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Forord

Bypakke for Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg og 

Færder  kommuner. Bypakken skal løse oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen, og består av 

flere delprosjekter, inkludert ny fastlandsforbindelse fra Nø�erøy og Tjøme.

Arbeidet med interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nø�erøy og 

Tjøme startet opp i 2015. Planprogrammet ble fastsa� av partene i mars og april 2016. 

I november 2017 vedtok bypakkas overordnede styringsgruppe å legge to alternativer ut på høring/offentlig e�ersyn; 

alternativ 11 500 hengebru fra Ramberg – Smørberg/Jarlsberg og alternativ 16730 senketunnel Kaldnes - Korten. 

Høringsperioden var fra 1. desember 2017 til 9. februar 2018. I høringsperioden ble det arrangert to åpne kontordager og 

to informasjonsmøter. 

Det kom inn over 400 innspill til planforslaget. Denne rapportserien inneholder alle innspillene i sin helhet. Det er i tillegg 

laget en egen rapport med et sammendrag av hvert av innspillene som er kommet inn, samt en kommentar fra Bypakke 

Tønsberg-regionen. Rekkefølgen på innspillene er den samme i begge rapportene, slik at det skal være enkelt å finne frem 

til de innspillene man er interessert i. 

Bypakke Tønsberg-regionen ønsker å takke alle som har kommet med innspill i høringen. 
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Fra: Christopher Haugan <chrishaugan@gmail.com> 
Sendt: 3. februar 2018 10:43
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Uttalelse mot bro Ramberg til Smørberg

Hei 

Jeg vil komme med min begrunnelse for å ikke få bro. Denne vil påvirke nødrespons, skape 

støy og forurensning i Ramberg. Senketunnel er et uten tvil bedre valg da ingen mister sitt 

hjem eller må bo med en vei eller bro som nabo. 

Mvh 

Christopher Haugan 

RAVNVEIEN 7  



Fra: Linda Svanberg Oddenes <lsoddenes@gmail.com> 
Sendt: 2. februar 2018 17:51 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen 
 

Jeg anbefaler alternativet kaldnes-korten i tunnel. Det vil lette tilgangen til sentrale steder i 

Tønsberg sentrum og derved avlaste kanalbrua best. Brualternativet ødelegger bomiljøet på 

begge sider av fjorden i mye større grad, med økt trafikk, støy og forurensning. 

Munkerekkveien er allerede et sårbart område med tanke på trafikksikkerhet. Mange barn 

ferdes over og langs denne veien på vei til og fra skolen. Og økt trafikk ved begge 

alternativene vil kreve tiltak med gang og sykkelvei på begge sider av veien, trygge 

overganger og forbedret fartsregulering for sikre myke trafikanter.  

 

Mvh  

Linda Oddenes  



Fra: Frank Otto Lyngaas <frank.lyngaas@gmail.com> 
Sendt: 2. februar 2018 17:45 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny vei ut fra Færder (øyene) ! 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
Hvorfor lyttes det ikke mer til folket på øyene når det gjeller veiforbindelsen, de vil jo ha vei fra Hella 
– Stokke / Brunstad – E-18, politikerne på Nøtterøy (Færder) vil jo ikke lytte, de tror jo at det er 
Tønsberg de skal hjelpe ! 
Folket der har jo aldri vært int. i Bypakke Tønsberg, de vil ha raskest vei ut fra øyene ! 
 
Hilsen F.O. Lyngaas. 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Fra: Svend Erik Andersen <svend.erik@wna.no> 
Sendt: 5. februar 2018 08:59 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse, Fastlandsforbindelsen 
 
HØRINGSUTTALELSE, FASTLANDSFORBINDELSEN 
 
Jeg anbefaler alternativet Kaldnes – Korten i tunnel. Brualternativet Ramberg – Smørberg ødelegger 
bomiljøene på begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning. 
 
Vennlig hilsen  
 
Svend Erik Andersen 
Ramberg Terrasse 38 
3128 Nøtterøy 
 
Mail: svend.erik@wna.no 
Tlf. 33 30 40 65 / 90 14 38 35 
 

mailto:svend.erik@wna.no


Fra: Martin Vestby <martin@martinvestby.com> 
Sendt: 5. februar 2018 08:53
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen

Hei, 

Jeg ønsker alternativet Kaldnes -Korten. 

Det avlaster kanalbroen mest, og Tønsberg Sentrum får en bedre mulighet til å forbli handleplassen 
vår, ved utbygningen av statens park er denne løsningen best mht. tilkomst, denne løsningen gjør 
også mindre inngrep i naturen. 

Vennlig hilsen 

Martin Vestby 



Høringsuttalelse til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
v/Odd Svang-Rasmussen 

Kjellengveien 9 

3125 Tønsberg 

 

Etter min mening er Alternativ 2, undersjøisk tunnel Kaldnes - Korten, den beste løsning. 

 

Hovedhensikten med løsningen må være å legge forholdene best mulig til rette for den største 

delen av trafikken uten å ta store hensyn til særinteresser. Med bolig i Kjellelia  kan jeg 

personlig ønske mye mindre trafikk i Kjellekrysset, men legger i stedet vekt på at løsningen 

må bli den beste for fremtidig trafikkavvikling i Tønsbergområdet. 

Alternativ 2 blir dyrere enn alternativ 1. Det betyr noe høyere bomsats og/eller lengre tid med 

bom. Det må vi være villige til når vi da får den beste løsningen for fremtiden. 

 

Trafikkmønster: De siste tellingene av trafikken over kanalbroen viser at den langt 

overveiende del av trafikken fra øyene skulle til Tønsberg. En liten del skulle videre nordover 

Åsgårdstrandveien, Hortensveien og Bispegaten eller vest-/sørover til Semsbyen og Stokke. 

Av den begrensete delen av trafikken som skulle til E-18 gikk størstedelen nordover i retning 

Oslo. 

 

1. Opprinnelig hovedhensikt med ny fastlandsforbindelse var å sikre øyene 

fastlandsforbindelse når kanalbroen var ute av drift (i lengre tid). 

For nødtjenestene ambulanse, brann og politi er tidsbruk under utrykning en meget viktig 

faktor. Tunnel Kaldnes - Korten gir mye kortere utrykningstid fra byen til øyene enn 

alternativ 1. 

Når/hvis den nye forbindelsen blir den eneste fastlandsforbindelse er vel fordelene med tunnel 

Kaldnes - Korten fremfor alternativ 2 når det gjelder trafikkavvikling, meget opplagte basert 

på trafikkmønsteret. 

 

2. Kanalbroen skal i fremtiden ha 2 felt for kollektiv/flerbrukskjøring og 2 felt for vanlig 

biltrafikk. Kapasiteten for vanlig biltrafikk vil bli sterkt redusert. Ny fastlandsforbindelse må 

avlaste kanalbroen mest mulig. Tunnel Kaldnes - Korten kan avlaste med ca 50% av dagens 

trafikk, langt mere enn alternativ 1. 

 

3. Med tunnel Kaldnes - Korten får vi en sentrumsnær ringvei som effektivt vil kunne 

redusere gjennomgangstrafikken i sentrum.  Når Nedre Langgate blir stengt for 

gjennomkjøring, vil Stoltenbergsgaten måtte ta gjennomgangstrafikken “alene”. 

 

4. Trafikkbelastning i Kjellekrysset, Semslinna og Jarlsberglinna:  

Med tunnel Kaldnes - Korten blir det ingen endring av belastningen på Semslinna like nord 

for Kjelle sammenliknet med dagens forhold. Fremtidig utvidelse til 4 felt vil løse problemet. 

Jarlsberglinna vil få en forholdsvis liten økning med den trafikken som velger traseen ny 

tunnel, Kjelle krysset, Jarlsberglinna, Tomsbakken til Hortensveien i stedet for kanalbroen og 

videre gjennom sentrum til Hortensveien. Jarlsberglinna har i dag ledig kapasitet. 

Kjellekrysset (de to rundkjøringene) vil få i økning den ekstra trafikken som skal videre på 

Jarlsberglinna. Selve krysset med de to rundkjøringene har i dag ledig kapasitet, også i 

rushtiden. Ettermiddagskøen vestover står i Semslinna.  

 Jeg forutsetter at trafikken som kommer gjennom tunnelen til Korten og skal videre inn 

Farmannsveien mot sentrum, får en egen fil inn mot Farmannsveien utenom selve 

rundkjøringen på Kjelle og dermed ikke belaster det eksisterende Kjellkrysset. 
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5. Miljøhensyn. Med senketunnelen skal ikke våtmarksområdet Ilene bli berørt. Utvidelse av

Semslinna til 4 felt må ikke medføre miljøbelastninger på Ilene.

Ålegress på Kaldnessiden: Jeg forutsetter at ålegressområdene på begge sidene av tunnelen

blir beskyttet mot ødeleggelse i anleggsperioden, slik at regenerering kan ta til like etter at

anlegget er ferdig.

6. Nye inngrep i bo- og LNF-områder: Sammenliknet med alternativ 1 er det meget små

inngrep. Utvidelse av Semslinna til 4 felt er et untak, med inngrep i LNF-område.

Odd Svang-Rasmussen 



Fra: John-Kristian Kristensen <john-kk@online.no> 
Sendt: 5. februar 2018 14:45 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen 
 
Vi er to gamle på Ramberg, og vi har følgende synspunkter : 
1. Vi sier NEI til bro Ramberg - Smørberg 
2. Vi sier NEI til tunnel Kaldnes - Korten 
3. Alternativet med bro og tilknytning til Ringveien bør utredes 
4. Skal vi få bro over Vestfjorden bør Færder søke kontakt med Sandefjord, 
da vil vi nok få bro over Vestfjorden . 
Hilsen Anne-Marie og John-Kristian kristensen, Ramberg Terrasse 23 C 



Fra: Gunnar M. Jacobsen <gmjacob@online.no> 
Sendt: 5. februar 2018 15:34 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse til ny fastlandsforbindelse 
 
Til ledere i Vestfold Fylkeskommune 
 
Utredningen om ny fastlandsforbindelse som er laget at Transportøkonomisk Institutt i deres rapport 
1617/2018 er ikke et forsvarlig grunnlag for å fatte et vedtak på valg av trase for en slik forbindelse. 
Dette fordi begge alternativene har en kostnad/nytteeffekt som er langt utenfor det som kan 
forsvares i et samfunn som vårt. Vi har andre prosjekter som vil gi et betydelig bedre utbytte av 
investerte midler. 
 
Med hilsen 
Gunnar Monrad Jacobsen 



Fra: Grethe Jørnsen <grethejornsen@gmail.com> 
Sendt: 5. februar 2018 16:16 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelse 
 

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes - Korten i tunnel da brualternativene ødelegger bomiljøet 

på hele Ramberg + Munkerekkveien med sideveier. ødelegger også bomiljøet på Smørberg, 

Hogsnes mv. 

 

Med hilsen 

Grethe Jørnsen 



Fra: Bing Li Kittelsen 
Sendt: 5. februar 2018 16:56 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen 
 
Hei! 

 

Jeg vil med dette markere min motstand mot:I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro 

med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til 

krysset ved Jarlsberg travbane. Dette alternativet vil gi økt trafikk og støy, ødelegge 

bomiljøene på begge sider av fjorden og fritidsaktiviteter i områdene, føre til unødig 

omvei for flertallet av øyboere som har sitt virke i Tønsberg sentrum, gi lengre responstid 

for utrykning (ambulanse/brann/politi), og forurense mer. 

 

Jeg anbefaler I korridor 2 alternativ 16730; undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten uten 

gang- og sykkelvei, og tilknytning til Kjelle-krysset. Kompenserende tiltak innenfor en 

ramme på 200 mill. kr. forutsettes blir bestemt gjennomført. Dette alternativet er å 

foretrekke både med hensyn til miljøvennlighet og trafikkavvikling. 

 

Mvh 

Bing Li Kittelsen 

Ramberg terrasse 22 

3128 Nøtterøy 

 



Fra: Gunnar Skorgenes <gunnask@online.no> 
Sendt: 5. februar 2018 17:36 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune. 
 
Vestfold Fylkeskommune. 

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune. 

Beredakapssjefen i Vestfold sier: «Jeg minner igjen om at det er Øyene som trengeren 

fastlandsforbindelse og ikke Tønsberg», Dette er vi på øyene enige i og vil ha 

Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. 

Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, med maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 

og 40 i hver rundkjøring med videre. 

Vi vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 ved Ramsum som kan kjøres på 

mellom 3 og 4 minutter. 

Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som 

bare Tønsberg har interesse av. 

Gunnar Skorgenes bostatt i Færder kommune. 



Fra: Tom Gjertsen <Tom.Gjertsen@atea.no> 
Sendt: 5. februar 2018 19:45 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen 
 
Vi ønsker herved å komme med høringsuttalelse i forbindelse med ny fastlandsforbindelse. 
 
I begge alternativene til ny veiforbindelse, som foreligger, viser prognosene at trafikken i 
Munkerekkveien vil øke betydelig. Estimert fra ca 2500 biler pr. døgn til ca 4500 biler pr. døgn. 
Veiforholdene i Munkerekka oppleves ikke som egnet til å håndtere en slik forventet trafikkøkning. 
Kombinasjonen av en smal vei og fartsdempende tiltak, som ikke ser ut til å ha nevneverdig effekt, 
gjør at vi tror at Munkerekkveien blir en betydelig mer ulykkesbelastet strekning (møteulykker og 
fotgjenger/sykkel ulykker) dersom biltrafikken øker som estimert. 
De fartsdempende tiltak som finnes i dag i Munkerekkveien fremstår, som nevnt, lite effektfulle. Det 
kjøres daglig langt over 40km/t i store deler av veistrekningen.  
Buss og bil kan ikke kan møtes uten at 1 part stopper opp eller kjører meget sakte. 2 busser kan ikke 
møtes uten at en buss stopper opp. Vi tror derfor at ved ytterligere økt trafikkmengde uten betydelig 
forsterkede sikkerhetstiltak, vil Munkerekkveien bli belastet med et økt antall møteulykker og 
person/sykkelulykker.  
 
Følgende tiltak bør vektlegges i Munkerekkveien når beslutning om fastlandsforbindelse fattes, for å 
ivareta trafikksikkerheten for gående/syklende og kjørende;  
 

1. Flere fartsdempende tiltak for å sikre gående og kjørende 
2. Flere fartsdempende tiltak som gjør at trafikkveksten begrenses i Munkerekkveien og flest 

mulig benytter de nye hovedfartsårene som bygges. 
 
Med bakgrunn i hva vi forstår er intensjonen med en ny fastlandsforbindelse , så mener vi at tunnell 
alternativet i større grad oppfyller denne intensjonen. 
 
 
Hilsen 
Sidsel og Tom Gjertsen 
Munkerekkveien 78 
 
 



Fra: Johannes Solli Marthinsen <j.s.marthinsen@triomix.no>

Sendt: 5. februar 2018 19:56

Til: VFK - FADM - FIRMAPOST

Emne: Høringsuttalelse ny fastlands forbindelse til Færder kommune.

Høringsuttalelse ny fastlands forbindelse til Færder kommune.

Beredskaps s jefen i Vestfold sier: «Jeg minner igjen om at det er Øyene som trenger en fastlands
forbindelse og ikke Tønsberg», Dette er vi på øyene enige i og vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og
bygd.
Vi er ikke interessert i å få en by gate H6 vei, med maks far tsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40, trafikk
,per rundkjøringen med videre, men vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 ved Ramsum
som kan kjøres på mellom 3 og 4 minutter.
Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare
Tønsberg har interesse av.

Underskrift
Greta Marthinsen
Oppegårdsveien 19
3148 Hvasser.

greta52@triomix.no

+ 47 94879319

mailto:greta52@triomix.no
http://www.incredimail.com/app/?tag=IM2_Default_Stamp_EN&id=509&lang=9&did=10500&ppd=2672,201106231034,1125,1,1953943660031311871&rui=136845643&app_test_id=0&sd=20180205


Terje Hansen 

Nøtterøy 
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 Dato  
    2018-02-06  

  

  

    

Til  

Vestfold fylkeskommune 
Postboks 2163 
3103 TØNSBERG 

 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme til Tønsberg – uttalelse 
til interkommunal kommunedelplan ved offentlig ettersyn 

1 Innledning 

1.1 Generelt 

I denne uttalelse er det ikke fremført «nye momenter». I det etterfølgende er det gjort bruk av 

allerede kjent informasjon som er gitt i møter, leserinnlegg og høringsinnspill. Undertegnede har 

kun gjort sammenstillinger av den samme informasjonen på en måte som kanskje ikke har vært 

gjort tidligere. Det konkluderes til slutt basert på tilgjengelig informasjon, sammenstilling og 

subjektive vurderinger. 

1.2 Bakgrunn 

Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen har lagt to alternative veitraseer ut til 

offentlig ettersyn:  

 Alternativ 11 500 i korridor 1 med bro fra Ramberg til Smørberg 

 Alternativ 16 730 i korridor 2 med senketunnel fra Kaldnes til Korten.  

1.3 Felles for begge alternativer 

Alle samferdselsprosjekter har konsekvenser. Begge alternativer vil ha konsekvenser for 

innbyggerne som befinner seg i umiddelbar nærhet til veitraseene, det være seg i Tønsberg 

(Nordbyen – Teglhagen – Korten), Kaldnes, Ramberg, Smørberg eller Vear. 

Videre vil begge alternativer påvirke natur og miljø i større eller mindre grad.  

Hvordan dette foreslås løst vil være avgjørende for gjennomføringen. Eksempelvis erverv av 

eiendom må innrettes slik at alle berørte sitter igjen med et inntrykk av redelighet og rettferdig 

behandling. 

2 Beskrivelse av alternativene 

2.1 Alternativ 11 500 bru fra Ramberg til Smørberg 

Bru i alternativ 11 500 Ramberg-Smørberg er planlagt som hengebro uten åpningsmekanisme for 

skip. Det oppnås en seilingshøyde på 40 meter over vannflaten ved høyvannstand. I tillegg til fire 

kjørebaner for bil, vil alternativ 11 500 ha gang- og sykkelvei mellom Nøtterøy og Smørberg. 

Det legges opp til at fastlandsforbindelsen over Smørberg skal erstatte Hogsnesbakken som 

hovedvei mellom travbanen og Vear. Dermed kan den nåværende Hogsnesbakken stenges for 

gjennomgangstrafikk, og utbedringsplanen til 150 millioner kroner kan skrinlegges. 
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2.2 Alternativ 16730 senketunell fra Kaldnes til Korten 

Når det gjelder senketunnelen fra Kaldnes til Korten i alternativ 16 730 anbefales det å sløyfe 

gang- og sykkelveien, og i stedet sette av 200 millioner kroner til alternative gang- og sykkelvei-

tiltak. Dette sparer likevel 100—200 millioner kroner (netto) i investeringskostnad. 

Kostnadsanslaget for senketunellen er beheftet med stor usikkerhet pga. tekniske utfordringer i 

anleggsfasen. 

3 Sammenligning av alternativene 

For å kunne danne seg et bilde av likheter og ulikheter og hvordan alternativene fremstår i 

forhold til måloppnåelse, risiko for gjennomføring og økonomi, påvirkning av diverse 

miljøområder har jeg sett det som hensiktsmessig å fremstille disse i tabeller. 

Fremstillingen under er basert på følgende informasjon: 

 Statens Vegvesen (SVV) gjennomførte et informasjonsmøte på Teigar ungdomsskole 

tirsdag 23 januar i år. 

 Fylkesmannens høringsuttalelse.  

 Fylkesberedskapssjefens redegjørelse innenfor fagfeltet «Samfunnssikkerhet og 

beredskap i Tønsbergs blad (TB). 

 Transportøkonomisk institutt (TØI) sin rapport 

 Riksantikvarens høringsuttalelse 

 Fiskeridirektoratets høringsuttalelse 

 Norges Lastebileierforbunds høringsuttalelse 

 AgilityGroups høringsuttalelse 

  Senketunell Kaldnes – Korten Hengebro Ramberg - Smørberg 

Måloppnåelse   Ref uttalelser fra: Fylkesmannen og SVV SVV er tydelige på at dette alt har en noe 

(marginalt) svakere måloppnåelse. 

Konkurransekraft  TØIs rapport  

Risiko teknisk 

gjennomføring 
 SVV betegner prosjektet som meget 

krevende på mange områder. Stor risiko. 

SVV mener å ha god kunnskap om 

brobygging og tunell-boring i fjell. Liten 

risiko. 

Risiko økonomi  Stor risiko for overskridelser på grunn av 

prosjektets kompleksitet og usikkerheter 

Liten risiko fordi kunnskaps- og kostnadsbase 

er forbundet med stor grad av sikkerhet. 

Samfunnssikkerhet og 

beredskap 
 Ref Fylkesmannens høringsinnspill. Her 

er det spesielt lagt vekt på ulykker, 

naturkatastrofer og sabotasje. 

Unngår å samle det meste av trafikken i en 

«trafikkmaskin» på Kjelle, som anses å være 

risikobetont. 

Naturmiljø  Ref Fylkesmannens innspill  

Landskap  Ref Fylkesmannens innspill  

Kulturmiljø  Ref Fylkesmannens innspill  

Nærmiljø/friluftsliv  Ref Fylkesmannens innspill  

Riksantikvarens 

vurderinger 
 Ref Riksantikvarens innspill Ingen av alternativene er optimale, men dette 

alternativ vurderes som best av de to. 

Fiskeridirektoratet  Vil ødelegge viktige marine miljøer. Liten til ingen påvirkning av det marine miljø. 

Transport       (Norges 

Lastebil-eierforbund) 
 «Undersjøisk tunell er ikke ønskelig av 

både økonomiske og sikkerhetsmessige 

årsaker». «Kjellekrysset er overbelastet i 

dag» 
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Industrien       (Agility 

Group) 
 Kan ikke eksistere  i dette alternativet. Kan eksistere som i dag i dette alternativet. 

 

4 Samlet vurdering av alternativene 

 Ut fra de områder som av ulike faginstanser er vurdert vil jeg vekte Fylkesmannens 

vurdering av området «Samfunnssikkerhet og beredskap» høyest. Dette fordi 

kombinasjonen av risiko og sårbarhet gir meget store konsekvenser dersom noe skulle 

inntreffe i tunellen eller i trafikkmaskinen på Kjelle. Hendelser her kan være ulykker, 

ekstremvær eller terror/sabotasje. Slike hendelser vil i praksis lamme byen. Det er ikke 

kapasitet i veinettet i Slagendalen eller mot Åsgårdstrand til å håndtere slike hendelser. 

 Videre vil jeg vekte SVVs uttalelser om risiko og konsekvenser knyttet til gjennomføring 

nest høyest. SVV har påpekt grunnforhold, mulige fornminner, marint miljø med mer 

som faktorer man ikke har kontroll over. Dette kan medføre betydelige forsinkelser og 

økonomiske overskridelser og jeg stiller meg vel per i dag tvilende til om dette prosjektet 

i det hele tatt er gjennomførbart. Når det gjelder konsekvenser for det marine miljø har 

Fiskeridirektoratet uttalt seg klart om konsekvensene i sitt høringsinnspill. 

 De natur- og miljømessige konsekvenser av prosjektene må tillegges betydelig vekt. Her 

er hensynet til både marint mangfold og Ramsar-området viktig å ha i fokus. 

 AgilityGroup sysselsetter om lag 300 ÅV som ved valg av senketunell vil bli borte. 

Hvordan dette skal håndteres er for meg uklart. 

 Hva angår måloppnåelsen vil jeg slutte meg til SVVs uttalelser i sin informasjon på møtet 

23. januar i år som sier at det er marginal forskjell mellom alternativene men at 

senketunell er noe bedre. 

 Transportøkonomisk Institutt har pekt på forskjeller i konkurransekraft som har medført 

en bekymring i forhold til Tønsbergs utvikling av næringslivet. Jeg vurderer det dithen at 

det er flere muligheter enn begrensninger ved å velge hengebro fra Ramberg til 

Smørberg. Mulighetene ligger i å tiltrekke seg virksomhet til regionen, Færder og 

Tønsberg. 

 Korten-området er i større grad en del av byens sentrum i dag enn for 10 år siden. Dette 

er et attraktivt område for byutvikling og vil være viktig for å dekke fremtidens behov for 

arealer både til bolig å næring. En firefelts vei vil begrense mulighetene og friheten til å 

kunne utvikle byen i tråd med fremtidens behov. 

