighet, sikkerhet og trygghet.  
Dette medfører bla. følgende ønsker: 
 

- sammenhengende over lengre strekninger  
- ensartede og lett forståelige løsninger, og lett å finne fram 
- godt vegdekke 

- sikre og gjenkjennbare kryssinger og systemskifter (overganger til andre sykkeltilbud) 
- gode siktforhold 
- helst forkjørsveg; lite innpåkjørende og kryssende trafikk 
- lite hindringer, som feks. fotgjengere, parkerte biler (det er viktig å skille syklende og 

gående der det er mange av begge trafikantgruppene) 
- god drift og vedlikehold; dvs: ikke hull i vegdekket, løs grus, mye snø mm 
 
I det følgende beskrives de foreslåtte hovedsykkelrutene. Disse er vist på kart bakerst i 
denne rapporten og i større format i tegningsheftet.  
Bakgrunnen for rutenummereringen er forklart i kapittel 5.4.  

 
 
Nr Strekning 
15 Fv 310/ Rv 19/ Fv 325 Havna nord – Borre – Tønsberg grense 

16 Fv 310 Havna nord – Strandpromenaden - Falkenstenveien – Re grense 
17 Fv 310 Nykirke - Kopstadkrysset – Re grense 
21 Rv 19 Kirkebakken – Skoppum – Re grense  

31 Fv 705/ Fv 715/ Fv 325 Bekkajordet – Holtandalen – Kirkebakken 
32 Fv 715 Storgata: Torget – kryss med Trimvegen/ Rute 31 
33 Fv 713 Karljohansvern – Torget 
34 Fv 712 Bromsjordet – Fv 712 Bekkegata – Fv 310 Skippergata – havna 
35 Fv 707 Grønligata – Storgata - Langgata 
36 Dampejordet – Fv 710 Apenesbk. – Ø.Keisemark – Vestre Baarudgt. + ”snarveg” 
37 Fv 670 Nykirke – Rv 19/ rute 21 ved Skoppum 

38 Fv 311 Raveien - Åsgårdstrand 
 
 



Kommunedelplan for sykkeltrafikk 

 Horten kommune 

 
 

21 
(93) 

 

5.1.2. Rute 15; Fv 310/ Rv 19/ Fv 325 Havna nord - Borre – Tønsberg grense 
 
Strekning 
Fra rundkjøring/ kryss med Moloveien forbi havna, tar av ved rundkjøring, følger den 

gamle jernbanelinja langs Rv 19 til Kirkebakken, så forbi Borre og til Tønsberg grense. 
Jfr. kart bakerst i rapporten. 
 
Dagens forhold 
Først sykling i kjørebanen eller på fortauet, jfr. bilde 15-1. Havna er under omregulering 
til boliger, hotell mm. Den gamle jernbanelinja går i landlige områder, jfr. bilde 15-2. Det 
er forbudt å sykle langs Rv 19 gjennom Hortenstunnelen og i dag må man der sykle på 

lokale veger. Det finnes gang- og sykkelveg fra Kirkebakken til Tønsberg grense. 

I Gunnerødbrekka kan det bli konflikter mellom syklister i stor fart og busspassasjerer 
ved busstopp (jfr. bilde 15-3) eller gangtrafikk t/r Høgskolen.  
Ved bensinstasjonen på Ra kan det bli konflikter mellom syklende på gang- og 
sykkelvegen og kryssende biler t/r bensinstasjonen. 
Høsten 2010 er det gjennomført en del utbedringer på/ langs gang- og sykkelvegen 

mellom Tønsberg og Borre, men det er fortsatt litt dårlig sikt østover der gang- og 
sykkelvegen krysser vegen til Åsgårdstrand. 
Det planlegges å ”sammensmelte” høgskoleområdet og Glenne/ Borre på vestsiden av Fv 
325. Dette vil trolig redusere behovet for å gå langs østsiden av Fv 325 og dermed 
redusere konfliktmulighetene mellom syklende og gående der. 

 

 
 
Bilde 15-1: Strandpromenaden sett nordover ved ”Sjøsiden” kjøpesenter.  
Forslag til tiltak; tosidig sykkelfelt, som vist på snitt 15-1 nedenfor. 

 

 
Snitt 15-1: Prinsippskisse for tverrsnitt på Strandpromenaden, jfr. bilde 15-1. Ved det 

pågående reguleringsplanarbeidet kan det bli noen endringer av fortaus- og rabattbredder 
 
 
Mellom krysset med Jernbanegata og Linden park foreslås å bygge sykkelveg med fortau 
fordi det antas å bli en del av både gang- og sykkeltrafikk. 
Prinsippløsning vises i snitt 15-2 nedenfor. 
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Snitt 15-2: Prinsippskisse for sykkelveg med fortau på den gamle jernbanelinja fra 
krysset med Jernbanegata til Linden Park, sett sørover.  
 
 

 
 
Bilde 15-3: Den, sett sørover ved Linden Park. 
 
På den gamle jernbanelinja fra Linden Park til Kirkebakken foreslås å bygge gang- og 
sykkelveg. Jfr. snitt 15-3 nedenfor.  

Gang- og sykkelvegen foreslås med litt ekstra bredde, for mulig bruk av rulleski, og 0,5 m 
bred grusskulder på den ene siden for jogging. 
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Snitt 15-3: Prinsippskisse for tiltak på den gamle jernbanelinja fra Linden Park til 

Kirkebakken, sett sørover. Jfr. bilde 15-3.  

 
 
 

 
 
Bilde 15-4: Busstopp ”nede” i Gunnerødbrekka, sett nordover.  

Forslag til tiltak; legge sykkelvegen ”bak” (til høyre for) leskuret og bygge fortau 
 
 
Transportfunksjon 
Ruta er hovedsykkeltransportåre mellom Horten og Tønsberg og tilkobles sykkelruter til 
Åsgårdstrand og Skoppum (jernbanestasjon). Underveis betjenes også Høgskolen i 

Vestfold og tettstedet Borre. Nasjonal sykkelrute nr. 1 følger ruta over en kort strekning.  
 
Trafikkdata 
Biltrafikken på strekningen er i dag ca 8000 kjøretøy pr døgn. Bilvegen er forkjørsveg.  
Det finnes ikke sykkeltellinger på strekningen. ATP-modellen viser størst 
sykkeltrafikkpotensiale i søndre og nordre del av ruta.  
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Sykkelulykker 1999 - 2009 
Det har skjedd 1 ulykke med lettere skade; bil kjørte på bil som kjørte på syklist som  
krysset i gangfeltet over vegen til Åsgårdstrand. 
 
Mål 

Sammenhengende sykkeltrase med god framkommelighet for syklister 
 
Forslag til tiltak 
Både nyanlegg og utbedring av eksisterende sykkelanlegg: 
 

Veg Hvor Tiltak Lengde 

Tiltak 

Ansvar 

Fv310 I krysset med Moloveien Systemskifte 15-1, se 
nedenfor 

 Vestfold 
fylkeskomm. 

Fv310 Strandpromenaden fra 

kryss med Moloveien 
forbi havna og sør til 
kryss med Jernbanegata 

Tosidig sykkelfelt; 2x1,5m, 

jfr. bilde 15-1 og snitt 15-
1. Fotgjengerkryssinger 
med opphøyde gangfelt + 
refuger 
Fartsgrense 40 km/t 

0,52km Vestfold 

fylkeskomm. 

Fv310 Fra kryss med 

Jernbane-gata til kryss 
med Rv19, delvis på 
gammel jernbanelinje, 

Sykkelveg med fortau og 

lys, jfr. snitt 15-2. 
Systemskifte 15-2 i kryss 
med Jernbanegata          1) 

0,38km Vestfold 

fylkeskomm. 

Rv19 Den gamle 
jernbanelinja, fra kryss 

med Rv19 til Linden 

Park 

Sykkelveg med fortau og 
lys, jfr. snitt 15-2           1) 

0,06km Staten 

Rv19 Den gamle 
jernbanelinja, fra Linden 
Park til Kirkebakken 

Gang- og sykkelveg med 
lys. Jfr. snitt 15-3 

2,83km Staten 

Fv325/ 
Kv 

Borre Siktforbedring i sving på 
gang- og sykkelveg; flytte/ 
beskjære hekk i hage til 
Julie Ihlens vei 1  

 Horten 
kommune? 

Fv325 Gunnerødbrekka Sykkelveg med fortau    2) 

Legge sykkelvegen øst for 
leskuret ved busstoppet; 
jfr. bilde 15-3 

1,44km Vestfold 

fylkeskomm. 

Fv325 Kryss mellom gang- og 
sykkelvegen og vegen 

til Åsgårdstrand 

Siktforbedring  
 

 Vestfold 
fylkeskomm. 

 
Merknader: 
1) Det foreslås å skille fotgjengere og syklister av trafikksikkerhets- og 
framkommelighetshensyn, pga antatt stor trafikk av begge grupper og stor sykkelfart.  
 

2) Dersom det blir mye konflikter, og evt. skjer en del trafikkulykker, mellom syklende og 
gående langs Gunnerødbrekka fra Borre til Høgskolen. Ellers beholdes dagens gang- og 
sykkelveg. 
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Systemskifte 15-1; forslag til overgang mellom dagens gang- og sykkelveg langs 
Strandpromenaden nord og nye sykkelfelt langs Strandpromenaden sør forbi havna 
 

 

 
Systemskifte 15-2; overgang mellom sykkelfelt og ny sykkelveg med fortau 
 
 
Planstatus 
Sykkelfelt ved havna tas med i pågående reguleringsplan for havneområdet. Det vil trolig 

være behov for reguleringsplaner for sykkelfelt på strekningen fra havna og nord til 
krysset med Moloveien, for tiltakene langs den gamle jernbanelinja, for tiltakene langs 
Gunnerødbrekka og ved Borre og muligens også for siktutbedringen ved Åsgårdstrand. 
 
Konsekvenser 
Sykkelfelt med fortau langs den gamle jernbanelinja vil kreve bredde ca 5 m pluss 
skråninger, men vil trolig kunne etableres innen gjeldende eiendomsgrenser. De øvrige 

tiltakene vil trolig kreve grunnerverv. 
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5.1.3. Rute 16; Fv 310 Havna nord – Strandpromenaden - Falkenstensveien – Re 
grense 
 
Strekning 
Fra rundkjøring/ kryss med Moloveien, langs Strandpromenaden, Major Wetlesens gate 

Eikveien og Falkenstenveien til Hellandveien, som følges videre til Re grense.   
Jfr. kart bakerst i rapporten. 
 
Dagens forhold 
Sykling på eksisterende gang- og sykkelveg til Bromsjordet, jfr. bilde 16-4. Sykling videre 
i blandet trafikk til lyskryss ved Bekkajordet, så på gang- og sykkelveg til Kotterød. Der 
krysses Falkenstenveien (jfr. bilde 16-2). Lokalveg følges et kort stykke til Søndre Vegge, 

så sykling i kjørebana/ på vegskulder (jfr. bilde 16-1) til Hellandveien og videre langs 

denne i blandet trafikk til Re grense.   
 
 

 
 
Bilde 16-4: Strandpromenaden sett nordvestover ved Bromsjordet 

 
 
 

 
 
Bilde 16-3: Strandpromenaden nordvestover fra Bromsjordet 

 
 

Transportfunksjon 
Hovedsykkelrute mellom Horten og Nykirke, Kopstadkrysset (ekspressbusstopp) og 
Holmestrand, og mellom boligområder i nord og arbeidsplasser langs Strandpromenaden 
og på Karljohansvern. 
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Trafikkdata 
Fv 310 Strandpromenaden ved Bromsjordet har biltrafikkmengde ca 2000 kjøretøy/ døgn 
(i 2008). Trafikk- og fartsmålinger ved Strandpromenaden 45 (GE Vingemed Ultrasound) i 
mai 2010 viser at trafikkmengden er ca 2100 kjøretøy/ døgn fra mandag til fredag og ca 
1200 kjøretøy/ døgn lørdag – søndag. Gjennomsnittsfarten er 50 km/t og 15 % av 

kjøretøyene kjører fortere enn 60 km/t. 
Fv 310 Falkenstenveien har biltrafikkmengde 8200 kjt/ døgn (2008). 
 
Det finnes ikke sykkeltellinger på strekningen. ATP-beregningene viser størst 
sykkeltrafikkpotensiale mellom Falkensten og sentrum, mindre vest for Falkensten. 
 
Sykkelulykker 1999 - 2009 

Det har skjedd 1 ulykke med lettere skade; syklist ble påkjørt på gang- og sykkelvegen 
ved Falkensten. 

 
Mål 
Sammenhengende og trygg sykkeltrase med god framkommelighet for syklister 
 

Forslag til tiltak 
 

Veg Hvor Tiltak Lengde 
tiltak 

Ansvar 

Fv310 I krysset med Moloveien Systemskifte 16-1, se 

nedenfor. 

 Vestfold 

fylkeskomm. 

Fv310 Strandpromenaden fra 
kryss med Moloveien til 
kryss med Ollebakken 
på Bromsjordet 

Beholde dagens gs-veg 
eller bygge sykkelveg 
med fortau? Langsgående 
sykkelløsning og 

kryssingstiltak over Fv 
310 fastlegges ifm. 
utvikling på Bromsjordet. 
Jfr. bilde 16-4 foran 

(1,2km) Vestfold 
fylkeskomm./ 
Arealutvikler 

Kv Strandpromenaden fra 
kryss med Ollebakken, i 

Major Wetlesens gate,  
Eikveien til Bekkajordet 

Gang- og sykkelveg? 
Løsning fastlegges ifm. 

utvikling på Bromsjordet.  
Jfr. bilde 16-3 foran     1) 

1,9 km Horten 
kommune 

Fv310 Fra Kotterød/ krysset 
med Vikveien til krysset 
med Hellandveien 

Gang- og sykkelveg på 
søndre/ venstre side    2) 
Jfr. bilde 16-1 og bilde 

16-2 nedenfor 

3,5 km Vestfold 
fylkeskomm. 
 

 

Merknader: 
1) Det bør være mest mulig direkte sykkeltrase mellom sentrum og Bromsjordet; er det 
mulig å kunne etablere sykkelveg over gravplassen? Det er viktig å få en trafikksikker 
kryssing av Fv 310 Strandpromenaden og et trafikksikkert systemskifte mellom ulike 

sykkelløsninger, dersom det blir det. 
 
2) Kryssingspunkt (over Fv 310; bilde 16-2) ved Øvremølla bør raskt sikres bedre enn i 
dag (for det vil trolig ta tid å kunne få finansiert/ bygget den nevnte gang- og 
sykkelvegen) 
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Bilde 16-2: Falkenstenveien sett nordover ved Øvremølla; det er uoversiktlig gang-/ 
sykkelkryssing ved enden av rekkverket/ støyskjermen, hvor enden også kan være farlig 
ved påkjørsel av bil. Fartsgrense 70 km/t 
 
 

 
 
Bilde 16-1: Falkenstenveien ved ”evighetssletta”. Fartsgrense 80 km/t 
 

 
 

Snitt 16-1: Prinsippskisse for gang- og sykkelveg mellom Kotterød og Nykirke. Jfr. bilde 
16-1. Fyllingsskråninger mot jordbruksareal bør muligens få slak utforming, slik at det 
både kan dyrkes helt inntil gang- og sykkelvegen og bli mer trafikksikkert. 
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Planstatus 
Det pågår planarbeid for å utvikle Bromsjordet til boliger mm. Det er viktig at dette 
planarbeidet tar med gode sykkelløsninger t/r sentrum og Karljohansvern. 
 
Det vil være behov for reguleringsplaner for sykkelfelt langs Strandpromenaden og for 

gang- og sykkelveg langs Fv 310 fra Kotterød til Hellandveien. 
 
Konsekvenser 
Tiltakene vil kreve grunnerverv.  
Gang- og sykkelveg langs Fv 310 fra Kotterød til Hellandveien vil bli kostbar. Strekningen 
som helt mangler sykkeltilbud, mellom Søndre Vegge og Skåne, bør prioriteres høyest. 
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5.1.4. Rute 17; Fv 310 Nykirke – Kopstadkrysset – Re grense  
 
Strekning 
Fra kryss med Hellandveien til Kopstadkrysset og langs gamle E 18 sørover til Re grense. 
Jfr. kart bakerst i rapporten.  

 

 
 
Bilde 17-1: Sett østover fra kopstadkrysset  
 
Dagens forhold: Gang- og sykkelveg 
 
Transportfunksjon:  

Ruta er del av hovedsykkeltransportåre mellom Horten og Kopstadkrysset 

(ekspressbusstopp) og mellom Holmestrand og Tønsberg. 
 
Trafikkdata 
ÅDT 6400 på Fv 310 til Kopstadkrysset, ÅDT 250 på gamle E18. Sykkeltrafikk; ukjent. 
 

Sykkelulykker 1999 - 2009 
Det har skjedd 1 ulykke med lettere skade; bil som kom ut fra avkjørsel og skulle krysse 
gang- og sykkelvegen kjørte på syklist på denne, i nærheten av Kopstadkrysset 
 
Mål: Trygt, sikkert, framkommelig for både gående og syklende 
 
Forslag til tiltak: Vegvisningskilting 

 
Planstatus: Kreves ingen formelle planer 

 
Konsekvenser: Kostnader/ arbeid med visningskilting 
 
Vegholder: Fv 310; Vestfold fylkeskommune. 
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5.1.5. Rute 21; Rv 19 Kirkebakken – Skoppum – Re grense 

 
Strekning 
Langs Rv 19 fra Kirkebakken – Skoppum – Re grense (og videre til Lågendalen). 

Jfr. kart bakerst i rapporten. 
Nesten hele sykkelrute 21 i Horten kommune omlegges iht. 2010.  
 
Dagens forhold: Sykling i vegbanen i blandet trafikk. 
 
Transportfunksjon: Del av lokal rute til Skoppum og regional rute til Lågendalen. 
 

Trafikkdata: Lav trafikk. Ingen sykkelulykker. 
 

Mål: Trygt, sikkert, framkommelig for både gående og syklende 
 
Forslag til tiltak: Vegvisningskilting 
 

Planstatus: Kreves ingen formelle planer 
 
Konsekvenser: Kostnader/ arbeid med visningskilting 
 
Vegholder:  
Rv 19; Staten, Fv 530; Vestfold fylkeskommune, Kommunale veger; Horten kommune 
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5.1.6. Rute 31;  Fv 705/ Fv 325 Bekkajordet – Holtandalen – Kirkebakken 

 
Strekning 
Langs Fv 310 fra Bekkajordet til Dampejordet, langs Fv 705 Holtanveien og Trimveien, og 

langs Fv715 Borreveien til kryss med rute 15 ved Kirkebakken. 
Jfr. kart bakerst i rapporten. 
 
Dagens forhold 
Sykling på gang- og sykkelveg langs hele ruta eller på sykkelveg med fortau langs en 
strekning i Holtandalen, jfr. bilder 31-1 – 31-3. Fortauet er smalt, har dårlig dekke og 
brukes sjelden.  

Det er boligområder, bensinstasjon, butikker og 2 skoler (Holtan og Granly) langs ruta og 
en del gangtrafikk, særlig nær skolene. I Trimveien er det noe parkering på gang- og 

sykkelveien. Busspassasjerer venter og går av/ på bussen i gang- og sykkelarealet. 
Det er flere uoversiktlige kryss og avkjørsler, med varierende og tildels uriktig 
vikepliktskilting og -oppmerking.  
I Holtandalen er det et dårlig dreneringsprinsipp; vann fra bilvegen renner inn på gang- 

og sykkelvegen. Det er landlige forhold sør for Tveiten til Kirkebakken. 
 
Transportfunksjon 
Hovedsykkelåre mellom nordre og søndre del av Horten by og del av hovedrute t/r 
Tønsberg. Er også skoleveg og lokalveg. 
 
