
Bypakke Tønsberg-regionen
Ny fastlandsforbindelse -

Konsekvensutredning og anbefaling 



Program
18:00 Presentasjon

• Bakgrunn
• Alternativer på høring
• Videre prosess

18:45 Tid til spørsmål

19:00 Pause

19:15 Fagpersoner tilgjengelig
• Grunnerververe
• 3D modell og VR-briller
• Andre spørsmål 

20:00 Slutt for i dag



Bypakke Tønsberg-regionen

Oppgave

• Bygge et helhetlig 
transportsystem i 
Tønsberg-
regionen

Overordnet mål

• Transportsystemet 
skal være 
miljøvennlig , 
robust og effektivt

Parter

• Færder kommune
• Tønsberg 

kommune
• Vestfold 

fylkeskommune
• Statens vegvesen 

(faglig instans)



Delprosjekter i bypakka:

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum (A1)

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og 
Tjøme (A2)

Tiltak på Tjøme, Presterød, Teie og 
Hogsnes (A3)

Tiltak for gange, sykkel og kollektiv 
(hovedaksene buss og sykkel – A4)

Økonomi, finansiering, bompenger (A5)

Vedtatt september 
2017

KU ferdigstilt, høring

Pågår

Pågår
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Planprosessen
BESLUTNING 

OM KVU
KVU

(nov. 2013)
KS 1

(nov. 2014)
NEI

KOMMUNEDEL-
PLAN
(Nå)

REGULERINGS-
PLAN KS 2

JA (okt. 2015)

ANLEGG

Regjeringen
/SD

BYGGE-
PLAN
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To områdespesifikke behov pekte seg ut:
• Behov for en robust og samfunnssikker 

fastlandsforbindelse fra Nøtterøy som sikrer 
viktige samfunnsfunksjoner. 
 I praksis betyr dette at det er behov for et 

alternativ til Kanalbrua
• Behov for å håndtere trafikkøkningen fra 

forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig 
måte.

Prosjektutløsende behov i 
Tønsberg-regionen 



NY FASTLANDSFORBINDELSE 
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme







Grunnlag for sammenstilling

Prissatte konsekvenser
(beregning)

Anbefaling

Ikke-prissatte 
konsekvenser

(vurdering)

Samlet vurdering av 
prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser

Vurdering av andre 
samfunnsmessige 

virkninger: 
trafikale virkninger, 
lokale og regionale 
virkninger, risiko og 

sårbarhet, vurdering 
av anleggsfasen. 

Vurdere 
måloppnåelse. 



Alternativ til høring/offentlig ettersyn



Hengebru (alt. 11 500)  



Senketunnel (alt. 16 730)





IKKE-PRISSATTE VIRKNINGER
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme



Tema

• Landskapsbilde
• Nærmiljø og friluftsliv
• Naturmangfold (Ramsar) 
• Kulturmiljø (Middelalderbyen)
• Naturresurser



Henge-
bru

Senke-
tunnel
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IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER



PRISSATTE VIRKNINGER
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme



● Trafikanter og transportbrukere
– Tids- og avstandskostnader, bompenger, parkering, bussbillett mm

● Operatører 
– kollektivselskap og bompengeselskap

● Det offentlige
– investeringskostnader, drift og vedlikehold mm

● Samfunnet for øvrig
– ulykker, støy, luft, skattekostnader mm

Netto nytte beregnes som summen av virkninger for 
hovedgruppene av aktører: 

Nytte- kostnadsanalyser
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PRISSATTE KONSEKVENSER



TRAFIKALE VIRKNINGER
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme



Omlegging av bussruter



Felles for linjene
• Trafikk øst og nordøst om 

byen varierer lite mellom 
korridorene og alternativene

• Nedre Langgate er  stengt for 
gjennomkjøring med begge 
alternativ

• Oppfører seg relativt likt 
gjennom byen i rushtid

• Avlaster Teie torv, 
Nøtterøyveien, Kanalbroen 
og sentrum, men i 
varierende grad

11500

16730

Korridor 2Korridor 1



Hengebru (alt. 11 500)

• Avlaster Semslinna mellom 
Jarlsberg og Kjelle, samt 
Jarlsberglinna

• Avlaster nordre sentrum 
(Farmannsveien) noe bedre

• Gir mer nyskapt trafikk (nye 
reiser/endrede reisemål)

• Gir økt trafikk sørover på 
303 på Vear, mot Stokke

11500



Senketunnel (alt. 16 730)

• Avlaster Teie torv, 
Nøtterøyveien og 
Kanalbroen best 

• Avlaster søndre 
sentrum 
(Stoltenberggate) best

• Gir noe økt trafikk på 
hele Semslinna

16730



LOKALE OG REGIONALE 
VIRKNINGER

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme



Grunneiere, 
eiendoms-

utviklere og 
utbyggere

Transport-
systemet og 

bruken av det

Kommunen 
som arealplan-

myndighet

Hvordan utviklingen blir avgjøres av samvirket 
mellom flere aktører



Rangering lokale og regionale virkninger

Alternativ Konsekvens

Hengebru (alt. 11 500 ) Ubetydelig til liten 
positiv konsekvens

Senketunnel (alt. 16 730) Liten til middels positiv 
konsekvens



RISIKO OG SÅRBARHET
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme



Vurderinger risiko og sårbarhet (ROS)