Ut fra kulepunktene over mener jeg at Alternativ 11 500 i korridor 1 med bro fra Ramberg til 

Smørberg er beste løsning for både Færder og Tønsberg. Ved å lede en stor del av den daglige 

trafikken godt utenom byen vil det gi langt mindre belastning på byens gater. Dette vil komme 

både kollektiv- og personbiltrafikk, syklister og fotgjengere til gode i form av bedre miljø og 

bedre plass. 

Videre blir Hogsnesbakken stengt for gjennomgangstrafikk. Dette løser en utfordring som har 

vært der i mange år. 

Alternativet ivaretar behovet (og kravet) til gang- og sykkelvei. 

Ved å innføre trafikkregulerende tiltak sammen med gode incentiv-ordninger vil dette gi 

resultater som vil redusere den samlede belastning som biler med fossile drivstoffkilder gir. 

5 Forutsetninger 

Jeg forutsetter at erverv av eiendommer og tiltak for å redusere ulemper relatert til prosjektene 

blir gjennomført på en, for de berørte, tilfredsstillende måte. Her må det ikke gjøres forsøk på å 

redusere kostnadene ved å tilby dårlige betingelser.  
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6 Konklusjon 

Alternativ 11 500 i korridor 1 med bro fra Ramberg til Smørberg er best for Færder, Tønsberg og 

regionen. Alternativet har tilfredsstillende måloppnåelse og gir minst konsekvenser på de fleste 

viktige områder. Det løser også utfordringene knyttet til Hogsnesbakken. 

Sammen med trafikkregulerende tiltak i kombinasjon med gode incentiver for å benytte sykkel, 

kollektivtransport eller samkjøring, vil dette bli en ubetinget suksess på lang sikt. 

Jeg mener videre at ved å se mer på muligheter og mindre på begrensninger i seg selv vil gi 

positive konsekvenser for Færder, Tønsberg og regionen. 

Når det gjelder Alternativ 16 730 i korridor 2 med senketunnel fra Kaldnes til Korten er dette 

beheftet med så omfattende risiko på flere områder. Dette gjør at dette alternativet bør 

skrinlegges. Gitt at alternativet er teknisk gjennomførbart er risiko for økonomiske 

overskridelser så stor at dette i seg sev er grunn god nok til å stanse prosjektet. 

 

   

Terje Hansen 
Nøtterøy 

  

 



Fra: Jens Martin Jørnsen <jens.martin.jornsen@sf-nett.no> 
Sendt: 5. februar 2018 21:41 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen 
 

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel , fordi dette er minst ødleggende for 

bomiljøet i Munkrekka,Ramberg området + Vear -Hogsnes området. 

Med hilsen 

Jens Martin Jørnsen  



Fra: Ole Ivar Mikalsen <oleivarmikalsen@gmail.com> 
Sendt: 5. februar 2018 22:18 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse 
 

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Broalternativet Ramberg-Smørberg 

ødelegger bomiljøene på begge sider av fjorden med tanke på trafikkøkning, støy og 

forurensing!  

Jeg flyttet fra Oslo med min nyetablerte familie til Nøtterøy i 2015 og valget endte på 

Rambergåsen grunnet det er et stille og rolig område for barnefamilier og vi elsker nabolaget 

vårt!  

Vi håper virkelig ikke dette flotte, rolige bomiljøet vårt skal ødelegges av en bru over til 

smørberg som ikke engang vil avlaste trafikken i Tønsberg i like stor grad som tunell over til 

Korten!  

 

Mvh Ole Ivar Mikalsen, Ramberg Terrasse 10,3128 Nøtterøy 

--  

Mvh 

Ole Ivar Mikalsen 



Fra: Simen Evensen <simenmann@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 07:19 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune 
 

 

Beredakapssjefen i Vestfold sier: «Jeg minner igjen om at det er Øyene som trengeren 

fastlandsforbindelse og ikke Tønsberg», Dette er vi på øyene enige i og vil ha 

Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, med 

maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40, trafikkhumper, rundkjøringer med videre, men 

vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 ved Ramsum som kan kjøres på mellom 3 

og 4 minutter. 

Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare 

Tønsberg har interesse av. 

 

Simen Evensen 



Fra: nibraate@online.no 
Sendt: 6. februar 2018 08:42 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Broforbindelse 
 

 

Stopp galskapen med de 2 dyre løsningene som er valgt. 

Vestfjorden forbindelse er en rimeligere prosjekt. 

Det er vi som bor på Nøtterøy som trenger ny fastlandsforbindelse 

Og ikke en Tønsberg bypakke. 

Ingen skal å snu. 

Nils Braaten 

Teie. 

-- 

Sent from Outlook Email App for Android 



Fra: Birger Hoivang <birger.hoivang@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 08:49 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny veiforbindelse til Nøtterøy 
 
Jeg vil gjerne gi uttrykk for min mening vedrørende veisaken. 
 
Det er i utgangspunktet to alternative løsningsforslag som nå åpenbares, begge i 
gigantkostnadsklassen, og der den ene løsningen er planlagt med uprøvet teknologi, som både kan 
forsinke gjennomføringen og øke kostnadene betydelig ut over det som er forespeilet pr. dato.  
 
Det er i Tønsberg stor enighet om tunnelalternativet, dette gir næringslivet i byen størst mulighet til 
å begrense handelslekkasje i forhold til brualternativet, som kan åpne for enklere adkomst til 
Sandefjord og sydfylket. 
 
Nå skal Vestfold og Telemark slås sammen til ett fylke, med storparten av arealet syd for Tønsberg. 
Det vil muligens være begrensende for integreringen om veialternativet tvinger all trafikk om 
Tønsberg. Fint for Tønsberg, men ikke for samkjøringen av de to fylkene.  
 
Det er min oppfatning at gigantomanien må slås av og at man velger den for forbrukerne (og 
velgerne) rimeligst mulige løsning, med størst sjanse for å stå ferdig i rimelig tid og med det sikreste 
kostnadsanslaget. 
 
Den enkleste og rimeligste løsningen er ny bru over kanalen med utvikling av ringveien og tvungen 
kjøring om den flotte Frodeåstunnelen. Subsidiært kommer brualternativet nærmest.  
 
Det er rett og slett for mange negative konsekvenser som fremkommer som opplysninger i avisen 
(som jeg får mine opplysninger fra) til at man kan velge tunnelalternativet. Som trafikkregulerende 
tiltak vil det bli helt fantastisk, da øyboerne vil tenke seg om både tre og flere ganger før de beveger 
seg til fastlandet med bil. Nedbetalingstiden vil da øke.  
 
Til slutt vil jeg nevne at dette er et tiltak som først og fremst berører innbyggerne i Færder kommune, 
da Tønsberg bare besitter en margin langs nordkysten av Nøtterøy. Denne kan fint betjenes av 
nåværende kanalbru. 
 
Med ønske om en fornuftig behanding, 
 
Birger Høivang 
Nøtterøybeboer 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Fra: Anki Sanne <ankisanne@hotmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 09:27 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Nei til Bypakke Tønsberg 
 

Dette er mitt rungende NEI til Bypakke Tønsberg! 

 

Ann-Kristin Sanne 

 

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon 



Fra: Kari og Sverre <kasc111@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 09:47 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Fastlandsforbindelsen 
 

Ønsker parallell kanalbro med forbindelse gjennom Frodeåstunnellen, alternativt bro-alternativet Ramberg - 

Smørberg 

 

Kari Joukoff 

 

Sendt fra min iPad 



Fra: Alf Kristian Johnsen <alf-j3@online.no> 
Sendt: 6. februar 2018 09:56 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Fastlandsforbindelse 
 

Det er bare en fornuftig løsning, og det er bru over Vestfjorden. Kaldnes Korten er 
totalt forkastelig. Først så bygges blokker og hundrevis med leiligheter, når så det er 
gjort så planlegges en hovedvei gjennom området eller kloss intil. Hele kaldnes 
områdets bebyggelse vil få en trafikkstøy som er forkastelig for et boområde.. Det 
finnes bare en løsning-Bru over Vestfjorden. 
Alf. Kristian johnsen. 
 

*Reference 

to picture 

on the 

internet 

removed*  
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Fra: Gunnar Bengson <Bengson@mail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 09:57 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Vestfjordforbindelsen 
 

Hei 

Jeg ønsker en folkeavstemning. 

Mvh 

Bengson 

 

Sendt fra min iPad 



Fra: Magne Larsen <mag-la3@online.no> 
Sendt: 6. februar 2018 10:14 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen 
 

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Brualternativet Ramberg-Smørbeeg ødelegger bomiljøene på 

begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning. Hilsen Magne Larsen, Munkerekkveien 106, 

3142 Vestskogen. 

 

Sendt fra min iPhone 



Fra: BENT TERJE ANDERSEN <beteran@online.no> 
Sendt: 6. februar 2018 10:21 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Fastlansdforbindelse fra Færder. 
 
Vi ønsker ikke bypakke Tønsberg. 

Else og Bent Andersen 



Fra: ruthskaar@yahoo.no 
Sendt: 6. februar 2018 11:30 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Tønsberg bypakke 
 

Tillater meg herved å uttrykke min misnøye med begge de gigantiske veipakkeløsningene det fremmes forslag 

om. Ta til fornuften, bygg en parallell kanalbru og benytt Ringveien til Frodeåstunnellen! Eneste fornuftige 

løsning som vil ha en langt rimeligere pris; det er folket som skal betale og som må lyttes til! 

 

Mvh øyboer, 

Ruth S de Carvalho 

 

Sendt fra min iPhone 



Fra: Andreas Bjørnson <ab.cleaver@hotmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 11:31
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ny fastlandsforbindelse til Øyene

Jeg tillater meg herved, å advare på det sterkeste mot bygging av de to aktuelle alternativer, bro eller tunell fra 

nordsiden av Nøtterøy. 

Den nye fastlandsforbindelsen, skal ikke være et byutviklingsprosjekt for Tønsberg. 

Den skal være en ny fastlandsforbindelse for ØYENE; Færder kommune. 

Min familie har feriert på Tjøme siden 1934 med tilhold i Langvika. 

Min kone og jeg flyttet hit fast i 2013, etter å ha bodd over 50 år i Oslo. 

Familien har fortsatt stedet i Langvika, et sted som til nå har gått over 4 generasjoner. 

Min farfar var næringsdrivende i Tønsberg, som bestyrer av Svaneapoteket - med bolig på Teie og sommerbolig 

på Tjøme. 

Vi har fulgt med i bil-trafikkutviklingen på strekningen fra Oslo til Tjøme ,siden tidlig på 60-tallet, spesielt med 

omlegging av hovedvei gjennom Drammen og Holmestrand. 

Det bilde som nå tegnes av fremtidige løsninger i lokal dagspresse, er horribelt. 

Før vi flyttet hit, ble det foretatt sonderinger av øybeboernes ønsker. 

Rundt 70% ønsket en Vestfjordforbindelse. 

Blant eierne av fritidsboliger, har det vel neppe vært undersøkt, jeg vil anslå at over 90% ønsker seg den raskeste 

løsningen til E18; Vestfjordforbindelsen. 

I 2 år var jeg nær nabo til utbyggingen av Smestadlokket på Ring 3 i Oslo, med omkjøring for busser, vogntog, 

biler og 2 hjulinger gjennom villastrøk. 

Det var grudomt, men ble et flott resultat i ettertid. Ganske få boliger måtte rives. 

Med de konsekvenser et tunellinnslag og en tverrveiforbindelse vil få i området Kolberg-Grindløkka-Teie, med 

riving av en rekke boliger, sanering og trafikkstøy, er det underlig hva Færders ordfører ogvaraordfører vil 

utsette sine velgere for. 

At Tønsberg ikke bryr seg nevneverdig om dette er et tankekors. 

Det er derimot vanskelig å forstå at de ønsker et tunellalternativ som både vil ødelegge sjøbunnen med en hel 

rekke marinbiologiske svært negative konsekvenser samt forstyrre det lokale Ramsar-området som skal vernes 

ihht. Ramsar-konvensjonen. 

En tunell vil fortsatt føre til mye forurensning nær Tønsberg, til tross for at kjøretøyene etterhvert vil gå over til 

strøm og biogass, og muligens hydrogen. 

Faren for å støte på gjenstander av antikvarisk og historisk betydning, er også overhengene ved et så stort 

inngrep i kanalen som en tunellbygging vil medføre. 

Dette vil medføre ukalkulert risiko for både forsinkelser og voldsomme økninger i kostnader, noe tidligere 

graving i Tønsberg og omegn vitner om. Er der fornuftig til å ta denne risikoen og ansvaret? 

En Vestfjordforbindelse som Øyenes innbyggere og trolig majoriteten av hyttefolket ønsker, vil være 

regionsforstørrende og svært positivt for både Øyenes næringsliv og Nasjonalparken. 

Tilknytning til det planlagte næringsområdet ved Borgeskogen, Torp flyplass og Brunstadsenteret er også viktige 

faktorer, samt at nye kollektive bussforbindelser kan opprettes. 

At Tønsbergs dominans og fokusering på egne næringsinteresser skal være avgjørende, er etter mitt skjønn en 

fullstendig avsporing. 

Samfunnet er bygget på konkurranse, og god og riktig infrastruktur er grunnlaget for at hele Norge skal kunne 



bosettes - via desentralisert sentralisering. 

 

Trolig vil også boplikten på Tjøme, Brøtsø og Hvasser kunne oppheves ved bygging av Vestfjordforbindelsen. 

 

Det må stimuleres via incentiver, ikke via forbud og tvangsreguleringer. 

 

Vi må ikke bygge oss baklengs inn i fremtiden, men se mulighetene også utenfor Tønsberg. 

 

Med en Vestfjordforbindelsen vil fortsatt boligutbyggingen på Kaldnes kunne fortsette, samt annen byutvikling i 

Tønsberg. 

 

Snart vil ny jernbane i Tønsberg fordre enormt store inngrep og konsekvenser kanskje også ut over nordre del av 

Nøtterø'. 

 

Da er det viktig å ikke rote det til i eget rede, det vil neppe gavne byen. 

 

På Øyene utenfor Nøtterø' er det omtrent 5000 fastboende, og mellom 30 og 50000 i sommerhalvåret. 

 

Med blant annet Tjømes nye vann og kloakkutbygging, som baserer seg på en fremsynt utbygging av 

renseanlegget  på tidlig nittitall, ser man nå en øket bruk av fritidsboligene året rundt. 

 

Moderenisering av hytter har gitt kommune og næringsliv gode inntekter, men også øket trafikk - hele året. 

 

Da må hovedstrukuren i ny fastlandsforbindelse, siktes inn mot Øyenes ve og vel. 

 

Ikke mot Tønsbergs forgodtbefinnende. 

 

Med vennlig hilsen 

Andreas Bjørnson 

 

Ingeniør bil -og motorteknikk, 

Bussfører for Unibuss Tønsberg/VKT, 

avdeling Haug- Tjøme 

 

Øvre Gonevei 1 

3145 Tjøme 

 

T. 450 30 699 

ab.cleaver@hotmail.com 

 

Sendt fra min iPhone 



Fra: Tor Thodesen
Sendt: 6. februar 2018 11:42
Til: VFK - FADM - FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen

Jeg mener

tunnel Kaldnes - Korten er beste alternativ ,

fordi

1. En bru forringer adkomsten til Tønsberg via sjøveien
2. En bru vil ikke gi nok avlastning for dagens bru.

Med vennlig hilsen

Tor Thodesen
Avdelingsleder Toppidrett
Re videregående skole

Mobil: +47 95 70 80 35
Sentralbord: +47 33 30 66 30
rvs.vfk.no

http://rvs.vfk.no/


Fra: Tora Marie Myreng <mimmitretten@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 12:11 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme. 
 

Kjære politikere!   Jeg kan ikke forstå at den beste og rimligste løsningen med minst inngripen  i natur og 

bebyggelse er forkastet!  Ny bro parallelt  med den gamle over Kanalen som går over i Ringveien ,videre i 

Frodåstunnellen  og ut i Kjellekrysset.   Har bodd 4 år på kilden 8 med utsikt ned til Ringveien .  Selvfølgelig er 

det kødannelse ei stund i rushtrafikken, som man må regne med i en by,men ellers i døgnet har Ringveien 

kjempegod kapasitet.   Må da være mulighet å utvide dette alternativet!         

 Likeså kan jeg ikke forstå at ikke all tungtrafikk av lastebiler og trailere som ikke skal til bysentrum , men 

utover øyene kan bruke Ringveien.  Dette hadde avlastet trafikken inne i byen svært mye. 

Med hilsen Tora Marie Myreng 



Fra: Elisabeth Karlsen <elisabeth.karlsen@sf-nett.no> 
Sendt: 6. februar 2018 13:24 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune 
 

Jeg vil på det sterkeste minne om at det er Øyene som trenger fastlandsforbindelse - Ikke 

Tønsberg. Dette er vi på øyene enige i og vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. 

Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, med maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 

40. Trafikkhumper, rundkjøringer o.l. Vi vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 

ved Ramsun som kan kjøres på mellom 3- 4 minutter. Vi vil ikke være med på å betale 

dobbelt så mye som det er antydet med veier som kun Tønsberg har interesse av 

 

Med hilsen 

Elisabeth Karlsen  



 
 

firmapost@vfk.no 
       
       Nøtterøy 6.februar 2018 

HØRINGSUTTALELSE  FASTLANDSFORBINDELSEN. 

Når en skal ta stilling til valg mellom bru eller tunell, må en først og fremst ta utgangspunkt i 

overordnede målsetninger for prosjektet og i tillegg se på hvordan de 2 alternativene for 

fastlandsforbindelse vil kunne oppfylle statlige målsetninger om mindre bilbruk, mindre forurensing 

og gir grunnlag for mer fortetting av bebyggelse i sentrale strøk. Det er også viktig å tenke på hvilke 

konsekvenser valget vil ha for framtidig regional utvikling, for miljøet og ikke minst for bomiljøene 

som blir berørt av fastlandsforbindelsen. Etter å ha lest utredninger og fulgt med på debatten i 

media, kommer vi til at Kaldnes-Korten i tunell er det klart beste alternativet.  

 

De overordnede samfunnsmålene er at transportsystemet i Tønsberg-regionen skal være 

miljøvennlig, robust og effektivt.  Med miljøvennlig menes et bærekraftig transportsystem som reduserer 

klimagassutslipp, begrenser lokale miljøskadelige virkninger av transport. Dette blir best oppfylt ved tunell 

løsning. 
 

 Tunell vil gi klart best avlastning for trafikk på kanalbrua, vil gi best framkommelighet 

gjennom byen og vil gi kortest avstand til jernbanestasjon.  

 Tunell vil gi klart mindre støy i boområdene. Tunell vil i liten grad berøre boligområder, og 

dette er særs positivt og bør vektes!     

Utredningene viser at flest boliger vil komme i rød og gul sone ved bruløsning. 

Brualternativet Ramberg-Smørberg ødelegger bomiljøene på begge sider av fjorden med 

trafikkøkning, støy og forurensing. Det blir mer trafikk, ikke mindre som er overordnet mål. 

 Bru vil gjøre at flere vil bruke 303 i stede for E 18. Langs 303 er det idrettsanlegg, flere skoler 

og barnehager som blir berørt. Økt trafikk gjennom boligområder på begge sider av fjorden, 

vil øke faren for trafikkulykker. Flere boliger vil få økt støybelastning og utilsiktet 

trafikkøkning enn ved tunell-løsning. 

 Hensynet til næringsliv og skipsfart vil klart tale for tunell.  Å bygge en bru med kun 40 

meters høyde vil kunne legge begrensning for fremtidig utvikling av Tønsberg. Med kun 40 

meters høyde kan det også lett åpnes opp for å bygge jernbanebru med samme høyde over 

fjorden. Vi må ikke bygge slik at vi hindrer større båter i å komme inn til Tønsberg i framtida. 

 Tunell vil i størst grad være i tråd med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk, og da 

særlig i forhold til å begrense byspredning.  

  Tunell understøtter Tønsberg som det funksjonelle sentrum, og gir derfor bedre mulighet for 

kollektivtrafikk som transportmåte. 

 Tunell gir også mest positiv effekt for fremkommelighet for næringstrafikken og vil derved 

også gi positiv effekt for handel og næring både i Tønsberg og Færder. 

 Mindre trafikk gjennom sentrum vil være viktig for bymiljøet. Utredningen viser at 

personbiltrafikken over kanalbrua blir redusert med ca 50% ved tunnelalternativet, mens den 

kun gir en reduksjon på ca. 30% med brualternativet.   

 Tunnel-løsningen gir en langt mer diskré løsning enn en  stor og ruvende bru.  Bru vil i stor 

grad forringe landskapsbildet. Vi er redd for ytterligere forringelse ved at det kan komme 

jernbanebru i området.  

 

Aud og Lars Bergerud 

Stalsbergvn 37  

Nøtterøy 

mailto:firmapost@vfk.no


Fra: Grete Stensbøl <glstensb@online.no> 
Sendt: 6. februar 2018 14:00 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Vestfjordforbindelsen 
 
Vi her er for bru over Vestfjorden, vi vil slippe å reise til Tønsberg når vi skal til Torp flyplass eller til E18. 
Synes det er på tide at vi her på Tjøme blir tatt hensyn til ikke bare at Tønsberg skal få det som de vil og la oss 
her nede få betale det meste av kaka. Vi var med å bestemme når kommunene 
skulle bli slått sammen og vi ville ikke ha med Tønsberg vi ville ikke være en husmann under dem og det er vi glad 
for 
at ikke de ble valgt sammen med Nøtterøy og Tjøme. Men nå ser det ut som at de skal bestemme over oss alikevel 
og 
det ser ut som de har med seg Færders ordfører Jonstang med på laget , han vil ikke høre på oss ser det ut som. 
Synd at det ble 
han som ble ordfører på Færder når han er så på lag med Petter Berg i Tønsberg og er enig med han i det meste 
som  
gjelder oss. Ser ut som vi blir husmenn også under hans styre og må finne oss i det han og hans styre bestemmer 
for 
oss her ved Verdens Ende. 
Gls, Tjøme  



Fra: Ole Bjørn Skahjem <obhs@tinvest.no> 
Sendt: 6. februar 2018 14:15 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: FORETREKKER HENGEBRO - FASTLANDSFORBINDELSEN - HØRINGSFRIST 9. 

februar 2018 
 

Vestfold Fylkeskommune 
firmapost@vfk.no 
 
 
Høringsuttalelse: 
 
 

HYTTEFOLKET PÅ TJØME OG NØTTERØY FORETREKKER HENGEBRO (Ramberg 
– Smørberg) FOR RASKESTE MULIG FORBINDELSE TIL E18 ! 
 

Hverken Hyttefolket eller Vel-lagene på Tjøme er ikke blitt spurt til råds i denne prosessen 
om hva de fortrekker av ny fastlandsforbindelse enten 1) hengebro eller 2) tunnel. 
 
Denne gruppen mennesker utgjør minst 50-60.000 mennesker, mer enn det dobbelte i antall 
i forhold til de fastboende innbyggerne på Nøtterøy og Tjøme og burde bli tatt med på råd. 
 
Hyttefolket kjører i hovedsak bil og er den klart største brukergruppen. Vi ønsker raskest 
mulig aksessvei fra Tjøme til E18 uten å sneglekjøre gjennom gatene i Tønsberg sentrum.  
 
Forslaget om Hengebro mellom Ramberg – Smørberg via Jarlsberg Travbane med 4 felters 
vei ut til E 18 er det suverent beste og fremtidsrettet alternativet for hytte-eiere og 
sommerturistene. 
 
Dette gjelder særlig av Beredskapshensyn og trafikkflyt og uansett om du skal sørover eller 
nordover E 18. 
 