Trafikkdata 

Biltrafikk: ÅDT var ca 7100 kjt/ døgn i Holtandalen (2010) og ca 9500 langs Borreveien. 
 

Sykkeltrafikk: Automatiske sykketrafikktellinger  ved Holtan ungdomsskole for 2007-09: 
 

Holtanvegen; sykkeltrafikk pr døgn
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Sykkelulykker 1999 – 2009: Det har skjedd 9 ulykker med lettere skade. Mange av 
ulykkene er i kryss/ avkjørsler. Jfr. ulykkeskart bakerst. 
 

Mål  
Sammenhengende og enhetlig trasé med god og trygg framkommelighet for både gående 
og syklister.  

 
Forslag til tiltak 
Bygge sammenhengende sykkelveg med fortau der det mange av både syklister og 
gående (for å skille fotgjengere og syklister), utbedre kryss og avkjørsler (for å få bedre 

trafikksikkerhet), forbedre drenering og forbedre drift/ vedlikehold (for å få bedre 
framkommelighet).  
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Veg Hvor Tiltak Lengde 
tiltak 

Ansvar 

Fv310 Bekkajordet -  

Dampejordet 

Sykkelveg med fortau  0,68km Vestfold 

fylkeskomm. 

Fv705 Holtanveien og 
Trimveien fra 
Dampejordet til 
kryss med 

Storgata/ 
Borreveien. 
Jfr. bilder 31-1 
og 31-2.  

Bygge fortau der det ikke finnes 
langs dagens gang- og sykkeveg. 
Forbedre dagens fortau; større 
bredde +bedre dekke. Forbedre 

drenering; egne sluk i kjørevegen, 
hindre vann å renne inn på 
sykkelvegen, sikre at det renner til 
sluk der. Få riktig vikepliktskilting 
og -oppmerking i kryss. Bygge 
busstopp i vegbanen og vente-/ 

påstigningsareal separat fra 

sykkelvegen. Forbedre drift og 
vedlikehold. Siktforbedring i noen 
kryss og avkjørsler. 

3,2 km Horten 
kommune 1) 

Fv715 Borreveien fra 
kryss med 
Trimveien til 

kryss med 
Eikveien 

Lage sykkelveg med fortau 
istedenfor dagens gang- og 
sykkelveg, for å skille gående og 

syklister og få bedre sikt i avkjørsler 

0,9 km Horten 
kommune 1) 

Fv715 Borreveien fra 
kryss med 
Trimveien til 

Kirkebakken 

Siktforbedring i, og ombygging av, 
noen kryss og avkjørsler, for 
eksempel kryss med Eikveien og 

avkjørsel ved ”Meny”-butikk. 

Sistnevnte bør også snevres inn. 
Jfr. skisse 31-4 nedenfor og 
ulykkeskart i kap. 2.4 

 Horten 
kommune 1) 

 
Merknader: 

1) Ansvaret er litt usikkert; Fom 1/1-2010 har kommunen ansvaret for gang- og 
sykkelveger langs ”gamle” fylkesveger (jfr. kap. 5.6), men fylkeskommunen har ansvaret 
for kjørebane og fortau. 
Krysset mellom Holtanveien og Falkenstensveien skal bli ombygd til rundkjøring. 
 
 

 
 
Bilde 31-1: Holtanveien sett nordover ved ”Monter”. Det foreslås å bygge fortau på høyre 
side, som vist på skisse 31-1 nedenfor. 
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Snitt 31-1: Prinsippskisse for å etablere sykkelveg med fortau der slikt mangler langs 
Holtanveien. Jfr. bilde 31-1. 
 

 

 
 

Bilde 31-2: Trimveien sett nordover. Det foreslås å etablere sykkelveg med fortau, som 
vist på snitt 31-2 nedenfor. 
 
 

 
Snitt 31-2: Prinsippskisse for å etablere sykkelveg med fortau langs Trimveien 
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Bilde 31-3: Borreveien sett nordover litt nord for ”Meny”-butikk. Det foreslås å erstatte 
gang- og sykkelvegen med sykkelveg med fortau, som i Holtanveien, jfr. snitt 31-3 
nedenfor. 

 
 

 
 
 
 
Mange kryss og avkjørsler langs Borreveien er i dag utformet slik at biler fra sideveg/ 
avkjørsel blokkerer gang- og sykkelvegen mens de venter på å svinge ut på Borreveien. 
Dette kan være trafikkfarlig og gir dårlig framkommelighet for gående og syklister. Jfr. 

bilde 31-4 nedenfor. Hekker ol. kan gi dårlig sikt og kan forsterke problemene.  
 
Syklister på gang- og sykkelveg har vikeplikt for biler på kryssende veg, men ikke for 
biler i avkjørsler, men kryss og avkjørsler kan være vanskelig å skille.  
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Bilde 31-4; avkjørsel ved ”Meny”-butikk. Utkjørende bil blokkerer gang- og sykkelvegen 
og avkjørselen er også altfor bred, med stort ”udefinert” trafikkområde. 
 
 

Det foreslås å bygge om en del kryss og avkjørsler, bla. avkjørselen vist på bilde 31-4 og 
krysset med Eikveien. (I det krysset har det skjedd en ulykke mellom syklist på gang- og 
sykkelvegen og bil som krysset denne.) 
 
Skisse 31-4 nedenfor viser foreslått utforming. 
 

 
Skisse 31-4: Prinsippskisse for utforming av kryss mellom gang- og sykkelveg og sideveg, 
syklende skal vike. Kilde: ”Sykkelhåndboka” til Statens vegvesen 
 
 
Planstatus 
Det vil være behov for reguleringsplaner for å etablere fortau langs dagens gang- og 

sykkelveg og for å ombygge kryss eller forbedre sikt i kryss/ avkjørsler. 
 
 

Konsekvenser 
Etablering av fortau, ombygging av kryss/ avkjørsler og siktforbedringer i kryss og 
avkjørsler, vil kreve grunnerverv. Øvrige tiltak kan gjennomføres på dagens veggrunn. 

 



Kommunedelplan for sykkeltrafikk 

 Horten kommune 

 
 

37 
(93) 

5.1.7. Rute 32; Fv 715 Storgata: Torget – kryss med Trimveien/ Rute 31 
 
Strekning 
Fra Torget langsetter Storgata til kryss med Trimveien (veg fra Holtandalen); ca 2,2 km. 
Jfr. kart bakerst i rapporten. 

 
Dagens forhold 
Den nordre delen (870 m lengde) er miljøgate (etablert i 1993/-94) med sykkelfelt på det 
østre fortauet, ellers gate med tosidig fortau. Jfr. bilde 32-1 og 32-2 og tverrsnitt. 
Fartsgrensa er 30 og 40 km/t, det er opphøyde gangfelt og antatt lavt fartsnivå.  
 

 
 
Bilde 32-1: Storgata sett nordover, i sentrum. Jfr. tverrsnittet nedenfor. 
 

 
 

Snitt 32-1; Storgata på miljøgatestrekningen, jfr. bilde 32-1 
 
 

 
 
Bilde 32-2: Storgata sett nordover, sør for sentrum. Her er fortauene mye smalere enn på 

miljøgatestrekningen 
 
Transportfunksjon: Reiser mellom boligområder og sentrum, adkomst, handel mm 
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Trafikkdata 
I Storgata finnes et automatisk tellepunkt for biltrafikk, og for sykkeltrafikk på østre 
fortau.  
 

Årsdøgntrafikk for biltrafikken var i tellepunktet: I 2008; 7183 kjt/døgn, 2009; 6936 kjt/ 
døgn, 2010; 6566 kjt/ døgn. Dvs. at trafikken har gått ned.  
Trafikken antas å være høyere lengre sør i Storgata 
I 1994 kjørte 35 % av biltrafikken gjennom Storgata uten opphold/ stopp for ærend i 
sentrum. Dagens gjennomkjøringsandel er ukjent.  
Det er en del busstrafikk og for det meste kantbusstopp.  
 

Automatiske sykkeltellinger for 2007-09 (se figur nedenfor). viser at det er ca 330 
syklister pr døgn i gjennomsnitt over året. Det er mer enn 600 syklister pr døgn om 

sommeren, unntatt i juli. Selv om vinteren er det 100-200 syklister/ døgn.  
Manuelle trafikktellinger i mai 2010 viser at over 90 % av syklistene sykler på fortauene, 
selv om dette ikke er konfliktfritt iht. fotgjengere og avkjørsler/ kryss. 
 

Storgata; sykkeltrafikk pr døgn
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Sykkelulykker 1999 – 2009:  
Det har skjedd 5 ulykker med lettere skade. Alle har skjedd i kryss eller avkjørsel. 

 

Mål: Trygt, sikkert og framkommelig for både gående og syklende. Mindre biltrafikk. 
 
Forslag til tiltak 
Det bør gjennomføres en trafikkutredning, i samarbeid mellom kommunen, 
fylkeskommunen og vegvesenet, for å vurdere og finne tiltak for å kunne oppnå redusert 
biltrafikk i sentrum, og vurdere konsekvensene av tiltakene. Jfr. kap. 2.4 og 4.4.  
 

Muligens bør Storgata stenges (unntatt for kollektivtrafikk, utrykningskjøretøy, 
søppelbiler mfl.) for å redusere biltrafikkmengden? Også sidegater til Storgata bør i tilfelle 
trafikkreguleres for å unngå ”trafikklekkasje” til disse.  
 
Biltrafikken må reduseres til under 4000 kjt/ døgn i Storgata før syklister flest vil føle det 
trygt å sykle i vegbanen der. Sykkeltrafikkøkning (iht. i dag) bør skje i vegbanen. Dette 

er eneste realistiske sykkelløsning her på sikt. Jfr. kap. 4.4. 
 
Sykling i vegbanen kan oppmuntres ved å fjerne sykkeloppmerkingen på fortauene og 
eventuelle skilt, samt informere om at syklister bør sykle i kjørebanen (bedre sikt, bedre 
synlighet, fartsdempende, bedre framkommelighet for syklister). Samtidig kan man tillate 
enda mer møblering og aktivitet på de brede fortauene (tilrettelegge for gangfart). 
Fartsgrense 30 og 40 beholdes som i dag. 
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Planstatus 
Dersom biltrafikken ikke kan reduseres til under 4000 kjt/ døgn, må det søkes om fravik 
fra håndbok 017 for at Storgata kan inngå i hovedsykkelnett uten å etablere sykkelfelt.  
 

Vegstenginger og trafikkreguleringer må neppe reguleres i seg selv, men det må 
gjennomføres ”prosesser” om dette. Dersom det må etableres snuplasser og andre 
arealkrevende tiltak i tilknytning til stenginger, må disse lages reguleringsplan for. 
 
Konsekvenser 
Redusert biltrafikk og bedre miljø i sentrumsområdet. Bedre forhold for gående og 
syklende. Omkjøring for biltrafikk. 

 
Ansvar: Vestfold fylkeskommune er vegholder, men det er naturlig at kommunen tar 

initiativ til trafikkutredning, som gjennomføres i samarbeid med vegvesenet og fylket. 
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5.1.8. Rute 33; Fv 713 Karljohansvern - Torget 

 
Strekning 
Karljohansvern - Fv 713 Nedre vei – Oregata - Fv 712 Storgata – Torget 

Jfr. kart bakerst i rapporten. 
 
Dagens forhold 
Gang- og sykkelveg langs Nedre vei til Fv 310 Strandpromenaden, jfr. bilde 33-1-2. 
Sykling i blandet trafikk i vegbanen i Oregata og Storgata. 30 km/t fartsgrense der, 50 
km/t i Nedre vei. Tettbebyggelse på begge sider sør for Horten videregående skole. 
 

 
 
Bilde 33-1: Nedre vei sett sørover 

 
 

 
 
Bilde 33-2: Nedre vei med kryssing av kyststien ved Hortenskanalen. Kryssing og sikt bør 

utbedres 
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Bilde 33-3: Storgata sett sørover fra krysset med Bekkegata 
 
 
Transportfunksjon: Transport mellom sentrum og arbeidsplasser på Karljohansvern, til 

idrettsanlegg, skole og til kommende utbygging på Bromsjordet. 
 
Trafikkdata: Fv 713; ÅDT 2400, Fv 712; ÅDT 3700. Sykkeltrafikk er ukjent. 
 
Sykkelulykker 1999 – 2009: Ingen sykkelulykker er registrert hos politiet. 

 
Mål: Trygt, sikkert, framkommelig for både gående og syklende 

 
Forslag til tiltak 
 

Veg Hvor Tiltak Lengde 
tiltak 

Ansvar 

Fv713 Nedre vei, 
jfr. bilde 33-
2. 

Utbedre kyststiens kryssing med bla. 
bedre siktforhold. Planskilt kryssing?  

 Horten 
kommune? 

Kv  Oregata Kommunen tenker i 2011 å prøvestenge 
Oregata like sør for krysset med 

Strandpromenaden 

 Horten 
kommune 

 

Planstatus 
Det pågår planarbeid for å utvikle Bromsjordet til boliger mm. Det er viktig at dette 
planarbeidet tar med gode sykkelløsninger t/r sentrum og Karljohansvern og sikker 

kryssing av Fv 310 Strandpromenaden for myke trafikanter. Mulig med gang- og 
sykkelveg over gravplassen? 
 
Konsekvenser: Mindre biltrafikk og bedre for myke trafikanter pga. stenging Oregata. 
 
Vegholder: Fv 713; Vestfold fylkeskommune. Oregata er kommunal veg. 
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5.1.9. Rute 34; Bromsjordet – Bekkegata – Skippergata – havna  

 
Strekning 
Fra Strandpromenaden følges Fv 310 Løkkegata, Fv 712 Bekkegata, Storgata og Fv 310 

Skippergata til Fv 310 Strandpromenaden ved havna.  
Jfr. kart bakerst i rapporten. 
 
Dagens forhold 
Først ensidig boligbebyggelse, senere tettere sentrumsbebyggelse. Ruta passerer 2 
skoler; Hoten videregående skole avd. Bekkegata og avd. Skippergata. Mye busstrafikk i 
Skippergata og trafikk til kjøpesentre. Sykling i vegbanen. 30 km/t fartsgrense. 

 

 
 
Bilde 34-1: Bekkegata sett nordvestover 
 
 

 
 

Bilde 34-2: Skippergata sett sørøstover 
 
Transportfunksjon 
Transportsykling mellom Horten nord og sentrum. Adkomst til skoler. 
 
Trafikkdata  

Fv 712 Bekkegata; ÅDT 2500, Fv 712 Storgata; ÅDT 3700, Fv 310 Skippergata; ÅDT 

3000. 
 
Sykkelulykker 1999 – 2009: Ingen sykkelulykker er registrert hos politiet. 
 
Mål: Trygt, sikkert, framkommelig for både gående og syklende 
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Forslag til tiltak: Ingen andre tiltak enn sykkelvegskilting. 

 
Planstatus: Ingen formell behandling trengs utover skiltvedtak 
 

Konsekvenser: Lettere å finne fram enn idag 
 
Vegholder: Vestfold fylkeskommune 
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5.1.10. Rute 35; Fv 707 Grønligata – Storgata 

 
Strekning: Fv 707 Grønligata fra Holtanveien til Storgata. Lengde 0,7 km. 
Jfr. kart bakerst i rapporten. 

 
Dagens forhold 
Jfr. bilde 35-1; To felt kjøreveg (bredde ca 7m) og bredt fortau (ca 3m) på nordre side, 
busstopp i kjørebana. Tosidig boligbebyggelse og noen butikker. Holtan ungdomsskole 
ligger i begynnelsen av vegen i Holtandalen. Det sykles hovedsakelig på fortauet. 
 

 
 

Bilde 35-1: Grønligata sett vestover mot Holtandalen 
 
 
Transportfunksjon 
”Snarveg” mellom Holtandalen og sentrum. Adkomst til skole. Boligveg. 
 

Trafikkdata 
Biltrafikk, ÅDT 3000. 
Gang- og sykkeltrafikk; 75 syklende og 65 fotgjengere ble talt på 1 time om morgenen 
den 12/10-2010, der bildet er tatt. 74 av disse syklet på fortauet. De fleste trafikantene 
var skoleungdom og de ferdes samlet/ blandet i grupper på fortauet.  
 

Sykkelulykker 1999 - 2009 

Det har skjedd 2 ulykker med lettere skade, i tilknytning til avkjørsler på ”Holatandal-
siden 
 
Mål: Trygt, sikkert, framkommelig for både gående og syklende 
 
Forslag til tiltak 
Ingen andre tiltak utover sykkelvegskilting.  

Etablering av sykkelfelt er vurdert, men det er ikke plass til tosidige sykkelfelt og fortau, 
uten relativt omfattende inngrep på eiendommer på sidene. Dessuten spørs det om 
skoleelever vil ”splittes” med de gående på fortau og syklende i sykkelfelt. 
De som ønsker det, kan sykle i vegbanen. 
 

Planstatus: Ingen formell behandling trengs utover skiltvedtak 
 
Konsekvenser: Lettere å finne fram enn i dag. 
 
Vegholder: Vestfold fylkeskommune 

 



Kommunedelplan for sykkeltrafikk 

 Horten kommune 

 
 

45 
(93) 

5.1.11. Rute 36; Dampejordet – Øvre Keisemark – Vestre Baarudgt + ”snarveg” 

 
Strekning 
Fra Dampejordet langs Apenesbakken, Øvre Keisemark og Vestre Baarudgt til Torget. 

Snarveg i Bassengbakken, fra Holtandalen til Apenesbakken, er også med i ruta. 
Jfr. kart bakerst i rapporten. 
 
Dagens forhold 
Gang- og sykkelveg fra bensinstasjon, med ”rotete” trafikkforhold, jfr. bilde 36-1. Ensidig, 
ca 3,5m bredt, fortau i Apenesbakken. I Øvre Keisemark først et stykke uten fortau, jfr. 
bilde 36-2, så ensidig fortau (som bytter side, og har bredde 1,5-1,8m) videre hele 

vegen. Ensidig kantparkering nesten hele vegen, med parkeringsregulering. Vestre 
Braarudgate er stengt for biler mot Storgata, har tosidige (2,5-3m) brede fortau og 

tosidig parkometer-parkering. Kjørebanebredden varierer ca 5,5 – 6,5m. Fartsgrense 30 
km/t Apenesbakken – V.Braarudgt (ca 1,9km) og 50 km/t fra V.Braarudgt til sentrum 
(0,3 km). Det er mange avkjørsler/ utganger fra boliger og til dels dårlige siktforhold ved 
disse og parkerte biler.  

 
 

 
 
Bilde 36-1: Gang- og sykkelveg fra bensinstasjon sørover til Apenesbakken 
 
 

 
 

Bilde 36-2: Øvre Keisemark sett sørover. Foreslås å etablere fortau her. 
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Bilde 36-3: Øvre Keisemark sett nordvestover 
 
 

 
 

Bilde 36-4: Bassengbakken fra Holtandalen. Foreslås utbedret 

 
 
Transportfunksjon 
Transport mellom Horten nord og sentrum, som alternativ til Mellom Keisemark/ 
Torggata, og samleveg for boligområder.  
 

Dagens og framtidig sykkeltilbud: Sykling i blandet trafikk. 
 
Trafikkdata 
Fv 710 Apenesbakken; ÅDT 1800 (lengde 623m), ved Ø.Keisemark nr.6; 620 kjt/døgn 
(2007) 
 

Sykkelulykker 1999 - 2009 
Det har skjedd 1 ulykke med lettere skade; kollisjon mellom bil og sykkel i kryss i østre 

del.  
 
