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Sammendrag 

Det er utført trafikkstøyberegninger for et referansealternativ / 0-alternativ og syv ulike 

utredningsalternativer for ny vegforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. I tillegg er det utført 

trafikkstøyberegninger for alle utredningsalternativer med dimensjoneringsår 2040. I 2040 er det 

forutsatt at perioden med bommer for bompengefinansiering av Fastlandsforbindelsen er ferdig, og 

bommene fjernet.  

Alle beregninger er utført i henhold til nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. 

Beregningsresultatene for hvert utredningsalternativ er presentert i støysonekart som er vedlagt 

rapporten. 

Denne rapporten gir en overordnet oppsummering av de støymessige konsekvensene av hvert enkelt 

alternativ i sammenligningsåret 2024, organisert som områdevise vurderinger. 

Det er også gjort opptelling av antall støyutsatte boenheter i de ulike alternativene. Dette er gjort både 

for sammenligningsår 2024 og for dimensjoneringsår 2040. Tellingene skiller mellom boenheter i gul 

støysone (støynivå Lden > 55 dB) og rød støysone (støynivå Lden > 65 dB) slik disse er definert i 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. 

Resultattabell for 2024 er gjengitt her: 

2024 
Antall støyutsatte 

boenheter 
Totalt antall støyutsatte 

boenheter 

 Rød sone Gul sone Gul og rød sone 

0-Alt 1060 1470 2530 

Alt 10000 1010 1670 2680 

Alt 11000 970 1620 2590 

Alt 11500 960 1600 2560 

Alt 12000 950 1590 2540 

Alt 12200 940 1570 2510 

Alt 16200 840 1560 2400 

Alt 16730 820 1620 2440 

 

0-alternativet er referansesituasjonen, som de andre alternativene vurderes opp imot. 

Ut i fra antall støyutsatte boenheter totalt, er ikke differansene mellom de ulike utredningsalternativene 

så store.  

Generelt viser resultatene en nedgang i antall boenheter som utsettes for støynivåer over nedre 

grenseverdi for rød sone, dvs støynivåer Lden > 65 dB, sammenlignet med 0-alternativet. Samtidig er 

det en trend i resultatene at antall støyutsatte boenheter i gul støysone øker, sammenlignet med 0-

alternativet. Dette er en naturlig følge av at en del boenheter får redusert støynivået fra rød sone til gul 

sone. 

Det utredningsalternativet som totalt sett oppnår færrest støyutsatte boenheter innenfor støysonene 

(gul og rød sone sammenlagt) i sammenligningsår 2024 er alt. 16200. Sammenlignet med 0-

alternativet oppnås en reduksjon på 130 boenheter. Dvs 130 boenheter vil oppnå en støyreduksjon 

som gjør at de blir liggende utenfor gul og rød støysone, og dermed oppnå støynivåer som er i tråd 

med anbefalingene i retningslinje T-1442. 

I sammenligningsår 2024 er det kun 40 boenheter som skiller det mest støygunstige alternativet - alt. 

16200 - fra det nest mest støygunstige, nemlig alt. 16730. Begge disse to alternativene tilhører 

«utredningskorridor 2», som er ny fastlandsforbindelse fra Kaldnes til Korten.  
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Korridor 1-alternativene gir noe reduserte støynivåer til Ilene Naturreservat, mens korridor 2-

alternativene gir tilnærmet uendrede forhold sammenlignet med 0-alternativet. Ilene Naturreservat er 

et Ramsar-område som skal vernes spesielt med hensyn til miljøbelastninger som blant annet støy. 

Støysituasjonen i dimensjoneringsår 2040 er beregnet for de ulike utredningsalternativene, men er 

ikke omtalt på samme detaljerte måte som resultatene for sammenligningsåret. Det er imidlertid 

oppgitt trafikkforutsetninger for beregningene, tabell med totalt antall støyutsatte boliger innenfor 

støysonene, og støykart er vedlagt. 
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 Innledning 

Bypakke Tønsberg-regionen planlegger et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen. Som en 

del av dette arbeidet planlegges en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Statens vegvesen 

Region sør har fått i oppdrag av Bypakke Tønsberg-regionen om å igangsette dette planarbeidet. I 

denne forbindelse er Norconsult engasjert for å utføre støyutredning for syv alternative 

fastlandsforbindelser i tillegg til et referansealternativ (0-alternativ) som utredningsalternativene 

vurderes opp i mot. De syv ulike utredningsalternativene kan grupperes i to korridorer. 

Korridor 1 strekker seg fra Kolberg til Kaldnes, over fjorden til Hogsnes / Smørberg, og ut til fv. 300 

ved Jarlsberg travbane.  

Korridor 2 strekker seg fra Kolberg til Kaldnes, over fjorden til Korten og til Kjelle-krysset. 

De ulike alternativene er vist i Figur 1 nedenfor. Blå tall ved fjordkrysningene indikerer alternativ-ID. 

 

Figur 1:  De syv ulike alternativene som inngår i konsekvensutredningen for Fastlandsforbindelsen fra Nøtterøy 
og Tjøme. Kilde: Statens vegvesen. 
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 Grenseverdier 

Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», 

T-1442/2016, skal legges til grunn av kommuner, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved 

arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen er også veiledende for behandling av 

enkeltsaker som supplement til byggteknisk forskrift. 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse 

med støyfølsomt bruksformål, og ved etablering av nye støykilder, f.eks nye veger.  

Retningslinje T-1442 er veiledende, og ikke rettslig bindende før den tas inn i planbestemmelsene. 

Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, deriblant 

fylkesmannen. 

I retningslinjen er støynivåer inndelt i to støysoner: 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse skal unngås. 
 

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Retningslinjens kriterier for soneinndeling er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1: Kriterier til soneinndeling iht. T-1442 

 
 
 

Støykilde 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 - 07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB ekstra 

tillegg på henholdsvis kveld og natt. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 

5 % av hendelser. For at kravet til maksimalt støynivå på natt skal være relevant kreves at det skjer 

minst 10 stk. støyhendelser per natt som overskrider grenseverdien. 

I henhold til retningslinje T-1442 skal støysonekart vise utendørs støynivå 4 meter over terreng. 

Retningslinjen anbefaler at det i støyberegninger som utføres i forbindelse med framtidig 

arealdisponering, legges til grunn en prognosesituasjon som tar høyde for trafikkutviklingen anslagsvis 

10 – 20 år fram i tid.  

 

For innendørs støy gjelder funksjonskravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven som 

viser til lydkrav i NS 8175 «Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper». 
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 Generelle krav til innendørs støynivå og støy på uteplass 

Alle støyfølsomme bygninger, også de som ligger i gul eller rød støysone, skal ha tilfredsstillende 

innendørs lydforhold. For innendørs støynivå i boliger legges lydkravene iht. NS 8175 «Lydforhold i 

bygninger Lydklasser for ulike bygninger», klasse C til grunn, dvs Leq ≤ 30 dBA. Fravik kan aksepteres 

i de tilfeller der kravet i klasse C vil medføre uforholdsmessig store praktiske eller økonomiske 

konsekvenser. Innendørs støynivå beregnes iht. Håndbok 47 fra Byggforsk. Krav til innendørs 

støynivå gjelder godkjente rom for varig opphold, dvs stue, soverom, kjøkken og evt. arbeidsrom. 

Kravene gjelder ikke bod, bad, gang/entré etc. 

Alle boenheter, også de som ligger i gul eller rød støysone skal i utgangspunktet ha tilgang til en 

skjermet uteplass med støynivå under nedre grenseverdi for gul støysone, dvs Lden ≤ 55 dB fra 

vegtrafikkstøy. Dette kan eventuelt fravikes inntil 60 dB der det er vanskelig med god estetisk 

utforming og/eller tiltakene vil føre til uforholdsmessig store praktiske og økonomiske konsekvenser. 

Lokale støytiltak vurderes vanligvis i byggeplanfasen, på grunnlag av detaljerte beregninger av endelig 

valgt utbyggingsalternativ.  
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 Beregningsforutsetninger 

 Kartgrunnlag og metode 

Beregninger er utført med utgangspunkt i årsdøgntrafikktall (ÅDT) og 3D-kartgrunnlag over området. 