 
Tjøme 6. februar 2018 
 
Mvh 
Ole Bjørn Holta Skahjem 
Hytteeier 
Medøveien 112 
3145 Tjøme 
 
post@tinvest.no 
mob 911 18000 
 
 
 
 
 
 

mailto:firmapost@vfk.no
mailto:post@tinvest.no


Fra: Erik Borchgrevink <erikborc@online.no> 
Sendt: 6. februar 2018 15:08 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: ny forbindelse Nøtterøy-Fastlandet 
 

La oss slippe Tønsbergpakken og andre forslag som innebærer like mye trafikk i Tønsberg; 
inklusive enda mer kaos i rundkjøringer i begge ender av Frodeåstunnelen. Det er flaut nok 
som det er med nattestengte veier i Tønsberg, og rundkjøringskorker og køer inn og ut av 
byen. Bro over Vestfjorden ser for meg ut til å være det mest ryddige ... 
Mvh, 
Erik Borchgrevink 



Fra: Børre Mathisen <z.zz@live.no> 
Sendt: 6. februar 2018 15:55 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne:  Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune. 
 

Beredskapssjefen i Vestfold sier: «Jeg minner igjen om at det er Øyene som trenger en 
fastlandsforbindelse og ikke Tønsberg», Dette er vi på øyene enige i og vil ha 
Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Vi er ikke interessert i å få en bygate, med maks 
fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40, men vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 
18 ved Ramsum som kan kjøres på mellom 3 og 4 minutter. 
Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet for veier som bare 
Tønsberg har interesse av. 
 
 
mvh Børre Mathisen 
 
 
Tjøme 



Fra: Terje Borsheim <terje.borsheim@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 16:24 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Kopi: Tønsbergs Blad 
Emne: Fastlandsforbindelse 
 

Vi, min kone og jeg ønsker Tønsberg Bypakke, IKKE Vestfjordforbindelsen !! 
Skjær igjennom og få det gjort, hvis ikke vil det gå ytterligere 40 til 50 år med 
bortkastet unødvendig diskusjon!!  
Beste hilsener fra Berit og Terje Borsheim  



Fra: Hans Kristian Stene <follhks@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 16:31 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalselse 
 
Jeg mener at "Korridor 2 alternativ 16 730: Undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten" må være det beste 
alternativet for ny veiforbindelse fra Nøtterøy til fastlandet. 
For meg er det to hovedargumenter som teller: 
1. Bedre forbindelse ut fra Nøtterøy 
2. Bedre bymiljø med mindre gjennomgangstrafikk 
Jeg er overbevist om at "Korridor 1" vil medføre mer trafikk over Kanalbrua enn "Korridor 2" 
 
Det er slett ikke alle på Nøtterøy som kun har E18 som mål. 
 
Hans Kristian Stene 
Ravnveien 27 
3128 Nøtterøy 
 



Fra: Solveig Kanten <solvkanten@outlook.com> 
Sendt: 6. februar 2018 18:25 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Innsigelse 
 
Tønsberg har sammen med Færder fått utredet fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy. 
Verken utredningene eller fastlandsforbindelsen er rimelige. Jeg har i mange år jobbet for å få 
Færders fastlandsforbindelse lagt til Hella / Brunstad og derfra til e18.  
De forslagene som er nå, gir ikke øyfolket noen forbedring, bare at Tønsberg får mindre trafikk i indre 
bykjerne. Det blir veldig dyrt med tunell under fjorden. Heller ikke brua mellom Kaldnes og Vear kan 
bli billig på grunn av arbeidet som må til på begge sider. Det er planlagt tunell under Teieskogen. Det 
gir 430 000 kubikkmeter stein som vil bli tippet i byfjorden for å bygge en ny bydel i Tønsberg på. 
Industriarbeidsplasser på Kaldnes legges ned. Det skal bli boliger. 
Det aller tristeste er at vi som bor i Færder må betale noe over halvparten av de ubeskjedne 
bompengene som vil vare lenge. Fremkommeligheten bedres ikke for oss med alle rundkjøringene 
som er planlagt. 
Vårt behov er raskeste vei til e18 og lett tilgang til arbeidsplassene som bygges vest for Vestfjorden. 
Vi ønsker bro over fjorden og miljøtuneller for å spare landets beste matjord. Vi ønsker samarbeide 
med Brunstad og Sandefjord kommune for å få til en best mulig løsning for alle berørte. 
Samfunnsmessig er det mest nyttig og gir best avkastning. 
Fylket vil eie veien og må ta kostnadene med vedlikehold. Dette gir mest for pengene og er rimeligst i 
vedlikehold. 
Jeg håper fylkeskommunen sier nei til disse uhyre kostbare prosjektene og går inn for bro over 
Vestfjorden. Det er ikke nødvendig å oppfylle drømmene til investorene og kaste penger etter dem. 
Lykke til med saken. 
Solveig Kanten 
3145 Tjøme 



Fra: Audun Nordbotten <audun.nordbotten@online.no> 
Sendt: 6. februar 2018 18:32 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune. 
 

 

 

 

Vestfold Fylkeskommune 

 

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune. 
 

Beredakapssjefen i Vestfold sier: «Jeg minner igjen om at det er 

Øyene som trengeren fastlandsforbindelse og ikke Tønsberg», Dette er 

vi på øyene enige i og vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Vi 

er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, med maks fartsgrense 60 

km/t og delvis 50 og 40, trafikkhuper, rundkjøringer med videre, men 

vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 ved Ramsum med 

skiltet hastighet 110 km/t. som kan kjøres på mellom 3 og 4 minutter. 

Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er 

antydet med veier som bare Tønsberg har interesse av. 
 

 

Mitt brev til Samferdselsdepartementet, nedenfor er også med i uttalelsen. Noen 

få mindre endringer i denne er gjort. 
 

Fastlandsforbindelse E 18 - Borgheim – uttalelse 
 

Jeg viser til Deres E post av 6. november 2017, ref 15/193-37. 

Den e posten De har sendt meg inneholder noen feil og De er kanskje ikke kjent med en del 

opplysninger i saken. 
 

Innledning før direkte svar. 

 

Jeg har flere ganger skrevet at Vestfjordforbindelsen er en H7, eller H8 firefelts 

motorvei på 7.2 km. lengde, planfrie kryssinger, skiltet hastighet 110 km/t., kjøretid 

Borgheim - E 18 mellom 3 og 4 minutter, gir suveren trafikkflyt, tar meget lite matjord, 

lite bebyggelse og er suverent den sikreste vegtype vi kan velge. Folkeavstemning og 

meningsmåling på Nøtterøy og Tjøme ønsker denne løsningen. Oslofolk, OCC og andre 

som har hytte på øyene, og folk om skal besøke nasjonalparken Færder på Verdens ende 

ønsker denne løsningen. Pris ca. halvparten av Tønsberg by pakke.  

 

By pakke Tønsberg, trase nr. 11500 og 16730 er H6 firefelts bygate på kanskje 15 km 

med skiltet hastighet maks 60, stedvis 50, 40 og 30 Km/t. rundkjøringer som ved 

firefeltsløsninger helst bør unngås på grunn av køer og relativt mange kollisjoner, 

trafikkhumper, gangfelt, tre meter høye støygjerder, kjøretid 15 minutter, tar relativt 

mye matjord idet Semslinja også må bygger ut til firefelts vei, middels trafikksikker. 



Hvorfor tas ikke disse opplysninger opp i diskusjonen. Vi på øyene er ikke villig til å 

betale det dobbelte av det som er nødvendig i bompenger for at Tønsberg skal få 

byggetomter langs en vei øyboerne betaler? Betyr ikke tid og sikkerhet noe for øyfolket? 

Drivstofforbruket er også omtrent 9000 liter per døgn. Denne løsning ønskes av 

politikerne, men ikke av folket. Om linje 11500 eller 16730 velges må det være en 

klaforutsetning at ingen av veiene stenges på grund av forurensninger fra bilene. Jeg 

har også konferert med veimyndighetene i Sverige og de opplyser at kun 

Vestfjordforbindelsen av di framlagte veialternativene ville være aktuelt å 

bygge i Sverige. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Svar 

De skriver at Vestfoldforbindelsen ble grundig vurdert i Statens vegvesens 

konseptvalgutredning (KVU) for Tønsberg-område for noen år siden. Dette er nok ikke 

tilfelle. Konseptvalgutredning (KVU) er så vidt jeg kjenner til kun blitt utført for de veilinjene 

som går nordover og vest for Tønsberg og er definert som en H6 firefelts boliggate med 

skiltet fartsgrense maksimalt 60 kanskje 50, 40 og 30 km/t, full av rundkjøringer, antagelig 

full av trafikkhumper fotgjengerfelt, gang/ sykkelveier på siden som ikke er tillatt etter 

vegvesenet sine retningslinjer på grunn av rotete trafikkforhold og mye støy. I Tønsbergs Blad 

30. november 2017 går det fram at bypakke Tønsberg har fått nytt navn og dette er: Ny 

fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme. Hva innebære dette? Jo at veiene kun skal 

betjene Nøtterøy og Tjøme som gjennomgangsvei og at det er vi på øyene som vil få all 

bompengebetaling i fanget mens Tønsberg slipper unna og får en H6 firefelts boliggate som 

de kan bygge tett i tett med store hus og forretninger langs betalt av Nøtterøy og Tjøme. Hele 

veien vil også bli kledd inne med støyskjermer (ca. 3 meter høye) som foreløpig ikke er nevnt 

noe sted. Høyden i skipsleden er satt til 40 meter og det innebærer at skoleskip og større båter 

ikke kommer inn. Høyden burde vært minst 55 meter.  

Det er ikke Ringveikonseptet det arbeides med i dag, det ligger øst for byen, så Deres 

beslutning må således være tatt på feil grunnlag.  

Jeg har hatt flere samtaler med lederen av vegkontoret i Vestfold Tore Kaurin som  

jeg har arbeidet sammen med i flere år og han sier « Jeg gjør bare det jeg får beskjed om å 

gjøre» av de politiske myndigheter og de har sakt at jeg ikke får lov til å trekke fram 

Vestfjordforbindelsen. Hadde jeg fått lov til dette så hadde jeg selvfølgelig gjort det. Tidligere 

vegsjef Roar Gärtner sa til meg, Stå på med Vestfjordforbindelsen det er den vi trenger i 

Vestfold fylke. Øyvind Firman som tidligere tilhørte ledergruppen i Statens vegvesen, 

Vestfold sa til meg. Jeg ønsker ikke å arbeide med de tvilsomme prosjektene rundt Tønsberg 

og har derfor sammen med Gärtne kommet meg inn på motorveianleggene på E18 syd for 

Skien. Vestfjordforbindelsen vil også på en grei måte å få med seg trafikken til Brunstad 

konferansesenter med 1200 sengeplasser, flere forskjellige idrettshaller, hall med 6800 

sitteplasser med videre. Hytteeiere fra Osloområdet som har hytter på Nøtterøy og Tjøme 

samt nasjonalparken på Verdens ende vil få en vesentlig kortere og sikrere tilknytning til E 

18. Trafikken gjennom Stokke sentrum med jernbanekrysningen og lange køer for 

gjennomgangstrafikk vil også forsvinne. Veien vil også koste ca. halvparten av det de veier 

som er planlagt via Tønsberg. Veien vil også avlaste Tønsberg by med ca. 16000 kjøretøyer i 

døgnet og da vil Tønsberg by ha gode muligheter til å takle lokale forhold på en god måte. 

 

Ordførerne Carlsen, Hogsnes, Olsen og Berg i Tønsberg har hele tiden hatt tette band til de 

store eiendoms/ byggefirmaer i Tønsberg som bygde høyhus på bryggekanten. For noen år 

siden skrev Tønsbergs Blad at en ordfører i Tønsberg og enkelte politiske topper kjøpte bolig 

billig, bodde der kort tid, solgte disse med stor fortjeneste og kjøpte så en ny billig. Videre 

gikk en av ordførerne rett inn i styret for et av de største utbygningsfirmaene som 



styremedlem i styret umiddelbart etter at han sluttet i politikken. En av ordførerne var medlem 

av styret i et av boligbyggefirmaene samtidig som han var ordfører ette det jeg har hørt. For å 

få en slik stilling kreves det sikkert ganske mange aksjer i firmaet. 

Dett er en kjent sak at familien til ordfører Jonstang på Nøtterøy er medeier og driver i et 

større eiendoms, byggefirma i Tønsberg og er da sammen med de andre byggefirmaene er de 

interessert i å bygge tett langs den nye H6 firefelts bygata som de ønsker lagt fra Borgheim på 

Nøtterøy og fram til E 18 ved Sem. De mener også at den veien de ønsker å bygge skal 

betales av Innbyggerne på Nøtterøy og Tjøme i likhet med det som skjedde i Frodåstunnelen 

hvor Nøtterøy og Tjømes befolkning betalte omtrent 75 % for en vei de ikke bruker. Hva sier 

Forvaltningsloven om slike tette band mellom ordførere og store byggeprosjekter Er de 

inhabile? Hadde jeg vært i samme situasjon, så ville jeg melt meg inhabil. Tidligere ordfører i 

Nøtterøy kommune Bernt Johansen var omtrent i samme situasjon og erklærte seg inhabil. 

 

Jeg har selv arbeidet i Statens Vegvesen som overingeniør i mange år, sist som bruansvarlig. 

Jeg var en stund med i Hovedutvalg for samarbeidsutvalg i Statens Vegvesen og skrev 

hovedoppgaven til NHH med tittel: Samarbeidsutvalgene i Statens vegvesen med spesiell vekt 

på Vestfold. Jeg har hatt mange slags lokale og sentrale tillitsverv (over 40 år) i NITO, AF og 

har NITO Hederstegn og er slått til Ridder av det gylne tannhjuls orden. Politisk har jeg vært 

medlem av Høyre, sittet i kommunestyre, formannskap, leder Hovedutvalg for teknisk sektor 

og medlem av Vestfold krafts representantskap. Jeg var også en tid føsete nestleder i Nøtterøy 

høyre. Når jeg i dag er på høyremøter så kommer en serie av medlemmene bort til meg å sier» 

Du må arbeide for Vestfjordforbindelsen for den har flertall ved avstemming og størst % i 

meningsmålinger så det er den vi ønsker» Da sier jeg kan du ikke ta det opp selv. Svar «Det 

tør jeg nok ikke» Som sentral tillitsmann i NITO ble jeg av FAD (Forbruker og 

administrasjonsdepartementet) tatt ut til kurs i offentlig forvaltning en dag i uken i et halvt år. 

Dette for å lære opp NITO tillitsmenn og ander som ønsket det samt tjenestemenn i Staten. 

Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, offentlig saksbehandling, prestasjonsteknikk var 

viktigst. Da den nye arbeidsmiljøloven kom ble jeg som første pulje i FAD opplært i dette 

lovverk for senere å gå ut å undervise i pulje to og senere generelt.  

 

Siden jeg i tillegg ingeniørutdannelse er økonom fra NHH har enkelte i Færder kommune bedt 

meg om å kontakte banker for å vurdere muligheten for å betale inn framtidige regninger fra 

et bomselskap på en sperret konto, og underrette om at pengene settes på en sperret konto 

inntil beløpet blir så stort at vi kan bygge den Vestfjordforbindelsen slik vi på Øyene ønsker. 

Jeg har drøftet dette med en bankfunksjonær som sier at han tror dette er ok, men at summene 

er blir så store at han vil drøfte det med styret. 

 

. 

 

 

 

 

 



 
 

Vestfjordforbindelsen 

 

Vestfjordforbindelsen ønskes av oss som bor på Nøtterøy og Tjøme. Konferansesenteret på 

Brunstad sa til meg at de også ønsket denne veien men at de valgte å ligge lavt i vannet for 

ikke å forkludre den politiske behandling i startfasen. Jeg er ofte på møter i Stokke og da 

kommer det mange til meg å sier: vi går inn for Vestfjordforbindelsen stå på med å følge opp 

dette. Denne vei har ca. 60 % tunneler, tar lite dyrket mark, kulturlandskap og det er lite 

bebyggelse som blir belastet i forbindelse med veien. Veien kan også bygges med nesten 100 

% tunnel. Alternativ III nyttes. 



 
 

 

Fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme (Bypakke Tønsberg).  

 

Trase 11500 via Vear og 16730 er nå lagt ut til offentlig høring. 

 

Alle anlegg er ikke med i 11500 fordi deler av Semslinja fra Vear til E 18 Sem må utvides fra 

tofelts til firefeltsvei. Dette er ikke med i kostnadene og det medgår 40 dekar fin dyrket mark. 

Siden veien er planlagt som bygate vil jordbruksarealene på Vear straks bli en del av 

Tønsberg by som vi øyboere må kjøre gjennom for å komme til E 18. Til dette går med 

ganske mye dyrket mark på Vear. Tilsvarende for 16730 fra Kjelle til E18 Sem hvor det 

medgår 70 dekar dyrket mark. Dette ble opplyst prosjektleder Steinar Aspen, Statens 

vegvesen, Vestfold på et møte 28.november 2017. 

 

Hilsen Audun Nordbotten 

 

Økonom NHH og pensjonert overingeniør - bruansvarlig fra Statens vegvesen, Vestfold 

Tlf. 33320567, mobil 91198803, adr. Tørkoppv. 7, 3142 VESTSKOGEN 
 



Fra: Bjørg Hogganvik Reppen <bjorg.hogganvik.reppen@sf-nett.no> 
Sendt: 6. februar 2018 19:01 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen 
 

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Dette alternativet avlaster Kanalbrua best. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørg H Reppen  



Fra: KJETIL JOHAN SALMILLA <salmill@online.no> 
Sendt: 6. februar 2018 19:14 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Nei til Bru . 
 
Jeg vil ha senketunell. 



Fra: Liss Mikalsen <liss-mi@online.no> 
Sendt: 6. februar 2018 19:18 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Nei til bru 
 
Hei. 

Jeg bor i Munkerekkveien. Grunnen til at jeg og min samboer valgte å kjøpe hus der i 

2008 var at det er stille, rolig og fin natur der. Slik jeg ser det vil brualternativet 

Ramberg-Smørberg ødelegge bomiljøet på begge sider med trafikkøkning og 

forurensning. Bru vil bli skjemmende i landskapsbilde. 

Med hilsen 

Liss Mikalsen 



          Nøtterøy, 06.02.18 
 
 

 
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune. 
 
 
Beredskapssjefen i Vestfold sier: «Jeg minner igjen om at det er Øyene som trenger en 
fastlandsforbindelse og ikke Tønsberg»! 
 
Dette er vi på øyene enige i og vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Vi er ikke interessert i å 
få en bygate H6 vei, med maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40, trafikkhumper, rundkjøringer 
med videre. Jeg ønsker en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 ved Ramsum, som kan kjøres på 
mellom 3 og 4 minutter. 
Jeg vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare 
Tønsberg har interesse av. 
 
Denne Vestfjordforbindelsen kan være en H7, eller H8 firefelts motorvei på 7.2 km. lengde, planfrie 
kryssinger, skiltet hastighet 120 km/t., kjøretid Borgheim - E 18 mellom 3 og 4 minutter, gir suveren 
trafikkflyt, tar meget lite matjord, lite bebyggelse og er suverent den sikreste veitype vi kan velge. 
Folkeavstemning og meningsmåling på Nøtterøy og Tjøme ønsker denne løsningen. Oslofolk og andre 
som har hytte på øyene, og folk om skal besøke nasjonalparken Færder på Verdens Ende ønsker 
denne løsningen. Uansett om man skal sydover eller nordover på E18, er denne løsningen svært 
gunstig! Pris er ca. halvparten av Tønsberg bypakke, og sparer masse matjord og bruk av 
drivstoff. Med tanke på luftforurensning og trafikktetthet i og rundt Tønsberg sentrum, vil dette være 
det beste alternativet! Dette vil komme til å bli en fantastisk snarvei, som vil gi næringsliv, beboere, 
turister etc. mer fleksibilitet og tidsbesparelser. 
 
Ser man på kartet, er det innlysende at dette er fornuftig. Hadde Vestfjorden vært en fjord på 
Vestlandet, hadde det vært bro over den for lenge siden! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Nøtterøybeboer 
Ingrid Severinsen 
 
 
 



Fra: geir daler <geirdaler@hotmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 20:00 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
 

 

Hei. Er veldig imot bruforbindelsen mellom Ramberg og Smørberg da den berører meg veldig. Kjøpte 

barndomshjemmet til min mor i 1996,og huset har vært i familiens eie siden 1951. Har hold på å pusse opp huset 

i over tyve år så synes det er ille at huset blir revet. Enda verre er det hvis jeg blir nærmeste nabo til den nye 

veien, for da kan jeg ikke bo her pga allergi.Synes også at det er en håpløs og lite gjennomtenkt forbindelse som 

rammer alt for mange mennesker og at det blir gjort for store inngrep i naturen. Håper dere politikere tar til 

fornuft i denne saken og tenker på det menneskelige aspekteret i denne saken. 

Anbefaler senketunell da det er en forbindelse som virker mer logisk og fornuftig, selv om jeg mener at vi ikke 

trenger den heller. 

 

Mvh. Geir Daler Munkerekkveien 38. 

Sendt fra min iPhone 



Fra: Oddrun Elmer <oddrun.elmer@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 20:53 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Fastlandsfobindelse 
 

1. Går for øst alternativet med forbindelse til Frodeåstunnelen. 

 

2. Undersjøisk tunnel til Korten, er fokastelig til en sum som ingen kan forutsi. 

Og enda mer masse som skal dumpes i Oslofjoden. 

 

3. Hadde vert fornuftig med en tenkepause,noen må trekke i bremsen. 

 

 

 



Fra: dominique duc <dominique.duc@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 21:31 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttaelse Fastlands Forbindelsen 
 

Hei,  

Mitt navn er Dominique Duc, jeg er en fransk borger som har bod i Norge over 30 år. Jeg 

utrolig glad å leve i Norge sammen med Kate min Kone og mine 2 Barn Abigail og Joshua.  

For 3 år siden vi flyttet fra Stavanger Hundvåg til Nøtterøy nå Færder. 

 

En av det grunn som vi flyttet var den kjønn omgivelsen som Nøtterøy har, den sjarmerende 

liv i Rambergåssen som vi har nå etablere oss i sammen med alle våre gode naboer.  

 

Denne andre grunn vi flyttet var faktisk en fastland forbindelsen sak fra Rogaland. Den bru 

løsning fra Hundvåg til Stavanger som pga dårlig avlasting ble en tunnel i etterkant .  

Av erfaring messig den bru var aldri en god løsning for dårlig kapasitet og dårlig inn og ut 

traffik fikk at denne bru skapt problem i traffik hver dag.  

En viktig punkt var også , miljø, hver gang være var dårlig traffik var rett og slett over 75% 

mer på bru, folk sykler og går ikke over en bru i dårlig vær. Jeg også ønske å sette vekt på 

ødeleggelse av miljø. 

I Norge, som i mange andre land, folk har et spesielt forhold til huset sitt det er der vi skape 

våre verdier, våre minner hvor våre barn vokse og føler seg trygg . ved valg av bro løsning vi 

skal miste det som vi har så unik, jeg vet det av erfaring fordi vi flyttet pga dette fra 

Stavanger. Vi hadde som mål å gir til våre barn en rolig og naturskjønne omgivelsene og dette 

hadde vi funnet.  

 

Jeg personlig synes av ingen av begge løsning er bra. Ingen lønsing gir langsiktig effekt for 

miljø,og trafik . Den milliard investering gir middles til lite langsiktig effekt i min mening vi 

skal betaler dyrt for noe som i 20 år vil bli for lite. 

 

Men for velge et av minst skadelig for våre hver dag og omgivelsen, jeg ønsker å anbefale 

alternativet Kaldnes Korten tunnel dette vil gir litt mer traffik avlastning, og mindre folk rundt 

oss i Ramberg men også i Vestskogen vil miste det som de har mest verdig, nemlig huset sitt.  

Med vennlig Hilsen  

 

 

--  

Dominique JP Duc 

Stalsbergveien 43 

3128 Nøtterøy 

tel 004746837720 

Skype: dominique.duc Stavanger Norway 

Feil! Filnavn er ikke angitt. 



Fra: Kate Egerton <k_egerton25@yahoo.co.uk> 
Sendt: 6. februar 2018 21:37 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttaelse Fastlands Forbindelsen 
 

Hei,  
Mitt navn er Kate Egerton, jeg er en britisk borger som har bod i Norge over 10 år. Jeg utrolig glad å 

leve i Norge sammen med familien min Dominique (mannen min) Abigail og Joshua (barna mine).  

Vi flyttet til Nøtterøy fra Stavanger for 3 år siden nå.  