Mål: Sammenhengende og trygg/ sikker sykkeltrase med god framkommelighet. 
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Forslag til tiltak 
 

Veg Hvor Tiltak Lengde 
tiltak 

Ansvar 

Fv310 Fra kryss med 
Holtanveien og 
bensinstasjon til 
kryss med 
Apenesbakken, jfr. 

bilde 36-1. 

Bygge sykkelveg med fortau, 
for å skille gående og syklende 

0,15km Vestfold 
fylkeskomm. 

Fv710 Øvre Keisemark, jfr. 
bilde 36-2. 

Bygge fortau fra 
Apenesbakken 

0,16km Vestfold 
fylkeskomm. 

Kv/ 
Privat 

veg? 

Bassengbakken; 
snarveg fra Røde 

Korshuset til 
Apenesbakken, jfr. 
bilde 36-4. 

Utbedres med 3m bredde, 
slakere stigning, vegbelysning, 

og visningskilting. Bør bli 
kommunal veg og få god drift 
og vedlikehold både sommer 
og vinter. Stenges for 
biltrafikk. 

0,18km Horten 
kommune 

Kv Øvre Keisemark og 
Vestre Braarudgt. 

Forbedre sikt 
(vegetasjonsrensk) bla ved 
kryss med Gunnerudbakken. 
Strengere parkeringsregulering 
(skilting og kontroll/ 
overvåkning) på noen 
strekninger med dårlig sikt og 

smal veg  

 Horten 
kommune 

 
Planstatus 
Det vil være behov for reguleringsplaner for å bygge fortau og utbedre Bassengbakken.  
 
Konsekvenser 

Tiltakene vil trolig kreve grunnerverv. 
Nytt fortau i Øvre Keisemark kan fjerne parkering i sving, tilby sammenhengende 
gangtilbud og ”ryddigere” forhold for både syklister og andre kjørende. 
Viktig å forbedre siktforhold for å unngå konflikter mellom syklister i vegbanen og biler 
ifm. kantparkering og avkjørsler. 
Pga disse forholdene er det ”på kanten” å anbefale vegen som hovedrute (med sykkelfart 

25 – 30 km/t). 
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5.1.12. Rute 37; Fv 670 Nykirke – Rv 19/ rute 21 ved Skoppum 
 
Strekning 
Fv 670 fra kryss med Fv 310 ved Nykirke til Rute 21 ved Skoppum.  
Jfr. kart bakerst i rapporten. 

 
 
Dagens forhold: Tettsted i Nykirke, ellers landlige forhold, jfr. bilde 37-1 nedenfor. 
 

 
 
Bilde 37-1: Fv 670 sett sørøstover 
 

 

Transportfunksjon: Transport mellom Nykirke og Skoppum, samt turrute. 
 
Trafikkdata: ÅDT 2800 ved Nykirke, ÅDT 1200 ellers. Sykkeltrafikk er ukjent. 
 
Sykkelulykker 1999 – 2009: Ingen sykkelulykker er registrert hos politiet. 

 
Mål: Trygt, sikkert, framkommelig for både gående og syklende 
 
Forslag til tiltak:  
I Nykirke bør gang- og sykkeltiltak gjennomføres iht. kommundelplanen for Nykirke. 
Ellers foreslås ingen tiltak utover sykkelvisningskilting. 

 
Planstatus: Ingen formell behandling trengs utover skiltvedtak 
 

Konsekvenser:  
Forbedringer iht. kommundelplanen for Nykirke.  
Visningskilting vil gjøre det lettere å finne fram enn i dag. 
 

Vegholder: Vestfold fylkeskommune 
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5.1.13. Rute 38; Fv 311 Raveien – Åsgårdstrand 
 
 
Strekning 
Fv 311 fra kryss med Fv 325 Raveien til Åsgårdstrand/ kyststien.  

Jfr. kart bakerst i rapporten. 
 
Dagens forhold:  
Først landlig, så en og tosidig bebyggelse før tettsted. Sykling på gang- og sykkelveg 
østover til Åsgårdstrand, sykling i vegbanen eller på fortau der. 
 

 
 

Bilde 38-1: Fv 311 sett østover 

 
 
Transportfunksjon: Reiser mellom Fv 325 og Åsgårdstrand/ kyststien. 
 
Trafikkdata: ÅDT 7500. Sykkeltrafikk er ukjent. 

 
Sykkelulykker 1999 – 2009: 4 sykkelulykker er registrert hos politiet. 
 
Vegholder: Vestfold fylkeskommune 
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5.2 Lokale sykkelruter og skoleveger 

5.2.1. Innledning 
 
Lokalnettet for sykkeltrafikk vil (iht. Statens vegvesens ”sykkelhåndbok”) være: 

 forbindelser innen og mellom boligområder  
 forbindelser til hovedvegnettet 
 tilgang til busstopp, barnehager, skoler, nærbutikker mm.  
 lokale, lite trafikkerte gater, snarveger og gang- og sykkelveger 
 veger med stor grad av trygghet og vil bli brukt av både barn og voksne 
 kjent av alle i området, slik at visningsskilting vanligvis er unødvendig. Det kan 

imidlertid være riktig å synliggjøre nettet gjennom bruk av skilt 

 som oftest kommunens ansvar 

 
Lokalruter vil bli brukt mest til ”dagligsykling” (til skole, handel, besøk, ærend, tur ol) av 
både barn, voksne og eldre. Det er da ofte større fokus på trygghet enn 
framkommelighet. 
 

I Horten har de fleste lokal- og boligveger lite trafikk og fartsgrense 30 km/t. Mange 
veger har også fortau. Nær skolene er det til dels brede fortau eller egne gang- og 
sykkelveger. Dette vil gi sikre og trygge forhold for både gående og syklende til og fra 
skolene, enten man ferdes i vegbanen i blandet trafikk eller på fortauene. 
 
Det er således ikke behov for omfattende tiltak på lokalvegnettet for å oppnå 
tilfredsstillende forhold for både gående og syklende.  

Det viktigste er tiltak som kan øke trafikksikkerheten og tryggheten. 

 
De mest aktuelle tiltakene på lokalsykkelnettet  
 fartsgrense 30 km/t og medfølgende fartsdempende tiltak, der det ikke finnes 
 siktforbedring; gjennomgang og evt. utbedring, særlig ved kryssinger 
 bilparkering; gjennomgang av dette langs vegene og P-restriksjoner der det er 

smal veg og dårlig sikt pga parkering 

 gjennomgang av veg- og fortausdekker og utbedringer ved behov 
 gjennomgang av vegbelysning og utbedringer ved behov, særlig ved kryssinger 
 ”bevisst” avkjørsels- og parkeringspolitikk  
 god/ bedre drift og vedlikehold, både vinter og sommer 
 tillate toveis sykling i envegsregulerte veger/ gater 
 

I det følgende foreslås et lokalsykkelvegnett og forbedringstiltak for gående og syklende, 
ut over de overnevnte generelle tiltakene, er nevnt.  

 
Vegholder (for lokalsykkelrutene er dette oftest kommunen) bør gjennomgå vegnettet 
grundigere enn det som er gjort her og gjennomføre nødvendige forbedringstiltak.  
 
Bakerst i rapporten og i tegningsheftet finnes kart som viser hvor rutene går. 
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5.2.2. Lokalruter med tiltak mm 
 
Tabellen under gir oversikt over lokalrutene med tiltak mm.  
 

Nr Strekning Rute-formål/ 
funksjon/ 
(biltrafikk) 

Dagens 
sykkel-
forhold 

Tiltak – ut 
over de 
generelle i 
kap. 5.2.1 

Ansvar 

a Fv 703 Arne Beckers gt (fra 

Storgata) – Herman Smiths 
gt – Utheims gt – Aschougs 
gt – kryss med Øvre 
Keisemark 

 

Samle- og 

adkomstveg for 
boligområder.  
(900 biler/døgn v 
Herman Smithsgt 

18B i 2002) 

Sykling i 

blandet 
trafikk, 30 
km/t 
fartsgrense 

 Vestfold 

fylkes-
kommune 

b Lilaasveien, fra Holtanveien, 

forbi barnehage og Lilaas 
skole, til kryss med 
Aschougs gt 

Skoleveg, boligveg 

 
(1200 biler/døgn 
ved skolen i 1997) 

Sykling i 

blandet 
trafikk, 30 
km/t 

 Horten 

kommune 

c  Apotekergata;  
Fra Storgata, krysser ”torg” 
og bussveg, til 

Strandpromenaden       1) 

Sammenbinding 
mellom Storgata 
og Strand-

promenaden og 
målpunkt med 
forretninger, kino, 
bibliotek, rådhuset 
mm 

Sykling i 
blandet 
trafikk, 30 

km/t. 
Gågate 
etableres i 
2011 

Syklister må 
sykle 
forsiktig og 

på de 
gåendes 
premisser 

Horten 
kommune 

d Fv 310 Torggata fra kryss 
med Ollebakken til Torget/ 
kryss med Storgata 

Transport 
boligområder – 
sentrum, 
boliggate, 
forretninger mm. 
 
(9500 biler/ døgn i 

2010) 

Sykling i 
blandet 
trafikk. Er 
planlagt å bli 
”miljøpriorite
rt gjennom-
kjøring” med 

30 km/t 
fartsgrense. 

Iht. plan for 
miljøprioriter
t gjennom-
kjøring 

Vestfold 
fylkes-
kommune 

e Ollebakken fra kryss med 
Ø.Keisemark – kryss 
Oregata vest for Horten 

videreg. skole 

Sammenbinding 
Ø.Keisemark – 
Strandpromenaden 

Sykling i 
blandet 
trafikk 

Fartsgrense 
30 km/t 

Øvre del; 
kommune
n. 

Nedre del; 
fylkeskom

m. 

f Prestegata – Skolegata til 
Arne Beckers gt. 

Skoleveg og 
sammenbinding 
rute a og Storgata 

(1190 biler/døgn i 
2008) 

Sykling i 
blandet 
trafikk, 30 

km/t 
fartsgrense 

 Horten 
kommune 

g Ferjegata, fra Storgata til 
Strandpromenaden      2) 

”Snarveg” mellom 
Storgata og 
Srandpromenaden 

Sykling i 
blandet 
trafikk, 30 

km/t 
fartsgrense 

Tillate toveis 
sykling i 
envegskjørt 

del øverst 
ved Storgata 

Horten 
kommune 

h Sverres gt – Pedersgata – 
Rustadgata – Langgata, fra 
Borreveien til Apotekergata 

Transportåre som 
alternativ til 
Storgata, og 

boliggate. 

(240 biler/døgn v 
Langgt.32 i 1997) 

Sykling i 
blandet 
trafikk, 30 

km/t 

fartsgrense 

Vegvisning-
skilting 

Horten 
kommune  

i Fv 701 Johan Riefs gate fra 
Storgata, via Sørbygata og 
Jernbanegata til 
Strandpromenaden 

Transport mellom 
boligområder sør 
og sentrum/ ferje. 
(åpen tunnel; 1650 

Gang-/ 
sykkelveg og 
blandet 
trafikk, som i 

Forbedre 
systemskiftet 
mellom gs-
veg og 

Vestfold 
fylkes-
kommune  
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biler/døgn 2003) 
Bil-avlastningsvei 
når tunnelen er 
stengt (4655 

biler/døgn i 2003) 

dag  sykling i 
vegbana 

j Rørestrandsveien fra 
Borreveien til sykkelrute på 
den gamle jernbanelinja 
(hovedrute 15) 

Skoleveg+adkomst 
til hovedrute 15, til 
friområde og 
nasjonal rute 1 

Sykling i 
blandet 
trafikk, 30 
km/t 

fartsgrense 

 Horten 
kommune 

k Halvdan Svartes gate fra 
Rørestrandsveien til Johan 
Riefs gate 

Transport mellom 
boligområder i sør 
og sentrum. 
(1100 biler/døgn v 

hus nr.5 i 2007) 

Sykling i 
blandet 
trafikk, 30 
km/t 

fartsgrense 

 Horten 
kommune 

l H.B.Haraldsens gt – 
Kongeveien, fra Holtanveien 
til Nordskogen skole 

Skoleveg, 
boligområde 

Blandet 
trafikk, som i 
dag  

 Horten 
kommune 

m Sølvkroneveien mfl veger fra 

Strandpromenaden til 
lysregulert gangfelt over 
Falkenstensveien v/Apenes 

Boliggate og 

transport mellom 
Apenesområdet og 
Strandpromenaden 

Sykling i 

blandet 
trafikk, 30 
km/t 
fartsgrense 

Tillate toveis 

sykling i 
envegskjørte 
Sølvkronevei
en, Sykkel-
vegvisning-
skilting 

Horten 

kommune 

n Veg over Fjugstad gård fra 
Åsgårdstandveien til 

Bakkenteigen; 2 traseer: Via 
Damgata og lenger vest 

Skoleveg og turveg Sykling på 
jordbruks-/ 

skogsveg, 
som i dag 

Vegvisning-
skilting, 

Siktforbedrin
g/vegetasjon
rensk ved 
barnehage 
lengst nord i 

Damgata, 
Sikker 
kryssing 
over Fv 325 i 
sør ved 
høgskolen 

Horten 
kommune 

bør inngå 
avtale 
med 
Fjugstad 
gård om 

at vegene 
har en 
minimum-
standard 
og er 
sykkelbare 

hele året 

o Mellom Borre/ Søndre 
Glenne og høgskolen på 

Bakkenteigen, på vestsiden 
av Fv 325 

Skoleveg Sykkelveg 
med fortau, 

jfr kap. 4.3 
mot slutten 
(pkt B) 

Ny sykkelveg 
med fortau, 

lengde ca 
0,5 km 

Horten 
kommune 

 
Merknader: 
1) Denne gata er med som lokalsykkelrute mest pga målpunktene og sentral plassering.  
Vanligvis bør man unngå å sykle i gågater, og noen steder der dette forbudt. 
2) Rute g og h går felles over en liten strekning i Ferjegata 
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5.3 Sykkelparkering 
 

5.3.1. Innledning 
I denne planen er det hovedfokus på sykkelparkeringsanlegg til fri bruk for ”hvem som 

helst”.  
 

Enhver sykkeltur starter og ender med en parkert sykkel 

 
Det er derfor et direkte forhold mellom mengden av sykkeltrafikk og antall parkerte 

sykler. 
 

Noen gode grunner til å etablere egne sykkelparkeringsanlegg med gode sykkelstativer 
alle steder der sykler parkeres: 
- bidra til en penere by, ved å sikre at syklene står ordentlig 
- signalisere at sykling er ønskelig 

- sykkelstativer under tak vil øke kvaliteten på parkeringen og holde sykkelen tørr 
- sykkelstativer inni låsbare rom, eller med overvåkning, kan minske risikoen for tyveri 
 
Uten god, organisert og tilstrekkelig sykkelparkering, kan det lett bli et rotete og 
uframkommelig gatebilde, og syklistene får dårlig image og blir et problem! 
 

5.3.2. Dagens situasjon 

Det er registrert sykkelstativ med ca 220 plasser til almen bruk i Horten by og ca 1030 
sykkelparkeringsplasser ved skolene. Ved Skoppum stasjon og kjøpesentre i utkanten av 

byen, er det ca 80 plasser. Jfr. oversikt i kapittel 10.6 og kart i tegningsheftet.  
 
Kvaliteten på sykkelstativene er stort sett dårlig; 
Vanlige problem er at stativet støtter kun hjulet, at det ikke er mulig å låse både 
sykkelramma og minst ett hjul til stativet, og at sykkelstativene snør og/eller brøytes ned 

om vinteren. 
 
Sykkelstativer under tak finnes bare ved Skoppum stasjon og noen ved Høgskolen i 
Vestfold. Sistnevnte gir svært dårlig beskyttelse mot været.  
 
Det finnes ingen almenne sykkelparkeringsanlegg som anses trygge nok for 

langtidsparkering (dag og natt).  
 
Horten kommune stiller krav til etablering av sykkelparkering ved nybygging; generelle 

krav i sentrumsplanen/ estetisk veileder, mer spesifikt i enkelte reguleringsplaner.  
 
I Horten ble gjennomsnittlig 126 sykkeltyverier meldt til politiet hvert år i perioden 2007 
– 2009. De fleste tyveriene skjer i sentrum.  

Det er ikke spesielle steder i sentrum hvor syklene stjeles, men i og rundt utestedene, og 
på vei hjem fra byen er vanlig. Mange sykler forlates der reisen ender og syklene havner 
ofte på hittegods fordi de ikke hentes av eieren. 
 
I hele Norge blir ca 15000 sykkeltyverier meldt til politiet hvert år, men i følge selskapet 
Falck, meldes bare hvert 4. sykkeltyveri til politiet. Tyveri meldes nok sjelden dersom 
sykkelen har begrenset verdi og man ikke vil få igjen noe på forsikringen.  

 
Politiet mener at gode låsemuligheter og god belysning i seg selv vil være forebyggende 
mot sykkeltyverier. Politiet mener også at Horten har forholdsvis mye sykkeltyverier i 

forhold til befolkningen. 
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Noen bilder som viser dagens sykkelparkering i Horten: 
 
 

 
 
Sykkelparkering ved Torggården: Sentral plassering, for få plasser, dårlig stativtype og til 

dels ødelagte/ ubrukelige stativ. Snør/ brøytes ned om vinteren. 
 
 

 
 
Sykkelparkering i Storgata, mars 2010. Det er viktig med tak over... 
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5.3.3. Prinsipper for plassering og utforming av sykkelparkering 

 
I Statens vegvesens håndbok 233 ”sykkelhåndboka” og i en egen rapport (nr 2007/08) er 

det tips om hvorfor, hvordan og hvor det bør være sykkelparkering. Det meste av 
innholdet nedenfor er fra disse publikasjonene, der ikke andre kilder er nevnt. 
 
Sykkelparkering bør etableres ved blant annet følgende reisemål: 
 boliger 
 skoler og utdanningsinstitusjoner 
 arbeidsplasser 

 stasjoner og bussterminaler 
 forretninger (supermarkeder, storsentre, detaljhandel og lignende)  

 service (bibliotek, legekontor, offentlige kontor og lignende) 
 kultur og fritid (parker, sportssentre, kino, teatre, kafeer og restauranter) 
 
Den ideelle sykkelparkeringen skal oppfylle følgende krav: 

 Ligge tett ved reisemålet 
 Være lett å få øye på 
 Være tilgjengelig hele året; ikke snø eller brøytes ned om vinteren 
 Ha tilstrekkelig antall plasser 
 Beskytte sykkelen mot været 
 Motvirke tyveri 
 Passe til alle typer sykler  

 Støtte både hjul og ramme  
 Være lett å bruke  

 Være lett å renholde og vedlikeholde  
 Være utformet i forhold til parkeringens varighet og formål; se tabellen under: 
 
 

Type Formål Behov 

Korttid I forbindelse med innkjøp eller 
service. Varighet opp til 2 timer, 
ofte kortere 

Stativer som er lette å bruke. Plassering 
tett ved målet og helst underveis til målet. 
Mulighet for tyverisikring ved å låse 
sykkelen til stativet. 

Dag Ved jernbanestasjoner, buss-
terminaler ol., skoler og  
arbeidsplasser. Varighet 2 – 12 
timer 

Plassering tett ved målet. Mulighet for 
tyverisikring, for eksempel ved parkering i 
et avlåst rom eller ved at den er overvåket. 
Overdekning/ tak er ønskelig. 

Natt Ved stasjoner (for sykler som 

brukes til arbeidsplassen) og ved 
boliger. Varighet minst 8 timer 

Plassering tett ved målet. Mulighet for 

tyverisikring ved at parkeringen foregår i et 
avlåst rom. Overdekning/ tak er ønskelig. 