• Begge alternativer 
reduserer risiko og 
sårbarhet

• Senketunnelen er 
vurdert som noe bedre 
enn hengebru
– Avlaster Kanalbrua og 

byen mest for trafikk

• Det anbefales 4 felt på 
ny forbindelse

Dersom ny 
fastlandsforbindelse ikke 
gjennomføres betyr dette
svært  høy og uakseptabel 

risiko
for øyene og Tønsberg



KOSTNADER OG TEKNISKE PLANER
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme



SmørbergRamberg

Hengebru, korridor 1

Hengebru (40 m) Ramberg - Smørberg 



Klaffebru

Hengebru

Ca. 40 m

Høye bruer 4 felt i korridor 1:  Ramberg - Smørberg



Alt. 16 730 senketunnel Korten - Kaldnes



ALTERNATIV ( mill. kr,
2017-kroner)

2 felt Eks. 
mva

4 felt Eks.
mva

11 500 Ramberg – tunnel 
Smørberg
 Hengebru 3 350 2 700 3 800 3 100

16 730 Kaldnes - Korten

 Senketunnel u/gs*

 Kompenserende tiltak

- - 4400

200

3 600

Totalkostnad (+/- 25 %) for ny 
fastlandsforbindelse



5,7 km
4,7 km

Fjelltunnel

Fjelltunnel

2,3 km
1,9 km

1,0 km
Senketunnel

670 m

Hengebru
590 m

Drift- og
vedlikeholds-
kostnader
pr. år:
• Hengebru

ca. 15 mill. kr
• Senketunnel

ca. 17 mill. kr



KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme



Oppsummering anleggsteknisk gjennomføring

Meget krevende anlegg

Krevende anlegg

Krevende anlegg

Normalt anlegg



MÅL 
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme



Effektmål

Håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en 
miljøvennlig måte

Effektmål 1 – Redusert klimagassutslipp fra transportsektoren i 
Tønsberg-regionen

Effektmål 2  - Mer miljøvennlig reisemiddelfordeling der veksten i 
persontransport tas med kollektivtransport, gåing og sykling

Effektmål 3 – Avlaste bymiljøet i Tønsberg sentrum og på Teie for 
biltrafikk

Robust og samfunnssikker

Effektmål 4 – Redusert risiko for stenging av forbindelsen mellom 

Nøtterøy og fastlandet



Effektiv transportløsning

Effektmål 5 - Økt fremkommelighet for sentrumsrettet 

kollektivtrafikk

Effektmål 6 – Økt fremkommelighet for syklende effektmål 

Effektmål 7 – Økt fremkommelighet for gående

Effektmål 8 – Minst like god fremkommelighet for næringstrafikk i 

rushtid som i dag

Trafikksikker transportløsning

Effektmål 9 – Redusert risiko for trafikkulykker

Middelalderbyen og Ramsar-områder

Effektmål 10 – Ivareta middelalderbyen og Ramsar-områdene



ANBEFALING
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme





Anbefaling vegstandard
• Begge korridorene anbefales bygget med fire felt
• Følgende forhold er vektlagt:

– Trafikksikkerhet (inkl. tunnelforskriften) 
– Risiko og sårbarhet
– Trafikkmengder 
– Fleksibilitet 
– Kostnadsforskjell

• NB! Økt kapasitet for personbil er i konflikt med mål 
om nullvekst i personbiltrafikken, og det er derfor 
behov for i det videre arbeidet å styre trafikken 
gjennom bilrestriktive tiltak, og prioritering av andre 
trafikantgrupper



Tilknytning mot E18 
Kostnader og forbruk av dyrket mark ved utvidelse til 4 felt  

ÅDT 2016 for fv 300 Semslinna           18 000  - 22 000
ÅDT 2016 for fv 308 Jarlsberglinna    13 000 

Travbanen – E18
190 mill. kr.  *  Ca. 30 daa dyrket mark
(Anbefales utvidet i begge korridorer)

Kjellekrysset – travbanen
110 mill. kr.  *  Ca. 40 daa dyrket mark

(Anbefales utvidet i korridor 2, kollektivfelt/sambruksfelt
inn mot byen kan være aktuelt i korridor 1)

Kjellekrysset – Sem kirke
90 mill. kr. *  Ca. 15 daa dyrket mark

(Ikke anbefalt utvidet i første omgang)



FINANSIERING
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme
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Eksempler på takster og pakkestørrelser

• Eksempel 1:
– Skiltet takst: 25,-
– Inkl. 20 % brikkerabatt: 20,-

• Eksempel 2: 
– Skiltet takst: 33-34,-
– Inkl. 20% brikkrabatt: 26,5 – 27,-

Kan finansiere tiltak ca. 5,7 - 5,9 mrd. 

Kan finansiere tiltak ca. 4,7 mrd. 

Alle tall i 2017-kroner



VIDERE PROSESS
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme



Videre prosess

1 Høringsperiode – innspill må sendes inn senest 
frist 9. februar

9.
februar

2 Etter høring sender OSG sin anbefaling til politisk 
behandling i kommunene og fylkeskommunen

Mars 
2018

3 Valg av løsning / trase for ny fastlandsforbindelse 
besluttes av partnerne i Bypakka: (i) 
kommunestyrene i Tønsberg og Færder og (ii) 
fylkestinget som veieier

Mai 
2018

4 Kommunedelplanen vedtas i kommunestyrene i 
Tønsberg og Færder for sitt geografiske område

Juni 
2018





Høringsinnspill

• Frist: Fredag 9. februar
• Alle innspill må merkes «Ny fastlands-

forbindelse fra Nøtterøy Tjøme»
• Og sendes til: 

firmapost@vfk.no
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