 

En av det grunn som vi flyttet var den kjønn omgivelsen som Nøtterøy har, den sjarmerende liv i 

Rambergåssen som vi har nå etablere oss i sammen med alle våre gode naboer.  

 

Denne andre grunn vi flyttet var faktisk en fastland forbindelsen sak fra Rogaland. Den bru løsning fra 

Hundvåg til Stavanger som pga dårlig avlasting ble en tunnel i etterkant .  

Av erfaring messig den bru var aldri en god løsning for dårlig kapasitet og dårlig inn og ut traffik fikk 

at denne bru skapt problem i traffik hver dag.  

En viktig punkt var også , miljø, hver gang være var dårlig traffik var rett og slett over 75% mer på bru, 

folk sykler og går ikke over en bru i dårlig vær. Jeg også ønske å sette vekt på ødeleggelse av miljø. 

I Norge, som i mange andre land, folk har et spesielt forhold til huset sitt det er der vi skape våre 

verdier, våre minner hvor våre barn vokse og føler seg trygg . ved valg av bro løsning vi skal miste det 

som vi har så unik, jeg vet det av erfaring fordi vi flyttet pga dette fra Stavanger. Vi hadde som mål å 

gir til våre barn en rolig og naturskjønne omgivelsene og dette hadde vi funnet.  

 

Jeg personlig synes av ingen av begge løsning er bra. Ingen lønsing gir langsiktig effekt for miljø,og 

trafik . Den milliard investering gir middles til lite langsiktig effekt i min mening vi skal betaler dyrt for 

noe som i 20 år vil bli for lite. 

 

Men for velge et av minst skadelig for våre hver dag og omgivelsen, jeg ønsker å anbefale alternativet 

Kaldnes Korten tunnel dette vil gir litt mer traffik avlastning, og mindre folk rundt oss i Ramberg men 

også i Vestskogen vil miste det som de har mest verdig, nemlig huset sitt.  

 

Med vennlig Hilsen  
Kate Egerton 



Fra: Hermon Hay <hayhermon@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 21:48 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Fastlandsforbindelse 
 

Det er kun vestfjordforbindelsen som gjelder om fornuften for råde 



Fra: Kari Axelsen Diederich <axediede@online.no> 
Sendt: 6. februar 2018 22:16 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune. 
 
Beredskapssjefen i Vestfold sier:  
«Jeg minner igjen om at det er Øyene som trenger en fastlandsforbindelse og ikke Tønsberg».  
Dette er vi på øyene enige i og vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd.  
Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, med maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40, trafikkøyer, 

rundkjøringer med videre, men vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 ved Ramsum som kan 

kjøres på mellom 3 og 4 minutter. 
 
Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare Tønsberg har 

interesse av. 
 
Vi har jo ingenting å tjene på å få ny vei tett inntil Tønsberg - hverken i kilometer, tid eller 
drivstoff/forurensning, på de to alternativene som “ligger på bordet". 
 

 
Mvh 
 
Kari Axelsen Diederich 
Tjøme 
 

 



Fra: Bjørnar Torgersen <bjornar.torgersen@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 22:33 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 
Jeg er ikke tilhenger av noen av forslagene, og mener parallellbru over kanalen og utnyttelse av 
Frodeåstunnellen burde være løsningen. Da kunne det også bli aktuelt med en «nøktern» ( = ikke 4 
felts) Vestfjordforbindelse slik svært mange på «øyene» har ønsket seg. 
Skulle man ende opp med brualternativet, må trafikken på 303 ledes utenom Vear sentrum. 
Med hilsen Bjørnar Torgersen, Liavn, 3173 Vear 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Fra: Eva Langli Torgersen <evaltorgersen@gmail.com> 
Sendt: 6. februar 2018 22:56 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 
Jeg mener en parallelbru over Kanalen er den beste løsningen kombinert med bruk av 
Frodeåstunnelen for bilistene til E 18, og støtter ingen av de to anbefalte alternativene. I tillegg 
mener jeg det vil være fornuftig å gå videre med planlegging av en rimelig Vestfjordforbindelse hvis 
dette totalt vil ligge innenfor den kostnadsrammen som er antydet for Korridor 1/ Korridor 2. 
Derom brualternativet uheldigvis skulle bli valgt, må det legges en ny veitrase utenom Vear sentrum.  
Med hilsen 
Eva Langli Torgersen, Liavn. 3173 Vear 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Fra: Rune <krkittel@online.no> 
Sendt: 7. februar 2018 00:16 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Kommentar til valg av fastlandsforbindelse for Færder. 
 

!. Ber om at forbindelse Hella – Stokke, undersjøisk tunell tas opp til vurdering da dette er et 
mye bedre alternativ for Færder, berører svært få under byggetid og etter. 
Tunell stein som ikke blir brukt til veiutbygging kan selges til Bane Nord til deres utbygging 
og bidrar til lavere kost. 
Brunstad senteret kan koble seg på og bidrar med finasiering.  
Nevner også at publikumsenteret til Politiet ligger i Stokke og dette danner en sentral plass 
for brann og redning for Tønsberg, Færder og SAS. 
Det er også et meget bra arbeidsmarked i område rundt Torp. 
Dette bidrar til å stanse forgubbing som kommer sterkere frem etthvert på øyene ved at 
ungdom flytter tilbake og skaper fornyelse på øyene. 
Det må også nevnes minst 50000 sommergjester som frekventerer øyene og disse trenger 
rask vei fra E18. 
Denne forbindelsen må kunne kalles et kinder egg. 
2. Bro Ramberg – Smørberget. 
Prosjektet som SVV trekker frem som nr.1 har mange ulempemper for bolig områder nord 
på Nøtterøy og lite bedring på det trafikale for Tjøme. 
Berører også området rundt Vear selv om jeg tror det problemet er noe òppblåst`. Det er en 
voldsom satsning på gang og sykkelveier i dette alternativet som jeg tror 
er litt over med hensyn til bredde og hvem og når det blir brukt, kan nevnes at her på Tjøme 
var det 46 dager med stiv bkuling og mer i 2016, færeste som sykler i sånt vær  
og da blir kost/nytte for svakt i dette prosjektet. 
I følge opplysninger som til nå er fremlagt er det ikke satt av plass til pendlerparkeringer 
(mener ikke den dyre som den på Kjøpmansskjær) men som for eks. var knyttet til busskort 
med direkte buss til sentral tog/buss stasjon. 
3. Senketunell Kaldnes – Kjelle. 
Et prosjekt som gagner Færder svært lite, og koster mye penger, er i tvil om det er 
gjennomførbart med hensyn til grunnforhold, skaper heller ikke nærhet til nye 
arbeidsplasser, svært liten 
besparelse i reisetid, og vanskelig og berregne vedlikeholdskostnader, da det er svært få 
prosjekter å sammenligne med. Ugunstig plassering i forhold til felles brann og redning. 
Heller ikke satt av plass til pendlerparkering i dette prosjektet. Et prosjekt som SVV har langt 
nede på sine lister med hensyn til kost/nytte. 
Totalt sett er de framlagte prosjektene for dyre sett i kost/nytte regnskap og unødvendig 
store i forhold til dette. 
Det medfører også årevis med sjenerende støy og svært mye anleggstrafikk, som kan påføre 
folk rundt anleggsområde psykiske og allmene plager. 
De gagner egentlig ingen av de tre involverte (Fylket, Færder og Tønsberg) i forhold til 
kost/nytte regnskap. 
I vedtaket for bypakke Tønsberg står det at disse framlagte prosjektene skal føre til økt 
handel og besøkende til Tønsberg. 
Det er helt feil etter min mening da de heller fører til at handelen blir tatt andre mere 
tilgjengelige steder. 



Håper dette er betraktninger som leses og vurderes. 
Mvh. 
Rune Kittelsen 
Tjøme  



Fra: Rønnaug Andersen <roe-ande@online.no> 
Sendt: 7. februar 2018 06:14 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse 
 

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder Kommune. 
Beredskapssjefen i Vestfold sier :” Jeg minner igjen om at det er Øyene som trenger 
fastlandsforbindelse og ikke Tønsberg” 
Dette er vi på øyene enige i og vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Vi er ikke 
interessert i å få en bygate H6 vei, med maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40, 
yrafikk,pr yundkjøringer med videre, men vi vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til 
E18 som kan kjøres på mellom 3 0g 4 minutter. 
Vi vil ikke være med å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare 
Tønsberg har interesse av. 
Rønnaug Andersen 



Fra: Rune Øverland <Rune.Overland@trainor.no> 

Sendt: 7. februar 2018 07:53 

Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 

Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 

 

Til Bypakke Tønsberg-regionen 

Jeg mener at korridor 2 alternativ 16730; undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten, er beste alternativ. 

Som beboer i Vearlia siden 1991 har jeg sett trafikkøkningen langs FV303 gjennom Vear komme til 

stadig høyere nivåer. Korridor 1 (hengebru) vil på en negativ måte forsterke trafikkøkningen gjennom 

etablerte bo- og nærmiljøområder på Vear. 

Korridor 1 kan på en negativ måte endre kollektivtilbudet på Vear hvis dagens Bekkeveien stenges i 

nord. Jeg ser det som lite trolig at VKT vil opprettholde busstopp langs Bekkeveien på Vear hvis gaten 

blir blindgate. 

Husstanden er medlem av Vearåsen velforening, men de kommer ikke til å sende høringsuttalelse. 

Jeg er kjent med Vear og Rakkevik Vel, Østskogen borettslag og Myrhamna eierlag. Jeg er enig i deres 

vurderinger og konklusjon, og stiller meg bak at korridor 2 (undersjøisk tunnel) er best for folk flest. 

Transportøkonomisk institutt har levert rapport 1617/2018 om ‘Vurdering av effekten på næringsliv 

og konkurransekraft av to ulike traseer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy’. Jeg stiller meg bak 

deres hovedkonklusjon: ‘Hovedkonklusjonen er at trasé 2 gir like stor eller større positiv effekt enn 

trasé 1 på nesten alle områder som er belyst’. 

Sør-øst politidistrikt har levert høringsuttalelse. Jeg stiller med bak etatens vurderinger og 

konklusjon. Og, jeg mener at beredskapsetater (politi/brann/ambulanser) vil ha best 

fremkommelighet fra sine basestasjoner til Vear hvis korridor 2 blir valgt. Jeg vil ha best 

fremkommelighet til legevakt/sykehus hvis korridor 2 blir valgt. 

Farledsnormalen sier 55 meters seilingshøyde for Vestfjorden. I skrivende stund er jeg ikke kjent med 

Kystverkets høringsuttalelse. I et hundreårsperspektiv er jeg bekymret for å legge begrensninger på 

fremkommeligheten til sjøs til/fra Tønsberg hvis seilingshøyden reduseres til 40 meter. 

Oppsummering 

Korridor 1 (hengebru) gir noen muligheter, men har flere negative sider. Korridor 2 (undersjøisk 

tunnel) har flere positive sider enn negative. Jeg håper de folkevalgte beslutter ny 

fastlandsforbindelse og velger korridor 2 (undersjøisk tunnel) da denne er best for folk flest. 

Ved vennlig hilsen 

Rune Øverland 

Vearlia 21 / 6. februar 2018 

 



Fra: Jan W. Bratterud <jan@ceonor.no> 
Sendt: 7. februar 2018 08:24 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 
Primært ønsker jeg at prosessen stoppes, og at man går for fastlandsforbindelse i øst som utnytter 
Frodeåsen og Ringveien. 
 
Sekundært ønsker jeg alternativ 11 500, bro over fjorden fremfor tunnel fra Kaldnes. 
 
Bro fordi denne ikke vil hindre videre utvikling av Korten/Kjelle-området slik som tunnelen fra 
Kaldnes vil.  
Kjelle/Korten har et meget stort potensial for å bli det nye sentrum av Tønsberg. Det er allerede blitt 
et kontorsenter og sentrum for offentlige kontorer. Det skal nå investeres milliarder i utvikling av 
dette området som et urbant strøk med flotte kontorer, underjordiske garasjer og grønne parker. Det 
er ikke ønskelig at all gjennomgangstrafikk skal ledes gjennom dette området.  
 
Alternativ 11500 kombinert med Ringveien/Frodeås får trafikken til/fra øyene (inkludert Kaldnezia) 
utenom byen OG Korten.  
 
I nær fremtid ønsker Tønsberg å stenge Nedre Langgate, og lage ringvei for buss rundt byen. Da må 
bussene ikke bare kjøre opp Møllegaten, men også rundt Kjelle/Korten siden det blir et stort antall 
arbeidsplasser her. Enda et argument for å minimere annen trafikk dit. 
 
Tønsberg vil også fjerne det meste av gateparkering i hele byen. Slik jeg forstår det blir de viktigste 
parkeringsområdene i fjellet under Haugar, Stjerneplassen, ved Bjørn Farmann og i Tollbodgaten. 
Tollbodgaten kan passe dersom man får tunnel fra Kaldnes. Men for de andre, og spesielt Haugar, så 
er det enklere tilgang fra Mammut-krysset. Fra øyene kjører man over dagens kanalbro, rett opp 
Stoltenbergs gate - St. Olavs gate, og inn under Haugar. 
 
Jeg tror at for alle på øyene vil det være enklere å fortsatt benytte kanalbroen for å komme til 
parkering i Haugar og sentrum. 
 
Aller helst vil jeg derfor se at alternativ 11500 kombineres med en styrking av veiforbindelsen i øst. 
En tunnel i tillegg til kanalbroen som tar gjennomgangstrafikken fra øyene rett til Ringveien. De som 
skal fra øyene til E18 kjører da ned i tunnelen før kanalbroen på Nøtterøy, og kommer opp på 
Ringveien. Ringveien kan utvides, og for å løse miljøutfordringene, bygges inn. Men det holder også 
med to felt når man har fikset Presterød-krysset. 
 
Starter man med en ny veitunnel i øst under kanalen har man løst utfordringen med alternativ 
adkomst, og kan avvente bro i vest inntil man er enige med Jernbaneverket hvor deres trase skal 
være i fremtiden. Bygger man miljøtunnel under Teiehøyden sikrer man videre utvikling av dette 
området også. 
 
Uansett må valg av veitrase avvente inntil man har koordinert trase med Bane Nor. Dette er en 
totalløsning. Jernbanen kan flyttes til Jarlsberg eller Sem, og helautomatisk matetog som ikke trenger 
å snu (slik som de har i Berlin) kjører på det gamle sporet inn til dagens stasjon. Med nytt stopp på 
Korten. Dermed fjernes sløyfen. 
 
Mvh 
Jan Bratterud 
 



Fra: Kari Roe <kari_roe@yahoo.no> 
Sendt: 7. februar 2018 09:08 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 

Høringsuttalelse! 

 

Jeg har bodd på Nøtterøy i over 30 år og nå er det jammen på tide å få en ny 

fastlandsforbindelse! 

 

Jeg vil ikke gjenta alle argumentene, men for meg er det ingen tvil om at bru-alternativet er 

eneste riktig, 

la oss få slippe å måtte kjøre ned i en senke-tunell og få dårlige veiløsninger i tillegg.  

 

… jeg ber instendig om at det blir bygget «en arkitektonisk perle» av en bru  

da blir veiløsningene de beste …. 

og i tillegg kan vi komme til vår flotte øy med god utsikt og få et vakkert syn! 

 

Jeg pleier aldri å uttale meg eller sende inn høringsuttalelse 

men NÅ synes jeg det er nødvendig! 

 

Velg håper inderlig dere velger 

 I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg 

med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane 

MVH 

Kari Roe 
 

 

 



Fra: Eldar Dybvik <edybvik@online.no> 
Sendt: 7. februar 2018 09:53 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høring Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Trafikk og 

anleggsstøy i Hogsnesåsen og Bjellandåsen. 
 
Hei 

Ved eventuell utbygging av ny fastlandsforbindelse vil områdene i Hogsnes og 

Bjellandåsen bli eksponert for vesentiig økning i trafikkstøy. I tillegg kommer anleggstøy 

i byggeperioden. Begge deler vil redusere livskvaliteten og utgjøre en ekstra belastning 

for oss som bor i åsen; et stort antall innbyggere i Tønsberg kommune.  

Dersom utbyggingen blir gjennomført legger vi derfor til grunn at det blir satt opp 

støyskjermer og gjenomført andre støydempende tiltak på den siden av veien som 

vender mot vest (Hogsnes og Bjellandåsen).  

Videre ber vi om at det blir tatt hensyn til behovet for nattero og helgefred for 

innbyggerne i anleggsperioden. Det vi si at det blir forbud mot anleggsarbeid på 

hverdager mellom kl 23 og 07.30, og at det ikke blir gjennomført anleggsarbeid på 

søndager og andre helgedager og høytidsdager.  

Kopi: styret i Bjelland borettslag  

Med vennlig hilsen  

Eldar Dybvik  

Bieveien 13 

beboer Bjelland borettslag  

MObil 95040408  



Fra: Arild Bergum Hansen <bergumhansen@gmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 09:59 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. 
 

Det er selvsagt mange viktige årsaker til at man vil ha en ekstra fastlandsforbindelse til øyene, 

beredskapshensyn er vel det viktigste. Skal man velge mellom de 2 alternativene som 

foreligger, mener jeg at en synketunnel mellom Kaldnes og Korten må bli valget. Dette fordi 

den løsningen vil avlaste kanalbrua mest. Flertallet av de som kjører egen bil, skal tross alt til 

Tønsberg sentrum, øst eller nord, samt til Borre/Horten. Når ny fastlandsforbindelse står 

ferdig, skal jo kun 2 filer være for biler, de 2 øvrige være for kollektivtrafikk. Dette vil sikkert 

medføre mye lengre køer enn i dag, lengst køer vil det bli om man velger bru over 

Vestfjorden. Jeg tror veldig få som skal til sentrum, øst eller nord vil velge denne "omveien". 

Ergo blir trykket på kanalbrua ennå større.  

En bru vil dessuten i større grad berøre og til dels rasere bolig og næringsområder i traseen, 

samt virke forstyrrende og ødelegge på det flotte naturområdet mellom Ramberg og Smørberg 

som jo er innseilingen til byen. 

Timingen for å bygge senketunnel fra Kaldnes til Korten blir jo perfekt dersom det skjer 

samtidig med å bygge ut Kaldnes vest/Danholmen til en ny bydel. Da kan man hensynta de 

begrensninger som en 4 felts vei tross alt vil medføre av støy og forurensning ved å legge 

boliger lengst vekk og næringsbygg nærmest veien. 

Jeg er ikke i mot å bygge en bru over eller tunnel under Vestfjorden, men det må komme som 

trinn 2 dersom trafikkveksten fortsetter. Da peker Hella - Stokke seg ut som beste plassering 

for å redusere trafikken på nordre Nøtterøy for alle som ut på E18. Dessuten vil det bety 

vesentlig kortere reisetid for de som bor på søndre Nøtterøy og Tjøme og som skal til Torp 

eller Sandefjord eller videre sydover på E18. 

Med vennlig hilsen 

Arild Bergum Hansen 

Ferjeodden 35 

3145 Tjøme 

 



Fra: Turid Hansen <turid51@hotmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 10:10 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 

Det er selvsagt mange viktige årsaker til at man vil ha en ekstra fastlandsforbindelse til øyene, 

beredskapshensyn er vel det viktigste. Skal man velge mellom de 2 alternativene som 

foreligger, mener jeg at en synketunnel mellom Kaldnes og Korten må bli valget. Dette fordi 

den løsningen vil avlaste kanalbrua mest. Flertallet av de som kjører egen bil, skal tross alt til 

Tønsberg sentrum, øst eller nord, samt til Borre/Horten. Når ny fastlandsforbindelse står 

ferdig, skal jo kun 2 filer være for biler, de 2 øvrige være for kollektivtrafikk. Dette vil sikkert 

medføre mye lengre køer enn i dag, lengst køer vil det bli om man velger bru over 

Vestfjorden. Jeg tror veldig få som skal til sentrum, øst eller nord vil velge denne "omveien". 

Ergo blir trykket på kanalbrua ennå større.  

En bru vil dessuten i større grad berøre og til dels rasere bolig og næringsområder i traseen, 

samt virke forstyrrende og ødelegge på det flotte naturområdet mellom Ramberg og Smørberg 

som jo er innseilingen til byen. 

Timingen for å bygge senketunnel fra Kaldnes til Korten blir jo perfekt dersom det skjer 

samtidig med å bygge ut Kaldnes vest/Danholmen til en ny bydel. Da kan man hensynta de 

begrensninger som en 4 felts vei tross alt vil medføre av støy og forurensning ved å legge 

boliger lengst vekk og næringsbygg nærmest veien. 

 

Med vennlig hilsen 

Turid Hansen  

Kirkeveien 71A 

1344 Haslum  



Til Vestfold fylkeskommune                   Vestskogen  7/2- 2018 
Pb.  2163 
3103 Tønsberg 
 
Fra Synnøve og Clas Olsen 
Jerpev. 6 
3142 Vestskogen 
 
Tema Veiplanene, trase nr. 11500 og 16730 som nå er til høring. 
 

Vi ber innstendig om å stoppe disse alternativene. For det første 

vil det raseres mange eiendommer, og bli forferdelig dyrt for oss i Færder 
kommune. Svært mange ser ikke noen fordel med nr. 11500 og 16730. 
 
Har kommunen sett for seg hvordan det blir i Ramdal/Rambergåsen og 
Smidsrødveien/Kolberg?  Eller en sjeté (hindre vannstrømmene) tversover 
fjorden? Forrige gang det ble bygget noe vi heller ikke ville ha, måtte vi betale 
en stor del av dette prosjektet vi som bor på øyene, og det vi fikk her var 
sykkel- / gangsti. Neste delprosjekt ble jo nedstemt i en folkeavstemming.   
Og det nå foretrukne ligner det som ble nedstemt. 
 
Det vi i første omgang trenger, er en sikrere passering av Kanalen, dvs. en 
parallell bru. Så er det mulig med utbedring av veien til Kilen, og til tunellene 
gjennom Frodeåsen som jo blir lite brukt. 
Vi mener dette er praktisk, og ikke minst prismessig vil bli mye bedre. Også 
mindre kjøring gjennom bysentrum, hvis det blir påbudt til og fra Korten. 
 
Og senere, også av miljø- og matjordhensyn i forhold til 11500 og 16730: 
Vestfjordforbindelse; bro med sykkel/gå mulighet og tunell  direkte Borgheim- 
E 18. Da vil vi få noe vi kan betale for. Det vil kunne bli et prosjekt som ikke 
raserer folks eiendommer i svært liten grad. Men da må det nok ærlige og 
dyktigere politikere til som ikke er til for seg selv! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Synnøve og Clas Olsen     
 



Til Vestfold fylkeskommune Vestskogen 7/2- 2018
Pb. 2163 é  ; pm,/7,
3103 Tønsberg ”15 å  ,, 5745

l

Fra Synnøve og Clas Olsen
Jerpev.  6
3142 Vestskogen

Tema Veiplanene, trase nr. 11500 og 16730 som nå er til høring.

Vi ber innstendig om å stoppe disse alternativene. For det første

vil det raseres mange eiendommer, og bli forferdelig dyrt for oss i Færder
kommune. Svært mange ser ikke noen fordel med nr. 11500 og 16730.

Har kommunen sett for seg hvordan det blir i Ramdal/Rambergåsen og
Smidsrødveien/Kolberg? Eller en sjeté (hindre vannstrømmene) tversover
fjorden? Forrige gang det ble bygget noe vi heller ikke ville ha, måtte vi betale
en stor del av dette prosjektet vi som bor på øyene, og det vi fikk her var
sykkel- /  gangsti. Neste delprosjekt ble jo nedstemt i en folkeavstemming.
Og det nå foretrukne ligner det som ble nedstemt.

Det vi i første omgang trenger, er en sikrere passering av Kanalen, dvs. en
parallell bru. Så er det mulig med utbedring av veien til Kilen, og til tunellene
gjennom Frodeåsen som jo blir lite brukt.
Vi mener dette er praktisk, og ikke minst prismessig vil bli mye bedre. Også
mindre kjøring gjennom bysentrum, hvis det blir påbudt til og fra Korten.