Dette er gjennomført med støykartleggingsprogrammet Cadna/A versjon 2017, som beregner i 

henhold til nordisk metode for vegtrafikkstøy. Støykoter er beregnet i høyde 4 meter over terreng med 

en beregningsoppløsning på 10m x 10m. 

I alle utredningsalternativene er det benyttet ny veggeometri for firefeltsveg, mottatt fra Statens 

vegvesen. 

I planprogrammet til ny fastlandsforbindelse er 2023 antatt som åpningsår. Med denne antakelsen blir 

sammenligningsåret 2024 (det første hele året som den nye vegen er i bruk). Det skilles mellom 

sammenligningsår på den ene sien og dimensjoneringsår/prognoseår på den annen side. I forbindelse 

med konsekvensutredningen skal sammenligningsåret 2024 bli lagt til grunn. Dette er nedfelt i 

planprogrammet. 

Den foreliggende rapporten presenterer primært en konsekvensutredning av støy for 

sammenligningsår 2024. Støykartlegging av utredningsalternativene for dimensjoneringsår 2040 er en 

tilleggsbestilling til støyutredningen for sammenligningsår 2024. Resultatene av tilleggskartleggingen 

er ikke omtalt i rapporten på samme detaljerte nivå, men trafikkgrunnlaget er presentert på lik linje 

som for sammenligningsår 2024. I tillegg er det utarbeidet støykart for 2040, og det er utført en 

opptelling av antall støyutsatte på lik linje som for sammenligningsår 2024. Dimensjoneringsår/ 

prognoseår 2040 legger til grunn at bompengeinnkreving på ny fastlandsforbindelse er 

nedbetalt/fjernet, og hensyntar både endringer i trafikkstrømmene i vegnettet som følge av dette, samt 

generell trafikkutvikling i området fram til 2040. 

Nullalternativet (referansesituasjonen) beskriver trafikk- og støyforholdene i sammenligningsåret 

2024 dersom det ikke bygges noen ny fastlandsforbindelse. I nullalternativet inngår derfor 

trafikkveksten fram til sammenligningsåret og vedtatte utbygginger som forventes fullført før 

sammenligningsåret.  

Konsekvensutredningen har som hovedhensikt å belyse de støymessige konsekvensene ved de ulike 

utredningsalternativene som del av et beslutningsgrunnlag. Konsekvensutredningen skal ikke utrede 

konkrete skjermingstiltak mot støy. 

Når endelig trasé for ny fastlandsforbindelse er valgt, og konkrete støyavbøtende tiltak skal vurderes, 

anbefaler vi at prognoseår vurderes på nytt basert på anbefalingene i T-1442. 

 Trafikkforutsetninger eksisterende veger, sammenligningsår 2024 

De ulike utbyggingsalternativene påvirker trafikkstrømmene på eksisterende hovedvegnett på ulike 

måter.  

For 0-alternativet er det tatt utgangspunkt i en oversikt over dagens trafikk (2016-tall) mottatt fra 

oppdragsgiver. Tallene er framskrevet til sammenligningsåret 2024 i henhold til prognoser for 

trafikkvekst for Vestfold i TØIs rapport «Grunnprognoser for persontransport 2010 – 2060». Skiltet 

hastighet for nullalternativet er hentet fra NVDB og «google street view», skiltet hastighet for fremtidig 

situasjon er oppgitt av oppdragsgiver.  

Samtlige eksisterende veger som er med i konsekvensutredningen er Fylkesveger. Det er lagt til 

grunn døgnfordeling av trafikken som for «riksveg», noe som medfører en trafikkfordeling på 74 %, 15 
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% og 10 % for henholdsvis dag (kl. 07-19), kveld (kl. 19-23) og natt (kl. 23-07) iht. T-1442s veileder M-

128. 

Trafikkmengde ÅDT, hastighet og tungtrafikkandeler på eksisterende vegnett som inngår i 

beregningene for de ulike alternativene er oppgitt av Statens vegvesen Region sør. Tallene er 

framskrevet til sammenligningsår 2024 og sammenstilt i tabell 2. Kolonnen «Vegkode» i tabellen 

samsvarer med markeringene i påfølgende Figur 2 for å gi en bedre oversikt. 

Tabell 2: Oversikt over trafikktall i sammenligningsår 2024 for eksisterende veger som inngår i 
beregningsalternativene. 

Område 
Veg-
kode Strekning 

ÅDT 
2016 

ÅDT 
2024        
0-alt 

Alt. 
10000 

Alt. 
11000 

Alt. 
11500 

Alt. 
12000 

Alt. 
12200 

Alt. 
16200 

Alt. 
16730 

Hastig-
het 
[km/t] 

Tung-
trafikk
-andel 
[%] 

Vear V-01 
Fv.303  (øverst v 
Travbanen) 10 000 11 000 16 500 18 700 22 000 11 000 60 6 

Vear V-02 
Fv.303 
Hogsnesbakken 10 000 11 000 1 100 1 100 8 800 7 700 40 6 

Vear V-03 
Fv.303 
Melsomvikveien 6 000 6 600 12 100 8 800 7 700 6 600 

40/50/
60 8 

Sem S-01 Fv.300 Semslinna 18 000 19 800 22 000 22 000 27 500 22 000 70 8 

Sem S-02 Fv.300 Semslinna 22 000 24 200 16 500 15 400 15 400 25 300 70 8 

Sem S-03 
Fv.308 
Jarlsberglinna 14 000 15 400 12 100 12 100 12 100 18 700 60/80 8 

Tønsberg K-01 Fv.308 Kjelleveien 18 000 19 800 3 300 3 300 3 300 17 600 

50 (60 i 
alt.16xx
x) 8 

Tønsberg K-02 
Fv.308 Kjelleveien 
/ Nedre Langgate 16 000 17 600 1 650 1 650 1 650 1 100 

50/40/
30 8 

Tønsberg K-03 
Fv.308 Nedre 
Langgate 16 000 17 600 5 500 5 500 5 500 5 500 50/30 8 

Tønsberg T-01 
Fv.468 
Farmannsveien 12 000 13 200 14 300 12 100 12 100 12 100 50 9 

Tønsberg T-02 

Fv.468 
Farmannsveien / 
Grev Wedels gate 
og Fv.325 
Stoltenbergs gate 12 000 13 200 15 400 11 000 11 000 6 600 40 5 / 9 (1 

Tønsberg T-03 
Fv.466 
Tollbodgaten 4 000 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 30 8 

Brua 
Br-
01 Fv.308 Kanalbrua 33 000 36 300 25 300 25 300 24 200 17 600 50 8 

Nøtterøy N-01 

Fv.428 
Banebakken / 
Solveien 7 000 7 700 7 700 7 700 7 700 5500 40/50 10 

Nøtterøy N-02 
Fv.428 
Kaldnesgaten 4 000 4 400 4 400 4 400 4 400 6600 60 8 

Nøtterøy N-03 

Fv.428 
Ramdalveien / 
Munkerekkveien / 
Amundrødveien 3 200 3 520 3 300 3 300 3 300 3300 

60/50/
40 8 
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Nøtterøy N-04 
Fv.429 
Kjernåsveien 4 500 4 950 3 300 3 300 3 300 3 300 40/50 6 

Nøtterøy N-05 

Fv.308 Kirkeveien 
sørover fra Kolberg 
mot Borgheim  13 000 14 300 9 900 8 800 8 800 6 600 50/40 5 

Nøtterøy N-06 
Fv.308 Kirkeveien 
nord for Kolberg 14 000 15 400 9 900 8 800 8 800 6 600 50/40 8 

Nøtterøy N-07 

Fv.309 
Smidsrødveien 
nord for Kolberg 12 000 13 200 10 000 11 000 11 000 8 800 

30/40/
50  5 / 6 

Nøtterøy N-08 
Fv.308 Kirkeveien / 
Nøtterøyveien 26 000 28 600 20 900 

20 900 
(2 20 900 15 400 50/60 8 

Nøtterøy  N-09 

Fv.428 Amundrød-
veien sørover fra 
Kjernåsvn. mot 
Borgheim 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 50 8 

Nøtterøy  N-10 

Fv.309 Smidsrød-
veien sørover fra 
Kolberg til 
Tandstadveien 12 000 13 200 12 100 11 000 11 000 8 800 60 5 

Nøtterøy  N-11 Tandstadveien 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 50 6 
Merknad 1: Tungtrafikkandel 9 % nord for kryss med Jernbanegt. 