 
 
Anbefalinger for gangavstand og tilrettelegging er vist nedenfor:  
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Figur: Anbefalinger for gangavstand og tilrettelegging 
(Kilde: Dansk Cyklist Forbund ”Cykelparkeringshåndbog”; www.dcf.dk/cykelparkering ) 

 

 
Anbefalte normer for antall sykkelparkeringsplasser: 
 

Bolig 1-3 sykkelplasser pr. leilighet/ bolig        1) 

Skole 0,7 sykkelplass pr. elev 

Bedrift 0,3-0,5 sykkelplass pr. ansatt 

Forretning og kontor Min. 2 sykkelplasser pr. 50 m2 forretning-/ kontorareal 

Kollektivterminal Vurderes særskilt 

Idrett og forlystelser 0,2-0,3 sykkelplass pr. gjest/ tilskuerplass 

  
1) Mindre for eldreboliger, litt mer for (små) student- og ungdomsboliger enn for 

familieboliger 
 

5.3.4. Forslag til sykkelparkering i Horten 
 
Tiltaksområder: 

 
A. Kommunen bør angi krav om sykkelparkering (i forbindelse med nybygging) for hele 
kommunen og ikke bare i sentrumsområdet.  

Det bør i større grad enn i dag spesifiseres krav om kvalitet (plassering og utforming) på 
sykkelparkeringen i tillegg til krav om antall plasser. 
 
B. Forbedre eksisterende sykkelparkeringsanlegg. Forslag nevnes i kap. 9.6. 

 
C. Etablere flere sykkelparkeringsplasser for korttidsparkering i sentrumsområdet. 
Bør etablere små sykkel-P-anlegg mange steder framfor få og store anlegg. 
Et forslag er å omgjøre bilparkeringsplasser til sykkelparkering. En bilparkeringsplass kan 
gi opptil 6 sykkelparkeringsplasser. Dette kan også gjøres f.eks i P-hus ved kjøpesentre. 
 
D. Standardisere type sykkelstativ; stativet ”Publicus” anbefales som standard ved 

nyetableringer. Dette stativet er mye brukt i Horten allerede (blant annet ved 
bussterminalen), det har fått høy ”score” i tester og er standard i noen andre byer. 
 

E. Etablere sykkelparkeringsanlegg som er trygge nok for langtidsparkering (dag- og natt) 
ved reisemål med slikt parkeringsbehov; stasjoner, bussterminaler, kulturtilbud (kino mfl, 
som ofte er åpne sent på kveld), arbeidsplasser, boliger, overnattings-virksomheter med 

mer.  
 
F. Foreta stegvis utbygging; starte med noen forbedringer og nybygging, men sette av 
plass til utvidelser og utvide tilbudet etter hvert som behovet oppstår, og i forkant av det. 

http://www.dcf.dk/cykelparkering
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G. Etablere flere sykkelparkeringsplasser ved busstopp for å gjøre det lettere å kombinere 
sykling og buss.  
 
H. Ved turistkontoret foreslås at sykkelturisters behov for å kunne låse inn bagasje 

kombineres med trygg langtidssykkelparkering. 
 
 
 

 
Låsbar ”park-and-ride”-sykkelparkering i Taunton, England. Foto: Alex Sully 

 
Ved slike parkeringsanlegg er det nødvendig å ha et driftsapparat og en form for 
overvåkning. 
 
 

 
”Bike Safe” sykkelparkeringsanlegg ved jernbanestasjonen i Sandnes. Dette er et norsk 
produkt; en ”karusell” med separate rom for hver sykkel. Det ytre ”huset” kan utformes 
”etter ønske”. Samme type finnes i Stavanger og Kristiansand med helt annet utseende. 
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5.4 Sykkelvegvisning 
 

5.4.1. Prinsipper for utforming av sykkelvegvisning  
 

I henhold til vegvesenets skiltnormaler skal skilt nr. 751-757 (rødbrun farge) brukes ved 
vegvisning for sykkeltrafikk. Målgruppen er syklister som er ukjent på stedet. Det er 
spesielt viktig å skilte sykkelruter som ikke følger hovedveger for biltrafikk.  

 

 
 
Skilt nr. 753; ”Tabellvegviser for sykkelrute”. Skiltet kan brukes umiddelbart foran eller 
etter kryss for å vise føringen av en eller flere sykkelruter 
 
 
Sikkerheten for de syklende må vurderes nøye og være tilfredsstillende på alle deler av 
ruta før den skiltes, inkl. der ruta krysser trafikkert veg. 

 
Den dominerende sykkeltrafikken bør kunne følge samme rutenummer over lange 
strekninger. Det bør være enhetlig tilbud (”system” og standard) over lange strekninger. 
 
Rutenummer eller rutenavn for andre ruter enn de nasjonale rutenummer (1-10) 
fastsettes av de lokale skiltmyndigheter. Det må påses at ruter som krysser kommune- 

og fylkesgrenser får sammenhengende og oversiktlig ruteidentifikasjon, og at ruter som 
ligger nær hverandre, ikke får samme rutenummer eller rutenavn 

 

5.4.2. Sykkelvegvisning i Horten 
 
Tegningsheftet inneholder bla. et forslag til sykkelvisningprinsipper i Horten.  
 

Rutenummer-system brukt i denne planen:  
Nr  Rute-type  Kriterier 

 1 – 10  Nasjonale ruter 
 11 – 30  Regionale ruter  Binder sammen byer og ”by – land” 
 31 – 50  By-hovedruter   
 

I dag finnes noen regionale ruter i Vestfold med nummer på 20-tallet 

 
Rutenummereringen i denne planen er valgt for å ha referanser til rutene. Muligens kan 
de samme rutenumrene brukes når skilting skal gjennomføres, men dette kan det tas 
stilling til senere. Det kan også skiltes med stedsnavn istedenfor rutenummer. 
Hovedsykkelrutene og noen av lokalsykkelrutene bør skiltes.  
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Bilde; Dagens sykkelvisningskilting ved Kirkebakken. 
Skilt nr. 751 (over) kan brukes i kryss for å vise retningen for en eller flere sykkelruter. 
 
 

Hovedsykkelruter i Horten: 
Oversikt over foreslåtte hovedsykkelruter er vist i kapittel 5.1.1. 
 
Rute 17 og en del av rute 16; fra Re grense i sør, via Kopstadkrysset og Hellandveien til 
Re grense i nord, inngår i en planlagt rute for rask sykling gjennom Vestfold. 

 
 

Informasjonstavler 
I tillegg til sykkelruteskilt, foreslås å sette opp informasjonstavler med informasjon til 
”fremmede” syklister om sykling i Horten kommune. Tavlene bør inneholde sykkelrutekart 
og annen sykkelturistinformasjon, og feks. mulighet for å få kart.  
 
Slike tavler foreslås oppsatt flg. steder; ved kommunegrensene, sykkelknutepunkt på 

Torget, turistkontoret ved havna, ferjkaia (t/r Moss), Skoppum stasjon, og evt. noen flere 
steder.  
Informasjonstavlene settes langs sykkelrutene og det må være areal til å stoppe trygt og 
lese informasjonen. 

 
Forslag til sykkelvisningsmål: 

 
Fjernmål: Oslo, Kristiansand 
 
Regionmål: Tønsberg, Åsgårdstrand, Larvik, Holmestrand, Moss 
 
Lokale mål: Sentrum, Skoppum, Holtandalen, Karljohansvern, Høgskolen i Vestfold,  

Kopstad, Nykirke, Falkensten 
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5.5 Tiltak for å stimulere private og offentlige virksomheter til økt sykling 

 
Det tenkes her på tiltak som kan bidra til økt sykling til og fra arbeid og i arbeidet. 

 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at i områder med et bra kollektivtilbud og 
med gratis parkering, er andelen ansatte som kjører til jobb over dobbelt så høy som der 
hvor parkeringen er avgiftsbelagt. (Transportøkonomisk institutt rapport 868/2006). 
 
Reiser i arbeid (NB! Eksklusive yrkessjåfører!), iht. reisevaneundersøkelsen 2005 fra 
Vestfoldbyene: 

- Gjennomsnittlig reiselengde i arbeid er 29 km pr reise 
- Bil brukes i over 80 % av arbeidsreisene (70 % kjører selv) 
- 7,5 % går, og 3 % sykler, i hovedsak på turer under 3 km 

 
Tiltakene nedenfor er nasjonale og internasjonale erfaringer, supplert med 
innspill i arbeidet med denne sykkeltrafikkplanen: 
 

Motivasjon 
- Støtte fra ledelsen, bla ved organisering av sykkelarbeidet,  
- Skaffe viten om dagens sykling og ønsker/ behov 
- ”Sertifisering” av virksomheter som sykkelvennlige arbeidsplasser 
- Kampanjer; Sykle til jobben, konkurranser internt eller mellom bedrifter og premiering 
av medarbeidere (månedens syklist mm) 

- Rabattordninger hos sportsforretninger 
- Sykkelomtale internt og eksternt (intranett, bedriftsavis, lokalmedia mm) 
- Kurs i å innstille og vedlikeholde sykkelen 

- ”Gulrøtter” for å sykle, feks. ekstra fritid, kilometergodtgjørelse mm  
- Oppfordre foreldre til å ikke kjøre barna til skolen, men få barna til å gå og sykle  
(dette kan gi bla. god helse, trafikksikker skoleveg og gode vaner fra ung alder) 
- Informasjon/ bevisstgjøring om aktivitet, kosthold og helse 

 
Tilrettelegging 
- Trygg sykkelparkering ved arbeidsplassen, helst innendørs og oppvarmet, og med god 
nok kapasitet 
- Gode gjestesykkelstativ plassert sentralt ved inngang 
- Garderobe med låsbare skap til klær, dusj, tørkemuligheter for våte klær 
- Opprydding av ”sykkelvrak” i sykkelstativ 

- Verksted/ reparasjonsmuligheter på jobben og mulighet for å pumpe luft 
- Tjenestesykler (også elektriske) til bruk i jobben, med logo, god kvalitet, god parkering, 
lås, regnklær, hjelm og ”system” for drift/ vedlikehold 

(feks.: Horten Industripark har tjenestesykler, elektriske sykler er utprøvd med gode 
resultater i hjemmehjelptjeneste i Danmark) 
- Kart over sykkelparkering og sykkelveger ved/ til jobben 

- Etablering av ”snar-sykkelveger” og god drift/ vedlikehold hele året 
- Kommunen (evt. flere kommuner sammen) kan ansette rådgiver innen ”smarte 
reisevaner” (bla. Bergen kommune har slike) 
- Etablere felles ”system”/ kriterier for å kunne betegne og ”sertifisere” offentlige og 
private virksomheter som sykkelvennlige arbeidsplasser 
- Bygge utleielokaler med tilrettelegging for syklister, dvs. at lokalene leveres med 
garderobeanlegg, trimrom og rom til sykkelreparasjoner for ansatte ved bedriften. (Det 

finnes flere aktører i Norge som satser på dette, feks. eiendomsutviklingsselskapet GC 
Rieber Eiendom i Bergen) 
- Parkeringsavgift for parkering av bil og/ eller reduksjon av antall bilparkeringsplasser 
ved arbeidsplassen.  
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5.6 Drift og vedlikehold og forvaltningsansvaret 
 
God drift og vedlikehold av sykkelarealer er viktig for at de syklende skal kunne komme 
fram trygt og sikkert hele året.  

Blant annet bør vegdekket være jevnt og uten hull eller løs grus, det bør ikke være 
sikthindrende vegetasjon i kryss, det bør brøytes godt om vinteren mm. 

5.6.1. Ansvarsforhold 
Den 1.januar 2010 overtok fylkeskommunene ansvaret for de fleste riksvegene i Norge 
(tidligere var dette Statens vegvesens ansvar) i tillegg til fylkesvegene som de fra før 
hadde ansvaret for. Alle disse vegene kalles nå fylkesveger.  
Det er fortsatt Statens vegvesen som får utført vedlikeholdet på alle disse vegene via 

funksjonskontrakter med ulike entreprenører.  

 
Fra 1. januar 2010 har Statens vegvesen ansvar bare for stamvegene, som i Horten er 
E18 og riksveg 19 mellom E18 og ferjekaia (ferje t/r Moss).  
 
Vegholder har ansvaret for drift og vedlikehold av både kjøreveg, sykkelfelt, fortau og 

gang- og sykkelveger langs sine veier.  
Unntak: Kommunene har (inntil annet bestemmes) ansvaret for gang- og sykkelveger 
langs fylkesveger som var fylkesveger også før 1. januar 2010. 
 
Huseierne i sentrum har, iht. politivedtektene, noen plikter for å sikre trygg ferdsel på 
fortauet forbi eget hus, blant annet renhold av fortauet og sikring mot takras. 
I Horten blir enkelte huseiere blir anmodet pr brev om å beskjære greiner/buskas dersom 

dette vokser ut over eiendomsgrensene og hindrer sikt og/eller ferdsel på vei/fortau.  

I forbindelse med feiing av gater på våren blir det ofte henstilt til at oppsittere også har et 
ansvar. 
 
På telefonnummer 175 kan trafikanter melde fra til Statens vegvesen om feil og mangler, 
dårlig brøyting med mer på vegnettet. Meldingen blir da videreformidlet til rette instans. 
Horten kommune har beredskapstelefon 97550200 i vinterhalvåret (15/11-1/4). Der kan 

meldes fra om dårlig brøyting på kommunale gater og veier.  

5.6.2. Status 
Statens vegvesen gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser blant trafikantene for å 
finne ut hva de synes om utført drift og vedlikehold på offentlige veger.  
 
Oversikten nedenfor viser resultatene for Vestfold for 2007. Resultatene gjelder nok for 

en blanding av statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, for trafikantene er neppe 

bevisst på hvilke vegkategorier man ferdes på i det daglige. 
 

 
Figur: Brukerundersøkelse om drift og vedlikehold, Statens vegvesen 2007 
 
Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger har i flere av de årlige undersøkelsene fått 

lavest karakter og anses å ikke være ”godt nok”.  
 

Statens vegvesen har en egen drift og vedlikeholdsstandard (håndbok 111, som for tiden 
er under revisjon) for vegene som de er ansvarlige for.  Kommunene oppfordres til å følge 
denne standarden, men dårlig økonomi gjør dette ofte til en utfordring. 
 
Statens vegvesen utfører jevnlig sykkelveginspeksjoner. Rapportene brukes til å få utført 
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mindre utbedringstiltak og ved prioriteringen av drifts- og vedlikeholdstiltak for øvrig. 
For eksempel ble det i 2009 utført sykkelveginspeksjon av gang- og sykkelvegen langs 
fylkesvegstrekningene Tønsberg – Kirkebakken – Holtandalen, og en del utbedringstiltak 
ble utført i 2010 på Fv 325 fra Gressbanen til Borre. 

 

5.6.3. Tiltak/ forbedringsforslag 
 
 Kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet bør samarbeide for gradvis å få 

høyere drifts- og vedlikeholdsstandard hele året på gang- og sykkelarealer. 
 

 Det foreslås at drifts- og vedlikeholdsstandarden i vegvesenets håndbok 111 bør 
praktiseres på alle hovedsykkelruter og på andre viktige/ mye brukte gang- og 
sykkelarealer. 

 
 Drifts- og vedlikeholdsstandarden bør være lik langs gjennomgående ruter, uten 

hensyn til hvilken etat som er ansvarlig vegholder.  
 

 Det må være tilstrekkelig kapasitet hos vegholder til å følge opp at fastsatt 
standard blir fulgt på vegnettet.  

 
 Det bør være samme vegholder for både kjøreveg og gang- og sykkelveg langs 

samme veg. Dette kan gi bedre samordning enn i dag av drifts- og 
vedlikeholdsinnsatsen og bedre standard/ tilbud til trafikantene. 

 
 
Merknader: 

Man kan trolig oppnå større nytte for mange brukere ved å tilby bedre drift og vedlikehold 
på det eksisterende vegnettet enn ved å bygge nye anlegg. Fordi; Nybygging vil, selv 
over mange år til sammen, bare utgjøre små lengder sammenlignet med lengden av det 
eksisterende vegnettet. 

 
Noen ”problem” ved høyere standardnivå, er det likevel at: 
- kostnadene kan bli høye (og de er årlige) 
- drifts- og vedlikeholdsstandarder legges til grunn for driftskontrakter med flere års 
varighet og avtalt standard er vanskelig (og dyrt) å endre i løpet av kontraktsperioden. 
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5.7 Andre tiltak for å få flere til å sykle 
 
 
 Sykkelutleie (bysyklene) på Skoppum stasjon for bla. studenter t/r 

Bakkenteigen 
 
 Få bedre muligheter til å ta med sykkel på buss og tog.  
 
 Opprette ”sykkelknutepunkt” på torget og ved turistkontoret, med godt tilbud 

om trygg sykkelparkering og andre servicefunksjoner for syklister.  
 

 Jevnlig lage sykkelregnskap for Horten 
 

 Skilte tursykkelruter 
 
 Etablere rasteplasser, gjerne med overnattingsmuligheter, jfr. pkt. 7. 
 

 Etablere en slags sykkelpark/ sykkelbane med trafikkrealistiske omgivelser 
for å motivere barn til mer sykling og lære dem om trafikkregler og sykling i 
trafikken.  

 
 Utbedre nasjonal sykkelrute nr 1, bla. mellom Åsgårdstrand og Horten; 

- Forbedre skilting, bla i Åsgårdstrand der man skal sykle ”bak”/ vest for 
pumpestasjon inn i skogen.  

 
- Drenering, vegdekke og visningskilting bør også forbedres i skogen mellom 

Langgrunnveien og Rørestrand camping, så traseen også kan brukes i 
nedbørsperioder. (Kommunen har fått utbedret deler av traseen (der denne var 
dårligst) med erosjonssikring mot sjøen, bedre drenering og nytt grusdekke – 
som er i groveste laget) 
 

- Forlenge nasjonal sykkelrute nr. 1 via Drammen til Oslo 
 

 

 
 
København: ”Grønn bølge” for syklister, mandag - fredag kl. 06-10, 20 km/t. 
 



Kommunedelplan for sykkeltrafikk 

 Horten kommune 

 
 

64 
(93) 

6. PRIORITERING OG GJENNOMFØRING 

Forslag til prioriteringskriterier: 
 
1. Tiltak som mange kan få nytte av og som er lette å gjennomføre 
2. Tiltak/ sykkelruter med størst potensial for økt sykkeltrafikk 
3. Trafikksikkerhetstiltak for alle syklistgrupper 
4. Tiltak (”missing links”) som mangler for å få ruter til å bli sammenhengende  

5. Forholdet mellom investerte kroner og potensiell sykkelbruk og trafikksikkerhetseffekt 
 
 
Andre faktorer som kan innvirke på prioriteringene, er muligheter for: 

 rask gjennomføring 
 samarbeid mellom mange interessenter; vegmyndigheter, offentlige og private 

virksomheter mfl. 

 stegvis utbygging 
 at planer om tiltak foreligger 
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7. SYKKELTURISME OG TURSYKKELRUTER 

Turistkontorene i Horten, Tønsberg, Sandefjord markedsfører Vestfold som sykkelområde, 
bla via felles nettsted: www.visitvestfold.com som oppdateres jevnlig. 
De arrangerer bla. sykkelturer med ulike opplevelser og noen årlige arrangement/ 
kampanjer for å få fram fordelene ved å sykle og få flere til å sykle, herunder ”Sanselige 
Vestfold”.  
 

I 2009 registrerte Visit Horten 450 besøkende med forespørsler om sykling. Antallet er 
økende. Forespørslene er bla. om sykkelkart for Horten/ Vestfold, opplevelser, 
sykkelturmuligheter og -traseer, forbindelse til Tønsberg, Moss, Holmestrand mm. 
 