Og senere, også av miljø— og matjordhensyn iforhold til 11500 og 16730:
Vestfjordforbindelse; bro med sykkel/gå mulighet og tunell direkte Borgheim-
E 18. Da vil vi få noe vi kan betale for. Det vil kunne bli et prosjekt som ikke
raserer folks eiendommer i svært liten grad. Men da må det nok ærlige og
dyktigere politikere til som ikke er til for seg selv!

Med vennlig hilsen

Synnøve og Clas Olsen



Fra: Inger Stensvold <inger.kari.stensvold@sf-nett.no> 
Sendt: 7. februar 2018 11:59 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse 
 

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunell. Brualternativet Ramberg-Smørberg vil 

gjøre altfor store inngrep i bomiljøene på begge sider av fjorden, og vil føre med seg mye 

trafikkstøy og forurensning. Også det sårbare Ramsarområdet, med de store fugletrekkene 

som beveger seg i begge retninger i Vestfjorden vil bli berørt av en gigantisk bro. 

 

Med vennlig hilsen 

Inger Kari Stensvold 

 

 

 

 

 



 
Vestfold  Fylkeskommune 
Postboks 2163 
3103 Tønsberg 
 
 
Ny fastlandsforbindelse –høringsuttalelse. 
 
 
Tønsberg var en gang en vakker by. Geografien ga den en målestokk 
fastsatt av slottsfjellet, byfjorden, og Nøtterøy som øy. Innenfor disse 
begrensninger og med torvet som sentrum vokste byen frem, og det 
fantes et klart samspill mellom kultur og natur. 
 
Det var før utbyggere og spekulanter hadde den makt og overtalelse 
evne som kjennetegner dagens debatt. 
 
Alt er i en kontinuerlig transformasjon, og nesten ingen ting var 
bedre før, men naturen rundt oss kan ikke erstattes, derfor er etter 
min vurdering trasevalget til syvende og sist ganske enkelt. Vi må 
tenke langsiktig, og på de generasjoner som kommer etter oss. 
 
Om dette gigantprosjektet skal iverksettes må avgjørelsen falle på 
Smørberg alternativet . 
 
Fordi : 
  
Ved valg av Korten alternativet blir inngangsportalen til Tønsberg en 
sammenhengende  rundkjøring som ikke har noe med byens øvrige 
målestokk å gjøre. Hele området vil oppleves som en stor trafikk-
maskin der mulighet for stopp i trafikken og ulykker må ansees som 
stor.  
 
En tunell under byfjorden vil ha store økologiske konsekvenser. Her 
er det viktig ikke å synse, men respektere den ekspertise som finnes 
på dette området. De økonomiske konsekvenser av en løsning der de 
økologiske hensyn er ivaretatt må gjøres rede for før trase-valg.  
 
De økologiske konsekvenser av et så omfattende inngrep er sterkt 
undervurdert og bør veie tyngst i valg av trase. 
 



 Byfjorden tilhører vår kulturarv. De antikvariske 
undersøkelser/utgravinger må ivaretas og de økonomiske og 
tidsperspektivet konsekvenser som slike komplisert arbeid vil ta må 
fastsettes før trase-valg.    
 
Uforutsette hendelser kan gjøre tunellen både farlig og meget sårbar.  
Drift og vedlikehold av en tunell er veldig uforutsigbart. Den kan lett 
bli lite driftssikker, og de generelle driftskostnadene  vil være store. 
 
Det virker som om pris ikke er delaktig i diskusjon av alternativ, men 
en senketunell, blant annet  på grunn av uforutsigbarhet i grunnen 
må klart regnes som det dyreste alternativet.  
 
Tønsberg bli ikke lenger et naturlig stoppested. Tunellen som en  
”rasjonell ” trafikk løsning vil gjøre det mindre attraktivt å 
entre/besøke byen. Dette vil handelsstanden merke.  
 
Smørberg alternativet unngår de problemer som nevnt ovenfor, og er 
et mye riktigere trasevalg innenfor et lengre tidsperspektiv både når 
det gjelder fremtidig trafikkmønster og som et mer forståelig inngrep 
i naturlandskapet. Broen vil opptre som et visuelt bindeledd mellom 
to steder, en senketunell vil aldri ha den egenskapen.  
 
Koordinering av tog-trase og vei-trase bør avklares før trase-valg.  
 
 
Vil for øvrig takk for en god og åpen saksbehandling i det siste året. 
 
 
Prof. Ark. MNAL  
Per Olaf Fjeld 
Nordbyen 39  
Tønsberg       



Fra: Marianne <margiake@hotmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 12:27 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 

Hei! 

 

Jeg mener senketunnel mellom Kaldnes og Korten er det beste alternativet! Det er praktisk både for de som skal 

reise nordover og sørover. Kaldnes er et sentralt knutepunkt! Det ville være veldig synd å ødelegge fine natur-og 

boligområder med å lage en vei fra Ramberg til Smørberg! 

 

Mvh, 

Marianne B. Christensen 



Fra: Merete Hallenstvet <merete.hallenstvet@gmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 13:06 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen 
 

Etter mange års utredninger av de ulike Fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg er 

det alternativet KALDNES - KORTEN som uansett kommer best ut av en total vurdering og 

gir best måloppnåelse for prosjektet ny Fastlandsforbindelsen: 

 

1) Det er flest personer som vil velge å bruke en tunnel og dermed blir det klart mindre trafikk 

på eksisterende Kanalbrua når tunnelen er åpnet.(Dokumentert av Statens Vegvesen) 

 

2) Når den nye fastlandsforbindelsen kommer til Korten kan trafikken dele seg på 4 veier : 

Sørover E18 på Semslinja, Nordover til E18 og Re på Jarlsberg linna, Østover gjennom 

Frodeåstunnelen og sist min ikke minst kort vei til Jernbane, sentrum nord.via Farmandsveien 

og Statens park. Man unngår at all trafikk må gå på Semslinja 

 

3) I beredsskapsøyemed er Kaldnes - Korten den foretrukne fastlandsforbindelse. 

 

4) Transport Økonomisk Institutt har konkludert at; Senketunnel Kaldnes - Korten gir størst 

positiv effekt på regional konkurranseevne, er mest gunstig for dagens pendlingsmønster og 

mest i tråd med Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (som er vedtatt av våre 

politikere) 

 

5) Tunnel vil ikke rasere store boarealer på Ramberg / Munkerekka og Vear / Smørberg 

som en bro vil gjøre. Det har vært en uttalt politisk vilje til å øke antall sentrumsnære boliger. 

Hvis en hengebru velges, går mann på tverrs av dette uttalte målet.  

 

6) Senketunnel er ikke nytt i Norge, E18 i Oslo går gjennom Bjørvika tunnelen som er en 675 

meter lange senketunnel. Spuntløsningene kan være ny teknologi for Statens Veivesen, men 

IKKE senketunnel. 

 

 

Nøtterøy 7. februar 2018 

Merete Hallenstvet 

 

 



Fra: Ole Magnar Brynjulfsen <olembryn@gmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 14:29 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Stemme på veivalg 
 

Jeg stemmer for bro mellom Ramberg og Smørberg. 

Hilsen Ole M. Brynjulfsen 



Fra: Øyvind Kristiansen <ok@consido.no> 
Sendt: 7. februar 2018 15:11 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny vei mot E-18 
 

HYTTEFOLKET PÅ TJØME OG NØTTERØY FORETREKKER HENGEBRO (Ramberg – Smørberg) FOR 
RASKESTE MULIG FORBINDELSE TIL E18 ! 

Hverken Hyttefolket eller Vel-lagene på Tjøme er ikke blitt spurt til råds i denne prosessen om hva de 
fortrekker av ny fastlandsforbindelse enten 1) hengebro eller 2) tunnel. 

Denne gruppen mennesker utgjør minst 50-60.000 mennesker, mer enn det dobbelte i antall i 
forhold til de fastboende innbyggerne på Nøtterøy og Tjøme og burde bli tatt med på råd. 

Hyttefolket kjører i hovedsak bil og er den klart største brukergruppen. Vi ønsker raskest mulig 
aksessvei fra Tjøme til E18 uten å sneglekjøre gjennom gatene i Tønsberg sentrum.  

Forslaget om Hengebro mellom Ramberg – Smørberg via Jarlsberg Travbane med 4 felters vei ut til E 
18 er det suverent beste og fremtidsrettet alternativet for hytte-eiere og sommerturistene. 

Dette gjelder særlig av Beredskapshensyn og trafikkflyt og uansett om du skal sørover eller nordover 
E 18. 

 



Fra: John Willy Elmer <johnwillyelmer@gmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 15:42 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Fastlandsfobindelse 
 

 

Jeg støtter Bjørn Halvorsen i forhold til øst alternativet. 

 

Dropp dagens planer. 

 

Må jeg velge mellom pest og kolera, 

velger jeg bro til Smørberg. 

 

Med vennlig hilse John Willy Elmer 



Fra: Anders G Norstrom <andersgerhardnorstrom@gmail.com> 
Sendt: 8. februar 2018 00:49 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: RE: Vestfjordforbindelsen 
 

From: Anders G Norstrom [mailto:andersgerhardnorstrom@gmail.com]  
Sent: Wednesday, February 7, 2018 21:42 
Subject: Vestfjordforbindelsen 
Vi er enig med Audun Nordbåtten 
Udertegnede mener Vestfjordforbindelsen Borheim - Skjee Stokke E18 er den rimligste beste for 
Ferder commune. 
Hilsen  
Tove og Anders Gerhard Norstrøm 
Stauperveien 87 
3145 Tjøme 
Det same mener  
Eva og Nils Andersen 
Kråkere  
3145Tjøme 



Fra: Wenche Hoel Grennes <punkers@live.no> 
Sendt: 7. februar 2018 23:24 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Innspill ny fastlandsforbindelse Nøtterøy - Tønsberg 
 

 

 

Jeg heter Wenche Hoel Grennes og er 54 år. Jeg har bodd på Nøtterøy siden 1970 og trives 

godt her på Øya. Jeg har fulgt med på debatten om ny fastlandsforbindelse siden midten av 

80-tallet. På den tida (1983-2005) jobbet jeg i Sandåsen og registrerte at det stod kø fra 

Ringshaug /Olsrød og ned til Kilen-området hver morgen før 08.00 og kø den motsatte veien 

mellom 15.30 og 16.30 påettermiddagen.(Slik er det fortsatt.)  

Jeg var heldig som alltid kjørte motsatt vei av køen. Jeg jobbet i Sandåsen frem til våren 2005. 

Da fikk jeg jobb her på Nøtterøy og nå har jeg så kort vei at det er raskere å sykle enn å ta 

bilen. Hver annen uke henter jeg barnebarnet på Fevang skole ved Torp. Da står vi litt i kø inn 

til Tønsberg om morgenen ca.10-15 min ved 08.00 tida men rekker fint skolen 08.30.  

Slik jeg ser det er det ikke Nøtterøy som har den størtste utfordringen med tanke på kø. Vi har 

bare et stort problem de få gangene Kanalbrua ikke virker. Derimot er det et store kø-problem 

i Presterødbakken og ved Jarlsberg/Semslinna hver morgen og ettermiddag. Jeg hadde håpet 

at utvidelsen av Presterødbakken var ferdig før vi gikk i gang med del 2 av veipakken her på 

Nøtterøy. Tror at tall og beregninger kunne ha sett anderledes da. 

MEN...nå er vi her og jeg har lest det meste om alternativ 1 og 2. "Målet for Bypakke 

Tønsberg-regionen er å redusere bruken av privtbil til fordel for buss, sykkel- og gange. 

Prosjektet handler om tilrettelegging for framtiden." Jeg mener derfor at en bro over til 

Smørberg ville være en svært god og fremtidsrettet løsning for oss på Nøtterøy og Tjøme. Vi 

får raskere vei til og fra E-18 og flotte muligheter til å sykle(til jobben :)/gå over til Vear og 

Stokke i vakker natur fremfor å måtte ta turen gjennom Tønsberg og over Semslinna. Jeg har 

forståelse for at det er mange som protesterer på Vear-siden, men de får også mye tilbake, 

muligheter de ikke ser akkurat nå. Endelig løsning på problemet i Vear-bakken/Hogsnes og 

rundkjøringen ved Jarlsberg.Kort vei til Nøtterøy-Tjøme skjæregården, kortere vei til 

arbeidsplasser på Nøtterøy, alternativ rute til Tønsberg som dessverre egentlig ikke er så 

ønskelig,(økt ny trafikk) men dette kan vel reguleres med plassering av bomringen og antall 

passeringer. En tunnel under byfjorden tar bare hensyn til biltrafikken (har ikke gang- og 

sykkelvei) og ligger for nært sentrum. Ved en tenkt stor ulykke/brann i 

Tønsberg/Kjelle/Semslinna vil vi få en alternativ rute til Nøtterøy og Tjøme via broen.En 

felles brannstasjon på Sem kunne muligens være en gunstig løsning i fremtiden. Jeg håper at 

Nøtterøy og Tjøme får denne flotte broen med gang- og sykkelvei. Tenk å kunne sykle helt fra 

Verden ende til Vear/Stokke/Sandefjord og tilbake. Broen med tilhørende veier og 

rundkjøringer slik som fremvist vil garantert være vår stolthet om noen år hvis det blir 

slik...og det håper jeg vikelig.  

 

Med vennlig hilsen 

Wenche Hoel Grennes 

3140 Nøtterøy 

 



Fra: Ann Norderhaug <ann.nord@online.no> 
Sendt: 7. februar 2018 22:58 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 

Nøtterøy 8. februar 2018 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme – Høringsuttalelse 

De to planforslagene for ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy, som nå ligger 

ute til offentlig ettersyn, skyter etter min mening begge langt over mål! De vil begge føre til 

økt biltrafikk stikk i strid med den nasjonale målsettingen om nullvekst i biltrafikk i de store 

byområdene.  
De vil begge påvirke nærmiljø og viktige natur- og kulturverdier negativt. Særlig 

tunnelprosjektet, alternativ 2, vil ha sterkt negativ påvirkning på Ilene naturreservat bl.a. 

gjennom ødeleggelse av ålegrasenger. Ilene er vernet fordi dette våtmarksområdet har 

internasjonal betydning og skal ivaretas for framtiden. Tap av nesten 50 daa bløtbunn og 

ålegrasenger og usikker regenerering rimer dårlig med den målsettingen! 
Alternativ 2, tunnelprosjektet, er for øvrig betydelig mer omfattende og forbundet med mye 

mer usikkerhet enn presentasjonene av dette alternativet generelt gir inntrykk av. Spredning 

av miljøgifter fra bunnsedimentene kan for eksempel bli et problem ikke bare for Ilene 

naturreservat. Tunnelprosjektet vil også innebære stort tap av matjord, fordi en firefelts tunnel 

vil skape oppfølgende behov av utvidelse av Semslinna. 
De store usikkerhetene, som særlig er knyttet til alternativ 2, sammen med den sterkest 

negative påvirkningen på viktige naturverdier og matjord, gjør alternativ 2 til den dårligste 

løsningen. Begge alternativene kan imidlertid betegnes som «mastodontprosjekter» både med 

hensyn til økonomi og negative effekter på omgivelsene. De burde derfor skrinlegges til 

fordel for enklere, rimeligere og mindre miljøødeleggende løsninger som en parallell 

Kanalbru og bruk av den alt eksisterende Frodeåstunnelen! 
Med hilsen 
Ann Norderhaug 



Fra: Bjørn Haugstad <post@bjh-arkitekt.com> 
Sendt: 7. februar 2018 22:42 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 
Utløper: 6. august 2018 00:00 
 

To alternativer – senketunnel Kaldnes/Korten eller bro Ramberg/Smørberg 

Det er ute til høring to alternativer til fastlandsforbindelse (bro eller tunnel). Vi er svært uenig i begge 

alternativer, spesielt også pga veiløsningen som forutsetter tunnel under Teieskogen. Disse store 

veiene med inn- og utganger til tunnelen ødelegger helt bomiljøet i områdene rundt. Vi mener at 

dette prosjektet er altfor voldsomt, unødvendig og kostbart og at det ikke er riktig løsning for 

fremtidens transportsystem. Vi ønsker oss en annen løsning som ikke baserer seg på tunnel under 

Teieskogen og alt det fører med seg av ødelagte bomiljøer. 

Vi ønsker derfor verken bro fra Ramberg til Smørberg eller tunnel under byfjorden, som er en altfor 

kostbar og usikker løsning. 

Vi står overfor en stor teknologisk og miljømessig utvikling og mener at den beste løsningen for å få 

tilrettelagt for fremtidens transportbehov er en parallelbro (ved dagens kanalbro) for økt 

kollektivtrafikk og sykkel/gangveier til/fraTønsberg. Med fremtidige shuttlebusser, evt fergetrafikk 

(over Husøy/Husvik og Hella/Stokke etc), mer fleksible arbeidstider/steder, el-sykling, bildeling osv vil 

dette bidra til å avlaste biltrafikken/kødannelse over kanalbroen. 

Tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien bør primært være Tandstadveien. Som en 
sekundær tverrforbindelse kan Bekkeveien knyttes opp mot Kirkeveien, men da med en langt enklere 
veistandard enn planlagt med tunnel. Ellers kan mest mulig av dagens veisystem beholdes på Teie. En 
slik løsning sparer oss for unødvendig sanering av dagens gode boligområder. 

Vi ber om utsettelse av beslutningen om ny fastlandsforbindelse og at det settes igang en skikkelig 

utredning av parallelbro som bygger på dagens veinett på Nøtterøy (og videre tilknyttes 

Frodåstunnelen i Tønsberg). Ut fra alle uttalelser som har kommet fram i denne saken senere tid, bør 

det nå bli tatt hensyn til folks meninger om fremtidens behov ang transport/veiløsninger og bevaring 

av miljøet og vårt ønske om at parallelbro blir utredet på nytt. Dette er svært viktig for vår trivsel 

videre her i Færder kommune. Vi er tross alt ikke mye plaget idag av stor trafikk over kanalbroen. Det 

meste av dagen er det ikke noe problem, så dette bør kunne løses på en bedre og rimeligere måte 

enn disse to kostbare alternativene som nå er presentert. 

Vi går derfor inn for ny parallelbro og ønsker dette skikkelig utredet med tanke på fremtidens 
transportløsninger.  

Mvh 
 
Birgit og Bjørn Haugstad mob: 906 60 482  

Teie 07.02.2018 

 



Fra: Gunnar Hegg <gunnar.hegg@sf-nett.no> 
Sendt: 7. februar 2018 22:22 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme» 
 

Jeg protesterer mot å bygge bro mellom Ramberg og Smørberg. 

Bygg tunell og spar miljøet for mer ødeleggelser enn nødvendig. 

 

Mvh 

Gunnar Hegg 

 

 



Fra: Liv Hallenstvedt <livhallenstvedt@gmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 22:22 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen 
 

Jeg går inn for alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Bro Ramberg-Smørberg vil ødelegge 

bomiljøene på begge sider av fjorden, med trafikkøkning, støy og forurensning. Bro vil også 

være svært skjemmende i landskapsbildet og ødelegge et praktfullt naturområde av stor 

betydning for fritidsaktiviteter og rekreasjon.  

 

Tunnel Kaldnes-Korten vil avlaste Kanalbroen best, da de fleste som kjører fra Nøtterøy skal 

til Tønsberg. De vil ved bro Ramberg-Smørberg heller velge Kanalbroen, da de ikke har noe 

på Smørberg å gjøre.  

 

Tunnel Kaldnes-Korten vil også være best for Tønsberg som handelssentrum, med nærheten 

til sentrum. Kaldnes-Korten gir dessuten raskere vei til legevakt og sykehus, brannvesen og 

politi.  

 

Det eneste fornuftige alternativet av disse to, er tunnel Kaldnes-Korten. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Liv Hallenstvedt 

Stalsbergveien 17 

3128 Nøtterøy  



Fra: Svein Larsen <svein.larsen2@sf-nett.no> 
Sendt: 7. februar 2018 22:08 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme» 
 

VI PROTESTERER MOT BRU MELLOM RAMBERG - SMØRBERG 
 

VELG: TUNELL KALDNES - KORTEN!!!!!! 
Håper dere alle sammen tenker fornuftig nå i denne saken!!! 
Dere må velge den forbindelsen som avlaster kanalbruen mest og hvor 
vi kommer rasket inn til Tønsberg sentrum. Dette var en av 
begrunnelsene for ny fastlandsforbindelse Tenk hvor mange som skal 
inn til Tønsberg sentrum og til Vestfolds største arbeidsplass. Nemlig 
sykehuset. Det samme gjelder alle sammen som skal reise med toget 
fra Tønsberg. Med bru over til Smørberg, kommer fortsatt alle disse til å 
kjøre over Kanalbrua. Dette gjør også de som skal til Barkåker, Kilen, 
Tønsberg sentrum, Tolvsrød, Eik osv.  
Dere MÅ også tenke på hvor mye dere ødelegger av boligområder 
og familier på Ramberg og Hoksnes/Vear hvis dere velger bro over 
til Smørberg.  
Dersom dere velger bru Kaldnes/Korten, vil dere unngå og ødelegge for 
flere familier enn nødvendig. Veien videre etter tunellen gjennom 
Teieskogen og ned til Kaldnes - Korten, er det kun industriområcer 
idag. Dvs. her ødelegger dere ikke for flere boligområder. Det samme 
gjelder når tunellen kommer opp på Korten. Da er veien kort til sentrum, 
Kilen, Tolvsrød osv.  
 
Håper dere tar dette til ettertanke. Sett dere selv inn i situasjonen å 
få bro som nærmeste "nabo" uten å velge det selv!!!! 
Tenk hvor mange uskyldige familiere dere ødelegger for dersom 
alternaitvet Ramberg - Smørberg blir valgt!!!! 
 
Mvh  
Svein N Larsen 

 



Fra: pål-espen tannmand <tannmand@kaldnestannhelse.com> 
Sendt: 7. februar 2018 21:27 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Fastlandsforbindelse 
 

Argumentene for å bygge den dyreste løsningen er ikke sterke nok til å velge denne. 

- begge løsninger gir byen traffikal avlastning. 

- begge løsninger ivaretar beredskapsperspektivet. 

 

I tillegg til at den rimeligste løsning er tilstrekkelig god - har den færrest usikre økonomiske 

konsekvenser. 

 

Tunnell har mange og potensielt store økonomiske usikkerheter tilknyttet. Denne økonomiske 

risikoen må øyboerne i størst grad bære. 

 

Dette er årsakene til at tunnell bør bortvelges som alternativ - og at bro bør bygges. 



HØRING  
FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA NØTTERØY OG TJØME 

 

	
	
	
	
	
Vestfold	fylkeskommune	 	 	 	 	 	 	 Nøtterøy	07.02.2018		
firmapost@vfk.no	
	
	
	
Vedr.	innspill	til	ny	fastlandsforbindelse	fra	Nøtterøy	og	Tjøme	–	delområde	Kolberg	
	
Viser	til	publisert	materiale	og	informasjonsmøte	knyttet	til	høring	av	interkommunal	
kommunedelplan,	samt	møte	med	prosjektleder	Steinar	Aspen	og	Jostein	Smidt	hos	Statens	vegvesen	
den	17.	januar	2018.		
	
I	begge	forslag	for	ny	fastlandsforbindelse	er	utløpet	for	tunnelen	under	Teie	ved	Kolberg.		
Det	har	blitt	fremvist	forskjellige	kryssløsninger	som	skal	ivareta	tilknyting	til	Kirkeveien	og	
Smidsrødveien.	Det	er	i	varierende	grad	tatt	hensyn	til	eksisterende	bomiljø	i	disse	forslagene.		
	
