
Nye fartsdempere i Sandvikavegen (HA 21. august 2007) 
Det er kommet fartsdempere i Sandvikavegen. - Bra, sier Sandvika vel. 
 

 

 

ARNT OLAV VELTEN 

 

 

FARTSDEMPERE: Sandvika vel er godt fornøyd med at det nå er blitt fartshumper i Sandvikavegen. Her er fartsdemperen 
lagt ved siden av fotgjengerfeltet. 

 

OTTESTAD: Før helgen ble det lagt fartshumper flere steder i Sandvikavegen. Det er leder i Sandvika 
vel, Øystein Sætrang, godt fornøyd med. 
- Dette er en sak vi har arbeidet med de siste årene, for å forbedre trafikksikkerheten i området, sier 
Sætrang. 
Delvis gjennomslag 
For et par år siden fikk velforeningen delvis gjennomslag for sitt arbeid med trafikksikkerheten da 
fartsgrensa ble satt ned fra 60 til 50 km/t. 
- Dette bedret situasjonen noe, men vi syntes ikke det var nok. Blant annet stor boligbygging i 
området og åpningen av golfanlegget på Atlungstad fører til stadig mer trafikk og stadig flere myke 
trafikanter. For noen uker siden tok velforeningen et nytt initiativ, og nå er svaret kommet i form av 
fartshumper, sier Sætrang. 
Fra 50 til 40 
I utgangspunktet ba velforeningen om at fartsgrensa ytterligere blir satt ned, fra 50 til 40 km/t på 
strekningen mellom Autostrada og den nye avkjøringen til boligområdet Fjetrehagan. I tillegg ønsket 
foreningen lignende tiltak som er gjort i Kjonerudvegen, nemlig opphøyde fotgjengerfelt. 
Annen løsning 
- Vi fikk ikke ytterligere nedsatt fartsgrense. Og det ble en noe annen løsning for fartsdemperne, på 
andre steder enn der det er fotgjengerfelt. Men vi er godt fornøyd, og skal ikke klage. De 
fartsdemperne som er lagt er slik laget at du kommer deg greit over dersom farten reduseres til 50 
km/t, sier Sætrang, som framhever Stange kommune som en god samarbeidspartner i denne saken. 
Økt trafikk 
Det har vært en stor utbygging av Sandvika de siste årene, men en rekke nye innslag som fører til økt 
trafikk. Velforeningen argumentasjonsliste forteller blant annet om ny barnehage med større kapasitet 
enn det nærområdet trenger, ny bebyggelse i Fjordvegen og på Nordstad 2, og 99 nye boliger under 
planlegging i Fjetrehagan. Og nå er golfbanen på Atlungstad åpnet. 

 