Merknad 2: ÅDT på 20 900 er benyttet i beregningene, men skulle i henhold til Statens vegvesen vært redusert til 

18700 på denne strekningen. Denne differansen vil ikke påvirke beregningsresultatet i nevneverdig grad. 
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Figur 2: Veg-koder samsvarer med andre kolonne i tabell 2 og tabell 4. 

 Trafikkforutsetninger nye veglenker i sammenligningsår 2024 

Trafikkforutsetninger for de nye veglenkene i de ulike sammenligningsalternativene er mottatt fra 

oppdragsgiver. Tallene er framskrevet til sammenligningsår 2024 og sammenstilt i tabellen nedenfor.  

Tabell 3: Trafikktall for nye veglenker i sammenligningsår 2024. 

Område Strekning 
ÅDT 
2016 

ÅDT 
2024        
0-alt 

Alt. 
10000 

Alt. 
11000 
Alt. 
11500 

Alt. 
12000 
Alt. 
12200 

Alt. 
16200 
Alt. 
16730 

Hastighet 
[km/t] 

Tungtrafikk-
andel [%] 

Nøtterøy 
Ny tunnel under 
Teieskogen 

- - 12 100 13 200 11 000 13 200 60 8 

Nøtterøy 
Ny påkobling fra 
Kolberg til Smidsrødvn 

- - 7 700 7 700 7 700 7 700 60 8 

Nøtterøy 
Ny påkobling fra 
Kolberg til Kirkeveien  

- - 4 400 4 400 4 400 4 400 60 8 

Vear 
Ny fastlandsforbindelse 
på bru 

- - 16 500 20 900 18 700 18 700 60 8 

Vear 
Ny fastlandsforbindelse 
i senketunnel 

- - - - 18 700 18 700 60 8 
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 Trafikkforutsetninger eksisterende veglenker i dimensjoneringsår 2040 

Trafikktall for dimensjoneringsår 2040 er opplyst fra Statens vegvesen. Det er de samme veglenkene 

som i tabell 2 som inngår, og forskjeller i ÅDT antas å skyldes generell trafikkutvikling samt en endring 

av trafikkstrømmene i vegnettet som følge av at bompenger på ny fastlandsforbindelse, som vil være 

der fra åpningen i 2023, er forutsatt avviklet i år 2040. Kolonnen «Vegkode» i tabellen samsvarer med 

markeringene i Figur 2 for å gi en bedre oversikt. 

Tabell 4: Trafikkforutsetninger for beregnet støysituasjon i prognose-/ dimensjoneringsår 2040. 

Område 
Veg-
kode Strekning 

Alt. 
10000 

Alt. 
11000 

Alt. 
11500 

Alt. 
12000 

Alt. 
12200 

Alt. 
16200 

Alt. 
16730 

Hastig-
het 
[km/t] 

Tung-
trafikk-
andel [%] 

Vear V-01 Fv.303  (øverst v Travbanen) 22 000 23 000 27 000 15 000 60 6 

Vear V-02 Fv.303 Hogsnesbakken 500 500 11 000 9 500 40 6 

Vear V-03 Fv.303 Melsomvikveien 12 100 13 000 10 000 8 500 40/50/60 8 

Sem S-01 Fv.300 Semslinna 26 500 30 000 31 500 26 000 70 8 

Sem S-02 Fv.300 Semslinna 23 000 21 000 21 500 33 000 70 8 

Sem S-03 Fv.308 Jarlsberglinna 18 000 15 000 15 500 23 000 60/80 8 

Tønsberg K-01 Fv.308 Kjelleveien 4 500 4 500 4 500 26 000 
50 (60 i 
alt.16xxx) 8 

Tønsberg K-02 
Fv.308 Kjelleveien / Nedre 
Langgate 1 000 1 000 1 000 1 500 50/40/30 8 

Tønsberg K-03 Fv.308 Nedre Langgate 5 000 5 000 5 500 4 500 50/30 8 

Tønsberg T-01 Fv.468 Farmannsveien 16 000 14 500 15 000 15 000 50 9 

Tønsberg T-02 

Fv.468 Farmannsveien / Grev 
Wedels gate og Fv.325 
Stoltenbergs gate 14 000 13 500 13 000 7 500 40 

5 / 9 nord 
for Jern-
banegata. 

Tønsberg T-03 Fv.466 Tollbodgaten 7 600 7 500 7 600 7 000 30 8 

Brua Br-01 Fv.308 Kanalbrua 33 500 34 000 24 200 24 000 50 8 

Nøtterøy N-01 Fv.428 Banebakken / Solveien 10 000 12 000 11 000 6000 40/50 10 

Nøtterøy N-02 Fv.428 Kaldnesgaten 5 500 8 000 8 000 5000 60 8 

Nøtterøy N-03 

Fv.428 Ramdalveien / 
Munkerekkveien / 
Amundrødveien 5 000 5 000 5 000 5500 60/50/40 8 

Nøtterøy N-04 Fv.429 Kjernåsveien 4 000 4 000 4 000 3 000 40/50 6 

Nøtterøy N-05 
Fv.308 Kirkeveien sørover fra 
Kolberg mot Borgheim  14 500 14 500 13 500 13 000 50/40 5 

Nøtterøy N-06 
Fv.308 Kirkeveien nord for 
Kolberg 11 500 11 000 11 500 9 000 50/40 8 

Nøtterøy N-07 
Fv.309 Smidsrødveien nord for 
Kolberg 14 500 14 000 14 000 11 500 30/40/50  5 / 6 

Nøtterøy N-08 
Fv.308 Kirkeveien / 
Nøtterøyveien 25 500 24 000 25 000 20 000 50/60 8 

Nøtterøy  N-09 
Fv.428 Amundrødveien sørover 
fra Kjernåsvn. mot Borgheim 4 000 4 000 4 000 4 000 50 8 
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Nøtterøy  N-10 
Fv.309 Smidsrødveien sørover 
fra Kolberg til Tandstadveien 16 000 16 000 17 000 18 000 60 5 

Nøtterøy  N-11 Tandstadveien 2 500 2 500 2 500 2 500 50 6 

 Trafikkforutsetninger nye veglenker i dimensjoneringsår 2040 

Trafikkforutsetninger for de nye veglenkene i de ulike utbyggingsalternativene i 2040 er mottatt fra 

oppdragsgiver. Tallene er sammenstilt i tabellen nedenfor.  

Tabell 5: Trafikktall for nye veglenker i dimensjoneringsår 2040. 

Område Strekning 
ÅDT 
2016 

Alt. 
10000 

Alt. 
11000 
Alt. 
11500 

Alt. 
12000 
Alt. 
12200 

Alt. 
16200 
Alt. 
16730 

Hastighet 
[km/t] 

Tungtrafikk-
andel [%] 

Nøtterøy 
Ny tunnel under 
Teieskogen 

- 
13 400 14 000 12 000 16 000 60 8 

Nøtterøy 
Ny påkobling fra 
Kolberg til Smidsrødvn 

- 
4 000 4 000 4 000 5 250 60 8 

Nøtterøy 
Ny påkobling fra 
Kolberg til Kirkeveien  

- 
3 500 4 000 4 000 5 250 60 8 

Vear 
Ny fastlandsforbindelse 
på bru 

- 
21 000 23 500 21 000 24 500 60 8 

Vear 
Ny fastlandsforbindelse 
i senketunnel 

- 
 -  - 21 000 24 500 60 8 
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 Beskrivelse av de ulike utredningsalternativene 

I tillegg til nullalternativet som omtalt i avsnitt 3.1, utredes syv alternativ for ny fastlandsforbindelse 

med sammenligningsår 2024 i tråd med planprogrammet. De nye vegene i utredningsalternativene 

beskrives i de neste avsnittene. Alle alternativ innebærer tunnel under Teieskogen på Nøtterøy med 

påhugg ved Kolberg i sør. Hvor tunnelen kommer ut i nordvestre ende varierer i de ulike 

utredningsalternativene. I alle utredningsalternativ med bruforbindelse er det lagt til grunn 1,5m høyt 

tett rekkverk på begge sider av bru i hele brulengden, for å begrense støyutbredelse fra veg på bru. 