Fremviste	alternativ	for	kryssløsning,	se	vedlegg,	vil	videre	omtales	som	følgende;	
Alt.	1	(fire	rundkjøringer	og	tverrforbindelse	mellom	Kirkeveien	og	Smidsrødveien)	
Alt.	2	(tre	rundkjøringer	og	ingen	tverrforbindelse	mellom	Kirkeveien	og	Smidsrødveien)		
Alt.	3	(tre	rundkjøringer	og	tverrforbindelse	mellom	Kirkeveien	og	Smidsrødveien)	
	
Dagens	køproblematikk	ved	Kanalbrua	skyldes	i	større	grad	lyskryssene	langs	Kirkeveien	og	
Smidsrødveien,	samt	i	Mammutkrysset,	enn	rundkjøringen	og	Kanalbrua	i	seg	selv.	Sett	i	lys	av	at	den	
nye	kryssløsning	ved	Kolberg	skal	avlaste	trafikkmengden	over	Kanalbrua,	-	som	i	dag	klarer	seg	med	
én	rundkjøring,	så	er	kryssløsningene	i	Alt.	1	og	Alt.	2	uproporsjonelt	store,	omfattende	og	unødvendig	
kompliserte.	Viste	løsninger	med	flere	store	rundkjøringer	og	tilhørende	enorme	trafikkarealer	virker	
fremmede	i	dette	boligområdet	og	tilhører	en	skala	som	ligner	motorveier	eller	innfartsårer	til	en	
storby.	Et	hyggelig	boligområde	kommer	til	å	totalt	endre	karakter,	-	og	det	til	det	verre.	
		
Kolberg	har	et	tett	og	etablert	bomiljø	med	beboere	i	varierende	alder,	-	fra	eldre	til	småbarn.		
Et	tunnelutløp	midt	i	dette	miljøet	vil	få	mange	negative	konsekvenser	for	helse,	sikkerhet	og	
bokvalitet.	
Valg	av	kryssløsning	er	derfor	avgjørende	for	hvor	stor	påvirkning	dette	inngrepet	får.	Med	tanke	på	at	
Kolberg	er	det	boligområdet	som	blir	desidert	mest	berørt	av	den	nye	fastlandsforbindelsen	bør	disse	
betraktningene	vektlegges	nøye.	Dette	gjelder	både	med	tanke	på	de	visuelle,	støymessige	og	
helsemessige	konsekvensene	som	står	på	spill.	
	
Ved	tunnelutløp	frigjøres	hele	tunnelens	samlede	støvmengde	på	ett	sted,	-	og	i	dette	tilfellet	er	det	
ved	Kolberg.	Helsevirkninger	som	medfølger	av	luftforurensing,	og	som	nevnes	i	Miljødirektoratets	
veileder	for	luftkvalitet	”Lokal	luftkvalitet	–	tiltaksveileder	(rapport	48/2013),	kap	2”,	er	reelle.	
Samtidig	frarådes	det	sterkt	i	Miljøverndepartementets	”Retningslinje	for	behandling	av	luftkvalitet	i	
arealplanlegging,	s.	12”,	at	følsom	bebyggelse,	som	f	eks	boliger,	ikke	plasseres	innenfor	50-100	m	fra	
en	tunnelåpning.	 
Det	er	bekymringsverdig	at	det	er	vist	alternativ	for	kryssløsning	som	innbefatter	tre	spredte	
tunnelåpninger	i	direkte	anknytning	til	eksisterende	boliger,	se	Alt	2.		Med	dette	alternativet	blir	vi,	
med	flere,	nærmeste	naboer	til	et	tunnelutløp.	 
Befolkningsstudier	viser	stort	samsvar	mellom	svevestøveksponering,	akutte	og	kroniske	helseskader	
og	dødelighet.	Trafikk	er	den	viktigste	kilden	for	svevestøv	i	Norge.	 



Tiltak	for	å	redusere	konsekvensene	av	svevestøv	skal	ivaretas	allerede	i	arealplanleggingen	og	en	
tiltaksutredning	for	luftkvalitet	må	derfor	utarbeides	så	tidlig	som	mulig.	

Som	med	støvproblematikken,	følger	også	støy	med	når	det	etableres	større	trafikkmaskiner.	–	Ikke	
minst	under	anleggsperioden	som	vil	strekke	seg	over	flere	år.	Dette	vil	være	en	helt	uutholdelig	
periode	for	nærmeste	naboer	til	tunnelen.	
Med	støy	følger	økt	risiko	for	helseplager	så	som	psykisk	stress,	høyt	blodtrykk	og	hjertesykdommer.	
Dette	er	selvfølgelig	en	risiko	ingen	ønsker.		
Støy	er	Norges	vanligste	miljøproblem	(ref.	www.miljøstatus.no)	og	den	mest	utsatte	gruppen	er	barn	
og	eldre.		
Å	plassere	et,	eller	til	og	med	flere,	tunnelutløp	i	et	boligområde	med	mange	barn	og	eldre	vil	medføre	
økte	helseplager	for	de	som	bor	nærmest.	Våre	barn	skal	vokse	opp	i	dette	området.	
Teie	og	Kolberg	er	kjent	for	å	være	trygge	områder	med	sunne	og	gode	oppvekstvilkår,	og	mange	
velger	å	bosette	seg	her	på	grunn	av	dette.	Med	tunnelutløp	og	store	trafikkmaskiner	i	umiddelbar	
nærhet	kommer	dette		til	å	bli	drastisk	forandret	og	vi	kan	ikke	lenger	se	hvordan	vi	skal	kunne	gi	den	
oppveksten	vi	ønsket	for	våre	barn.

Bokvalitet,	utover	allerede	nevnte	faktorer	som	støy,	forurensing	og	stress,	er	også	et	moment	som	
blir	påvirket.	Med	de	viste	planene	som	nærmest	transformerer	et	hyggelig	boligområde	til	en	
trakfikkmaskin	kan	man	snakke	om	en	visuell	forringelse	og	en	svekket	områdeidentitet.	Én	ting	er	at	
utsikten,	intimiteten	og	den	koselige	atmosfæren	svekkes,	en	annen	faktor	er	følelsen	av	å	nærmest	
bo	i	et	kryss	eller	en	trafikkmaskin,	eller	på	kanten	av	skråningen	ned	til	tunnelutløpet.	Hvordan	
påvirker	dette	sikkerheten	for	våre	barn	når	de	leker	ute?		

Under	arealplanleggingen	legger	man	de	største	føringene,	som	også	får	størst	konsekvenser,	så	her	
må	det	velges	det	alternativet	som	fører	til	færrest	berørte.	Når	den	endelige	løsningen	er	valgt	må	
man	sette	i	gang	støy-	og	støvreduserende	tiltak	som	for	eksempel	etablering	av	støyskjerm,	
støvreduserende	vegdekker,	voller	og	beplanting.	Tiltakene	må	tenkes	ut	i	fra	en	estetisk	helhet,	så	
Kolberg	blir	minst	mulig	visuelt	forringet.		

Det	bør	også	gjøres	tiltak	i	forbindelse	med	anleggsperioden,	da	det	vil	være	en	veldig	belastende	tid	
for	mange	av	de	nærmeste	naboene.	Ved	flere	av	alternativene	vil	anleggsperioden	påvirke	oss	i	stor	
grad,	og	for	en	småbarnsfamilie	som	oss	vil	det	heller	ikke	være	et	alternativ	å	bo	på	midlertidig	
adresse	over	en	lengre	periode.	

Alle	ovennevnte	faktorer	fører	til	den	største,	mest	målbare,	merkbare	og	viktigste	belastningen	for	
den	enkelte	beboer;	det	økonomiske	tapet	på	boligen.	Alle	eiendommene	i	området	rundt	Kolberg	har	
allerede	falt	i	verdi	som	følge	av	de	viste	planene.	Fram	til	detaljreguleringen	viser	et	mer	konkret	tiltak	
er	vi	alle	”gisler”	av	områdeplanen.	Vi	vet	ikke	hva	som	kommer,	vi	vet	ikke	om	vi	blir	ekspropriert	eller	
om	huset	skal	rives.	Alle	renoveringsprosjekter	må	legges	på	vent	og	man	kan	ikke	selge	uten	stort	
verditap.		
Hvem	vil	vel	kjøpe	en	bolig	i	umiddelbar	nærhet	til	tunnelutløp	og	rundkjøring?	Verditapet	på	boligen	
må	kompenseres.	Verditapet	kan	måles	ut	i	fra	hvilken	markedspris	boligen	ville	hatt	hvis	det	ikke	ble	
etablert	en	tunnel	og	kryssløsning.	Dette	bør	være	det	minste	man	kan	kreve	når	man	ufrivillig	blir	
nabo	til	en	enorm	trafikkmaskin.	

Venteperioden	er	lang	og	psykisk	tung.	Det	er	svært	ubehagelig	å	ikke	vite	hva	som	skal	skje	med	
hjemmet	ditt.	Det	har	vært	mange	tunge	dager	og	netter	med	dårlig	søvn	etter	at	de	detaljerte	
planene	for	fastlandsforbindelsen	ble	lagt	ut	i	november.	Kommer	vi	fremdeles	til	å	bo	i	samme	
nærområde	om	noen	år?	Kan	barna	fortsette	i	samme	skolekrets	og	barnehage?	Får	de	leke	med	de	
samme	nabobarna?	Får	vi	noe	igjen	for	alle	de	timene,	kronene	og	slitet	vi	har	lagt	i	oppussing,	
renovering	og	hagearbeid?	Kommer	vi	til	å	tape	store	summer?		

Vi	synes	for	øvrig	det	er	veldig	spesielt	at	det	utvikles	et	så	omfattende	og	enormt	tiltak	for	å	legge	til	
rette	for	bilister	i	en	tid	hvor	man	endelig	har	begynt	å	forstå	at	man	må	redusere	biltrafikken.	I	
regional	plan	for	bærekraftig	arealpolitikk	står	det	under	kapittel	2.1	”Bymiljøavtale	for	Vestfoldbyen”:	



”Vestfoldbyen	skal	være	del	av	ordningen	med	bymiljøavtaler	i	Nasjonal	transportplan	2018-2029.	Det	
er	viktig	å	bli	del	av	ordningen	for	å	motta	statlig	tilskudd	til	tiltak	som	fremmer	overgang	til	
miljøvennlig	transport,	som	et	ledd	i	å	nå	målet	om	0-vekst	i	biltrafikken.	”	
	
Personlig	så	vil	ikke	dette	prosjektet	gagne	oss	i	noe	større	grad.	I	hverdagen	bruker	vi	kun	sykkel	og	
det	er	ytterst	sjeldent	at	vi	kjører	til	E18.	Vi	har	forståelse	for	at	prosjektet	skal	bedre	beredskapen	på	
Nøtterøy	og	Tjøme	og	minske	trafikken	gjennom	Tønsberg,	men	som	tidligere	nevnt,	har	vi	ingen	
forståelse	for	skalaen	og	omfanget	dette	tiltaket	har	fått.		
	
På	oppfordring	av	representanter	fra	Statens	vegvesen	på	åpen	kontordag	12.	desember	2017	har	vi	
skissert	noen	alternative	forslag	til	kryssløsning	som,	-	hvis	det	MÅ	bli	en	kryssløsning	ved	Kolberg,	tar	
mer	hensyn	til	ovennevnte	problemstillinger.	Disse	skissene	viser	fremdeles	et	tunnelutløp	og	en	
trafikkmaskin	midt	i	et	etablert	boligområde,	men	vi	har	prøvd	å	redusere	omfanget	og	berøre	færrest	
mulig	boliger.		
	
Forslagene	er	drøftet	i	samråd	med	Statens	vegvesen	på	møtet	17.	januar	2018:	
	
I	alle	forslagene	har	vi	fokusert	på	løsningen	ved	tunnelåpningen	og	tilknytningen	til	Kirkeveien.	Vi	har	
ikke	sett	nærmere	på	kryssløsningen	ved	Bekkeveien/Smidsrødveien.	
	
Alt.	4	–	Tre	rundkjøringer	og	tverrforbindelse	mellom	Kirkeveien	og	Smidsrødveien.		
	
Dette	er	en	blanding	mellom	Statens	vegvesens	egne	forslag;	Alt.	1	og	Alt.	3.		
Vi	foretrekker	Alt.	3,	fordi	den	legger	en	rundkjøring	i	en	allerede	etablert	kryssløsning	ved	
Kolbergveien	og	knytter	den	til	en	hovedrundkjøring	utenfor	tunnelåpningen.	På	den	måten	får	man	
en	samlet	løsning	som	ikke	ligger	midt	inne	i	eksisterende	boligmiljøer.	Alt	4.	er	tenkt	som	et	
alternativ,	hvis	Alt.	3	ikke	er	mulig.	I	dette	alternativet	flyttes	rundkjøring	ved	Kolbergveien	til	Kolberg	
busstopp.		
	
Fordelen,	sammenlignet	med	Alt.	3,	er	at	det	gir	en	slakere	sving	og	fall	på	veien	mellom	de	to	
rundkjøringene.	Ulempen	er	at	en	fin,	eldre	gård,	som	gir	karakter	til	området,	blir	omringet	av	vei	på	
alle	sider.		
	
	
Alt.	5	–	En	rundkjøring.	Tverrforbindelse	via	Tandstad,	Borgheim,	alternativt	Bekkeveien.	
	
Eksisterende	kryssløsning	ved	Kolberveien	utvides	til	en	stor	rundkjøring	som	ivaretar	all	
trafikkfordeling	mellom	Kirkeveien,	tunnelen	og	Kolbergveien.	Trafikk	fra	Smidsrødveien	går	enten	via	
Tandstad	eller	Borgheim	(med	en	dertil	oppgradering	av	disse	veiene).	Alternativt	kan	man	etablere	en	
tverrforbindelse	via	Bekkeveien,	som	vist	som	transparent	i	vedlagt	plan.		
	
Løsningen	er	en	utvidelse	av	dagens	trafikksituasjon	og	trafikkarealet	begrenses.	Dermed	utsettes	
færrest	mulige	beboere	for	ovennevnte	konsekvenser.	
	
	
Alt.	6a	–	To	rundkjøringer	og	ingen	tverrforbindelse	mellom	Kirkeveien	og	Smidsrødveien.		
	
I	en	stor	rundkjøring,	plassert	ved	dagens	undergang	under	Kirkeveien,	knytter	trafikken	fra	Kirkeveien	
seg	på	tunnelen.	Trafikk	på	forlengelsen	av	Bekkeveien	går	i	to	enveiskjørte	felt	under	rundkjøringen	
og	kobler	seg	på	hovedløpet	i	tunnelen	inne	i	fjellet.		
	
Løsningen	konsentrerer	trafikkareal	og	bevarer	områdets	identitet	i	størst	mulig	grad.	Antall	berørte	
reduseres	iht.	Alt.1	og	Alt.	2.	
	
	
	



	
	
Alt.	6b	–	To	rundkjøringer	og	tverrforbindelse	mellom	Kirkeveien	og	Smidsrødveien.	
	
Alt.	6b	er	lik	Alt.	6a,	men	har	en	tverrforbindelse	mellom	Kirkeveien	og	Smidsrødveien.	Dette	i	form	av	
enveiskjørte	felt	fra	rundkjøring	og	ned	på	ny	vei	i	forlengelse	av	Bekkeveien.			
	
Alt.	5	er	vårt	foretrukne	alternativ	da	dette	medfører	minst	skade	i	området	iht.	ovennevnte	faktorer,	
men	vi	kan	godt	se	Alt.	6	også	som	et	fullgodt	alternativ.	Uansett	alternativ	bør	de	som	lider	
økonomisk	tap	som	følge	av	ny	fastlandsforbindelse	bli	økonomisk	kompensert.	
	
På	møtet	med	Statens	vegvesen	den	17.	januar	oppfattet	vi	at	våre	bekymringer	for	svevestøv	var	
berettiget	og	vi	ble	anbefalt	å	uttrykke	dette	i	vårt	innspill.	
	
Vi	ønsker	den	beste	løsningen	som	både	tar	hensyn	til	det	store	grepet,	men	også	nærområdet	og	dets	
beboere.		
	
Dersom	det	skulle	være	spørsmål	eller	ønske	om	utfyllende	informasjon,	vennligst	kontakt	
undertegnede.	
	
Med	vennlig	hilsen	
	
	
	
Ragnhild	A.	Jordtveit	&	Johan	A.	Jordtveit	
Thueveien	1b,	3121	Nøtterøy	
	
	



Fra: vibeche.hamrell@gmail.com 
Sendt: 7. februar 2018 20:43 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelse  
 

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes -Korten i tunnel. En bro med seilingshøyde på 55 meter vil rasere bomiljøet. 

Hvis det gis tillatelse til å bygge lavere bro står vi i fare for å få en høyhastighets jernbanebro i  I tillegg i det 

samme område. Dette vil føre til en total rasering av boområdene våre. Vi bor på en øy og ønsker ikke å bo i en 

trafikkmaskin som hører hjemme i en storby. Det er viktig for meg at dette skal være en ny fastlandsforbindelse 

som ivaretar Nøtterøys behov og ikke Tønsbergs ønsker. Jeg tror man må stoppe opp nå og tenke seg nøye om, 

trenger vi denne fastlandsforbindelsen i det hele tatt? Dette er irreversible inngrep i naturen vår.  Det må være 

mulig å få en ny fastlandsforbindelse uten å bruke milliarder av kroner og ødelegge uerstattelig natur. Når 

fremtidsvisjon er å redusere trafikkmengden ser jeg ingen grunn til å rasere store bomiljøer og gjøre uopprettelig 

inngrep i naturen. En eventuell tunnel er mer skånsomt- både når det gjelder visuell forurensning, lyd -

forurensning og svevestøv. 

 

Mvh 

Vibeche Hamrell 
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Fra: ragnar torgersen <ragnarjazz@gmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 20:36 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Fastlandsforbindelsen . 
 

Det er hevet over tvil , at Vestfjordforbindelsen er den riktigste  , 

fornuftigste samt billigste fastlandsforbindelse som øyfolket vil ha . 

Det er trods alt de som skal bruke og betale den . Så her må Tønsberg 

politikerne holde fingrene av fatet .  For ca,20  år siden begjynte det 

å ulme under torva hos øyboerne  . De var lei av å kjøre i kø igjennom 

Tønsbergs gater som allerede da var på bristepunktet , når de skulle til 

fastlandet . Dyrt ble det også .  På den tiden var det ikke noe snakk om 

Nord - Syd eller Smørberg - Ramberg  .  Det kom mye senere da Kaldnes A 

/ S var godt i gang med sin dramatiske utbygning , og ble gjordt 

oppmerksom på pr. brev at når utbygningen passerte 25 % av den totale 

bygningsmassen , måtte utbygningen stoppes intil utbyggerne sørget for 

en bred og godkjent vei til fastlandet .  På den tiden ble det avholdt 

en bred undersøkelse blant øybefolkningen , om hvor mange  som går inn 

fo Vestfjorforbindelsen . Hele 72 % av øbefolkningen gikk inn for 

Vestfjordforbindelsen , kunn 28 % ble spred  over flere alternativer . 

Dette bare fnyste politikerne av . Da begjynte øybeboerne å ane hva som 

foregikk .  Var det utbyggerne på Kaldnes A / S som begynte å få kalde 

føtter .  Her dreier det seg om adskillige hundrevis av millioner , hvis 

ikke milliarder . Å dette tyder på å ha påvirket både ordfører Peter 

Berg og ikke minst ordfører Roar Jonstang . Dette kom ovraskende på 

øyfolket . Vil virkelig Roar Jonstang sette kniven i ryggen på sine 

medborgere ?   Det underfundige med denne saken er , at også 

samferdseldepartementet har endret lovverket i denne saken to ganger . 

Hva er det som ligger bak det montro ? Kjære  Vestfold Fylkes Kommune 

jeg håper at det er fornuften og rettferdigheten som og  vil seire i 

denne saken  ,og ikke gutta med de store bankkontoene i sammarbeid med 

de sultende  banksjefene  . 

 

Nøtterøy den  07 / 02 - 2018. 

 

Ragnar Torgersen . 
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Fra: Nina Lønningdal <mortensen_anin@hotmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 20:29 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høring, bypakke Tønsberg. 
 
 
Hei, jeg vil med dette gi min mening om bypakken og de to fastlandsalternativene som foreligger nå.  
I utgangspunktet er jeg for en bro over Vestfjorden, og mener at det ville tjent Færders, og Tønsbergs 
innbyggere best. Det er den rimeligste løsningen, den som binder regionen best sammen og den som 
sparer Tønsberg by for mest trafikk. 
Nå er ikke denne løsningen med i bypakken, nettopp fordi det er en BYPAKKE. Og bestillingen til KVU 
var at den ønskelige løsningen var den som tjente Tønsberg best som regionshovedstad. 
Men i og med at jeg og mine barn, kanskje også barnebarn, skal betale for politikernes gigantomani 
vil jeg gjerne si hvilken løsning jeg ønsker av de to som ligger på bordet.  
En tunell i gjørme er utopisk, det vil bli hinsides kostbart og ta svært lang tid. Å feste tunell-
elementene til bunnen blir regnet som svært vanskelig, usikkert og krevende av alle fagfolk som er 
spurt.  
Så da gjenstår broløsningen. En løsning vi har brukt i Norge og andre land lenge og har god erfaring 
med. En senketunell er en «ny» løsning og vi har bare en av dem i Norge fra før. Det vil bli et stort og 
dyrt eksperiment, og jeg skal betale. Sammen med mange, mange andre, i mange, mange år. I tillegg 
vet vi ikke hva BaneNor får tillatelse til, og hva det vil bety for planene som foreligger.  
 
Med vennlig hilsen 
Nina Lønningdal 
Lindholmveien 12 
3145 Tjøme 
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Fra: Øivind K. Røed <kriroeed@online.no> 
Sendt: 7. februar 2018 20:10 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy 
 

Høringsuttalelse – veipakke Tønsberg  

Alternativ 1 

I korridor 1 alternativ; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på 

Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane. 

Av to onder er dette tross alt det beste alternativ for miljøet. 

Alternativ 2 

I korridor 2 alternativ; undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten 

Dette alternativet er jeg redd for vil ødelegge det fredete våtmarksområdet Ramsar. La oss ta 

vare på den status dette området gir oss. La oss sørge for at naturen er en faktor i 

planleggingen. 

Jeg er primært opptatt av at Tønsberg blir en god og trygg by å bo i, at bylufta blir bedre og at 

vi oppnår effektive transportløsninger for hele distriktet. Med andre ord må 

gjennomgangstrafikk ut av byen, videre er det behov for smartere og mer miljøvennlig 

transport inn og ut av byen.  

Jeg kan ikke se at noen av de to gigantiske prosjektene (alternativ 1 og 2) tilfredsstiller en 

fornuftig tilnærming til de utfordringene vi ser framover. Det er ikke i tilstrekkelig grad tatt 

høyde for at transportvanene vil endre seg gjennom ny teknologi og alternative løsninger. 

Den beste løsningen er å sluse trafikken til og fra Nøtterøy med en utvidelse/ny kanalbro og 

rundkjøring i mammutkrysset, en utvidelse med betongdekk over ringveien til Kilen og føre 

gjennomgangstrafikken videre gjennom Frodeåstunellen. En slik løsning vil redusere 

ressursbruken vesentlig og bli ett mye billigere alternativ. 

mvh, Øivind K. Røed 



Fra: Nora Aas <noranurkel@gmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 19:54 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalese 
 

Jeg anbefaler alternativet kaldnes-korten i tunel. Brualternativet ramberg-smørberg ødlegger bomiljøet på begge 

sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning 



Fra: Jens Fyhn <jfyhn@live.no> 
Sendt: 7. februar 2018 19:51 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse 
 

Jeg ønsker helst en bru paralellt med eksiterende kanalbru eller litt lenger øst og kan ikke 
forstå hvorfor det alternativet er tatt ut. 
Det er jo alt bygget en tunell trafikken kan ledes inn i fra en ny bro på østsiden av den 
eksiterende, eller over eksiterende, for å komme til Korten. 
 
Men av de to alternativer som gjenstår, anbefaler jeg altarntivet Kaldnes - Korten. Det 
avlester Kanalbrua best og kan også brukes om en skal til Tønsberg.  
Alternativet Ramberg - Smørberg mener jeg vil være ødeleggende for bomiljøet på begge 
sider og i mindre grad avlaste Kanalbrua. 
 
Mvh Jens Fyhn 
 
 



Fra: Tonje Ingeborg Økland <tonje.okland@nibio.no> 
Sendt: 7. februar 2018 19:29 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme: høringsuttalelse 
 
 
8.02.2018 
Jeg har fulgt med i debatten og sett på nettsidene. Her er min høringsuttalelse i forbindelse med Ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme: høringsuttalelse 
 

1) Jeg mener man først og fremst må ta hensyn til eksistrende industriarbeidsplasser på 
Kaldnes. Tønsberg må ikke kvitte seg med siste rest av industriarbeidsplasser; Kaldnes har 
lange industritradisjoner i Tønsberg. Ved tunellalternativet vil det gjenværende 
industriområdet raseres og flere hundre arbeidsplasser på Agility som vil gå tapt! 

