
Sted Veg Stedsbeskrivelse Beskrivelse av tiltak Kategori tiltak Vurdering av trafikksikkerhetsgruppe Prioritet Regulert Lengde
Holmestrand Hanekleiva Eplerød Fartshumper i 60 

kmt sonen gjennom 
Eplerød ca 1 km

Fartsdempende 
tiltak

Det må skiltes 40 km/t og etableres 
fartshumper.

1

ca 1000 m
Sande Sandebuktveien I 50 km/t sone 

ved Sando brygge
Fartshumper Fartsdempende 

tiltak
Her har fylket vært og sett på saken og 
tatt målinger. Det viser seg at det 
kjøres for fort. Veien er smal. Fylket 
skal ta stilling til tiltak i løpet av 2022.

1

ca 300 m
Sande Sandebuktveien I 50 km/t sone 

ved Sando brygge
Skilte ned fart Trafikkskilt Her har fylket vært og sett på saken og 

tatt målinger. Det viser seg at det 
kjøres for fort. Veien er smal. Fylket 
skal ta stilling til tiltak i løpet av 2022.

1

Holmestrand Holtungveien Holtungveien 38-
53, Hauan

Skilte ned farten Trafikkskilt Fart på stedet 80 km/ t. Fart senkes til 
60 km/t. Flere hus i området.

1

Holmestrand Gurranveien Fra kryss 
Gurannveien/Løv
alddalsveien til 
Botne Kirke

Skilte ned farten. Trafikkskilt Store deler av strekket har 60 km/t 
men siste stykke mot Botne Kirke har 
80 km/t.  Senke farten til 60 km/t  
forbi kirken.

1

Hof Hanekleiva Hanekleiva 165 til 
155 ved Kopstad.

Skilte ned fart til 60 
km/t og opplysning 
om bebyggelse og 
uoversiktlig 
avkjørsel i sving

Trafikkskilt Fart på stedet 80 km/t. 
Fartsnedsettelse ved bebyggelse, 
skolebarn bruker denne veien til 
skolen.

1

Hof Eidsfossveien Bussholdeplass 
ved kryss 
Hemsveien-
Eidsfossveien

Skilte ned farten til 
40 km/t.

Trafikkskilt Fart på stedet 80 km/t. Skolebarn må 
krysse vei. Tiltak vurderes i samarbeid 
med fylkeskommunen.  

1

Tiltaksliste fylkeskommunale veier



Holmestrand Hvittingfossveien Fra Kiwi over til 
Autosenteret 
Fjellstad AS

Trafikklys ved 
fotgjengerovergange
n. 

Trafikkskilt Farlig fotgjenger overgang. Tas videre 
med fylkeskommunen. Her må det ses 
på helhetlig for trafikkaviklingen i 
området.

1

Holmestrand Gurannveien Fotgjengerfelt 
rett ved Botne 
skole

Høyintensiv 
belysning i 
fotgjengerfelt

Vegbelysning Mange skolebarn som krysser her. 1

Sande Brastadveien Hele Gatelys Vegbelysning Ingen lys på denne veien. Det bør 
være belysning i boligområder.

1
ca 500 m

Holmestrand Skolegaten Overgangsfelt til 
bussholdeplass 
Hagemann

Utbedring av 
fotgjengerfelt

Gangfelt Mye skolebarn her. Her bør det være 
opphøyd fotgjengerfelt med 
intensivbelysning.

1

Sande Gutugata Nederst i 
Gutugata mot 
Gamle Sørlandske

Ingen fotgjengerfelt 
mellom GS på hver 
side av Gutugata.

Gangfelt Uoversiktlig veikryss. Skoleveg.Tas 
videre med fylkeskommunen.

1

Holmestrand Langgaten Ved biblioteket Fotgjengerfelt, 
oppmaling

Gangfelt Tas videre med fylkeskommunen. 1

Holmestrand Våleveien Fotgjengerfelt 
mangler i fra 
Bentsrudveien og 
over Våleveien 
ved Limaco og 
over til Rema 
1000

Fotgjengerfelt Gangfelt Må ses på i en helhet for området og 
mot Kleivbrottet. Tas videre med 
fylkeskommunen.

1

Holmestrand Hvittingfossveien Ved gangfeltet 
ved Kleivbrottet 
fra Kiwi og over til 
Autosenter 
Fjelstad AS

Opphøyd 
fotgjengerovergang

Gangfelt Må ses på i en helhet for området og 
mot Kleivbrottet. Tas videre med 
fylkeskommunen.

1



Holmestrand Hvittingfossveien Strekning kryss 
Vesthøyveien – 
Hvittingfossveien 
til Kleivbrottet og 
fra Meny til 
Gullhaug

Rekkverk mellom 
bilvei og gang og 
sykkel vei

Investeringstiltak Strekning Meny til Gullhaug: Tildelt 
midler for gjennomføring av tiltak i 
2021. Prosjekt utsatt til 2022 da 
fordyrende ekstra arbeid har oppstått. 
Strekning kryss Vesthøyveien-
Hvittingfossveien til Kleivbrottet. Her 
er det rekkverk på de viktigste 
plassene.

1

ca 900 m 
+ 1800 m

Sande Kirkesanger 
Pedersens vei

Haga skole Krysspunkt fra 
gangvei mot skole 
og fra 
parkeringsplass mot 
skole

Investeringstiltak Her har vi hatt befaring. Fotgjengerfelt 
males opp, gang og sykkel vei skilles 
med betonggriser fra 
parkeringsplassen.
Utbygging pågår.

1

Hof Eikernveien Kryss 
Eikernveien/ 
Søndre Torrud vei

Etablering av 
bussholdeplass

Investeringstiltak Skolebuss henter barn i området. Tas 
videre med fylkeskommunen.

1

Sande Dye gata GS vei/ fortau Investeringstiltak Har fått innvilget fra fylkeskommunen 
en liten del av kostnadene for 
byggekostnader av hele prosjektet.

1

Holmestrand Våleveien Rundkjøring ved 
Bentsrud

Etablere rundkjøring Investeringstiltak Problem område for avvikling av 
trafikk ned mot sentrum. Tas videre 
med fylkeskommunen

1