Utredningsalternativene grupperes i korridor 1 og korridor 2 som følger: 

 Utredningsalternativer innenfor korridor 1 

Korridor 1 gjelder linjer fra Kolberg på Nøtterøy–Kaldnes–Hogsnes/Jarlsberg i Tønsberg, og omfatter 

følgende utredningsalternativ: 

 Alternativ 10000 

Tunnel gjennom Teieskogen fra Kolberg til Munkerekka. En kort dagsone i krysning med 

Munkerekkveien ved Midtåsveien / Ravnveien. Tunnel gjennom Rambergåsen. Bru over Vestfjorden til 

Høgås. Tunnel under Høgås/Vearkollen, og ut i dagen igjen omtrent ved Golfhallen ved 

Steinbruddveien. To rundkjøringer i dagen før ny veg fortsetter nordover i tunnel gjennom 

Bjellandsåsen. Tunnelen gjennom Bjellandsåsen er et separat prosjekt uavhengig av 

fastlandsforbindelsen. I utredningsalternativ 10000 inngår imidlertid tunnelen som del av den nye 

forbindelsen over til Nøtterøy. Tunnelen kommer ut i nord midt mellom Hogsnesbakken og 

Bjellandveien, i krysset mellom disse. Følger deretter eksisterende Fv303 opp til rundkjøring ved 

Jarlsberg travbane. 

 Alternativ 11000 

Tunnel gjennom Teieskogen fra Kolberg til Munkerekka. Dagsone i krysning med 

Munkerekkveien/Ramdalveien ved Brattbakken, dvs ca. 200m lengre nord enn i alternativ 10000. 

Tunnel gjennom Rambergåsen. Bru over Vestfjorden til Smørberg. Dagsone videre nordover til Fv.303 

ved travbanen følger langs Smørbergveien, på jordene mellom Smørbergveien og Hogsnesbakken. 

Det etableres en ny adkomstvei fra den nye dagsonen opp til eksisterende rundkjøring på Vear via 

Bekkeveien. 

 Alternativ 11500  

Som alternativ 11000 fram til Smørberg. I alternativ 11500 fortsetter ny veg fra Smørberg nordover i 

tunnel under Hogsnesbakken / sneier Bjellandsåsen og kommer ut i krysset Bjellandveien/ 

Hogsnesbakken midt mellom de to veiene. Ved tunnelmunning ved Smørberg etableres en ny 

adkomstvei opp til den eksisterende rundkjøringen på Vear via Bekkeveien. 

 Alternativ 12000 

Tunnel fra Kolberg under Teieskogen kommer opp ved Kaldnes. Ny veg krysser Vestfjorden på bru 

over til nordre del på Smørberg. Ny dagsone følger omtrent i eksisterende Smørbergveien opp til 

Fv.303 ved Jarlsberg travbane. 
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 Alternativ 12200 

Som alternativ 12000 men med senketunnel under Vestfjorden. Spuntvegger ca. 250 m ut fra land på 

Kaldnes før vegen går ned i tunnelen. 

 

Figur 3: Illustrasjon av senketunnel i alternativ 12200, hentet fra Statens vegvesens informasjonsvideo «Bypakke 
Tønsberg-regionen, Ny Nøtterøyforbindelse». 

 Utredningsalternativer innenfor korridor 2 

Korridor 2 gjelder linjer fra Kolberg på Nøtterøy–Kaldnes og over til Korten på fastlandssiden. Omfatter 

to utredningsalternativer: 

 Alternativ 16200 

Tunnel fra Kolberg under Teieskogen kommer opp ved Kaldnes, og krysser Byfjorden på bru over til 

Korten, der den kobles på Kjelleveien. 

 Alternativ 16730 

Som alternativ 16200, men med senketunnel under Byfjorden. Ut fra Kaldnes og Korten blir det 

spuntvegger et stykke ut i Byfjorden for å oppnå riktig dybde og stigningsgrad på tunnelen. 

Påkoblingen på Korten skjer noe lengre vest enn i alternativ 16200, til ny rundkjøring omtrent ved Olav 

Trygvasons gate. 
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 Resultater 

Det er utført beregning av ekvivalent lydnivå Lden for alle aktuelle vegstrekninger i alle 

utredningsalternativer samt for 0-alternativet, med sammenligningsår 2024.  

Støysoner er beregnet i høyde 4 meter over terreng i henhold til retningslinje T-1442. 

Beregningsresultatene er fremstilt grafisk i form av støykart som er lagt ved rapporten. Det er 

utarbeidet separate støysonekart for hvert utredningsalternativ samt for 0-alternativet. 

Støyberegninger utført for dimensjoneringsår 2040 uten bom, er kun presentert ved oversikt over 

antall støyutsatte boenheter, og i støykart vedlagt rapporten.  

 Bakerst i rapporten finnes en oversikt over vedlagte støykart.Oversikt 

over antall støyutsatte boenheter 

Det er gjennomført opptelling av antall støyutsatte boenheter og annen støyfølsombebyggelse som 

blir liggende i rød eller gul støysone for de ulike utbyggingsalternativene. I tallene inngår både 

støybelastning fra nye veglenker samt støykonsekvens for bebyggelsen langs eksisterende vegnett 

som blir påvirket av utbyggingen. Tabell 6 nedenfor (tabell og figur) inneholder resultater fra 

opptellingene med oversikt over antall støyutsatte boenheter per alternativ i sammenligningsår 2024. 

Tabell 6: Resultater fra GIS-opptelling, støyutsatte boenheter i sammenligningsår 2024 

2024 Totalt Sum 

 Rød sone Gul sone Gul og rød sone 

0-Alt 1060 1470 2530 

Alt 10000 1010 1670 2680 

Alt 11000 970 1620 2590 

Alt 11500 960 1600 2560 

Alt 12000 950 1590 2540 

Alt 12200 940 1570 2510 

Alt 16200 840 1560 2400 

Alt 16730 820 1620 2440 
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Opptellingen av støyutsatte boenheter i dimensjoneringsår 2040 er sammenstilt i tabell 7 nedenfor 

(tabell og figur). 

Tabell 7: Resultater fra GIS-opptelling, støyutsatte boenheter i dimensjoneringsår 2040 

2040 Totalt Sum 

 Rød sone Gul sone Gul og rød sone 

Alt 10000 1170 1690 2860 

Alt 11000 1160 1690 2850 

Alt 11500 1150 1650 2800 

Alt 12000 1150 1670 2820 

Alt 12200 1140 1650 2790 

Alt 16200 1060 1610 2670 

Alt 16730 1040 1610 2650 

 

 

 

Opptellingen av antall støyutsatte boenheter viser gjennomgående et økt antall støyutsatte i 2040-

beregningene, sammenlignet med beregningene for sammenligningsåret 2024. Dette forventes å 

være knyttet til generell trafikkutvikling i området. Det har ikke vært del av oppdraget å gjøre noen 

nærmere analyse av forskjellene mellom de to beregningsårene. Forskjeller kan allikevel studeres i 

vedlagte støykart.  

Sammenligningsåret 2024 benyttes kun for sammenligning av utredningsalternativene i 

konsekvensutredningen, og er ikke nødvendigvis riktig utgangspunkt for dimensjonering av eventuelle 

støyskjermingstiltak. Dette fastsettes normalt i forbindelse med støyberegninger til reguleringsplanen. 
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 Tønsberg sentrum 

Ny fastlandsforbindelse vil gi avlastning for Kanalbrua og det eksisterende vegnettet gjennom 

Tønsberg sentrum. I konsekvensutredningen av støy er det tatt hensyn til de to største 

gjennomfartsårene fra Kanalbrua og vestover, nemlig Fv.468 Farmannsveien / Grev Wedels gate / 

Fv.325 Stoltenbergs gate og Fv.308 Kjelleveien / Nedre Langgate. I tillegg er trafikk på 

tverrforbindelsen Fv.466 Tollbodgaten tatt hensyn til, selv om denne er forventet uendret i alle tilfeller.  

For sentrumsområdet i Tønsberg innebærer samtlige utredningsalternativer en betydelig nedgang i 

trafikk og dermed også redusert trafikkstøy langs fv.308 Kjelleveien og Nedre Langgate. 

Trafikken i Fv. 325 Stoltenbergs gate, Fv. 468 Grev Wedels gate / Farmannsveien blir ikke påvirket i 

like stor grad, og for korridor 1-alternativene forventes det ikke store endringer i støybildet 

sammenlignet med 0-alternativet. 

