Vis hensyn

Fortau langs
fv. 319 Fergeveien

FAKTA

Statens vegvesen ber bilistene vise ekstra
årvåkenhet på strekningen i den tiden
anleggsarbeidene pågår. Det er viktig at alle
trafikanter tar hensyn til hverandre og
at alle bidrar til en trygg og god
anleggsgjennomføring.
Følg også litt ekstra godt med
på de som har sin daglige
arbeidsplass langs vegen.

○ Byggetid: August til oktober 2017, med

Fv. 319 Gamlehaugen-Fergeleiet

ferdigstillelse i slutten av oktober
○ 310 meter nytt fortau
○ Bredde 3 meter med bankett og et belte av
smågatestein
○ Ny vegbelysning
○ Nytt overvannssystem
○ Entreprenør: Aktiv Veidrift AS
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Byggeleder, Statens vegvesen
Kai Olav Larsen, mobil 911 55 720			
Kommunikasjonsrådgiver, Statens vegvesen
Jorun Sætre, mobil 950 20 809
Svelvik kommune:
Avdelingsleder Teknisk drift
Ivar G. Pettersen, mobil 915 60 736
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vegvesen.no

17-1112 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no foto: Jorun Sætre, Statens vegvesen
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INFORMASJON

August 2017

I

august 2017 skal Statens vegvesen på vegne av
Vestfold fylkeskommune og Svelvik kommune starte
bygging av nytt fortau langs fv. 319 Fergeveien, på
strekningen mellom Gamlehaugen og Fergeleiet.

Bedre tilbud for myke trafikanter

Gående og syklende skal få et tryggere tilbud langs
Fergeveien. Strekningen er viktig for å knytte sentrumsfunksjonene sammen med de to store boligområdene
i sentrum av kommunen. Det er mange som går og

sykler til sentrum, og da er det flott å kunne benytte seg
av en god og trygg løsning.
På sydsiden av vegen skal det bygges 310 meter nytt fortau. Fortauet får asfaltert bredde på 2,5 meter og vil være
atskilt fra Fergeveien med en steinrabatt på 0,5 meter.

Gjennomføring og framdrift

Det er anleggsstart første uke i august og ferdigstillelse
i slutten av oktober 2017.

Det blir montert ny vegbelysning på strekningen. I
tillegg til bygging av fortau skal det legges nytt overvannssystem. Fergeveien skal asfalteres i tillegg til
det nye fortauet.
Strekningen mellom Gamlehaugen og Fergeleiet vil
være åpen for trafikk i hele anleggsperioden, men
vil være lysregulert. Det kan bli en utfordring på
dager med mye trafikk, spesielt knyttet til fergeavgangene. Ved spesielle behov kan vegen unntaksvis bli stengt, fortrinnsvis om natten. Endring i
kjøremønsteret på strekningen vil bli skiltet.
For gående vil strekningen være stengt i anleggsperioden. Det vil bli skiltet alternativ trase mot
Nordre og Søndre Brennagate.
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Et etterlengtet prosjekt

Fv. 319

Svelvik kommune ønsker prosjektet velkommen. Det
vil gi myke trafikanter i og rundt sentrum et stort løft og
mulighet for å bevege seg mellom boligområdene og
Svelvik sentrum. Svelvik kommune har målsetting om
at vi skal bevege oss mer til fots for å styrke folkehelsen i samfunnet. Dette prosjektet bidrar til nettopp det.
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INFORMASJON FRA SVELVIK KOMMUNE:

Fergeleiet

Kommunen har etablert et godt samarbeid med
Statens vegvesen og entreprenøren. Vi svelvikinger
ønsker å ta godt imot entreprenørene og de som
skal jobbe på anlegget og vise respekt for skilting og
andre anvisninger.
Det er spesielt viktig at alle voksne veileder barn og
unge til å følge med på skilt og følge anvisningene.
Da vil anleggsarbeidet gå så smertefritt som mulig.

Nytt fortau
Skråning / grøft

Lykke til med gjennomføringen!