Det er mange gode tursykkelmuligheter i Horten: 
 
En kort strekning av nasjonal sykkelrute nr. 1 går gjennom Horten, fra ferjekaien og 

rundt kysten til Bergen. Ruta er skiltet, men skiltingen er mangelfull flere steder. Ruta er 
avmerket på kart. 
 
Det nasjonale sykkelnettet har som oppgave å binde sammen landsdeler og vise fram 
attraktive områder både når det gjelder natur, kultur og attraksjoner. Nettet skal samtidig 
binde sammen våre største byer og gjøre det mulig å sykle fra sted til sted uten å måtte 
ut på de store trafikkerte vegene. En del av rutene er skiltet og har tilgjengelig 

informasjonsmateriale i form av kart, bøker, internettsider etc. 
 
En kort strekning av Nordsjøsykkelruta går også gjennom Horten (langs rute 1). 
Denne ruta er verdens lengste sammenhengende skiltede sykkelrute, den går gjennom 

åtte land rundt Nordsjøen og er over 6000 kilometer lang. 
Mer informasjon kan finnes på http://www.northsea-cycle.com/. 

 
Horten har også mange fine muligheter for tursykling i nærmiljøet. En del av disse er 
vist på et eget tursykkelkart i tegningsheftet. Disse rutene har varierende standard; de 
fleste er grusveger og mange går på skogsveger. 
 
Deler av kyststien er også sykkelbar. Kyststien er vist på kart, men de sykkelbare delene 
er ikke avmerket. Noen strekninger bør opprustes med bedre vegdekke og drenering.  

 
 

 

 
 
Informasjonstavle for syklister og andre besøkende. Bruneck, Italia. 

 
 

http://www.visitvestfold.com/
http://www.northsea-cycle.com/
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8. KONSEKVENSVURDERINGER 

Fylkesmannen i Vestfold uttalte bla. følgende i des.2009 ved høring av planprogrammet 
for sykkelplanen (”sitat”):  
”Når det gjelder utredninger, utløser dette planarbeidet etter vår vurdering ikke plikt til 
konsekvensutredninger beskrevet i Forskrift om konsekvensutredning av 26.06.2009”. 
 
Statens vegvesen og Horten kommune har tenkt likedan. 

 
Nedenfor er det derfor bare gjort en enkel konsekvensvurdering tilknyttet de foreslåtte 
tiltakene og det er prøvd å beskrive konsekvenser som kan ha betydning for beslutninger. 
 

Det må lages reguleringsplan for annet enn mindre tiltak innenfor dagens veggrunn.  
I videre planarbeid må det gjøres mer grundige undersøkelser og vurderinger av 
konsekvensene som de foreslåtte tiltakene vil medføre, enn det som er gjort her. 

 
Noen kilder mhp. videre undersøkelser: www.riksantikvaren.no/, www.12k.no  
 

8.1 Forhold til andre planer 

 
Dersom sykkelplanen kommer i konflikt med gjeldende reguleringsplaner, krever ikke 
dette handling (innløsning/ erstatning) før gjennomføring av tiltaket (ved regulering av 
sykkeltiltaket).   
 
Siste plan er gjeldende: Om tiltaket som ligger i kommunedelplanen ikke lar seg 

gjennomføre helt som foreslått, kan reguleringsplanen vise en variant av løsningen. 

 

8.2 Samfunnsnytte 
 
Transportøkonomisk institutt har beregnet at den samfunnsøkonomiske nytten av et 

sammenhengende gang- og sykkelvegnett i norske byer er trolig minst 4-5 ganger større 
enn kostnadene. Dette skyldes i første rekke de positive helsegevinstene. Lønnsomheten 
er høyere enn for vegprosjekter.  
 

8.3 Konsekvenser for trafikantene 

 
Foreslåtte tiltak vil gi bedre framkommelighet, sikkerhet og trygghet for myke trafikanter. 
Biltrafikken vil få noen restriksjoner. Busstrafikken anslås å få omtrent uendrede forhold 
iht. i dag.  

 

8.4 Konsekvenser for grunneiere 
 
Det vil bli behov for grunnerverv noen steder langs noen sykkelruter. Dette er beskrevet 
for hver rute. 
 

8.5 Forhold til grøntområder og fredete kulturområder (Ytre miljø) 
 

Planens formål er å bidra til mer miljøvennlig transport og bedre helse, men noen av 
tiltakene vil ha noen uønskede konsekvenser for miljøet.  
 
De fleste tiltakene som foreslås er langs dagens vegnett og i tettbygd strøk og gir små 
naturinngrep eller -påvirkninger.  

 
I videre planarbeid må det gjøres mer grundige undersøkelser og vurderinger av 

http://www.riksantikvaren.no/
http://www.12k.no/
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konsekvensene som de foreslåtte tiltakene vil gi.  
Dette bør gjøres iht. bla. Statens vegvesens veileder for utarbeidelse av ”Ytre 
miljøplan”. 
 

Miljøtema iht. den nevnte veilederen:  

1: Støy 
2: Vibrasjoner 
3: Luftforurensning 
4: Forurensning av jord og vann 
5: Landskapsbilde/ bybilde 
6: Nærmiljø og friluftsliv 
7: Naturmiljø 

8: Kulturmiljø 
9: Energiforbruk 

10: Materialvalg og avfallshåndtering 
 
Nedenfor er noen grove vurderinger tilknyttet noen av punktene over: 
 

1: Støy 
Vestfold fylkeskommune har i sak 37/09 fastlagt at bla. tiltak for gående og syklende ikke 
forutsetter utbedring av støyforholdene. 
 
5: Landskapsbilde/ bybilde 
Redusert biltrafikk i sentrum vil kunne gi bedre bymiljø. 
 

7: Naturmiljø 
Følgende steder vil det bli størst naturinngrep pga tiltakene som foreslås: 
 

Rute 15: Langs Fv 325 i Gunnerudbrekka vil det medgå noe utmark med skog, dersom 
det skal etableres fortau i tillegg til dagens gang- og sykkelveg der. Jfr. kapittel 5.1.2. 
 
Rute 16: Langs Fv 310 Falkenstenveien fra Kotterød og vestover til krysset med 

Hellandveien; Her foreslås tiltak som vil beslaglegge landbruksområder til vegformål, og 
noe fjell- og skogsterreng vil også medgå. Jfr. kapittel 5.1.3. 
 
8: Kulturmiljø 
 
Følgende er funnet via www.kulturminnesok.no (Riksantikvaren): 

 

Rute Sted Kulturminnetype Vernetype Datering Lokid. nr 
 

15 v/ Eik Gravfelt Automatisk 
fredet 

Steinalder 22210 
 

15 v/ 
Kirkebakken 

Gravminne Automatisk 
fredet 

Jernalder 61988 

16 Kotterød Bosetnings-
aktivitetsområde 

Automatisk 
fredet 

Jernalder 51130 

Lok.rute O Fogdeskogen Bosetnings-
aktivitetsområde 

Automatisk 
fredet 

Steinalder 6187 og  
2 til 

Lok.rute O Bakkenteigen Bosetnings-
aktivitetsområde 

Automatisk 
fredet 

Jernalder 75318 

Lok.rute O Bakkenteigen Gravminne Uavklart Bronse- 
jernalder 

40031 

Lok.rute O Bakkenteigen Gravminne Automatisk 
fredet 

Bronse- 
jernalder 

39746 

 
Trolig kommer foreslåtte tiltak nærmest inn mot lokid. nr 22210 og 51130. 
Rv 19 og jernbanelinja er fra før etablert gjennom eller nært inntil lokid. 22210. 
 
I videre planarbeid må Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse datert 28.06.2011 
følges opp mhp. kulturminnevern. 
 

http://www.kulturminnesok.no/
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9. HØRINGUTTALELSER OG KOMMENTARER 

Forslag til kommunedelplan for sykkeltrafikk i Horten var til høring og offentlig ettersyn i 
tiden 30.mars – 15.mai 2011. Det kom inn uttalelser fra: 
 

1. Vestviken kollektivtrafikk (VKT) 
2. Skagerak Energi 
3. Fylkesmannen i Vestfold 

4. Vestfold fylkeskommune, Horten videregående skole 
5. Vestfold fylkeskommune 
6. Horten kommune; skolesjefen 
7. Horten kommune, Miljørettet helsevern 

8. Horten kommune, Seksjon for kommunalteknisk planavdeling 
 
Nedenfor er oversikt over de innkomne uttalelsene, hovedpunkt i disse og Statens 

vegvesens kommentarer. Det er fokusert på de delene av uttalelsene som er kritiske til 
planforslaget, stiller spørsmål eller kommer med endringsforslag til dette. 
 
Konklusjoner fra høringen: 
Følgende endringer er gjort i dette reviderte planforslaget ut fra høringsuttalelsene: 
 
- Inntatt i kapittel 5.7: Forslag om å lage en slags sykkelpark/ sykkelbane med 

trafikkrealistiske omgivelser, for å motivere barn til mer sykling og å lære dem opp i 
trafikkregler og sykling i trafikken- 
(Jfr. uttalelse 7 fra Horten kommune, Miljørettet helsevern). 
 

- Inntatt i kapittel 8.5: Referanse til fylkeskommunens høringsuttalelse om 
kulturminnevern og at uttalelsen skal følges opp i videre planarbeid. 

 
- Kapittel 10.1.4 med høringsuttalelser til planprogrammet, er forbedret. 
(Jfr. uttalelse 5 punkt B3 i Vestfold fylkeskommunens administrative kommentarer) 
 
 
De enkelte høringsuttalelsene: 
 

1. Vestviken kollektivtrafikk (VKT), 13.05.2011: 
Det foreslås mange gode tiltak i kommundelplan for sykkel. Tiltak som fremmer gange og 
sykkel er også som regel til fordel for kollektivtrafikken. Kollektivtrafikk kan være et godt 
alternativ til gange og sykkel om vinteren og ved dårlig vær. VKT foreslår at gange sykkel 
og kollektivtrafikk ses i sammenheng og at kollektivtrafikken gis prioritet på linje med 

sykkel i forhold til målpunkter i sentrum. I forslaget om redusert biltrafikk i Storgata, er 
det viktig at kollektivtrafikken gis prioritet slik at bussen fortsatt får god tilgjengelighet til 

sentrum. VKT bidrar gjerne i den trafikkutredningen som er foreslått.  
 
Statens vegvesens kommentarer: 
Tas til etterretning mhp. videre planarbeid. 
 
 

2. Skagerak Energi, 07.05.2011: 
De ber om å bli kontaktet tidligst mulig ved videre planlegging og gjennomføring av de 
enkelte tiltak, i tilfelle det blir aktuelt med omlegginger/ tiltak med deres elanlegg i større 
omfang. Flytting av elanlegg må som en hovedregel bekostes av utbygger. Ved graving 
nær eksisterende kabler, må disse påvises i forkant. Det bør også tidligst mulig avklares 

om de enkelte delprosjekt skal inneholde ny vegbelysning og i tilfelle hvem som skal ha 
ansvaret for drift/ vedlikehold og dekke kostnadene. 

 
Statens vegvesens kommentarer: 
Tas til etterretning mhp. videre planarbeid innen de enkelte delprosjektene. 
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3. Fylkesmannen i Vestfold, 18.05.2011: 
De er positive til planen som virkemiddel til å forbedre forholdene for de syklende.  
Ettersom finansiering av tiltakene ikke er på plass, har planen uklar gjennomføringsevne. 
Fylkesmannen ber forslagsstiller om å ha et ekstra fokus på å bevare større 
trevegetasjon, særlig eik og andre sentvoksende løvtreslag. Fredning av misteltein 

påpekes. 
Det bør vurderes løsninger som begrenser arealforbruket av dyrket mark, uten at dette 
går utover trafikksikkerheten. Få av planens løsningsforslag ser ut til å komme i konflikt 
med jordvernhensyn, selv om planen ikke gir noen god oversikt over dette. GS-veg langs 
fv 310 på strekningen Falkensten – Nykirke (rute 16) er et av disse områdene, og 
forslagsstiller bes om å tydeliggjøre dette punktet.  
Sykkelplanen ser ut til i liten grad å koble Skoppum og Høgskolen sammen på en god 

måte fram i tid. 
Områdene rundt havna og GS-trafikken t/r Bastøfergene kan se ut til å være noe oversett 

i utredningen.  
En omregulering av et område fra næring til park/ idrettsformål ved Viulsrød på Skoppum 
er ikke tatt høyde for i planen. 
 

Statens vegvesens kommentarer: 
Uttalelsens innhold om miljøforhold og jordvernhensyn tas til etterretning mhp. videre 
planarbeid innen de enkelte delprosjektene. 
Skoppum – Høgskolen; GS-løsninger her må fastlegges i forbindelse med planer for 
utbygging nordover fra Høgskolen mot Glenne mv. Kommunen mener at det ikke er 
aktuelt med GS-trase i naturvernområdet ved Adalstjern.  
Det har vært kontakt mellom vegvesenet og havnevesenet for å samordne 

sykkeltrafikkplanen og planer for arealutvikling. 
Det nevnte området ved Viulsrød på Skoppum, faller utenfor planens detaljerte 
geografiske virkeområde. 

 
 
4. Vestfold fylkeskommune, Horten videregående skole, 12.05.2011: 
Horten videregående skole har i dag ca. 220 ansatte og ca. 1050 elever lokalisert på tre 

adresser i Horten. Skolen er opptatt av sikkerheten for sine ansatte og elever når de 
ferdes ute i trafikken og beskriver disses trafikksituasjon i dag.  
Det er vedtatt å samlokalisere Horten videregående skole i Skippergata, men også en 
alternativ lokalisering i området mellom Oregata og nordre del av Lystlunden er for tiden 
under utredning. For skolen er det derfor viktig at det i planen ikke legges begrensninger 
som vil være til hinder for en lokalisering i dette området. 

 
Statens vegvesens kommentarer: 
Tas til etterretning.  

I planforslaget foreslås ingen tiltak som kan skape problemer for skolelokalisering i 
området mellom Oregata og nordre del av Lystlunden. 
 
 

5. Vestfold fylkeskommune, 28.06.2011 
Fylkeskommunens uttalelse består av både et politisk vedtak (A nedenfor) og en 
administrativ del (B). 
 
A. Vedtak i Hovedutvalg for plan og areal i møte 23.06.11 under sak 29/11: 
“Vestfold fylkeskommune har følgende merknader til kommunedelplanen: 
 

A1. Vestfold fylkeskommune er svært positiv til at det legges til rette for å få en samlet 
plan for sykkeltrafikk i Horten kommune. Gjennomføring av tiltakene vil øke andelen som 
sykler og går, gi forbedret folkehelse og redusere klimautslippene. 

 
A2. Fylkeskommunen vil likevel påpeke at planen mangler målsettinger og prioriteringer. 
Dette er en svakhet som kommunen bør vurdere å rette opp før planen sluttbehandles.  

 
A3. Fylkeskommunen åpner for å fravike fra Håndbok 017. Dette gjelder i de tilfellene det 
kan være avgjørende for å få til sammenhengende sykkelløsninger. 
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A4. Den kommunale delen av vegnettet bør få en handlingsdel. Dette vil også være nyttig 
for fylkeskommunen ved prioritering av de ulike fylkesvegstrekningene. 

 
A5. Vestfold fylkeskommune tar konklusjonene og anbefalingene i planen til etterretning 
og vil ta dem med som innspill til arbeidet med handlingsprogram for fylkesvegnettet og 

til arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk. “ 
 
Statens vegvesens kommentarer: 
A1 og A5: Tas til etterretning. 
 
A2 og A4: Kommunen vil, etter at sykkeltrafikkplanen er vedtatt, utarbeide et eget 
handlingsprogram hvor utbyggingstakt og omfang konkretiseres.  

 
A3: Statens vegvesen anbefaler at det ved fravik fra Håndbok 017 foretas en faglig 

vurdering av den enkelte sak.  

 
B. Fylkesrådmannens administrative kommentarer og anbefalinger til 
planforslaget:  

Hensikten med disse er å gi faglige innspill til kommunedelplanen før den fremlegges til 
endelig godkjenning i kommunen.  
 
Planfaglige råd:  
B1. Når kommunedelplanen for sykkel skal innarbeides i kommuneplanens arealdel – 
arealplankartet, må kommunens utfyllende bestemmelser (vedrørende opparbeidelse av 
gang- og sykkelveier og hovednett for sykkel) justeres i henhold til det vedtaket som 

fattes av Hovedutvalg for plan og areal.  
 

B2. Fylkeskommunen imøteser henvendelse om en trafikkutredning for å utrede tiltak for 
å oppnå redusert biltrafikk i sentrum og konsekvensene av tiltakene. Det vil bli vurdert 
om Statens vegvesen som fylkesadministrasjon eller VFK’s administrasjon stiller.  
 
B3. Opplistingen i kapittel 9.1.4 (nå 10.1.4) av høringsuttalelser til planprogrammet er 

mangelfull, og det anbefales at oppsummering av høringsuttalelser redigeres på en annen 
måte ved seinere anledninger, slik at det blir enklere å finne igjen hvem og hva som er 
uttalt.  
 
B4. Det vises for øvrig til fylkesrådmannens bemerkninger i saksutredningen til 
Hovedutvalg for plan og areal om arbeidet med handlingsprogrammet til fylkesvegnettet 

og regional plan for bærekraftig arealpolitikk og at tiltak ikke uten videre kan 
gjennomføres før de har vært til politisk behandling i fylkeskommunen.  
 

 
Kulturminnevern: 
Horten har mange flotte kulturminner – både små og store. Å legge til rette for økt 
sykling hvor samtidig kulturminner og kulturmiljø kan være en del av opplevelsen – der 

dette er mulig – er svært positivt.  
 
Nyere tids kulturminner 
B5. Sykkeltrafikkplanens kapittel 5.1.2, rute 15:  
Det legges opp til å benytte den gamle jernbanelinja til gang- og sykkelvei, fra Linden 
Park til Kirkebakken.  
I området er Hortenstunnelen fredet. Borre stasjon har et lokalt vern. Så vidt vi forstår 

planen så vil ikke tunnelen eller stasjonen berøres av ny gang- og sykkelvei.  
Den gamle jernbanelinja som går fra Borre stasjon ligger bevart langs hele strekket. Vi 
kjenner imidlertid ikke hvor godt den er bevart. Det vil være positivt å kunne benytte linja 

til gang og sykkelvei, og vi anser at dette kan gjøres slik at man ivaretar kulturminnet. 
Dette innebærer at traseen ikke må endres og at opprinnelig bredde opprettholdes. 
Videre at skinner og andre jernbanerelaterte objekter bevares. Utvidelser må da gjøres 

slik at det er synlig hva som er den opprinnelige jernbanelinja. Vi tar gjerne en felles 
befaring slik at vi kan kartlegge hvordan dette kan gjøres.  
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B6. Sykkeltrafikkplanens rute 15 b:  
Det er registrert lokale kulturminner i/like ved gang og sykkelveien. Disse bør bevares når 
man detaljregulerer. Særlig gjelder dette hustufter, steingjerder, gamle veiløp og 
lignende.  
 

B7: Sykkeltrafikkplanens rute o:  
Det er registrert noen lokale kulturminner i området der gang- og sykkelvei planlegges. 
Disse bør bevares når man detaljregulerer. Særlig gjelder dette hustufter, steingjerder, 
gamle veiløp og lignende.  
 
B8: Sykkeltrafikkplanens kapittel 5.1.3, rute 16:  
Fra Kotterød til Nykirke legges det opp til etablering av ny gang- og sykkelvei. Det er 

registrert noen lokale kulturminner i området der gang- og sykkelvei planlegges. Disse 
bør bevares når man detaljregulerer. Særlig gjelder dette hustufter, steingjerder, gamle 

veiløp og lignende.  
 