Korridor 2 alternativene forventes å medføre noe reduksjon i trafikken på fv.325 Stoltenbergs gate og 

fv.468 Grev Wedels gate. Dette gjør at enkelte bolighus som ligger i rød sone i 0-alternativet vil bli 

liggende i gul sone dersom et av korridor 2-alternativene velges.. 

5.2.1.1 Tønsberg brygge 

Tønsberg brygge er beregnet å ha støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone i 0-

alternativet. Ingen av de ulike utredningsalternativene vil endre på dette, og en hovedutvikling er at en 

ny fastlandsforbindelse vil gi trafikkavlastning fra Nedre Langgate som vil medføre betydelig redusert 

støy på brygga inn fra Nedre Langgate. Dette gjelder alle utredningsalternativene, og vurderes som 

positivt. 

5.2.1.2 Slottsfjellet 

Slottsfjellet er et av de viktige sentrumsnære friluftsområdene i Tønsberg. Slottsfjellet berøres kun i 

begrenset grad av støy i 0-alternativet. Kun i de bratte partiene nærmest tunnelmunningene er det 

beregnet støynivåer i gul støysone fra veg. Området for øvrig er beregnet å ha støynivåer under nedre 

grenseverdi for gul støysone; dels på grunn av høydeforskjell og terrengskjerming, dels på grunn av 

avstand til veg. 

I utredningsalternativene, vil alle alternativer i korridor 1 medføre ytterligere reduksjon i støynivået på 

Slottsfjellet. 

Tunnelforbindelse med ilandføring på Korten vil gi noe økt utstrekning av gul støysone i nordenden av 

Slottsfjellområdet, sammenlignet med 0-alternativet, men fremdeles vil dette området i hovedsak ha 

støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone. Det vises til støykart for utredningsalternativ 

16730 

Bruforbindelse fra Kaldnes til Korten, alt. 16200, er det utredningsalternativet som i utgangspunktet 

ser ut til å ha størst negativ innvirkning på Slottsfjellet støymessig sett. Omtrent halve området vil bli 

liggende i gul støysone fra vegtrafikk. Hovedsakelig støynivåer i nedre halvdel av gul støysone 55 – 

60 dB Lden. I beregningene er det lagt inn skjermer på selve brua, som er beregnet å ha svært god 

støybegrensende effekt. Det er sannsynlig at støypåvirkningen på Slottsfjellet i utredningsalternativ 

16200 vil kunne begrenses ved å forlenge skjermingen langs ny veg også et stykke inn på land. Dette 

må utredes nærmere i det videre arbeidet. 

Boligområdet i Nordbyen på nedsiden av Slottsfjellet mot Byfjorden, ligger utenfor gul støysone fra veg 

i alle utredningsalternativer, og støyinnfallet fra Nedre Langgate i sør reduseres i alle 

utredningsalternativer sammenlignet med 0-alternativet. Imidlertid er de 1,5m høye bru-skjermene 

avgjørende for støysituasjonen i Nordbyen i bru-alternativet over til Korten (16200). Uten skjermene 

ville boligområdet her ha blitt liggende i gul støysone i alt. 16200. 
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 Korten, Kjellelia og Frodeåsen 

I Kjellelia ligger første boligrekke på grensen til rød støysone, mens det meste av boligbebyggelsen for 

øvrig ligger helt eller delvis i gul støysone. Friluftsområdet Frodeåsen ligger i hovedsak utenfor gul 

støysone i 0-alternativet. 

Vedrørende ny fastlandsforbindelse, ligger hovedforskjellen for hele dette området i om det velges et 

alternativ innenfor korridor 1 (Hogsnes/Smørberg) eller korridor 2 (Korten). I dette området er det ikke 

forventet noen større støyforskjeller mellom ulike utredningsalternativer innen samme korridor.  

 Korridor 1 

Alle alternativene innenfor korridor 1 er likeverdige når det kommer til støymessige konsekvenser i 

området rundt Korten, Kjellelia og Frodeåsen. I alle disse alternativene forventes en støyreduksjon i 

området. 

Alle alternativer innenfor korridor 1 forventes å gi like mye støyreduksjon til boligområdet i Kjellelia. 

Utbredelsen av støysoner forventes å reduseres slik at ca. 4 boliger i første boligrekke mot veg 

kommer ut av rød støysone, og at ca. 3 boliger totalt kommer ut av gul støysone. Frodeåsen ligger i 

alle tilfeller utenfor gul støysone, også i 0-alternativet, og støynivået i området forventes å reduseres 

med 2-3 dB etter etablering av ny fastlandsforbindelse i Korridor 1. 

 Korridor 2 

Korridor 2 alternativene 16200 (A15) og 16730 (A16) innebærer en forflytning av trafikk og tilhørende 

støy fra Kanalbrua til Korten-området. Trafikkendringene er allikevel små sammenlignet med 0-

alternativet, og støysituasjonen fra Korten/Kjelle og vestover Semslinna, samt nordover Jarlsberglinna 

er nokså lik som i 0-alternativet. For boligområdet i Kjellelia, samt friluftsområdet på Frodeåsen 

innebærer ny fastlandsforbindelse innenfor korridor 2 en svak reduksjon i støynivå i søndre del av 

Kjellelia samt Frodeåsen, og en svak økning nordover langs Jarlsberglinna 

 Ilene naturreservat 

Miljøpåvirkninger, deriblant støy, til våtmarksområdet Ilene naturreservat er et viktig fokusområde i 

konsekvensutredningen av ny fastlandsforbindelse. Ilene naturreservat skal vernes spesielt, siden 

dette er et vedtatt Ramsar-område, dvs et våtmarksområde av internasjonal betydning som skal 

skjermes i henhold til forpliktelse til Ramsarkonvensjonen av 1971. 

I 0-alternativet strekker rød sone fra fv.300 Semslinna seg ca. 70m til hver side av veien, og gul 

støysone inntil ca. 220m fra vei. Nærmere kryssområdet ved Kjelle er utbredelsen av gul støysone fra 

fv.300 Semslinna og kryssområdet noe større, og gul støysone strekker seg inntil ca. 360m fra veg. 

Arealet sørøst for travbanen, Holmen og kystlinjen for øvrig helt bort til Nordbyveien 40 på Korten, har 

støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone fra veg, dvs Lden ≤ 55 dB. 

Alle utredningsalternativene innenfor korridor 1 vurderes som likeverdige når det kommer til 

støymessige konsekvenser i Ilene naturreservat og området langs Semslinna. I alle disse 

alternativene viser beregningsresultatene en innsnevring av gul støysone ut fra Semslinna, og dermed 

en støyreduksjon sammenlignet med 0-alternativet. 

Korridor 2 alternativene 16200 og 16730 gir tilnærmet samme støyutbredelse som 0-alternativet. 
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 Jarlsberg - Vear - Sem 

Beregningene inkluderer eksisterende hovedveier i området; Fv.303 Hogsnesbakken og Fv.303 

Melsomvikveien Vurderingsområdet strekker seg helt ned til rundkjøringen ved Melsomvik. Vear-

området er tettbygget boligområde, og det er spredt boligbebyggelse også videre sørover til 

Melsomvik. Støypåvirkningen vil variere med ulike alternativer innenfor korridor 1, men forventes å 

være tilnærmet uendret fra 0-alternativet dersom det skulle velges et av utbyggingsalternativene 

innenfor korridor 2 (Korten). Bare i Hogsnesbakken vises allikevel en redusert trafikk- og 

støybelastning også for Korridor 2-alternativene.  

Det er sett på støykonsekvenser for boliger langs eksisterende veger og støykonsekvens for boliger 

som kan komme til å bli liggende langs nye veglenker i de ulike utredningsalternativene. 

 0-alternativet 

Melsom skole ligger i utkanten av gul støysone og har skolegården for det meste utenfor gul støysone.  

Deler av Sigridløkka barnehage ved Vear skole og deler av Vear skoles utearealer er beregnet til å 

ligge i gul støysone i 0-alternativet. 