2) Senketunnel er mye dyrere enn bro og vil kunne medføre mange problemer; jfr. Oslofjord-
tunellen som stadig må stenges, ulykker, branner etc. (senest dødsulykke i januar og brann 
nå for ca 1 døgn siden!) 

3) Jeg har lest at det også kan bli betydelige fysiske utfordringer med en senketunell 
4) Tunellalternativet vil trolig også skjemme estetisk Byfjorden ved Tønsberg og det historisk 

viktige området ved/rundt Slottsfjellet.  
5) Mht seilingshøyde ved broalternativet vil jo dette i hovedsak bare påvirke friluftsaktiviteten 

seiling til et relativt lite antall mennesker; sikkert mest turister/hytteeiere og ikke en stor 
andel av fastboende 

6) Høyst sannsynlig vil de som skal til og fra E18 komme raskere dit ved broalternativet 
 
Det beste ville være å forkaste begge disse dyre alternativene, som msange jo har foreslått, og 
bygge ny parallellbru, men i valget mellom alternativet tunell Kaldnes-Korten og bro Ramberg-
Smørberg klart best og samtidig billigst!  

 
Mvh 
Tonje Økland 
Innbygger i Tønsberg kommune 
 



Fra: John Thorbjørn Rygg <slagbjorn8@gmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 18:49 
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Emne: Høringsuttalelse 
 
Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel, da dette alternativet ser ut til å avlaste kanalbrua langt 
bedre enn broforbindelse. I tillegg er tunnel-alternativet langt mindre skjemmende for miljøet.  
 
med hilsen 
 
Kristin Malnes Rygg 
Løvveien 7 
3128 NØTTERØY 



Fra: Irina Lisauskiene <irute1irina@gmail.com> 
Sendt: 7. februar 2018 18:15 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelse. 
 

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. En bro ødelegger hele landskapet her. 

Hvorfor bryr ingen seg om oss som faktisk bor her på Ramdal? Skal våre familier og boliger 

rives vekk så noen hytteboere kommer seg noen sekunder raskere til E18? Skjerp dere!!! 

 

Irina Lisauskiene 

Ravnveien 22 



Fra: Tor Bergersen <senbege@online.no> 
Sendt: 7. februar 2018 05:27 
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Emne: Bypakka Tønsberg 
 

Vi vil ikke ha Bypakka Tønsberg. 
Hilsen 
Eli Bergersen 
Tor Bergersen 
Semsbyv. 82 g, Tønsberg 



Fra: Anna Merethe Fossaas <a.fossaas@hotmail.com> 
Sendt: 8. februar 2018 08:52 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse vedr. ny fastlandsforbindelse for Færder kommune 
 

 

Her kommer min uttalelse vedr. ny fastlandsforbindelse for Færder:  

 

 

Nå har vi som er bosatt på Nøtterøy og Tjøme betalt pålagte bomavgifter i mange år, for å 

bidra til finansiering av nye vei-løsninger for Tønsberg kommmune. 

 

Så når det nå er ny fastlandsforbindelse for Færder som diskuteres, er det færderinnbyggernes 

interesser politikerne skal ivareta - ikke Tønsbergs. 

 

For oss øyboerne er det åpenbart mest hensiktsmessig med et forbindelsespunkt som ikke 

ligger 'vegg-i-vegg' med det eksisterende, for at det i det hele tatt 

 

skal representere noe nytt 'trafikkmønster'. Det vil spare oss, og nærmiljøet vårt, for masse 

trafikk og unødige utslipp hvis vi får en avkjøringsløsning sentralt på vårt eget fastland, 

 

som øyene våre jo er. Og da er igjen det mest hensiktsmessige å legge dette ved hovedåren, 

som Borgheim må kunne defineres som. 

 

Med vennlig hilsen 

Anna M. Fossaas 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil på det sterkeste minne om at det er Øyene som trenger fastlandsforbindelse - Ikke 

Tønsberg. Dette er vi på øyene enige i og vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. 

Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, med maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 

40. Trafikkhumper, rundkjøringer o.l. Vi vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 

ved Ramsun som kan kjøres på mellom 3- 4 minutter. Vi vil ikke være med på å betale 

dobbelt så mye som det er antydet med veier som kun Tønsberg har interesse av 

 

Med hilsen 

Elisabeth Karlsen 



 

Innspill til «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme». 
 

Etter å ha studert begge de forslåtte løsninger ser jeg at de egentlig bare koster 

masse penger og løser ikke alle problemene rundt Tønsberg. Denne 

fastlandsforbindelsen handler om mer enn det, her er det  trafikkplan for hele 

Tønsberg regionen som  skal løses. 

Vi bor i Aulilundveien med avkjøring til riksvei 300 sammen et tjuetalls andre uten 

andre alternativer. Det er med gru vi ser på mulig økt trafikk hvis det blir bro over til 

Smørberg, som betyr ny firefeltsvei forbi hos oss, som igjen skaper en ny flaskehals 

ved avkjøringen til Sem o.s.v. Vi har store nok problemer som det er i dag med å 

krysse riksveien.  

Nesten ingen bruker bussen eller vil bruke den da det i perioder er helt umulig å 

krysse veien, enkelt sagt så er det ikke tilrettelagt for å kunne benytte offentlig 

transportmidler her. Og det er dette som også må løses ikke bare en 

fastlandsforbindelse. Buss skur over eller undergang er enkle og rimelige løsninger, 

her er det bare viljen det står på. 

Av to onder ser vi at tunnel over byfjorden til Korten, er for oss den mest gunstige og 

vi foreslår den. 

Men det er den siste tida også kommet i mange leserbrev som foreslår en tredje 

løsning, Frodeås-tunnelen. Den ender også i Kjelle-krysset, nøyaktig som Kaldnes – 

Korten-tunnelen. Det er også foreslått  å legge lokk over veien langs med 

bebyggelsen i Lardalgt frem til Heimdal. Med ny Presterødbakke og nytt kryss er den 

flaskehalsen også borte. Dette må bli en billigere og enklere løsning. 

Med hilsen 

Stein Gusdal 

Aulilundveien 8 

3170 Sem 

 



firmapost@vfk.no

Innsigelse mot bruløsning. Vi ønsker tunneMennesket i sentrum.

-Vi vit herved protestere mot den foreslåtte bruløsning for fastlandsforbindelsen mellom
Nøtterøy og fastlandet, og vi går inn for å bygge tunnel mellom Korten og Kaldnes.

I vår begrunnelse for dette støtter vi synspunktene som er kommet frem i Munkerekkveien
Vels godt begrunnede innlegg i Tønsbergs Blad 29 . jarruar 201 8.(Vedlegges) I tillegg vil vi
trekke frem følgende viktige argumenter for tunnel:

Få mennesket i sentrum

Forslag om bru vil rasere et stort område i Munkerekka ved Europris samt begge dalsidene

rundt tunnelåpningene, og støyen vil i tillegg bli svært plagsom for mange ved at lyden kastes

mellom dalsidene. Biler som kommer ut og kjører inn i tunnelene vil skape mye slitsom støy i
etablerte boområder. Også vestsiden av Rambergåsen vil bti plaget av støy pga trafikken over

brua. Ved tunnelløsningen Kaldnes - Korten vil trafikkstøyen bli mindre pga topografien
rundt tunnelåpningen., og det vil bety at betydelig færre mennesker bli belastet med

trafikkstøy. Det r,'il også bli fære boliger som blirrasert ved denne løsningen..

Best måIoppnåelse for tralikken over Kanalbrua.

Ved en tunnelløsning vil trafikken over Kanalbrua bli redusert med 50Yo. Bruløsning gir en

reduksjon med3}%o. Målet med veipakken er å redusere trafikken mest mulig over Kanalbrua.

Mao er det tunnelløsningen som gir best effekt.

Frodeåstunnelen og tralikken til Tønsberg by og Kilen/Slagen.

Ved å lede trafikken i tunnel, vil mye av trafikken som skal til Kjelle og Kilen/Slagen
bli ledet bort fra Kanalbrua. Frodeåstunnelen vil bli bedre utnlttet enn i dag.

Rask fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

Å lede utrykningskjøretøy over en bru fra Vear for å komme raskt frem til ulykker på

Nøtterøy og Tjøme synes helt feil. Her er tid en viktig faktor, og det kan ikke være tvil om at

det beste alternativet er tunnelløsningen.

Vi ber derfor om at løsningen med bru forkastes og at tunnelløsningen vedtas.

Jr1/ /1 ]r'/,e,øtrrt **{.*

L7(),r, t .Liiu-oJ'r 11"n1" (n4^ t\ ;\L*^
Marit Ludahl Urnes Thomas Umes Siv Raade@kæ*

§,r, R-røtk
Friggs vei2a Friggs vei2c

Nøtterøvy'+
.-f,/tstt ,t

t,/'vt
lirvL

Ha"nnaTgrill og Han§ Petter Johansen Isabel og Inge Solhaug H
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X.[ET.L§T'TDLI
Koff munestlirerepres€ntant i
Færder Fellcslista §ødtisv

DET §.XULtrf
faLtisk eae så

tlallait ti} §{rin
en intelna§o-
na.l lushtåg
før flere ah.*r-
lige overgrepssaker 

'EIe 
a-r'

dekket, 0g i hs ar de mangg
sakene csr seksr:eli trskass*-
ring vrm har rystet politiker-
nr:rge. Harer ieg ikke å sitte på

sidelinje* cg se på dt't rete-
rikken wm blir brukt i fiotilin-
delse nretlsahene- Il<ke srinst
klarer jeg il;ire å sitte stilie og
se på d**rnåtenpartier fuånd-
lerer rars'le*e de har {ått"

SETE*i}ke sånn, Solberg" at
det er }eii f*r hve:ken averpi-
plerea, fun*lierr eiler partist
hans ai det hi]r blitt oppdaget
at l'edkar*næ*de trar lxdre-
vet seksrell tralias5ei'trg- tr ef
inter!-ju rned §agens !iæ-

.ri*gsh'v siex Solt}€}g nett*pp
dettc cm Tsn:ri$g Eilses sak:
{Detie e.r leit fi}r Tann.i*g Rii-
secg E{ø}re$" HYsriao k*r en
årr lorg€s frernste p*lirikere
uise noen fcrrn f*r medliilea-
lret moi en.iYersirilEr, oår det
sittP,r j€nter ,-undx sm i l{,}rgr
ned r:behagel igt oXrpir'velser
i :riff]sne. og sonr *idri ble
tåal setissf De sr:s* §å har
bl:itt iatt f*r sek*rell trakasse-
ring" :lå ]o ta kclis€lfl.ensefle
av §ne handlfurger, og når de i
mange av liifellene viser sepJ å
rære ganslie gr*ve, er ikke
me<JliCenhet dej som k*trr-
rler i fffste rekke- Bet slial i
i:rrert lail ilclie resultere i å ret-
te fukus€t btrt fra ofrene, tl-
ler å f,øre en retorikl der oter-
pipercn hlir satt i flrkr*"

l*OE ÅtdffEI sorrl er utregripe-
lig, er::nåten l'*rslene ka; blin
håndtert på av parlie*e" f)*t
at jentsr måtte skjerr*es da
Tc*ming ftiise lirim på besøk
til lokaitag mndt cm i Norge
ikle ble tatt solrr et k}trrt vår-
sel setrtr"alt, er et $ik t&ot de
stakkaK jentene som nråtte
bæ.repå denne fi1'l'teil. *et er
ufaltei§ at så store pi}itter
sam }lø1re hr-erken har fu§

opp, eller ftlt på a}for de
rr;rslene de trar ått. sg nen-
cpp dette illustrerer hva slags
kultur ssrrt både her v;e$ un-
derligg:ende i d* gieldeae par-
tiene. §gså drilliekulturen
som lvdrlig\{s eq stGr I partier
ssm Frp og lrø?Te, tg deres
respet'tive uryqdamsparri må
bart- let en€ste dette g]ør er å
birtrc tit å g!øre ttre omgivelse-
nr, so*r alierede har vist seg å
\iære ltrylflg, e*da mer
utrlBge, f,3rdl ilian etter eria-
ring har sett hva aikohol giør
rr-ted Biierede u-stai:ile menn.
Selvfølgelig skal det v:ere

Ereit å ta seg et glass vin i ny
og ne på florxxrlinger elier
konferanser. lrlen fester der
tråde ynge cg eldrepolitikere
blir orerstadig beruset hører
ikke bjeiame i politikken .

3{rY FåSltailil eg rlngdoms-
politiker håptrjeg sa inderlig
åt *metm-kåmpailjen og de
§tadig {lsre avdekkelsene av
B,'e osergreF, han bidra til å

§eine dm kuitr:res der over-
greF bagiatel.liser§, hrsvares
eiler omtales s*m «klunrse-
te&.

.,:

?,f

'r:

:
:h§,

tikit tRPaål ansir cEn arealpotrl-
tikL sr.}nr iølelr*rer fi]$"tting
og *yetahtrerhg i senti:ut-n og
langs trovedårene.»

&r ve:iibctli*de.'§€ srllr ander
på Srneri:lerg gir lngen r.ryeta-
§!§i*g i s€E&llrn- l]et er et al-
tematir 56$i bar: !:ar en herl-
sikt: å trringe tlme i:ile: raskt ut
på E18. §€tts er ihke b:::ekraf-
tig. riel {runr:lrr ikk* koliektis-
trafikåen og er l;hrf i srrid rned
føringene erg ictensjcnene i

*iX§POt.II§|(f RmING§E. er
at isg€r1 ny* v*ipresjekler såa}
resultere i øLt biltra&ilt. Tra-
fikkveliste; skall tas r:ed kol-
lektirtr:å§k. rykkei og pngr.
Dette fraalgår kiart ! den nye
regleringppE*mfc,*ner, 6g *r
lorplift tend* *ppå ftir lokalFtrll-
tikke*- Traftkkanalysene viser
at Far*berg-Smdrtrerg er det al-
temåiilret &3m skaper §re}-t J§'
tråf, kl på b*kostrling av kollek'

tir syLkel og gange, Det er ikke
bærelcaftig *g et ktrae Lrrudd
mot de rikspclitiske føri*gece.

\ri kan nå jerniranestasjcnen
rner! sykkei eller gange. Å:rdre
inå bn:ke bil når dt skal reise
med tog- Da skal de fiI jtrnba-
cssiåsjflneE og iÅike §l Sarør-
Lrerg. Jerrbanestasjoner'! er Y€st
i sentr-lrrn"

§et er uå:r I:åp at p*litrler*e
*å t*r fcmufion ånget cg s€r
rne$ia§si@sheten i tiasevalgei
Rarllherg:§rnørirerg-

trii appe$erer dedbr tli alle
p*litiske purlierr xldelg alle-*a-
tivrt med s€nkglann+l Kaldnee
- KcrteD.» I mstsatt fatrl rnå riet
på, p!a:s ea lrelt aødveildig {eE
kepaus* for å *verhq*de fc.*ets
sg sitlende regierings kar: All
r-raf?kk*kniag i byee* skal tas
rned kr}tleltir,.. rykkel og gange!

.F

*;r

§ksl nlt ti, Tønsbengn$r
Fylkes m{tnne}r sl6s ssmtn en?

FvLt(E§HÅiLEI I Telemark
og F1'lk*snrannen i YeEtiold
skal siås sarlrlrreo fra r.1.2or9-
D€t er best€mt at hovedkr:rt-
toret slial ligge i Tecsbtlg.
Fcr å kornpensere fdr tap av
statlige arlridspiasser i lylket
er de'" tle3teffit at en avdeling
skal iigge i Skien. Ituilken av-
deling er ikke læstemt- B*
slrtni*gen skal komme i lø-
pet a!, febmar- Ut fra de signa-
lene som har kæ:rmea fra
liestf,ill{i, er !i h*k}I1]Iet farråt
ilet ilke biir n,:en avdeiiag I
§lien!

FYLXESI Åtrt}.Er I Ttlemark
h§ !r* ltåtlise årbeidsplasser
r:rg. i!-aretÅ! ru$;dt ?* fagornrå-
der på r'q;ne av departemen-
le*e, sean f.eks- trelse" ag *rn-
scrg, harneuerr:, skoie" r,-*rge-
måI. L,eredskap, landbrnk og

§nrljs" TillitsvaJgtr ]ræ; n:{-
kesmmnen i Teiemark er
$pFtatt aY at innblEgeme o§
korcmuæene i'Ieler:ra:k skal
bli godi isåråiatl. v; øilsker a[
viltig lokalkunnshap ikke
skal gå tapt.;ed samnr*nslå-
inger.

Ltfmriesignøle
r€§0r?, harLom
nætfro- les{For{t
errrill€klrmr€f
Itna.tdet iklptrlir
n$en {tr.{lelfng i
§kien,l
tUt SE§LUTXII*€EX 0m datl
nye regicnen kom, sa statsråd
Saftner:

Frr å hidra til gad rqitnal
hala:se i ofibntiige ar&eids-
plasser i regionen, ekal eu av
e§*)et€ls al"detinger l+lalise-
res lil Skien. D€ lc *miletene

vil mrd *n §en*skap titr lo-
kale behc.r og fofi]lseil{nger
Ylere biest egn€t til å vrrrdere
hvilken avdelllg dette skal
Y;ere.

å atxotBE m n:husl og fag-
lig sterk avdel!*g i Skien, vii
riære en løsning scrmsikrer ar-
beidsplasser ag §lkesman-
nen en gad f*rankrixg i Tele-
mark. Vi har derfqn i råre hø-
ringisuttalelser lagt vekt på at
avdelingen i Sirien må r.aere

robust, ha fag§g tl,Trgde cg
være av r:ar!; karakter-

De t0 fulkesrsenrrene skal i
k+pet ar. febru& ta eB a\.gis-
rel-se r*r Skiea. Pii ?egne av
de åasatt€ hos Fy*ikesman-
nen i Te.lemark kreter vi at fb-
ringene fra Sanner føiges, og
at ikke alt t€vr?e! i Tønslerg!
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Vestfold Fylkeskommune

Ad.: Bypakke  /  Veiforbindelse F/ERDER/Tønsberg

Jeg er nok  «blåøyd».  Trodde at Fylkeskommunens hovedoppgave er å tenke langsiktig og å se

gjennom, ikke favorisere, en enkelt kommune eller tettsted. Med denne innledningen sierjeg at

Tønsberg kommune er vinneren i denne veipakkeløsning på mange områder:

*  arealmessig — det er våre boligområder, jordbruksareal og friarealer som blir berørt

*når trafikken går utenom Teie sentrum mister disse kunder. Butikkmangfoldet blir svekket og Teie

sin sjarm som bomiljø  — handelslekkasje stort sett til Tønsberg.

*slipper bompenger

*prøver å hindre Øyfolket i å nå E18 raskt. Derfra har vi flere alternative handlesenter enn TØNSBERG

Øyfolket er taperne:

*Vi betaler hele «festen» etter at vi har betalt en stor del av «Bypakke Tønsberg»

*Vi må til Korten eller Sem -får lengre kjøretid til E18 (forurensing og kjøretid)

*Flertallet ønsker VESTFJORDforbindelsen v/Hella.

Ja, dette  alternativet er ute, men ser vi på historien er det v/Hella kryssingen til fastlandet først var

på tale  —  ca  1960.  Jeg gikk i barneskolen på Herstad og min far fortalte det til meg og broren min —vl

trodde vi skulle få kortere vei til skolen (bodde på Gipø). Det var meningen at den nye forbindelsen

skulle ha bro eller tunnel over mot Ringveien iTønsberg —  nå er jo Kanalen bygd ned ved det aktuelle

krysningspunktet. Nevner dette da jeg aldri har sett dette årstallet på trykkll Nevner det også fordi

dere fra  1960  til  2020  har  hatt  veldig lang tid til å sørge for at ikke hele nordre Nøtterøya ble

nedbygdll Ved langsiktig arealplanlegging er dere forutsigbare og vi beboere, skattebetalere og

bompengebetalere , mer samarbeidsvillige.

Fordelen ved en Vestfjordforbindelse lenger syd er:

*kort vei til E18. det gjør det enklere for oss å pendle til Oslo og Brevikområdet. Vi har enkel tilgang

på jobber i hele Vestfold og kort vei til Torp og fremdeles enkelt å komme til en togstasjon.

Jeg ser at det må en holdningsendring til for at Teiefolket skal kjøre  2  minutter sørover for å nå E18,

men det serjeg på som en «barnesykdom». Busser og sykler vil få god plass innover fra Øyene til

Tønsberg —sundt og godt for folkehelsa.

KONKLUSJON.  Jeg støtter ingen av forslagene som er ute til høring.

Jeg mener en må tenke langsiktig. Hvor stor er Tønsberg om  20/50  år? Hvor mange bor i Færder om

20/50  år? muligheten for at fastlandsforbindelsen om få år ligger midt i handle eller bomiljø er

ganske stor  — da blir det trafikkfarlig, forurensning og støyplager. Hvor i Færder kommer de nye



bomiljøene? I nord er det snart fullt, dessuten de kan sykle, gå eller ta bussen til byen. Med andre

ord  — nye Øyboere får mindre kjøretid til E18.

Jeg legger ved leserbrev fra ØYENE 01.02.18. Jeg støtter dette innlegget fullt ut

Med hilsen

Randi Litleskare

ØYBOER

Skriv brev!
.IEG HAR flere ganger skrevet at
Vestliordforbindelsen er en H7, .
eller H8 firefelts motorvei på
7,2 km. lengde, med planfrie
kryssinger, skiltet hastighet 120
km/t. og med kjøretid Borg-
heim-E 18 på mellom 3 og 4  m1-
nutter.  Den gir suveren Uafikk-
flyt,  tar meget lite matjord, lite

i bebyggelse og er suverent den
sikreste veitype vi kan velge.
Folkeavstemning og menings-
måling på Nøtterøy og Tjøme
ønsker denne løsningen.  Oslo-
folk, OCC og andre som har hyt-
te på øyene, og folk om skal be-
søke nasjonalparken Færder på
Verdens Ende, ønsker denne
løsningen. Pris ca. halvparten
av Tønsberg bypakke. Skal du
for eksempel til Horten og kjø-
rer Vestfjordforbindelsen fra
Borgheim -Skoppum  -  Horten
er kjøretiden 15 minutter kor-
tere enn  å  kjøre Borgheim  —
Tønsberg — Borre  — Horten.

!
l



Fra: Michael Riis Schreiber <michaelriisschreiber@gmail.com> 
Sendt: 8. februar 2018 12:26 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 

Jeg mener det viktigste med den nye forbindelsen er å ta hensyn til den eksisterende 

industrien på Kaldnes. ASF leverer installasjoner til olje og gassutvinning i verdensklasse. En 

slik kompetanse tar årtier å bygge opp, og vil forsvinne eller mest sannsynlig halveres ved evt 

flytting. Flere hundre arbeidsplasser vil gå tapt. 

 

Senketunnel er mye mer kostbart enn en bro og vil kunne føre med seg mange tekniske og 

fysiske problemer; jfr Olsofjordtunnelen som ofte må stenges. 

 

 

 

 

 

 

Mvh 

Michael Riis Schreiber 

 



Fra: Joachim Poppe-Holmdahl <joachim.poho@gmail.com> 
Sendt: 9. februar 2018 01:37 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Kopi: Øyene 
Emne: innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme». 
 

Høringssvar vedrørende fastlandsforbindelse for Færder. 

 

Av de to alternativene som gjenstår, og som denne høringen omhandler, foretrekkes 

bruløsningen 11500 fremfor senketunnelalternativ 16730. 

 

En bro vil blant annet ha høyere driftssikkerhet enn en tunell. 

 

Det har i lang tid foregått en debatt om hvor og hvordan en fastlandsforbindelse for øyene 

skal utformes. Det som er prosjektutløsende i denne sammenheng, er det 

samfunnssikkerhetsmessige. 

Det må etableres et alternativ til dagens kanalbru. Jo lenger unna dagens fastlandsforbindelse 

en slik forbindelse kommer, desto høyere samfunnssikkerhetsmessig verdi vil den kunne ha. 