B9: Sykkeltrafikkplanens kapittel 5.1.8, rute 33:  
Store deler av Karljohansvern er fredet etter kulturminneloven. Dette gjelder både viktige 

enkeltobjekter som kanalen, og hele kulturmiljøet. Se kommunedelplan for 
Karljohansvern for avgrensing av fredningsområdet. Alle tiltak som berører kulturmiljøet, 
enten rent fysisk eller visuelt må søkes Vestfold fylkeskommune. Alle tiltak som berører 
enkeltobjekter, som kanalen, vollen el skal søkes Riksantikvaren.  
 
B10: Sykkeltrafikkplanens kapittel 5.1.11, rute 36: 
Vi gjør oppmerksom på at Keisermark-området er verneverdig. For avgrensing se 

Riksantikvarens NB! Register (http://nb.ra.no/nb/by.jsf?id=31)  
 
Automatisk fredete kulturminner.  

Store deler av planen gjelder eksisterende sykkeltiltak, og disse er ikke gjennomgått i 
detalj. For de nye alternativene så er de viktigste Rute 15 og Rute 16. Under tema 8: 
kulturmiljø er det allerede fanget opp at her kan det foreligge direkte konflikt med 
automatisk freda kulturminne. I disse tilfellene er konflikten alt foreliggende ettersom 

kulturminnene er skadd ved anlegging av eksisterende vei og jernbane. 
Samfunnshensynene med både trafikksikkerhet og helseaspektet i tiltaket er stort, og den 
faglige verdien i de gjeldende kulturminnene er så redusert at det ikke vil være aktuelt å 
kreve omlegging av trase. En eventuell konflikt vil mest sannsynlig bli løst med utgraving 
for tiltakshavers regning.  
Forholdet til automatisk fredete kulturminner blir ikke endelig avklart før behandlingen av 

de enkelte regulerings- og bebyggelsesplaner eller eventuelt byggesaker. Det bør gjøres 
oppmerksom på dette i planens bestemmelser.  
 

B11. Sykkeltrafikkplanens rute 15: Det er en mulig konflikt med et automatisk freda 
kulturminne i Rute 15 – jfr vedlagt kartutsnitt.  
Rute 15 A går langs det gamle jernbanesporet. Det ligger en gravhaug (Id 51130) tett 
inntil jernbanelinja på gbnr 17/5 ved rundkjøring/Midgard historiske senter/ Birkelyveien. 

Denne konflikten må løses på mer detaljert plannivå, og kulturminnet må kartfestes slik 
at konflikt synliggjøres. (kart vedlegg 1)  
 
Videre sørover så vil omfanget av nye inngrep bli vurdert opp i mot behov for arkeologisk 
registrering. Særlig i dyrka mark lands Vestmannrød / Bakkenteigen kan det bli aktuelt 
med registreringer. Dette må vurderes når mer detaljerte planer foreligger.  
 

B12. Sykkeltrafikkplanens rute 16: Det er en mulig konflikt med et automatisk freda 
kulturminne i Rute 16 – se vedlagte kartutsnitt.  
Rute 16 A går langs Fv 310. Det ligger en steinalderlokalitet (Id 22210) inntil dagens 

veilinje. Lokaliteten er delvis undersøkt, og delvis fjernet ved bygging av vei, bolighus 
osv, men alt etter hvordan ny sykkelvei anlegges kan man komme i konflikt med dette 
kulturminnet. Denne konflikten må løses på mer detaljert plannivå, og kulturminnet må 

kartfestes slik at konflikt synliggjøres. (kart vedlegg 2)  
 
Omfanget av nye inngrep langs Fv 310 blir vurdert opp i mot behov for arkeologisk 
registrering. Særlig i dyrka mark og i enkelte strekk med skog/utmark kan det være 
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behov for arkeologisk registrering. Dette må vurderes når mer detaljerte planer 
foreligger.  
 
Kommentarer til kart: 
B13. Automatisk fredete kulturminner som ligger tett inntil eller i direkte konflikt med 

planen må markeres med R (rune-R). Alle andre større fredete lokaliteter skal merkes 
som båndlagte områder. Mye av dette er alt gjort på kommunens temakart for 
kulturminner, og det er viktig at dette er oppdatert med uthenting av kartfiler fra den 
nasjonale kulturminnedatabasen, Askeladden. Slik kartfesting vil synliggjøre direkte og 
indirekte konflikter for alle parter og så tidlig som mulig i planprosessen.  
 
B14. Automatisk fredete kulturminner - skal vises som hensynssone d); for områder som 

allerede er båndlagt.  
 

B15. Der det ligger større kulturmiljøer tett ved sykkelstiene kan man vurdere 
tilrettelegging med infoskilt knyttet til sykkelstiene. Sykkelstiene blir da kulturstier, og 
tilreisende turister, eller grupper med behov for fysisk aktivitet får slik lett tilgjenglige 
tilleggsverdier som en del av turopplevelsen, nye turtips, pustepauser osv. 

 
B16. Borre kirke: Kirkested fra middelalderen - Automatisk fredet kulturminne: 
Dersom det blir aktuelt med utviding/omlegging av sykkelsti ved Borre kirke, (kirkested 
fra middelalderen Askeladden Id 30280) så må man rutinemessig varsle riksantikvaren 
siden de er rette myndighet for disse sakene.  
 
 

Statens vegvesens kommentarer: 
B1: Dette må ivaretas av Horten kommune ved senere rullering av kommuneplanen.  
 

B2 og B4: Tas til etterretning mhp. videre planarbeid. 
 
B3: Opplistingen  er forbedret i kapittel 10.1.4 i denne planen. 
 

B5 – B12: Tas til etterretning mhp. videre planarbeid.  
 
B13 – B14: Disse forholdene anses tilfredsstillende dekket i kommuneplanen og 
tilhørende temakart og ved oppfølging via senere reguleringsplanarbeid. 
 
B15 – B16: Tas til etterretning mhp. videre planarbeid. 

 
 
6. Horten kommune; skolesjefen, 16.05.2011: 

Svært mange barn og unge sykler på fortauet langs Storgata ned mot videregående 
skoler og Sentrum skole på Karljohansvern.  
Forslaget om å dirigere/ flytte sykkeltrafikken i Storgata fra fortau til gate, vil øke risikoen 
for trafikkuhell mot bil, selv om en forsøker å få en del av biltrafikken vekk fra Storgata. 

 
Statens vegvesens kommentarer: 
Det burde vært etablert sykkelfelt i Storgata, men dette er det ikke plass til. Likevel 
foreslås at flere begynner å sykle i kjørebanen langs Storgata. Den enkelte syklist kan 
fortsatt velge om man ønsker å sykle på fortauet eller i kjørebanen (så lenge det er tillatt 
å sykle på fortau), ut fra hvor man føler seg trygg og best kommer fram dit man skal. 
 

For at økt sykling i kjørebanen i Storgata både skal føles tryggere enn i dag og ikke 
medføre økt antall sykkelulykker, er det viktig å oppnå redusert biltrafikk i Storgata i 
forhold til i dag. Det må utredes nærmere hvilke tiltak som kan bli iverksatt for å oppnå 

redusert biltrafikk. 
 
Sykkeltrafikken bør øke i kjørebanen (og ikke på fortauet) fordi: 

- Syklister vil få god framkommelighet.  
Ettersom man sykler på forkjørsveg, vil biler fra sideveger ha vikeplikt overfor syklende i 
kjørebanen i Storgata. 
Økt sykling på fortauet, vil medføre dårligere framkommelighet for både gående og 
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syklende og økt fare for trafikkulykker mellom disse partene.  
På flater og i nedoverbakke, vil det være liten fartsforskjell mellom biler og syklende, slik 
at også framkommeligheten for biltrafikken vil være bra, men i den grad økt sykling i 
Storgata kan bidra til færre bilkjørende der, anses dette som positivt. 
 

- Det vil være mer trafikksikkert enn å sykle på fortauet.  
Sykling på fortau medfører stor fare for ulykker med biler i avkjørsler og kryss. I tiden 
1999-2009 skjedde 87 % av sykkeltrafikkulykkene i Horten i kryss og avkjørsler. 
 
Erfaringsmessig vil stort antall syklister medføre redusert ulykkesrisiko for hver enkelt 
syklist. Dette skyldes trolig at bilistene blir mer vant til å legge merke til at det er 
syklende i kjørebanen. Økt sykling kan også bidra til enda mer sykling. 

 
 

7. Horten kommune, Miljørettet helsevern, 18.05.2011 
De mener at utarbeidelsen av en sykkeltrafikkplan for Horten er et viktig bidrag til å 
tilrettelegge for bedre sykkelforhold, og derigjennom bedre folkehelse. 
De støtter forslaget om å lage flere sykkelparkeringer i nærheten av bussholdeplasser. 

Det er viktig å prioritere sammenhengende sykkelvei mot utfartsårene til og fra 
nabobyene. 
Sammenhengende sykkelvei fra Horten sentrum til Kopstadkrysset og etablering av sikker 
sykkelparkering ved Kopstad krysset vil kunne fremme busspendling 
I Storgata er det mange barn som sykler, blant annet til Sentrum skole. For dem å kjøre 
på veibanen med dagens trafikktetthet er ikke en alternativ løsning. Dessuten har 
Storgata så høy ÅDT i dag at å redusere den under 4000 ville kreve omfattende tiltak 

Som tiltak for å motivere barn til mer sykling, samt å lære dem opp i trafikkregler og 
sykling i trafikken foreslår vi å lage en slags sykkelpark i kommunen. Det vi tenker på er 
en lukket sykkelbane med trafikkrealistiske omgivelser (kryss, lyskryss, skilter, 

overganger, osv.) for øving og lek, og også en annen type bane som utfordrer 
balanseferdigheter, osv 
 
Statens vegvesens kommentarer: 

Forslaget om å lage en slags sykkelpark/ sykkelbane med trafikkrealistiske omgivelser 
anses som en god ide, som er inntatt i dette reviderte planforslaget.  
Uttalelsen for øvrig tas til etterretning. 
 
 
8. Horten kommune, Seksjon for kommunalteknisk planavdeling, 09.05.2011: 

Kommunal vegmyndighet (ved Kommunalteknisk planavdeling) og kommunal 
driftsavdeling ”Drift & Anlegg” har gitt en felles uttalelse. Generelt er Statens vegvesen 
litt forundret over at Kommunalteknisk planavdeling kom med uttalelse til en plan som de 

selv har vært med på å utarbeide. Kommunalteknisk planavdeling forklarte dette med 
utilfredsstillende intern kommunikasjon i løpet av planprosessen. 
 
Horten kommune og Statens vegvesen gjennomgikk uttalelsen i møte den 20/9-11. 

Hovedpunkt fra kommunens uttalelse, og vegvesenets kommentarer, er nevnt nedenfor: 
 
1. Realisme mhp. gjennomføring 
1. kulepunkt:  
Det er ikke vist hvor det vil bli nødvendig med ekspropriasjon/ grunnerverv for å 
gjennomføre foreslåtte tiltak i sykkeltrafikkplanen. 
 

Statens vegvesens kommentarer:  
Ekspropriasjon/ grunnerverv vil bli synliggjort i reguleringsplaner som lages senere for de 
enkelte tiltakene. Dette er nevnt i sykkeltrafikkplanen. For hver av hovedsykkelrutene i 

sykkeltrafikkplanen er det angitt om det anses å bli behov for ekspropriasjon/ 
grunnerverv. 
 

2. kulepunkt:  
Sykkeltrafikkplanen gir ikke grunnlag for snarlig etablering (planlegging, prosjektering, 
finansiering, anbudsutlysning og opparbeidelse) og tilgang til nødvendige arealer for 
etablering av definerte tiltak. 
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Statens vegvesens kommentarer:  
Sykkeltrafikkplanen er en overordnet plan og har ikke som intensjon å gi grunnlag for 
snarlig gjennomføring. Foreslåtte tiltak må detaljeres, og få hjemmel til evt. grunnerverv, 
gjennom senere reguleringsplan. Jfr. kommentarene til 1.kulepunkt. 

 
3. kulepunkt:  
Sykkeltrafikkplanen kan forhindre gjennomføring av tiltak som ikke er i samsvar med 
sykkeltrafikkplanen, og dette er dårlig trafikksikkerhet. I sykkeltrafikkplanen bør det 
derfor generelt åpnes for alternative tiltak. 
Et eksempel er gang- og sykkelvegen som ble anlagt på strekningen Tollbodgata – 
Moloveien samtidig med etablering av fjernvarme. Utførelse i tråd med 

sykkeltrafikkplanen her (sykkelfelt og fortau) vil medføre grunnerverv og ta lang tid. 
 

Statens vegvesens kommentarer:  
Sykkeltrafikkplanen har som formål å gi rammer for annen planlegging og bidra til 
utvikling av trafikksikre, sammenhengende og helhetlige sykkelanlegg som kan realiseres 
ved etappevis utbygging over tid.  

Etappevis utbygging av ”alternative tiltak” som fraviker fra sykkeltrafikkplanen, bør ikke 
gjennomføres, ettersom man da neppe vil oppnå sammenhengende og helhetlige 
sykkeltiltak over lengre strekninger. Dette kan medføre dårlig trafikksikkerhet og/ eller at 
syklister i liten grad bruker tiltakene. 
 
2. Sykkelplanens løsningsforslag iht. drift og vedlikehold og trafikksikkerhet 
 

1. kulepunkt:  
Langsgående skråstilt kantstein (som foreslås på som skille mellom sykkel- og gangareal 
på sykkelveg med fortau) er ikke en trafikksikker løsning for verken syklende eller 

gående. Løsningen er heller ikke vedlikeholdsvennlig vinterstid. 
 
Statens vegvesens kommentarer:  
Med dagens viten om sykkelplanlegging er det ingen indikasjoner på at skråstilt kantstein 

ikke er en trafikksikker løsning. Iht. trafikkreglene kreves kantstein for å definere fortau 
som eget gangareal.  
Mhp. vinterdrift er det en fordel å ha en hel, bred flate som ikke er ”oppdelt” med kanter, 
rabatter, skilt osv. Slike elementer kan medføre at det vil kunne bli nødvendig med behov 
for eget utstyr til drift og/eller mer omfattende driftsinnsats (og dermed høyere 
driftskostnader) enn ved hele, brede flater. Men; dette bør kunne aksepteres for å kunne 

oppnå fordeler innen trafikksikkerhet og framkommelighet for de myke trafikantene. 
 
2. kulepunkt:  

Oppmerkingen av sykkelfelt vil ikke synes godt vinterstid og brøytekanter vil tidvis gjøre 
sykkelfeltene farlig smale. Nærheten til biltrafikken utgjør da en fare selv for erfarne 
syklister. 
 

Statens vegvesens kommentarer:  
All vegoppmerking vil kreve drift og vedlikehold for å være godt synlig. Sykkelfelt skal 
både skiltes og oppmerkes, og synligheten av slike felt avhenger da ikke av bare 
oppmerkingen. 
 
For at sykkelfelt skal fungere bra for syklister, må de være åpne/ farbare hele året og 
med god drift/ vedlikehold. Dette krever bla. at biler ikke parkerer der, at sykkelfeltene 

ryddes for snø, at det finnes snøopplag utenfor sykkelfeltene (som ikke skal brukes som 
snøopplag), at de rengjøres slik at grus/ strøsand fjernes, med mer. 
 

Likevel er det vanskelig, og kan bli kostbart, å oppnå like god vinterstandard i sykkelfelt 
som i kjørebane for biler, ettersom sykkeltrafikken ikke vil bryte ned is og snø på 
tilsvarende måte som stor/ tung biltrafikk vil gjøre det. 

 
Dette anses likevel ikke å være et vektig argument mot etablering av sykkelfelt. 
Sykkelfelt har mange gode sider, og mesteparten av syklingen utføres i 
barmarksperioden, som er lengre enn perioden med snø- og isdekke. Om vinteren er det 
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få syklister og de som sykler da er i hovedsak erfarne syklister og bruker piggdekk. Både 
biler og syklister kjører da saktere enn i barmarksperioder med bedre kjøreforhold, og det 
bør ikke bli store problemer mhp. verken trafikksikkerhet eller framkommelighet (for 
verken bilkjørende eller syklister) dersom syklister kjører i kjørebanen sammen med 
bilene, dersom langsgående sykkelfelt ikke er farbare i enkelte perioder. 

 
3. kulepunkt:  
En risikerer at uerfarne/ umodne syklister, uansett årstid, fristes til å bruke de særskilte 
sykkelfeltene i stedet for egen skjermet gang- og sykkelveg. Da vil trafikksikkerheten bli 
alvorlig svekket. 
 
Statens vegvesens kommentarer:  

Type sykkelanlegg velges ut fra sted/ omgivelser, fart og størrelse på biltrafikken, 
mengden syklende og gående, hvilke brukergrupper som forventes å bruke anleggene, 

muligheter for sikre kryssinger og gode overganger mellom sykkelanlegg mm. Foreslåtte 
tiltak i sykkeltrafikkplanen bygger på dagens viten om sykkeltrafikkplanlegging og 
trafikksikkerhet.  
 

Gang- og sykkelveger kan være bra tiltak der det er forholdsvis få av både syklende og 
gående, der det er mange ”trygghetssøkende” trafikanter (for eksempel eldre og 
skolebarn) og der det ikke er mange avkjørsler. Erfaringsmessig fører gang- og 
sykkelveger ikke til reduserte ulykkestall og ulykkene ”flyttes” fra strekninger til kryss. I 
Horten har nesten 9 av 10 registrerte sykkeltrafikkulykker i perioden 1999 – 2009 skjedd 
i kryssinger, kryss og avkjørsler.  
Syklister som ønsker god framkommelighet, kan ofte komme fram både sikrere og 

raskere dersom de sykler i vegbanen sammen med bilene eller i egne sykkelfelt, i stedet 
for på gang- og sykkelveger. 
Iht. ”Trafikksikkerhetshåndboka” til Transportøkonomisk institutt, har veger med 

sykkelfelt færre ulykker enn veger uten sykkelfelt. Antall sykkelulykker blir redusert med 
9 % på strekninger med sykkelfelt og reduksjonen er størst i kryss.  
 
Det er for øvrig et problem at man kan føle seg sikker i trafikken uten reelt å være det 

(for eksempel på gang- og sykkelveger), og at man kan ha bra trafikksikkerhet (dvs. liten 
reell risiko for å bli involvert i en trafikkulykke) selv om man kan føle seg litt utrygg (for 
eksempel i sykkelfelt).  
 
3. Sykkelplanen iht. forvaltningsreformen 
 

1. kulepunkt:  
Sykkelplanen bør utsettes inntil forvaltningsreformen er gjennomført og det er endelig 
avklart hvilke veier som blir kommunale og fylkeskommunale, selv om dette kan ta år.  

 
Statens vegvesens kommentarer:  
Dagens ansvarsforhold og eierskap for veger og gater gjelder inntil noe annet 
bestemmes.  Sykkeltrafikkplanen (og annen planlegging) bør ikke utsettes i ubestemt tid i 

påvente av eventuelle slike avklaringer. 
 
2. kulepunkt:  
De viste tiltak i planen bør være så gjennomtenkte at de med enkelthet skal kunne 
”innbakes” direkte i kommunens trafikksikkerhetsplan. 
 
Statens vegvesens kommentarer:  

Sykkeltrafikkplanen har ikke som hovedformål å skulle være en trafikksikkerhetsplan, 
men det er under arbeidet ”skjelet” til kommunens trafikksikkerhetsplan. Så vidt vi kan 
se, foreslår ikke sykkeltrafikkplanen tiltak som er i strid med kommunens 

trafikksikkerhetsplan. 
Sykkeltrafikkplanen har dessuten en lenger tidshorisont, og er mer overordnet mhp. 
detaljeringsnivå med mer, enn kommunens trafikksikkerhetsplan. 
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10. VEDLEGG: 

10.1 Planprogrammets krav til sykkeltrafikkplanen og planprosessen 
 
Horten kommune vedtok planprogrammet den 1.februar 2010. Nedenfor angis kravene til 
sykkeltrafikkplanens innhold og til planprosessen: 

 

10.1.1. Krav til sykkeltrafikkplanens innhold: 

 
 Vise dagens sykkeltilbud; stier og veier som ofte brukes av syklister, inkludert 

kystveien. 