For Melsomvikveien og Hogsnesbakken for øvrig blir boligbebyggelse i første og til dels andre rekke 

fra veg liggende i gul støysone. Langs Melsomvikveien vil enkelte bolighus i første rekke langs vei 

ligge delvis i rød støysone. Langs Hogsnesbakken ligger stort sett hele første boligrekke langs vei 

delvis i rød støysone. 

 

 Støykonsekvenser for bebyggelse langs eksisterende veger i de ulike 
utredningsalternativene 

For bebyggelse langs Melsomvikveien er det alt. 10000 som innebærer størst endring. 

Utredningsalternativet forventes å medføre en trafikkøkning på over 80%, noe som vil medføre at de 

fleste boliger i første rekke mot Melsomvikveien blir liggende delvis i rød støysone. Melsomvik skole vil 

allikevel fremdeles beholde mesteparten av sine uteoppholdsarealer utenfor gul støysone. Ved 

Sigridløkka barnehage vil rød støysone nå helt bort til husveggen i alt. 10000 (A10). Det vises til 

støykart X106. 

Øvrige utredningsalternativer innebærer kun mindre endringer i trafikken på Melsomvikveien, 

sammenlignet med 0-alternativet, og vil ikke gi særlige endringer i støybelastning på støyfølsom 

bebyggelse i området. 

Støyfølsom bebyggelse langs Hogsnesbakken forventes å få en reduksjon i støynivå uansett hvilket 

alternativ som velges for ny fastlandsforbindelse. Størst reduksjon forventes i alt. 10000, alt. 11500 og 

alt. 11000. I alle disse tilfellene vil Hogsnesbakken stenges for gjennomkjøring og forventes dermed å 

ha en ÅDT på ca 1 100 kjøretøy/døgn mot ca. 11 000 kjøretøy/døgn i 0-alternativet. Dette vil gjøre at 

rød støysone fra Hogsnesbakken vil utgå, og første boligrekke langs vei vil bli liggende i utkanten av 

gul støysone fra Hogsnesbakken. Dette er en betydelig endring fra 0-alt, der deler av første boligrekke 

lå i rød støysone. 

En vesentlig støymessig forskjell mellom de nevnte alternativene alt. 10000, alt. 11000 og alt. 11500 

er allikevel at mens alt. 10000 og 11500 innebærer stille side vekk fra Hogsnesbakken, gir alt. 11000 

støyinnfall fra øst til boligene langs østsiden av Hogsnesbakken. Boligene får dermed riktignok 

redusert støy på fasade mot Hogsnesbakken men de får samtidig støyinnfall i gul sone fra ny 

vegforbindelse i dagen over Smørberg. Se støykart X128.  Dette vil være aktuelt for boligene fra ca. 
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Hogsnesbakken 64 og nordover. De vil få støyinnfall fra to kanter, og dermed miste sin naturlige stille 

side. 

Også alternativene 12000, 12200, 16200 og 16730 forventes å gi noe reduksjon i trafikktall og støy fra 

Hogsnesbakken sammenlignet med 0-alternaitvet, men første boligrekke langs veg vil fremdeles ligge 

i gul og delvis i rød støysone. Det vises til støykart X148, X158, X168 og X178 henholdsvis for hvert 

av de nevnte utredningsalternativene og til støykart X08 for situasjonen i 0-alternativet. 

Boligene nærmest rundkjøringen på Vear (Hogsnesbakken/Melsomvikveien) vil både i alt. 11000 og 

11500 få økt støyinnfall fra Bekkeveien, i og med at det etableres en påkoblingsveg fra rundkjøringen 

og ned til den nye vegen via Bekkeveien. I alternativ 10000 vil det være boliger på motsatt side av 

rundkjøringen som vil få økt støyinnfall fra ny dagsone ved Steinbruddveien. Dette er omtalt nærmere i 

avsnitt 5.5.3.1. 

Lengst nord langs fv.303, ved Auli og Jarlsberg travbane, må det i alle utredningsalternativer innenfor 

korridor 1 påregnes økt trafikk og tilhørende støy. Imidlertid er ikke dette området særlig utbygget per i 

dag. Det er tre boligbygg knyttet til gårdsbruk nær kryssområdet ved travbanen. Disse ligger støyutsatt 

allerede i 0-alt, og vil få noe økte støynivåer for alle alternativer innenfor korridor 1. Travbanen ligger 

allerede i 0-alt. delvis i gul støysone. Størst økning i støynivå i området er forventet med 

utredningsalternativene 12000 og 12200. Alt. 10000 forventes å gi minst økning av støynivåer i dette 

området av alternativene innenfor korridor 1. Begge alternativene i korridor 2, gir i området ved 

travbanekrysset tilnærmet uendret støysituasjon sammenlignet med 0-alternativet.  

 Støykonsekvenser for bebyggelse langs nye veger i de ulike 
utredningsalternativene 

5.5.3.1 Alternativ 10000 

Alternativet innebærer en tverrforbindelse på bru med ilandføring ca. ved Røsslyngveien 22. Videre 

fortsetter vegen i tunnel under Vearkollen som kommer ut i dagen igjen ved Steinbruddveien. Den nye 

dagsonen ved Steinbruddveien liger forholdsvis tilbaketrukket fra eksisterende boligbebyggelse, men 

boligene nærmest tunnelpåhuggene vil bli berørt med støy i gul støysone, evt. rød støysone for de 

aller nærmeste. Den nye dagsonen forbi Golfhallen og Steinbruddveien gjør at noen boliger mellom 

Steinbruddveien og Melsomvikveien vil få støyinnfall fra to kanter og dermed mister den naturlige stille 

siden de hadde mot vest. Dette forventes å kunne avbøtes med skjermingstiltak langs ny dagsone i 

Steinbruddveien. Utredning av tiltak bør ses i sammenheng med en nærmere utredning av 

påkoblingsmuligheter til tunnelene fra Melsomvik/Vear, antagelig fra rundkjøringen på Vear via 

Skogroveien. 

Det blir tunnel videre nordover gjennom Bjellandsåsen med påhugg i bunnen av Hogsnesbakken. 

Tunnelen gjennom Bjellandsåsen er et frittstående prosjekt, og ikke egentlig en del av 

fastlandsforbindelsen annet enn i alternativ 10000 der den inngår som en forutsetning. 

Alternativ 10000 innebærer en betydelig reduksjon i trafikkstøy fra Hogsnesbakken. 

 

5.5.3.2 Alternativ 11000 og 11500 

Ny påkoblingsveg fra rundkjøringen på Vear via Bekkeveien ned til ny tverrforbindelse, vil i begge 

disse utbyggingsalternativene medføre økte støynivåer til boligbebyggelse som per i dag ligger stille til 

i Myrløkka og Myrhamna langs Bekkeveien. Disse vegene er ikke modellert med trafikk i 0-alternativet, 

men forventes å ha kun svært begrenset trafikk i nåværende situasjon. 
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Kryssutforminger / påkoblingsramper til ny tverrforbindelse er foreløpig ikke tegnet eller vurdert i detalj, 

så dette må gjøres i senere planfase. Det forventes at påkoblingsområdet til ny tverrforbindelse vil 

ligge i et område som ikke er bebygget per i dag.  

Alt. 11500 som innebærer tunnel under Vearkollen / Bjellandsåsen kan oppsummeres støymessig 

med noen hovedpunkter:  

• Hogsnesbakken stenges for gjennomkjøring, som gir betydelig redusert støy fra 

Hogsnesbakken. 

• Ny veg går i tunnel under hele området, som kommer ut nord for boligfeltet langs 

Hogsnesbakken. Dette gir reduserte støynivåer i hele området fra rundkjøringen på Vear og 

nordover langs Hogsnesbakken. 

• Boligbebyggelse lengst sør i Smørbergveien som i 0-alt ligger utenfor gul støysone vil få 

støynivåer i gul støysone fra ny tverrforbindelse og påkoblingsområdet til tunnel på Vear-

siden. 

Alt. 11000 som har dagsone fra Smørberg gjennom skog og dyrka-mark-områder opp til nordenden av 

Hogsnesbakken, kan oppsummeres støymessig med følgende hovedpunkter 

• Hogsnesbakken stenges for gjennomkjøring, som gir betydelig redusert støy fra 

Hogsnesbakken. 

• Ny veg i dagen fra Smørberg og nordover gir støynivåer i gul støysone til boliger på Smørberg 

som i 0-alternativet ligger helt utenfor gul støysone. 

• Ny dagsone på Smørberg gjør at noen boliger langs Hogsnesbakken mister sin naturlige stille 

side ved at de får støyinnfall fra to kanter. Dette er vist i vedlagt støykart 208. 

  

5.5.3.3 Alternativ 12000 

Bru over Vestfjorden fra Kaldnes føres i land på Smørberg. Noen av boligene i Smørbergveien som i 

0-alternativet ligger utenfor gul støysone, havner i gul støysone ved dette alternativet. Som i alternativ 

11000, medfører også alternativ 12000 at noen boliger mellom Hogsnesbakken og ny dagsone får 

støyinnfall fra to sider og dermed mister sin naturlige stille side. Det vises til støykart X148. I 

Hogsnesbakken er det lagt til grunn noe redusert trafikk sammenlignet med 0-alternativet, men det er 

fremdeles ca. 8800 kjøretøy/døgn i Hogsnesbakken og støyutbredelsen er derfor bare noe redusert 

sammenlignet med 0-alternativet. Dette gjør at mesteparten av første boligrekke fremdeles ligger 

delvis i rød støysone. 

 

5.5.3.4 Alternativ 12200 

Senketunnel under Vestfjorden kommer opp i ny dagsone på Smørberg. Spuntvegger i forbindelse 

med ilandføringen av tunnelen begrenser støyutbredelse til boligene i Smørbergveien i noen større 

grad enn hva som er tilfellet i alt. 12000. (Sml støykart X148 og X158). I likhet med alt.11000 og alt. 

12000, medfører dagsone på Smørberg at noen boliger langs østsiden av Hogsnesbakken får 

støyinnfall fra to kanter og dermed mister sin naturlige stille side mot øst. Noe nedgang i forventet 

trafikk på og støy fra Hogsnesbakken sammenligent med 0-alternativet. Forventet samme ÅDT i 

Hogsnesbakken som i alt. 12000 beskrevet i forrige avsnitt. 
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 Nøtterøy 

Hovedgrepet på Nøtterøy er i alle utredningsalternativ en tunnel under Teieskogen fra Kolberg i sør til 

enten Ramberg eller Kaldnes i nord. Endepunkt Ramberg gjelder alternativer i korridor 1, mens 

endepunkt Kaldnes er aktuelt både for korridor 2-alternativene, samt for de to nordligste alternativene 

innenfor korridor 1. 

Å flytte trafikk til tunnel, slik det gjøres på Nøtterøy med tunnel under Teieskogen, vurderes generelt 

som positivt med hensyn til støyutbredelse, og de støymessige konsekvensene på Nøtterøy knytter 

seg i hovedsak til endring i trafikkmønster på eksisterende vegnett. I tillegg til selvfølgelig noen nye, 

mindre påkoblingslenker i hver ende av den nye tunnelen. 

Av eksisterende veger på Nøtterøy er de følgende veglenkene inkludert i støyberegningene; 

- Gjennomfartsårene fv.308 Nøtterøyveien / Kirkeveien, som utgjør hovedforbindelsen videre til 

Tjøme. 

- fv.309 Smidsrødveien, som betjener søndre og østre del av Nøtterøy 

- Hovedvegen langs vestre del av Nøtterøy; fv.428 forbi Færder, Kaldnes, Ramdal, nedover 

Munkerekkveien og Amundrødveien, inkl fv.429 Kjernåsveien, som utgjør forbindelsen i sør 

tilbake til fv.308 Kirkeveien.  

 

I 0-alternativet strekker gul støysone fra Banebakken, Solveien og Kaldnesgaten seg inntil ca. 70-90m 

til hver side av vei. Første boligrekke langs Solveien/Banebakken/Kaldnesgaten ligger stort sett på 

grensen til rød støysone. Færder videregående skole ligger delvis i gul støysone fra veg, og ligger på 

grensen til rød støysone med fasade nærmest vei. 

Fra Kaldnes og sørover Munkerekkveien og Amundrødveien er trafikkmengden antatt konstant, så 

endring i støyutbredelse skyldes varierende hastighet. Fra Kaldnes til Ramdal er hastigheten 60 km/t, 

videre sørover gjennom boligområdet langs Munkerekkveien er den satt til 40 km/t, mens omtrent fra 

Munkholmveien og sørover er den økt til 50 km/t. Hastigheten skal være i tråd med skiltet hastighet. 

I området med hastighet 40 km/t ligger første boligrekke i gul støysone fra veg, men ingen boliger 

ligger innenfor rød støysone. Lenger sør der hastigheten er 50 km/t ligger første boligrekke langs vei i 

gul støysone, og noen hus har sin mest støyutsatte fasade på grensen til rød støysone. 

Langs Kjernåsveien ligger første boligrekke helt eller delvis i gul støysone, og kun nærmest krysset 

med Kirkeveien er det enkelte hus som ligger på grensen til rød støysone. 

Langs fv.308 Kirkeveien ligger første boligrekke stort sett helt eller delvis i rød støysone, mens gul 

støysone strekker seg inntil ca. 70-80 m fra vei og berøre både andre og enkelte steder også tredje 

boligrekke fra vei. Støyutbredelse fra fv.309 Smidsrødveien er omtrent lik som den beskrevet for 

Kirkeveien.  

Fra sammenkoblingen av Kirkeveien og Smidsrødveien i nord, dvs langs fv.308 Nøtterøyveien og opp 

til Kanalbrua, ligger første boligrekke stort sett innenfor rød støysone i 0-alternativet, mens andre og 

en god del av tredje boligrekke fra veg ligger i gul støysone. 

 Støykonsekvenser for bebyggelse langs eksisterende vegnett 

Uansett valg av alternativ for ny fastlandsforbindelse, er hovedtrenden på Nøtterøy at tunnel under 

Teieskogen og ny fastlandsforbindelse vil gi redusert støybelastning for store deler av eksisterende 

bebyggelse langs eksisterende vegnett. 

Korridor 2 alternativene forventes å gi en dreining i trafikk fra boligutbyggingen på Kaldnes fra å kjøre 

østover mot Kanalbrua til å kjøre vestover mot den nye fastlandsforbindelsen. Dette gir marginalt 

reduserte støynivåer fra rundkjøringen på Kaldnes og østover langs Banebakken/Solveien og 
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marginalt økte støynivåer langs Kaldnesgaten vest for rundkjøring. Dette gjelder uansett hvilket 

konkret alternativ innenfor korridor 2 som velges. Korridor 1 alternativene forventes ikke å påvirke 

trafikken på de nevnte veiene, og støysituasjonen langs Banebakken/Solveien og Kaldnesgaten 

forventes uendret sammenlignet med 0-alternativet. 

Fra Kaldnes og nedover Munkerekkveien, Amundrødveien og Kjernåsveien forventes en reduksjon i 

trafikkmengde og støynivå for samtlige alternativer, og alle alternativene vurderes likeverdige med 

hensyn til støy fra eksisterende vegnett. 

Langs fv.308 Kirkeveien/Nøtterøyveien oppnås også en reduksjon i støybelastning for samtlige 

utredningsalternativer, sammenlignet med 0-alternativet. Det er allikevel utredningsalternativene 

innenfor korridor 2 som forventes å gi den største avlastningen, med omtrent en halvering av den 

samlede trafikken i 0-alt. Den samme trenden gjelder Smidsrødveien, selv om den totale avlastningen 

herfra ikke er like stor som fra Kirkeveien. 

For Tanstadveien og fortsettelsen av Amundrødveien og Kirkeveien sørover mot Borgheim er det i 

samtlige utredningsalternativer lagt til grunn uendrede trafikktall fra 0-alternativet, noe som gir uendret 

støysituasjon. 

 Støykonsekvenser for bebyggelse langs nye veglenker 

Alle utredningsalternativ vil medføre en ny kryssløsning på Kolberg med påkoblingsveier til tunnelen. 

Dette vil i alle utredningsalternativ gi en betydelig økt støybelastning til Brattås skole og Grindløkken 

barnehage. I 0-alternativet ligger disse helt utenfor gul støysone fra veg, men med nye 

påkoblingslenker til tunnelen forventes hele utearealet mot sør å bli liggende i gul støysone. Det kan 

også forventes at boligene som vil utgjøre nærmeste boligrekke langs påkoblingsvegene på Kolberg 

vil bli liggende i gul og delvis i rød støysone. Støybelastningen forventes å kunne avbøtes til en viss 

grad ved hjelp av skjerming langs ny påkoblingsveg. Foreliggende beregningsresultater gjelder 

uskjermet framtidig situasjon. 