 Forslag til visjon og mål for sykkeltrafikk i Horten i planprogrammet: 
”Det skal være trygt og attraktivt å sykle i Horten og Horten skal være den beste 
sykkelbyen i Vestfold. For store deler av befolkningen skal sykling oppleves som 
mer attraktivt enn å kjøre bil.” 

 Vise et sammenhengende, helhetlig, trafikksikkert, miljøvennlig og effektivt 
sykkelhovednett og lokalruter (naturlig nok vil rutenettet bli mest finmasket i/nær 

sentrum) 
 Vise type anlegg og hvilken side av hovedveg sykkeltilbudet skal ligge på 
 Beskrive løsninger i krysningspunkter og systemskifter 
 Vise løsninger med potensial for å tåle stor økning i sykkelbruken 
 Vektlegge sykling t/r arbeid kontra t/r skole 
 Kartlegge behov for sykkelparkering og prinsipper for sykkelvegvisning (skilt) 

 Omtale drift og vedlikehold (både sommer og vinter) med følgende prinsipp; 

høyest standard på de mest brukte traseene. Ansvaret for sykkelvegnettet 
synliggjøres.  

 Omfatte tiltak som stimulerer offentlige og private virksomheter til økt sykkelbruk 
 Baseres på Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming og håndbok 

233 Sykkelhåndboka 
 Skal gjennomføres en risikovurdering mhp. valg av løsningsprinsipper, 

konsekvenser mm for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken 

 Skal baseres på prinsippet om universell utforming (dvs. tilgjengelighet for alle), 
jfr. plan- og bygningslovens § 1-1. 

 Omtale tiltak som stimulerer offentlige og private virksomheter til økt sykkelbruk 
 Omfatte følgende geografiske områder: 

o Horten by 
o Kirkebakken og Høgskolesenteret på Bakkenteigen 

o Sykkeltraseer/ sykkelmuligheter til Skoppum (jernbanen), Åsgårdstrand 
og Nykirke 

 

10.1.2. Krav til planprosessen: 
 
- Lage kommunikasjonsplan, informere aktivt om planarbeidet, sikre medvirkning fra 
byens innbyggere mfl., legge opp til toveis kommunikasjon  

 
- Etablere arbeidsgruppe og referansegruppe som skal gi innspill til arbeidsgruppa 
 
- Innspill fra høringer og åpne møter skal registreres og vurderes, og planforslag justeres 
underveis ettersom gode innspill dukker opp 
 

- Horten kommune vedtar kommunedelplan/ sykkeltrafikkplan i oktober 2010 

10.1.3. Regionale føringer 
 
Fylkesplan for Vestfold/ Regional utviklingsstrategi (RUV) 2006-09 pkt 2:4 og 3.1 og 
Planprogram for Regional plan for styrket kollektivtransport i Vestfold 2010-2013 (2019) 
(dette planarbeidet pågår, planprogrammet ble vedtatt i okt. 2009).  
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Utdrag fra disse mhp. sykling og gange: 
- Forholdene må legges til rette for gående og syklende trafikanter, både ut fra hensyn til miljø og mosjon/ helse 
- Virkemidler for å endre valg av transportmidler må tas i bruk, særlig i byene 
- Skal sikte mot å bremse vekst i transportbehov og energibruken knyttet til transport. 
- Bidra til en reduksjon av utslipp av klimagasser fra mobile kilder i Vestfold 

 

10.1.4. Innspill ifm. høringen av planprogrammet; tema som skulle bli vurdert i 
gjennom planarbeidet: 
 
Følgende uttalelser kom inn ved høringen: 
 
1. Fylkesmannen i Vestfold 

2. Vestfold fylkeskommune 
3. Apenes vel 
4. Syklistenes Landsforening 
5. Erik Gundersen, Åsgårdstrand  
6. Jan H.Steen 
 

Synspunkter fra åpent møte 19/11-2010 er også nevnt nedenfor. 
 
Nedenfor er uttalelsene avviksfokusert (iht. planprogrammet) og sortert i 2 
kategorier (A og B) og vegvesenets (SVV) kommentarer i januar 2010 er angitt. 
 
A. Innspill til revisjon av planprogrammet 
B. Innspill om valg, prioritering og utforming av tiltak og løsninger i sykkelplanen 

 

 
A. Innspill til revisjon av planprogrammet 
 

Nr. Uttalelse SVVs merknader jan-10 

5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1+5 

- Må opplyses om sykkelplanen er med i Nasjonal 
TransportPlan 2010-19. Om ikke, bør den med 
der 
- Foreslåtte tiltak i sykkelplanen må tilknyttes 
ansvar og rangeres med tydelig prioritering i tid 
 

 
 
- Det bør opplyses hvilke strekninger/ steder som 
anses å være høyt trafikkfarlige 

 
- Planprosessen må kunne forenkles 
- Sykkelplanen må inn i kommuneplanens 

arealdel 
 

- Undersøkes og tas med i 
rev. planprogram, kap. 3.1 
- Prioritering av videre 
planarbeid og gjennomføring 
bør gjøres i egne prosesser, 
for at sykkelplanen skal få 

lang levetid 
- Tas med i nytt kap. 2.3 i 
rev. planprogram. Ulykker 
analyseres mhp. evt. tiltak 

- Ikke mulig; skal følge PBL 
- Tas med i kap. 4.4 i rev. 
planprogram (men dette er 

forutsatt) 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
4+ 
åpent 

Mål:  
- Bør i hovedplanen ha mål for økning i to trinn, 
og målet innen 2010 bør være en dobling. 

 
 
 
 
Visjon:  
- Bør være en del av visjonen at sykling for store 

deler av befolkningen skal oppleves som mer 

attraktivt enn å kjøre bil 
 
Bør medtas i planprogrammet at: 
- Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og 
gateutforming og håndbok 233 Sykkelhåndboka 
må følges ved planlegging og utforming av 

 
- Dobling til 2010 er 
urealistisk mhp. at Horten 

alt har høy sykkelandel og 
at det ikke er midler til tiltak 
nå Dvs: Bør beholde 
forslaget i planprogrammet 
 
- Tas med i pkt 3.4 i rev. 

planprogram 

 
 
 
- Er forutsatt, men tas med i 
kap. 3.5 i rev. planprogram 
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møte  hovedsykkelvegnettet 
- Høy standard på drift og vedlikehold er viktig 
for at sykling skal oppleves som attraktivt. Høy 
standard på vintervedlikeholdet bør vektlegges i 

denne sammenheng. Hovednettet for 
sykkeltrafikk bør ha en bar-veg strategi. 
 

 
-Presiseres i 
planprogrammet kap. 3.5, 
men: 

Drifts-/ 
vedlikeholdsstandard og 
prioritering av dette, 
fastlegges i prosesser og av 
aktører utenfor denne 
planprosessen 
 

3 Bør lages kart som viser eksisterende sykkelveier  
 

- Tas med i rev. 
planprogram kap. 2.1, 3.5, 
5.2 

2 - Bør tydeliggjøre nasjonale, regionale og 

kommunale føringer 
- Regionale føringer og planer bør listes opp, bla: 
Fylkesplan for Vestfold/ Regional 
utviklingsstrategi (RUV) 2006-09 pkt 2:4 og 3:1, 
og: 
Planprogram for Regional plan for styrket 
kollektiv-transport i Vestfold (dette planarbeidet 

pågår);  
- fremme miljøvennlig transport, redusere utslipp 
av klimagasser 
- redusere transportbehov og energibruk til 
transport 
- tilrettelegge for mer fysisk aktivitet og bedre 

helse 
- bør synliggjøre hvilke aktører som har ansvar 
for sykkelvegnettet i kommunen og hva dette 
ansvaret innebærer. Jfr. forvaltningsreformen 
fom. 2010 

- Gjøres i kap. 4.2 i rev. 

planprogram 
- Tas med i kap. 4.2 i rev. 
planprogram 
 
 
 
- Sykling og sykkelplanen 

har de samme formålene og  
virkningene som nevnes  
her 
- Tas med i rev. 
planprogram kap. 3.5 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1+ 
åpent 
møte  
 

- Det er ikke behov for konsekvensutredning (KU, 

iht. forskrift om dette) i forbindelse med 
planarbeidet  
- Bør ta med målsetning om barn og unges bruk 
av sykkel t/r skole 
- Bør heve ambisjonsnivået og satsingen når det 
gjelder omfang og sikkerhet for barn og unge på 
sykkel t/r skole 

 
- Bør ha større grad av involvering/medvirkning 
fra skolene i planprosessen 
 

- Tas til etterretning 

 
- Tas med i rev. 
planprogram 
   Kap. 3.4, og: 
- Nasjonale mål tas med i 
kap. 3.4. Men: Dette skal bli 
en sykkel-, ikke 

trafikksikkerhetsplan 
- Tas med i kap. 6.1 i rev. 
planprogram 
 

Åpent 

møte  

- Bør involvere arbeidsplasser for å få data om 

dagens sykling og få flere til å sykle 
- Hele kommunen bør tas med i sykkelplanen 
 
 
 
 
- Bør samarbeide med fylkeskommunen ifm. 

folkehelseplan som er til høring 
 

 
 
- Samordning og helhetstenking er viktig 
 

- Tas med i kap. 5.2 i rev. 

planprogram 
- Ikke mulig innen 
budsjettet for planarbeidet. 
Planlagt planomfang er som 
i Sandefjord og vil gi bra 
nytte for brukerne  
- Tas med i kap. 4.2 i rev. 

planprogram. 
Fylkeskommunen er 

kontaktet, evt. samarbeid vil 
bli vurdert i fellesskap 
- Presiseres i kap. 3.5 i rev. 
planprogram  
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B. Innspill om valg, prioritering og utforming av tiltak og løsninger i 
sykkelplanen 
 
Sykkeltrafikkplanen foreslår løsning for noen av innspillene, noen er utført, andre må 
oppfølges når det kan finnes midler til gjennomføring. 

 

Nr. Uttalelse SVVs merknader 

5, 6 Ønsker å få prioritert fortsettelse av sykkelstien 
fra vestre Sande/ Møllerdammen til Skoppum 

stasjon. Bør behandles politisk i kommunen 
innen 2010  
 

Her er planlagt gang- og 
sykkelveg på det gamle 

jernbanesporet. Dette ligger 
inne i kommunens planer, 
men finansieringen er ikke 
avklart. Vegvesenet og 
kommunen har hatt møte 

for å diskutere 
finansieringen 

5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 
+åpent 
møte  

- Sykkelveg 1 og Kyststien bør samordnes fra 
Horten og sydover 
- Traseen bør få en minimumsstandard og være 
framkommelig gjennom hele året 
- Et lokalt organ må tillegges ansvaret for drift 
og vedlikehold av traseen 

- Gang- og sykkelveg (GS-veg) Langgrunn – 
Rørestrand må opparbeides snarest. Bør 
prioriteres innen 2010 av kommunen. Bør 
supplere planlagt trase på jernbanesporet 
- Bør snarest opparbeide sykkeltrase fra 
gjestehavna til Rema 1000 

- Sykkelsti-løsning ved rundkjøringen på Borre 
er trafikkfarlig og må forbedres 
- Gårdsveien gjennom Fjugstad (Damgt. – Rv 
19) bør opprettes som GS-snarveg og 
vinterbrøytes 
- Borre – Horten (på gml. jernbanelinje); må 
snarest starte planarbeid og ha høy prioritet 

mhp. gjennomføring 
 

- Innspillene vil bli tatt med 
og vurdert i det videre 
planarbeidet  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Planarbeid er i oppstart-
fasen 

3 - Falkenstensveiens sykkelvei ned til sentrum 
har enkelte høye fortauskanter (v Kiwi) 
- Sykkelveien fra Pluggen i Indre havn til 
roklubben burde hatt belysning (man blendes av 

belysning ved Gecom og andre bedrifter) 
- Er også blendende effekt på vei langs kanalen 
sørover (pga lyskaster fra fiskebåten " Hauken") 
- Sykkelveien til Åsgårdstrand kunne vært 
utbedret på et strekke hvor det er mye løs grus 
- Noen steder kan det være vanskelig å forstå 

skiltingen (sykkelvei nr 1) 
- Snø brøytes ofte over på sykkel/gangvei slik at 
den blir uframkommelig en stund. Særlig ved 
busslommer  
 

- Innspillene vil bli tatt med 
og vurdert i det videre 
planarbeidet. 
Forhold som angår drift og 

vedlikehold vil bli formidlet 
til de ansvarlige for dette 

1 - Bør fokusere sterkere på konfliktpunktene 

biltrafikk v. syklende og fotgjengere v. syklende 
som del av risikovurderingen. Spesielt faren for 

konflikt mellom den såkalte transportsyklingen 
og fotgjengere 
- Mulighetene for god framkommelighet for 
brann- og redningskjøretøyer bør ivaretas i den 

fysiske planleggingen 
- Hensynet til universell utforming må ivaretas i 
det forestående planarbeidet 

- Innspillene vil bli tatt med 

og vurdert i det videre 
planarbeidet 
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Åpent 
møte 
19/11-
09 

- Storgata - sykkelløsninger; avkjørsler/ kryss er 
problematiske og det er konflikter gående-
syklende 
- Falkensten - Nykirke; mangler sykkeltrase på 

mye av strekningen 
- Borreveien/ Torggata; er utrygt å sykle "Meny" 
- Horten sentrum 
- Sykkel-utleie/ -lån på Skoppum st.; ønskelig 
- Viktig med gode sykkelmuligheter mellom 
høgskole Bakkenteigen - jernbanest Skoppum 
(snarvei gjennom skogen der), og mellom 

lokalsentra 
- Sykkelheis opp Gunnerudbrekka; ønskes 
- Forbedre/ opparbeide "missing link" Skoppum 

-Vassbonn, i kanten av dyrket jorde 
- Viktig; Bedre drift og vedlikehold av GS-
traseer 

- Årlige sykkeltraseinspeksjoner 
 
 
- Kampanjer for å få folk til å sykle mer 
 
- Sykkelkart ønskes, bla fra Turistkontoret 
 

- Innspillene vil bli tatt med 
og vurdert i det videre 
planarbeidet 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Må tilpasses tilgjengelig 
kapasitet og prioriteringer i 

fylkeskomm. og vegvesenet 
- Vurderes senere. Først bør 
et bra sykkeltilbud etableres 
- Vil bli vurdert i det videre 
planarbeidet  
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10.2 Suksessfaktorer for å få flere til å sykle 
 
Noen erfaringer nasjonalt og utenlands: 
 

 Politisk og administrativt mot og vilje til å prioritere de myke trafikantene og 
at dette opprettholdes over tid 

  
 Klare mål og strategier med god politisk/ administrativ forankring 
  
 Tydelig ledelse, sterkt mandat, god organisering  
  

 En arealbrukspolitikk som legger til rette for sykling, fortetting og en 
”kompakt” by 

 
 Samle, utvikle og spre kunnskap om miljøvennlig bytransport i stat, fylker og 

kommuner og samhandling mellom aktørene 
 

 Lage god sykkeltrafikkplan som følges opp av strategi med prioriteringer og 
bevilgninger til planlegging og gjennomføring 

  
 Klare lover og trafikkregler, som kan forstås og følges enhetlig 
  
 Planlegge i et 20–års perspektiv 
  

 ”Tenk bil”; Etabler sammenhengende, helhetlig, attraktivt sykkelvegnett 
som er raskt, trygt og bekvemt 

  
 Etabler tilhørende infrastruktur (sykkelparkering, vegvisning mm.) og utbygg 

sykkeltilbudet før, eller parallelt med, utbygging for bil 
  
 Bilrestriktive tiltak, feks. parkeringsrestriksjoner og ”ta” bilarealer til annet 

  
 Tenk helhetlige transportløsninger; Viktig å se på muligheter for: 

 
 Redusere fart  
 Færre parkeringsplasser for biler, flere for sykler 
 Enveiskjøring, og mulighet for toveis sykling i envegskjørte veger 

 Vegprising/ bomring 
 Omfordeling av vegarealet 
 Skille trafikantgrupper; egne tilbud til gående – syklende - bilkjørende 

 Utbedre problempunkter 
 ”Korteste veg” for syklende mellom viktige målpunkt 
 Syklistene bør kunne ferdes i hovedgatene og ikke henvises til sidegater; 

dette gir prioritet til dem i de mest attraktive arealene 

 Øke kollektivandelen 
 God informasjon og skilting 
 Lettvint kunne kombinere kollektivtrafikk og sykkel 

 
 Parallelt med at sykkeltilbudet bygges ut, må det drives med informasjon, 

profilering, opplæring, holdningsskapende arbeid og kampanjer 
  

 God drift og vedlikehold av sykkelanlegg, hele året 
  
 Skaffe måleindikatorer, måle resultatene som oppnås, evaluere disse, 

gjenta det som gir gode resultater og lære av det som er gjort 

 
Som man ser, kreves adskillig i tillegg til en sykkeltrafikkplan som denne, som foran er 
merket med rød skrift. 
Men; en sykkeltrafikkplan er et viktig skritt på vegen for å oppnå mer sykling. 
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Kilder bla:   
Cycling England, Sykkelsatsing i København, Stockholm og Trondheim, Houten, 
Statens vegvesens sykkelstrategi for Region sør, Nasjonal sykkelkonferanse i Bergen 
2010 mm 
 

 
 

 
 
Sykling i København.   Foto: Lene Stenersen, Statens vegvesen 
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10.3 Data om dagens situasjon 

 

10.3.1. Sykling i Horten i dag 

 
I mai 2008 gjennomførte en del medarbeidere i Statens vegvesen Region sør og Horten 
kommune et ideseminar for å se på hvilke utfordringer og kvaliteter Horten har som 
sykkelby i dag, hva vi ønsker å oppnå med en sykkelplan og hvilke fallgruver vi må unngå 
og hvilke aktører som bør involveres i arbeidet for å oppnå et best mulig resultat. 
Her følger en oppsummering av innspillene: 

 

Vi ønsker å oppnå: 
 Løfte gjennomgående kvalitet i tilbudet  
 Lage helhet og sammenheng 
 Binde sammen bydelene; i dag mangler sammenhengende sykkelvegnett 
 Lage sykkelplan som ser helhet, har sammenhengende ruter og gode/sikre 

kryssinger 
 Lage løsninger som kan kombinere transportsykling og fritidssykling 
 Lage krysninger og systemskifter som blir sikre og gjenkjennbare 
 Skille tilrettelegging og skolesykling vs. transportsykling 
 Raske ruter for erfarne syklister, trygge ruter for yngre/eldre syklister 
 Skille fotgjengere og syklister i bynære strøk, med særlig vekt på 

kryssingspunkter 

 

Dette er bra med å sykle i Horten: 
 Kompakt by med korte avstander og konsentrert bebyggelse. (Dette bør gi 

muligheter for økt sykkelbruk) 
 Mange syklister  

 Hovedsakelig lett og flat topografi 
 Tett rutenett av veger, lett å finne parallelle veger og lokalgater som egner seg 

for sykling uten spesielle tiltak 
 Fint og parkmessig miljø i byen  
 Mange fine tur- og sykkelruter og muligheter like utenfor sentrum i attraktive 

naturområder. Nærhet til sjøen og fine kulturkvaliteter 

 Godt grunnlag i eksisterende gang- og sykkelanlegg 
 Fine og varierte opplevelser langs nasjonal sykkelrute nr.1 
 Bra sykkelmuligheter mellom Horten og Tønsberg 

 

Dette er mindre bra med å sykle i Horten: 
 Mangler sammenhengende hovedsykkelnett, bla. Falkensten - Nykirke 
 Mye blandet trafikk (gang/sykkel; særlig i sentrum er det konflikt og trangt) 
 Mange systemskifter og vanskelige kryssinger 
 En del sykkellenker mangler, særlig for transportsyklister 
 Behov for å utbedre en del kryss 
 Behov for å rydde opp i lesbarhet 
 Mange steder, særlig i Storgata og Torggata, er det smale vegtverrsnitt, som gjør 

det vanskelig å få til gode løsninger 
 Storgata-sykkelløsninger er problematiske, bla ifm. avkjørsler og kryss 
 Skilt for sykkelvegvisning mangler flere steder 
 Mangler sykkelløsning for Strandpromenaden ved havna 
 Manglende lenke langs riksveg 19 Hortensveien, langs fylkesveg 666 til Skoppum 

og langs Fv 310 Torggata; føles utrygt å sykle der t/r Horten sentrum 
 Dårlig drift og vedlikehold av gang- og sykkelarealer 

 

10.3.2. Hvorfor reiser man? 

 
Tallene under er fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 (Aggregerte data for 

fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest- og Aust Agder): 
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Reiser i forbindelse med fritid   29 % 
Arbeidsreiser     27 % 
Handelsreiser    20 % 
 
Skolereiser og arbeidsreiser (til sammen 30 %) er interessante fordi de foretas svært 

regelmessig og ofte i rushtiden når det oppstår kapasitetsproblemer. 
 