Med nåværende plassering av påkoblingsveiene på Kolberg vil ett hus (Kirkeveien 60) bli omsluttet av 

nokså trafikkerte veier og støynivåer i rød eller øvre del av gul sone på alle kanter. Her kan det være 

vanskelig å oppnå tilfredsstillende lydnivåer, og omfattende skjermingstiltak langs veg kan bli aktuelt.  

Også fra fv.428 Munkerekkveien/Ramdalveien vil det være en påkobling til tunnel under Teieskogen / 

ny fastlandsforbindelse. Påkoblingspunktet vil variere i de ulike alternativene. 

Selve tunnelpåhugget i nordvestre ende av tunnelen vil også innebære en ny støykilde for boligene i 

umiddelbar nærhet. 

Tunnelpåhugg og kryss med Munkerekkveien / Ramdalveien medfører i alle utredningsalternativer 

rivning av enkelte hus, og støybelastning til enkelte hus som ikke tidligere har vært utsatt for 

trafikkstøy over grenseverdiene gitt i retningslinje T-1442. 

Beregnede støysoner er basert på uskjermet situasjon, og det er heller ikke lagt inn konkrete 

kryssutforminger for påkoblingsveier fra Munkerekkveien / Ramdalveien. Det kan derfor forventes at 

støyutbredelsen vil bli noe annerledes enn det som er vist, og stedvis mer begrenset enn vist, som 

følge av skjermingstiltak. 
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 Støy på fjorden 

Doble bruløp er modellert som én felles brukonstruksjon, og i alle brualternativene forutsetter 1,5m tett 

rekkverk på hver ytterside av brua. Dette gir effektiv støyreduksjon i beregningshøyde 4m over 

vannflaten, og generelt er det beregnet støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone 4m over 

vann. Lokalt i hver ende av bru viser beregningene gradvis mindre effekt av de tette rekkverkene, 

ettersom terrenghøyde nærmer seg bruhøyde, og at de tette rekkverkene avsluttes. Dette gjør at 

nærområdet rundt ilandføringspunktene får støynivåer i gul støysone. Støyutbredelsen som vises 

rundt ilandføringspunktene for nye bruforbindelser i vedlagte støykart forventes å kunne reduseres 

gjennom støyskjerming i disse områdene. I det videre arbeidet må ilandføringspunktene optimaliseres 

videre med tanke på støyskjerming. Dette gjelder alle brualternativene. 

Med skjermingen som ligger inne i beregningene nå, er det brualternativet til Korten (alt. 16200) som 

gir størst utbredelse av gul støysone til vann av alle brualternativene. Dette forventes som nevnt å 

kunne avbøtes etter en optimalisering av skjermingstiltak ved ilandføringspunktene og bør trolig ikke 

tillegges for mye vekt i denne fasen. 

I alternativene med senketunnel viser beregningsresultatene avtagende støyutbredelse fra Kaldnes 

utover vannet til vegen dukker ned i tunnel. Det er forutsatt spuntvegger med topphøyde 3m.o.h. langs 

tunnelnedløpene. Tilsvarende avtakende støyutbredelse kan sees også ut fra Smørberg i alt. 12200 

(støykart X158) og ut fra Korten i alt. 16730 (støykart X178). 
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 Oppsummering 

 

Det er utført trafikkstøyberegninger for 0-alternativ og syv ulike utredningsalternativer for ny 

fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme i sammenligningsår 2024. Opptelling av antall støyutsatte 

boenheter i de ulike alternativene skiller mellom boenheter i gul støysone og i rød støysone slik disse 

er definert i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442. 

Resultattabell for sammenligningsår 2024 er gjengitt her: 

2024 
Antall støyutsatte 

boenheter 
Totalt antall støyutsatte 

boenheter 

 Rød sone Gul sone Gul og rød sone 

0-Alt 1060 1470 2530 

Alt 10000 1010 1670 2680 

Alt 11000 970 1620 2590 

Alt 11500 960 1600 2560 

Alt 12000 950 1590 2540 

Alt 12200 940 1570 2510 

Alt 16200 840 1560 2400 

Alt 16730 820 1620 2440 

 

0-alternativet er referansesituasjonen, som de andre alternativene vurderes opp imot. 

Ut i fra antall støyutsatte boenheter totalt, er ikke differansene mellom de ulike utredningsalternativene 

så store.  

Generelt viser resultatene en nedgang i antall boenheter som utsettes for støynivåer over nedre 

grenseverdi for rød sone, dvs støynivåer Lden > 65 dB. Størst nedgang og forbedring med hensyn til 

antall støyutsatte boenheter i rød støysone oppnås i utredningsalternativ 16730, som vises i vedlagte 

støykart X171 – X178. Utredningsalternativ 16200 er like bak. 

En annen trend i resultatene er at antall støyutsatte boenheter i gul støysone øker. Dette er en naturlig 

følge av at støynivået flere steder reduseres fra rød sone til gul sone. 

Det utredningsalternativet som totalt sett oppnår færrest støyutsatte boenheter innenfor støysonene 

(gul og rød sone sammenlagt) er alt. 16200. Sammenlignet med 0-alternativet oppnås en reduksjon 

på 130 boenheter. Dvs 130 boenheter vil oppleve en støyreduksjon som gjør at de blir liggende 

utenfor gul og rød støysone, og dermed oppnå støynivåer som er i tråd med anbefalingene i 

retningslinje T-1442. 

Det er kun 40 boenheter som skiller det mest støygunstige alternativet alt. 16200 fra det nest mest 

støygunstige, nemlig alt. 16730. Begge disse to alternativene tilhører «utredningskorridor 2», som er 

ny fastlandsforbindelse fra Kaldnes til Korten.  

Med hensyn til Ilene Naturreservat, innebærer korridor 2 alternativene tilnærmet uendret 

støybelastning sammenlignet med 0-alternativet, mens korridor 1 alternativene alle gir en redusert 

utbredelse av gul støysone fra Semslinna og dermed noe reduserte støynivåer til Naturreservatet.  

Som tilleggsinformasjon er det sammenstilt antall støyutsatte boenheter i dimensjoneringsår 2040 

uten bom. Dette gjelder de samme veglenkene som i sammenligningsåret, men medregnet generell 

trafikkutvikling og en endring i trafikkstrømmene i vegnettet som følge av at den nye 

fastlandsforbindelsen er antatt å være bompengefri i 2040. 
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Vedlegg 

Det er lagt ved totalt 15 støykartserier, hver serie inneholdende 8 støykart som viser beregnede 

støynivåer i sammenligningsår 2024 og i dimensjoneringsår 2040 for hvert utredningsalternativ. 

Det er laget både oversiktskart, og mer detaljerte kart per utredningsalternativ. Kart for 0-alternativet 

ligger først, og deretter følger støykart for de ulike alternativene i samme rekkefølge som de ble 

presentert i kapittel 4.  

 

Vedlagte støykart: 

Støykart for 0-alternativet:   

 

• Oversiktskart for 0-alterntaivet  X0A 

• Støykart X01 – X08 

 

Støykart for sammenligningsår 2024: 

 

• Oversiktskart for hvert alternativ X11A – X17A 

• Alternativ 10000:  støykart X111 – X118  

• Alternativ 11000:  støykart X121 – X128  

• Alternativ 11500:  støykart X131 – X138  

• Alternativ 12000:  støykart X141 – X148  

• Alternativ 12200:  støykart X151 – X158  

• Alternativ 16200:  støykart X161 – X168  

• Alternativ 16730:  støykart X171 – X178  

 

Støykart for dimensjoneringsår 2040: 

 

• Oversiktskart for hvert alternativ X21A – X27A 

• Alternativ 10000:  støykart X211 – X218 

• Alternativ 11000:  støykart X221 – X228 

• Alternativ 11500:  støykart X231 – X238 

• Alternativ 12000:  støykart X241 – X248 

• Alternativ 12200:  støykart X251 – X258 

• Alternativ 16200:  støykart X261 – X268 

• Alternativ 16730:  støykart X271 – X278 

 

 

 