 
Turer til og fra arbeid: 

 
I Vestfoldbyene er gjennomsnittlig reiselengde til arbeid 15,7 km. Det reises lengst med 
tog og fly, men det er liten andel av disse reisene. Se figurer; 

 

 
 

 
 

Figurene viser at: 
- bilen er dominerende reisemiddel  
- for arbeidsreiser innen kommunen, er Horten er den Vestfoldbyen som har høyest andel 
reiser til fots, per sykkel, tog og buss, og lavest andel med bil 
- ca 50 % av reisene til arbeid innen Horten foregår til fots eller pr sykkel  
 
 

Skolereiser: 
(Vestfoldbyene utenom Holmestrand, iht. reisevaneundersøkelsen 2005) 

 

 

Reisemåte Grunnskole >13år Videregående Høyere utd. 

Går/ sykler 50 % 50 % 35 % 

Buss 25 % 13 %  

Bilfører/ -passasjer 20 % 25 % 50 % 

Tog   10 % 

 

 

10.3.3. Hvordan reiser man? 

 

Bilen er dominerende reisemiddel. Dette gjelder både for alle reiseformål samlet, som vist 
under, og for reiser til arbeid (figurene foran). Men Horten er likevel den Vestfoldbyen 
som har mest miljøvennlig transportmønster, med høyest andel kollektivtrafikk og andel 
gående og syklende, og lavest bilandel. 
(har ikke data for Holmestrand). 
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Reisemiddelfordeling %
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Reisemiddelfordeling for Vestfold    Kilde: SSB, 2005 

 
 

Sykkelandelen for de aktuelle byene er (jfr. figur over) 
 
 Horten   9,5 % 
 Tønsberg  7,3 % 

 Sandefjord  4,4 % 
 Larvik   5,9 % 

 
Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (RVU) 2005 viser at fire av fem personer i 
Vestfoldbyene har tilgang til sykkel. 
 

10.3.4. Hvor reiser man? 

 
Ca 84 % av reisene som starter i Horten, ender innen kommunen. Tønsberg er det 
viktigste målpunktet utenfor kommunen. Se figuren nedenfor. 
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Geografisk fordeling for reiser som starter i Horten 

 
For bilførerturer, er bildet det samme, men da ender hhv 76 % av reisene i Horten og 12 
% i Tønsberg. 
Dette er naturlig, ettersom gange og sykkel i mindre grad er aktuell reiseform for lange 
reiser. 

 

10.3.5. Hvor langt reiser man? 

 
Figuren under viser at man går mest på turer under 1 km. Bilen dominerer for lengre 
turer, og mer desto lengre reisen er. 

 

 
Sammenheng mellom turlengde og reisemåte i Vestfoldbyene. Kilde: RVU 2005 

 

10.3.6. Hvorfor sykler man og hvor mye?  

 
En spørreundersøkelse i ”sykkelbyene” Kongsberg, Sandefjord, Notodden, Grimstad, 

Mandal, samt i Larvik, viser at det i gjennomsnitt sykles 2,9 km pr. dag. 
Sykkelformålene er vist på figuren nedenfor. 
(Undersøkelsene ble gjennomført av Sintef i 2006 og i 2008 og av Transportøkonomisk 
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institutt i 2010.) 
 
Tilsvarende data finnes ikke for Horten, men det er ikke urimelig å anta at sykkelbruken 
er tilsvarende her som i de andre byene. 

 

 
Sykkelbruk etter formål  
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10.4 Grunnlag for utforming og standard 

10.4.1. Syklistgrupper 

 
Syklister er juridisk å regne som bilister. Syklister finnes i alle aldersgrupper og har ulike 
reisevaner og behov. Flg. inndeling av syklistene blir ofte benyttet: 
 
Arbeidsreisende består av voksne og ungdom på veg til arbeid eller høyere utdanning/ 
videregående skole. Denne gruppen kjennetegnes ved faste reisetider og faste reisemål. 
Aktuelle sykkelruter for arbeidsreisende er ofte sammenfallende med hovedvegnettet inn 

mot sentrum. Kravet til sykkelnettet er kortest mulige ruter tilrettelagt for høy hastighet.  
 
Skolebarn sykler oftest lokalt i nærhet til skole og bolig. Disse reisene er også tids- og 

stedsbundet, men noe forskjøvet i tid i forhold til arbeidsreisende. Deres behov er 
trafikksikre gang- og sykkelareal med minst mulig kontakt med biltrafikk. 
 
Fritidssyklende sykler utenom rushtid og har både lokale og mer fjerntliggende reisemål. 

Denne gruppen ønsker komfort, trygghet og god fremkommelighet. Som typiske 
fritidssyklende regnes ungdom til/fra idrettsaktiviteter, eldre syklister og familier på 
helgetur. 
 
Treningssykling blir stadig mer utbredt. Treningssyklistene sykler raskt og ønsker god 
framkommelighet. De bør oftest sykle i vegbanen sammen med bilene og ikke på arealer 

sammen med gående eller sammen med ”trygghetssøkende” syklister som skolebarn og 
eldre. 
 

Ut fra overnevnte er det ikke mulig å finne ett sykkelanlegg som kan dekke behovene til 
alle de nevnte gruppene alle steder; man må velge hvem som skal prioriteres. 
 

10.4.2. Generelle prinsippløsninger for sykkelvegnett 

 
Valg av hovedprinsipp for gående og syklende vil ha stor innvirkning for trygghetsfølelse, 
trafikksikkerhet og framkommelighet, og om man velger å gå eller sykle framfor å bruke 
bil.  
 
Dette kapittelet omtaler kort ulike utformingsprinsipper og er tatt fra vegvesenets 
håndbøker der annet ikke er nevnt. 

 
Det er utviklet en firetrinnsmetodikk for å unngå dyre investeringer dersom utfordringene 

i trafikksystemet kan løses effektivt gjennom mindre kostbare tiltak. 
 
Firetrinnsmetodikken er en systematisk arbeidsmetode som følger opp rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. De fire trinnene i 

analysemetodikken er: 
1. Tiltak som påvirker transportbehovet og valg av transportmiddel 
2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende vegnett og kjøretøyer 
3. Mindre ombygginger 
4. Nyinvesteringer og store ombygginger 
 
Dette er konkretisert slik mhp. å etablere en sykkelvennlig infrastruktur (Kilde: 

Organisasjonen ”Cycling England” og det engelske transportdepartementet): 
1: Trafikkreduksjon 
2: Redusert fart 

3: Utbedring av enkeltpunkt 
4: Trafikkreguleringer på dagens vegnett 
5: Egen, fysisk sykkeltilrettelegging 
 

Dvs. at mange tiltak bør vurderes før man begynner å vurdere og evt. bygge ut 
egne sykkelanlegg. 
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De vanligste prinsippløsningene for langsgående gang- og sykkeltrafikk er beskrevet i 
kap. 4.4.3. 
 
 

Valg av løsning henger også sammen med biltrafikkmengder og fartsnivå, som vist i 
figuren nedenfor: 
 

 
 
Løsninger for sykkeltrafikk Kilde: Håndbok 233 ”Sykkelhåndboka”, 2003 
 

 
Generelt kan det sies at ved stor biltrafikk og høy fart er gang- og sykkelveg eller 
sykkelveg med fortau mest velegnet (eks. 14000 – 20000 kjøretøy/ døgn og 50 km/t eller 
høyere), mens sykkelfelt i kjørebanen anbefales ved lavere trafikkmengder og 
fartsgrenser (eks. 4000 – 12000 kjt/ døgn og 50 km/t).  
 
Blandet løsning kan være akseptabelt når hastigheten reduseres til 40 km/t eller lavere. 

Fartsdempende tiltak må da som regel benyttes for å opprettholde akseptabel 
trafikksikkerhet. Trafikkmengden spiller også inn for om en blandet løsning er akseptabel 
og bør ikke overstige 5000-6000 kjt/ døgn. I hovedsykkelnett er det krav om sykkelfelt 
når det er mer enn 4000 kjøretøy/ døgn eller fartsgrensen er 50 km/t. 
 
Utforming av krysningspunkt og systemskifter er svært viktig for å få god 

trafikksikkerhet, ettersom mange sykkelulykker skjer i kryss og avkjørsler. Jfr. kapittel 
2.4. (Med systemskifte menes skifte fra en prinsippløsning til en annen, for eksempel 
overgang fra gang- og sykkelveg til blandet trafikk).  
Noen viktige krysningspunkt i Horten er utbedret i perioden 2008-2009, for å redusere 
slike ulykker.  
 
Vanlige tiltak for å oppnå sikkerhet i kryss er følgende – eller en kombinasjon av disse:  

 Fartshump/ opphøyd gangfelt 
 Sikring av frisikt 
 Innsnevring av kjørebane 
 Intensivbelysning 
 Redusert fartsgrense 
 Signalregulering (lys) 
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10.5  Prognoser for sykkeltrafikk 
 

Her omtales kort forutsetningene for beregningene. Ett kart med resultater er vist i kap. 
4.2. Alle resultat-kartene er vist i tegningsheftet. 

10.5.1. Om ATP-modellen 

ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy 

som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og 

transportsystem. Det kan foretas beregninger for ønsket trafikantgruppe - fotgjengere, 

syklister, kollektivtrafikanter og bilister. 
 
ATP-modellen er brukt i Horten for å beregne hvilke strekninger som har størst potensial 

for sykkeltrafikk. Beregningene er gjort ut fra hvor folk bor og arbeider, et definert 
vegnett (med snarveier som kan benyttes av syklister) og stigninger i terrenget. 

 
Beregningene er gjort på grunnkretsnivå. Det vil si at alle i en grunnkrets forutsettes å bo 
i ”tyngdepunktet” i grunnkretsen og sykler dertil og derfra. Siden punktet er plassert slik 
det er, kan det få innvirkninger på presentasjonen av de potensielle trafikkstrømmene. 
Dette gir ganske grove beregninger, men de er likevel til hjelp når man skal prøve å finne 
ut hvilke strekninger som bør være med i et sammenhengende sykkelvegnett.  
 

Modellen tar ikke hensyn til attraktiviteten til rutene, annet enn stigning/ fall og 
reisetiden. Det er viktig å være klar over at beregningene bare er tilnærminger til hva 
som skjer i virkeligheten, og det er derfor forbundet en viss usikkerhet ved alle slike 
beregninger. 

10.5.2. Resultater fra ATP-beregningene  

 
Følgende beregninger er gjort og er vist på kart i tegningsheftet: 
 

 Trafikkpotensiale og vegvalg for sykkelreiser til/ fra arbeid 
 Trafikkpotensiale og vegvalg for skolereiser; til barne-, ungdoms- og 

videregående skoler 
 Sammenligning av reisetid for bil og sykkel 
 Rekkevidde med sykkel 
 

Beregningene om trafikkpotensiale og vegvalg antyder hvilke veger/ ruter som vil kunne 
få størst sykkltrafikk, og som dermed kan være mest aktuelle som hoved- og 
lokalsykkelruter. Beregningene er ingen ”fasit”, men er et hjelpemiddel. 

(Beregningene er synliggjort med ulik ”skala” for de ulike skolereisene, siden det er langt 
flere syklende t/r videregående enn barneskoler). 
 
Sammenligningen med bil viser hvor langt kan man komme på en viss tid målt fra Horten 

torg med hhv. bil og sykkel. Som man ser, kan man komme overraskende langt med 
sykkel på 10-15 minutter og ofte lenger enn med bil.  
Noe av forklaringen er at man ofte kan sykle fra dør til dør, og også kortere veg enn med 
bil. Med bil må man også gå t/ r P-plass og i beregningene er det inkludert 5 minutter for 
dette.  
 
Rekkeviddekartet viser hvor langt man kommer på sykkel hhv. til og fra Horten torg. 

Naturlig nok, kommer man lengre med sykkel nedover bakke enn oppover, men kartet 
viser også at det er mindre stigninger i Horten enn man kanskje tror?  
Det er forutsatt varierende sykkelhastighet iht. stigning/ fall. Sykkelhastighet på flat mark 

er forutsatt å være 16 km/t.  
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10.6 Sykkelparkering 
 
 

HORTEN - SYKKEPARKERING ; EKSISTERENDE SYKKEL-P-ANLEGG 2010 
       

Oversikten omfatter kun anlegg som er tilgjengelige til ALMEN BRUK  

       

 Den ideelle sykkelparkeringen skal oppfylle følgende krav:   

                       Ligge tett ved reisemålet   

                       Være lett å få øye på    

                       Være tilgjengelig hele året; ikke snø/ brøytes ned om vinteren

                       Ha tilstrekkelig antall plasser   

                       Beskytte sykkelen mot været   

                       Motvirke tyveri    

                       Passe til alle typer sykler   

                       Støtte både hjul og ramme   

                       Være lett å bruke    

                       Være lett å renholde og vedlikeholde   

                       Være utformet i forhold til parkeringens varighet og formål; se kap. 5.3.3

       

Nr. Sted Stativtype 

Antall 
parkerings-
plasser 

Oppfylles 
funksjons-
kravene 
nevnt over? 

Antatte 
brukere/ 
målgrupper 

Observert 
Bruk/ 
Behov 

       

 Horten by      

1 
Rådhuset nede/ 
Busstasjon Publicus 42 

Gode stativ. 
Mangler tak 
og låsbarhet/ 
overvåkning 

Rådhus-besøk 
+ ansatte. 
Bussreisende Lite bruk 

2 
Rådhuset nede v/ 
inngangen Løse stativ 6 Nei Rådhus-besøk  

3 
Rådhuset oppe v/ 
inngangen Løse stativ 5 Nei; ødelagt Rådhus-besøk  

4 
Sjøsiden kjøpesenter 
nord Publicus 28 

Gode stativ. 
Mangler tak Kunder  

5 
Sjøsiden kjøpesenter 
øst 

Ikke stativ; 
åpen plass  

Nei; stativ 
mangler Kunder  

6 Turistinformasjonen Publicus 20 
Gode stativ. 
Mangler tak 

Besøk til 
Turistkont+ 
havna  

7 Turistinformasjonen Sinus 10 
Tja-stativ.., 
mangler tak 

Besøk til 
Turistkontor+ 
havna  

8 Ferjekaia 
2 løse 
stativ 12 Nei Ferjereisende 

Nok 
plasser? 

9 Hotell Brygga Sinus 5 
Tja-stativ.., 
mangler tak 

Besøkende til 
hotellet  

10 
Rema 1000 v/ 
Moloveien   Mangler tak Kunder  

11 
Storgata "plass" v/nr 
19+21A Publicus 8 

Gode stativ. 
Mangler tak Kunder  
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12 
Storgata nr. 28, 42, 50, 
58; 4 stativ a 8 pl Publicus 32 

Gode stativ. 
Mangler tak Kunder Lite bruk 

18 

Apotekergata v/ 
"Torvgården"; midt i 
gågata ? 20 

Nei, og 
delvis 
ødelagt  

Mye i bruk 
på dagtid. 
Trenger flere 
stativ 

19 
Apotekergata v/ 
"Vektergården" Løst stativ 5 Nei Kunder  

26 Hortenshallen Publicus 21 

Gode stativ. 
Mangler tak 
og låsbarhet/ 
overvåkning 

Brukere av 
idrettsanlegg  

28 Biblioteket Løst stativ 5 
Nei, og 
dårlig stand 

Bibliotek-
kunder  

 Sum  219    

       

 Utenfor byen      

13 
Bekkajordet ved 
busstopp Urban 8 

Tja-stativ.., 
mangler tak 

Bussreisende 
sørover Lite bruk 

14 Rimi Bekkajordet Løst stativ 6 Nei Kunder  

15 Meny Dampejordet Løst stativ 12 Nei Kunder  

23 

Linden Park; på gangbro 
i 2.etg og ved inngang 
1.etg, Løse stativ 20 Nei Kunder  

25 Skoppum stasjon Publicus 30 

Mangler 
låsbart rom/ 
overvåkning Togreisende 

Er pt nok 
plasser uten 
overvåkning 
el. innelåst; 
den 27/5-10 
kl.11 var 14 
pl ledige 

30 
Kopstad; 
ekspressbussholdepl ? 6 

"Tja"-stativ, 
Mangler tak/ 
låsbart rom/ 
overvåkning Bussreisende  

       

 Sum  82    

       

 Skoler      

16 
Orerønnigen 
ungdomsskole Løse stativ 100 

Nei, og 
delvis 
ødelagt 

Skoleelever +  
ansatte 

Fullt i 
skoletida. Er 
behov for 
flere stativ 

17 
Horten videregående 
skole Bekkegata Løse stativ 25 

Nei, og 
delvis 
ødelagt 

Skoleelever +  
ansatte  
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 Horten kommune 

 
 

93 
(93) 

20 
Granly skole;  5 ulike 
steder Løse stativ 150 

Nei, og 
delvis 
ødelagt 

Skoleelever +  
ansatte  

21 Holtan ungdomsskole Sinus 216 
Tja-stativ.., 
mangler tak 

Skoleelever +  
ansatte  

22 

Nordskogen barneskole;         
På 2 ulike steder; 52+80 
stk. løse stativ Løse stativ 132 

Nei, og 
delvis 
ødelagt 

Skoleelever +  
ansatte 

26/5 kl.10; 
var ca 50 
ledige stativ 
og ca 20 
"løse" sykler. 
Tyder på at 
stativ er for 
dårlige og/ 
eller 
feilplassert 

24a 
Høgskolen i Vestfold, 
Bakkenteigen ? 96 

Nei; dårlig 
stativ og tak 

Skoleelever +  
ansatte  

24b 
Høgskolen i Vestfold, 
Bakkenteigen Sinus 175 

"Tja"-stativ, 
Mangler tak, 
har video-
overvåkning 

Skoleelever +  
ansatte  

27 Borre ungdomsskole Løse stativ 45 Nei 
Skoleelever +  
ansatte  

29 Lillaas skole Løse stativ 70 

Nei, og 
delvis 
ødelagt 

Skoleelever +  
ansatte  

31 Nykirke skole  0    

32 
Horten videregående 
skole Skippergata Løse stativ 20 Nei 

Skoleelever +  
ansatte  

       

 Sum  1029    
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