Dette blant annet fordi en ulykke som eventuelt rammer den ene forbindelsen, dermed vil ha 

mindre mulighet til samtidig å ramme den andre forbindelsen. Dermed bør en ny forbindelse 

ligge geografisk et stykke unna dagens forbindelse, for å unngå at et eventuelt uhell sperrer 

begge forbindelsene. Eksempelvis vil det kunne være uheldig å samle all trafikken i 

Kjellekrysset eller på en utvidet kanalbru. 

 

Hovedgrunnen til at prosjektet om å få på plass en fastlandsforbindelse ble igangsatt, var for å 

øke sikkerheten og redusere gjennomgangstrafikken gjennom Tønsberg og den nordre delen 

av Nøtterøy. Ingen av de to alternativene som er lagt ut på høring svarer godt nok på 

oppdraget.  

 

Både fordi man ved å velge en av disse alternativene ikke løser trafikkproblemene, men bare 

flytter dem til et annet sted. Og fordi det i utvelgelsen av alternativer er sett for snevert 

geografisk. 

Hadde fastlandsforbindelsen blitt lagt lengre sør, vil det bli lettere å raskt yte og få hjelp fra 

nødetater på Sandefjordsiden. Dette gjelder både nødetatene som er lokalisert på Torp og 

andre steder i den nye storkommunen, samt sørfylket for øvrig. 

 



Med de løsningene som er lagt ut på høring blir reiseavstanden fremdeles stor, med tanke på 

at trafikken må rundt om Tønsberg. Dette uavhengig av om reisemålet er mot øst, vest, syd 

eller nord. 

 

Det er heller ikke lagt vekt på den regionforstørrende effekten som kunne vært oppnådd, om 

det hadde vært lettere å forflytte seg langs øst-vest-aksen. Noe som er blitt ytterligere 

aktualisert med at Vestfold og Telemark fylker skal slås sammen til en region. Lokalt i 

Tønsbergregionen ville også en ringveibuss ha kunnet passere gjennom tett befolkede 

områder i Tønsberg sentrum, Teie, Borgheim, Brunstad, Roberg, Vear, Hogsnes, Jarlsberg og 

Sem og slik knyttet disse bo- og arbeidsområdene sammen. Men den muligheten har vi nå gitt 

fra oss. 

 

— 

 

Begge alternativene har en prislapp som fortsatt er usikker, og som har blitt meget høy. 

Prismessig er løsningene langt utenfor det som lå til grunn og høyere enn det som er 

signalisert som akseptabelt av sentrale myndigheter. En bør derfor gå tilbake, og se om det er 

mulig å finne andre konsepter som kan løse sikkerheten for Færder til en lavere pris. 

 

Det er fylkeskommunen og fremtidens innbyggere som sitter med regningen, og det er grense 

for når kostnadsnivået ikke lenger er bærekraftig. En ting er prislappen på selve byggingen. 

Vedlikeholdskostnadene er også et moment. 

En ny fastforbindelse vil påvirke reisevaner og endre infrastruktur i mange år fremover – og 

sånn sett påvirke alle som bor i og besøker området. Det vil påvirke alle i Færder kommune i 

større grad enn i Tønsberg. På denne bakgrunn burde Færders behov for redusert reisevei og 

trafikkbelastning veie tyngst. Den trafikken som skal til Tønsberg sentrum, har allerede idag 

en godt fungerende forbindelse nordover. Ved å lede trafikken som ikke skal til sentrum 

lengst mulig rundt fra, vil vi også etterleve sentrale føringer om ikke å tilføre mer trafikk inn i 

tett befolkede områder. Usikkerhetsmomentene rundt senketunnel, underbygger at denne bør 

legges bort, både pga kostnader i byggeperioden og i drift. 

 

Tunnelløsningen 16730 kommer dessuten nærmest både Middelalderbyen, Slottsfjell- og 

Ramsar-områdenne av de to alternativene. Den vil sågar gå tvers gjennom deler av 

verneområdene. Dette i seg selv burde være argumenter nok til ikke å gå for denne løsningen. 

Arkeologiske undersøkelser og funn vil dessuten kunne fordyre og forsinke prosjektet 

betraktelig. Det vil også bli behov for å flytte på store mengder masser rundt og på bunnen av 

byfjorden. Dette er masser vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om, til at det vil være tilrådelig å 

eksprimentere i. Både med tanke på eventuelle forskyvninger i områdene rundt, og med tanke 



på innholdet i massene i seg selv. Forurensningsmessig og geologisk vil vi kunne risikere å 

påføre området uopprettelige skader. 

 

For øvrig bør ikke masser fra en eventuell Teietunel deponeres i byfjorden. Dette av samme 

grunn som ovenfor nevnt. En deponering vil for øvrig også kunne påvirke vannføringen og 

grunnen i byfjorden. Noe som igjen vil kunne påvirke livsgrunnlaget til arter som har tilhold i 

og i randsonen til Ramsarområdene. 

 

JF. hvordan utfyllingen i randsonen til Åkersvika naturreservat har påvirket Ramsarområdene 

der. 

 

— 

 

Om det i fremtiden ikke skal være industri langs kanalen, vil det kunne legges til rette for 

boligutbygging i dette området. Her bør det da legges til rette for minst mulig biltrafikk, og 

mest mulig sykkel, gange og kollektive løsninger. Det vil da harmonere dårlig å legge en 

sentralåre for biltrafikk rett gjennom det fremtidige bomiljøet. Her bør vi heller utvikle 

fremtidens boområde uten tungtrafikk. Senketunnelalternativet 16730 vil dermed komme i 

direkte konflikt med målet om å få mer transport bort fra boområder og bil, også siden dette 

alternativet ikke inneholder gang og sykkelområder, men at dette skal utredes separat på andre 

steder om dette alternativet velges. 

 

— 

 

Med tanke på ønsket om å redusere gjennomgangstrafikken i Tønsbergs bygater, kan dette 

enkelt løses ved å være bevist på hvor og hvordan bomstasjoner plasseres. Eksempelvis kan 

det samtidig som Nedre Langgate stenges for ordinær trafikk, etableres en bomstasjon i 

Stoltenbergs gate, utenfor dagens svømmehall. Folk som ikke skal til sentrum, vil da velge å 

kjøre Ringveien rundt, om de skal østover. Om de kommer fra søndre del av Færder og skal 

vestover, sørover eller nordover, så velges veien over fjorden. Folk vil ikke kjøre gjennom 

byen, om de kan tjene/spare på å kjøre utenom. 

 

—- 

 



I den senere tid har det blitt fokusert mye på senketunnelalternativ 16730, som i Tønsberg-

pakkens fase to ble omtalt som systemalternativ 2a. Dette innebærer en forbindelse over 

byfjorden, med ilandføring på Korten. Dette alternativer ble for øvrig forkastet i en 

folkeavstemning i 2005. Dette alternativet bør vi så fort som mulig bare glemme. 

 

For det første forutsetter en ilandføring på Korten at vi enten må legge veien gjennom 

fuglereservatet Ilene, eller inn i kulturminneområdet i Nordbyen. Ingen av disse alternativene 

er akseptable. 

 

Ilene naturreservat er et Ramsar-område, og er dermed så fredet som det omtrent er mulig å 

frede noe. Knapt en meter fra der naturreservatet slutter, starter kulturminneområdet i 

Nordbyen og Slottsfjellet. Her er det automatisk fredede kulturminner, som det er helt 

uaktuelt å fjerne. 

 

Dette ene argumentet burde i utgangspunktet være nok til ikke å velge dette alternativet. I 

tillegg er det flere som taler for andre løsninger. Det er i nasjonal transportplan lagt til grunn 

at økningen i trafikken skal tas med sykkel, gange eller kollektive løsninger. Dette er en 

forutsetning som er lagt inn i da konseptvalgutredningen ble bestilt. 

 

Med løsninger vestover vil mange flere områder være tilgjengelig i sykkelavstand for 

øyboere. Veien blir kortere og det blir også mer attraktivt for dem som bor på fastlandet å 

benytte sykkel for å komme ut til øyene, eller for å komme seg inn til Tønsberg. Ideelt sett 

burde en slik forbindelse ligge lenger sør enn det som ligger inne i bruløsningen 11500, men 

det er som kjent ikke inne i høringen. 

 

— 

 

Så har vi dette med å få flere til å velge kollektive reisealternativer. Om vi får en forbindelse 

vestover, vil dette legge forholdene til rette for at vi kan få en bussring. Denne kan eksempel 

gå mellom Jarlsberg, Sem, Vear, Teie, Kilen og Tønsberg. Om denne går begge veier, ofte 

nok og har en fordelaktig pris, vil mange velge denne, fremfor egen bil. Dessuten løser ikke 

en forbindelse over byfjorden de regionale transportutfordringene. Noe som også var en 

forutsetning da konseptvalgutredningen ble bestilt. 

 

Noe som ligger inne i bruløsningen 11500, men som ikke er løst i senketunnelalternativ 

16730, er Hogsnesbakken. Dette til tross for at sistnevte har en høyere pris. Det er dermed på 



det rene at en løsning på trafikkutfordringene her, vil være en kostnad som ytterligere fordyrer 

senketunnelalternativet. Dette ser jeg således som ytterligere et argument for å velge 

brualternativet over til Vear. 

 

— 

 

Avslutningsvis vil jeg nevne at en mulighet jeg ser for meg, men som ikke er nevnt i noen av 

alternativene. Det er å lage en ny gangbru, som primært er tiltenkt myke trafikanter. Denne 

kan uavhengig av hvilken løsning som velges, legges fra Kaldnes vest og over mot Tønsberg 

sentrum vest. Denne bør bygges robust nok til å kunne tjene blålysetatene ved 

krisesituasjoner. På denne måten vil vi kunne øke samfunnssikkerheten, og tilgjengeligheten 

for sykkel- og gangveier, samtidig som det ikke legges til rette for økt byrettet biltrafikk. 

Dette vil også kunne bygge opp under ideen om en bilfri bydel på Kaldnes/Ramdal, om 

industriområdet en gang skulle bli omregulert til bolig. 

 

 

 

Hilsen 

Joachim Bræk Poppe-Holmdahl 

Odins vei 10 

3128 Nøtterøy 

 

Sendt fra min iFjøl 



Fra: Tormod Ravndal <tormod.ravndal@evry.com> 
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Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 
Hei. 
Aller først vil jeg berømme Statens Veivesen for gode presentasjoner og utredninger av de foreslåtte 
alternativene. Jeg har selv deltatt på flere av informasjonsmøtene, og jeg synes at informasjonen 
stort sett har vært god, selv om SVV ikke har vært i stand til å svare på alle spørsmål. 
 
Men jeg må dessverre si at jeg i utgangspunktet ikke er positiv til noen av de alternativene 
løsningene. 
Begge prosjektene er fryktelige dyre, flere hus vil bli revet og hele boligområder blir kraftig berørt, 
ikke minst på Teie, der jeg selv bor. Jeg er klar over at av og til må bygninger fjernes når ny vei skal 
bygges, men Bypakkens alternativer er etter min mening til de grader «overkill» i forhold til hva man 
faktisk har behov for og hva man ønsker å løse. Beboerne i Tønsberg-området, og særlig i Færder 
kommune, blir kraftig belastet med bompenger i en helt annen størrelsesorden enn det man hadde i 
den forrige fasen, og det i lang tid framover.  
At man skal betale mange milliarder av folks penger for en 4-felts veiløsning med relativt lav 
fartsgrense og flere rundkjøringer, syns jeg ikke går an. Jeg er langt fra sikker på at veiløsningene 
faktisk vil løse køene, i og med at man flere ganger nærmest vil måtte stoppe opp på grunn av 
rundkjøringene. Slikt sett framstår ikke alternativene som noe særlig bedre enn dagens veiløsninger. 
Egentlig er ikke køproblemene i Tønsberg store i forhold til hva de er i andre byer, men jeg mener at 
de kan løses på en mye rimeligere måte enn de framlagte «gigantprosjektene», noe jeg kommer 
tilbake til. 
 
Tunnelløsningen synes jeg er verst. Jeg er selv glad i natur og er opptatt av at dyreliv og biotoper for 
plantevekst både under og over vann skal bevares. Derfor vil jeg fraråde å grave i slammet i 
Byfjorden og på den måten forstyrre, ja til og med ødelegge deler av planteveksten som så mange 
fugler er avhengig av. Det er en kjent sak at Ilene-området er vernet område i.h.t. Ramsar-avtalen, og 
dette mener jeg må veie så tungt at tunnellalternativet bare av den grunn bør skrotes. Det andre 
aspektet er den formidable kostnaden, som selv Statens Veivesen ikke uten videre kan garantere at 
ikke vil øke underveis i byggetiden. Når de selv sier at de har ingen erfaring med nedsenket tunnel i 
Vestfold (og heller ikke mye erfaring ellers i landet), syns jeg at dette også tilsier at dette alternativet 
bør forkastes.  
 
Dersom jeg skulle velge mellom «pest eller kolera», framstår nok bruløsningen som den minst verste. 
Men også denne løsningen har sine klare svakheter og berører boligområder både på Ramberg og 
Vear. Likevel framstår dette alternativet «sikrere» i forhold til budsjetter, kalkyler og estimater, i og 
med SVV har mer erfaring med bygging av bruer og tunneler i fjell. Selv om en del mener det 
motsatte, men jeg at en raskere tilknytning til E18 e r viktig for Færder-beboerne, og ikke minst for 
tusener av hyttefolk om sommeren. 
Men jeg er litt spørrende til hvor man tenker å plassere all stein og masser fra tunnelene. Det blir jo 
tusenvis med lastebillass som må kjøres vekk. . .  
 
 
Selv om det trolig er feil adresse i denne høringsuttalelsen, tør jeg likevel uttrykke min skuffelse over 
den politiske behandlingen av fastlandsforbindelsen, selv om den helt sikkert er blitt korrekt utført 
etter demokratiets spilleregler. Det er trist at man uansett alternativ, påfører beboerne i Færder 
kommune en veiløsning som berører så mye, og som i praksis løser så lite i forhold til de enorme, 
estimerte summene.  
 



Jeg vet at det har gått lang tid og at man nå ønsker en avklaring om fastlandsforbindelsen. Likevel vil 
jeg på det sterkeste anbefale at politikerne i Tønsberg og Færder kommuner tenker seg om en gang 
til før de beslutter noe som belaster vanlige folks økonomi så mye som det nå legges opp til. Den 
forrige bomringen kostet meg rundt 7.500 kroner i året. Med de nye kalkulerte satsene vil dette 
beløpet stige til minst det dobbelte, noe jeg ikke uten videre er villig til å akseptere. 
Har politikerne virkelig lyttet til folkeviljen i denne saken?  
 
Til slutt vil jeg si at, selv om det ikke presenteres som et reelt alternativ i dag, vil jeg foretrekke 
løsningen med «ekstra» kanalbru kombinert med en liten utvidelse av ringveien, planfritt kryss på 
Kilen og bruk av Frodeåstunnellen (som i dag har meget god kapasitet). Jeg ser at denne løsningen 
også har sine utfordringer, bl.a. berøringspunkter mot Presterødkilen og boligområder på Træleborg, 
samt kryssingen over Stensarmen. Likevel synes den å framstå som atskillig rimeligere og enklere å 
gjennomføre enn de to framlagte alternativene. Derfor vil jeg foreslå at «ringvei øst»-alternativet på 
nytt tas opp til vurdering, selv om de politiske prosessene til nå har forkastet dette alternativet.  
Jeg tror også at en omarbeiding av «mammutkrysset» til rundkjøring vil kunne løse en del av 
køproblemet, og ikke minst vil en utbygging av Presterødbakken løse mye av køene østover. Videre 
vil det bli bedre trafikkflyt ved at veikryssingene på Kilen gjøres planfrie.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Tormod Ravndal 
Seileråsen 23 
3121 NØTTERØY 
 
M: +47 918 49 839 
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Hallo, planleggere av ny fastlandsforbindelse 

Dere gjør sikker deres beste for å planlegge, men møter også motbør. Når 

vi blir oppfordret til å si vår mening om saken, må jeg nok skuffe dere 

med å si at jeg er kritisk til de foreliggende planer. 

 

Helt siden 1962 har jeg fulgt striden om fastlandsforbindelsen. Jeg har 

gjennom årene skrevet flere kronikker og innlegg om saken i Tønsbergs 

Blad. I 2005 var det bare et forslag å ta stilling til og da stemte jeg 

ja for en tunnelløsning fra Kolberg til Korten, og begrunnet dette med 

at hvis vi nå sa nei, måtte vi regne med 10-15 års utsettelse. 

 

Siden den gang har jeg skiftet mening, og har ikke gått inn for noen av 

de sju forslag som  Veivesen og KVU har foreslått. Derimot har jeg 

argumentert for en løsning med parallell-bro ved siden av dem gamle 

kanalbro, eller tunnelløsning fra Teie, Stensarmeen og Kilen med 

planfritt kryss mot innkjøring til Frodeås-tunnelen. Dessuten har jeg 

foreslått en vei- og broløsning fra Borgheim til Tufte. Men akkurat nå 

er tydeligvis det ikke aktuelt. 

 

Registrerer for øvrig at stadig flere peker på en ny utvikling som vil 

føre til mindre bruk av personbiler i fremtiden, og at det er 

forkastelig å bruke milliarder på de to forslag som KVU foreslår. Men at 

det tvinger seg fram en skikkelig vei-løsning mot Kilen er det neppe 

tvil om, ikke minst for å avlaste økende trafikk i Stoltenbergs gaten 

når Nedre Langgate blir stengt for vanlig biltrafikk. 

 

Vedrørende de to forslag som legges fram er det ikke så enkelt. Men hvis 

jeg i dag likevel må ta stilling til bro mot Smørberg-Hogsnes eller 

tunnel mot Korten, velger jeg Ramberg - Hogsnes, selv om det også her er 

store betenkeligheter. På lengre sikt mener jeg absolutt at det må komme 

en bro- og veiforbindelse mellom Nordre Hella til Skjærsnes, Brunstad og 

Stokke. Det er forbausende at Sandefjord kommune foreløbig ikke tenker 

på det, og særlig når de ser de enorme hotellbygg som idag reiser seg på 

Brunstad. Men, som nevnt, det er en sak som foreløbig må stå på vent. 

Vennligst bekreft mottagelsen. 

 

Med vennlig hilsen 

Norvald Fuglestrand 
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Fra Torkel Vang 

Stalsbergveien 33 

3128 Nøtterøy 

 

Jeg mener at den nye fastlandsforbindelsen bør være en tunnel mellom Kaldnes og Korten. 

 

Dette begrunnes med følgende fire forhold: 

 

1. Tunnel vil gi best avlastning av trafikken gjennom Tønsberg sentrum, dermed blir miljøet i 

sentrum bedre. 

 

2. Bro mellom Ramberg-Smørberg vil ødelegge bomiljøet i Munkerekka og rasere mange 

eiendommer, det er også et stort naturinngrep. 

 

3. Ved å bygge tunnel vil man også i større grad forhindre Bane-Nords planer om tog-bro over 

Vestfjorden. Det er åpenbart at jernbanespor på Nøtterøy vil være svært ødeleggende for 

miljøet på Nøtterøy. 

 

4. Tunnel vil gi minst naturinngrep (dvs bevarer både Munkerekka og Vear/Smørberg og har 

beskjeden innvirkning på Ilene). 

 

 

Vennlig hilsen 

Torkel Vang 

 

 

 

 

Phone: +47 97595783 

Email: torkelvan@yahoo.com 

 

Sent from Yahoo Mail for iPhone 

tel:+47%2097595783
https://yho.com/footer0
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Jeg anbefaler alternativ Kaldnes - Korten i tunnel. Mindre ødeleggelse av bomiljø - mindre 

trafikkøkning og støy - forurensning.  

 

Få Outlook for iOS 

https://aka.ms/o0ukef


Fra: Reidun Elllingsen <reidun34@gmail.com> 
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Emne: Vestfjordforbindelsen 
 

Jeg støtter forslaget til Audun Nordbotten 



Bypakka 

Til de som ikke har bestemt seg ennå; her er en liten tilleggs-analyse angående tunellalternativet. De 

som har kjørt Semslinna ut av byen om morgenen vet det er sakte kø inn mot byen. Ofte helt ut til 

E18. I følge SVV skal alle disse til byen. Nedre Langgate skal stenges. Det vil si at alle biler fra 

Semslinna nå må kjøre rett frem i rundkjøringen på Kjelle.  Det vil da medføre at nesten ingen som 

kommer fra Korten vil komme seg forbi Kjelle om morgenen. Etter et par dager i kø i tunellen, tenker 

nøttelendingene at det er rasker å kjøre kanalbrua og ringveien (Farmannsveien blir ikke noe 

alternativ med døgntrafikken den vil få) , MEN, nå er det plutselig bare ett felt på kanalbrua, så nå er 

køen der mye lenger enn før tunellen ble bygd. Så konklusjonen er at vi kaster bort 6-7 milliarder på å 

gi nøttelendingene en mye verre situasjon enn de hadde før. I tillegg vil det også gjøre livet surt for 

alle tønsbergenser som må igjennom byen siden alle øst-vest veier untatt Farmannsveien skal 

stenges.  

Det som kan myke opp litt i scenarioet ovenfor er folks økonomi. Bompenge avgiften er litt under 10 

kr pr. milliard. Hvis prislappen blir 6 milliarder så vil det si i underkant av 60 kr pr passering. Videre 

fremskutt til 2024 så er vel halvparten av bilene elektriske. Da vil det si at de som er igjen må betale 

ca 120 kr pr. passering. Da kan man gå ut ifra at trafikken vil reduseres noe.   

Med ønske om godt valg til våre fornuftige politikere. 

Bernt Lie 

Tønsberg 



Fra: Andreas Rasmussen <rasmussen83@gmail.com> 
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Emne: Fwd: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Etter å ha fulgt prosessen rundt den nye fastlandsforbindelsen i flere år, sitter man igjen med 

et inntrykk av at prosessen fra start av har vært preget av politiske føringer som har gitt liten 

åpning for innbyggernes medvirkning og som har ledet mot det ønskelige løsningsforslaget. 

Som eks. tverrforbindelsen i Bekkeveien. Man hadde allerede ved møte i 2013 inntrykk av at 

det var bestemt at denne ville bli lagt i Bekkeveien. Og man så i etterkant ikke en fullverdig 

utredelse av f.eks Tandstad som tverrforbindelsen på lik linje med utredelsen av Bekkeveien. 

En ny fastlandsforbindelse slik som forslagene foreligger i dag vil bety store inngrep i 

nærmiljøet til mange innbyggere. Og det virker til å være store usikkerheter rundt hva de 

faktiske kostnadene vil ende på og hva dette i siste ende vil påføre innbyggerne av kostnader. 

Slik som planene er presentert i dag peker alt i retning av at dette vil bli et prosjekt med meget 

høye kostnader. Man kan da stille spørsmål ved hvilke kost-nytte vurderinger som er blitt 

foretatt. Det har blant annet blitt sagt under et av veimøtene at det fortsatt kommer til å være 

kø med en ny fastlansforbindelse. Alt i alt virker dette som en i overkant omfattende og dyr 

utbygging. 

Mvh 

Andreas Wollan 



Vear 8.2.2018

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Vestfold fylkeskommune  

Postboks 2163  

3103 TØNSBERG 

Innledning 

Begge aktuelle alternativer, både bru (11500) og tunell (16730), har både flotte fordeler og 

bekymringsfulle ulemper. 

Hengebru (11500) sørger for enkel og effektiv vei mellom E18 og Nøtterøy, men vil legge større press 

på eksisterende bru over kanalen i Tønsberg, og vil ikke så vidt jeg kan se bidra i samme grad til en 

langsiktig og god løsning for trafikken i Tønsberg. 

Tunell (16730) vil etter mitt skjønn bidra til en effektiv forbindelse mellom E18 og Nøtterøy, samtidig 

som den vil avlaste dagens bro over kanalen ved å ta unna vesentlig mer av trafikken til byen enn det 

en hengebru vil gjøre. 

Tønsberg, hele distriktets by i fremtiden. 

Tønsberg ønsker å stenge Nedre Langgate for gjennomgangstrafikk, og å skape et bysentrum med 

mindre trafikk og et hyggeligere utemiljø med mennesker i fokus. Dette målet for Tønsberg’s 

utvikling i fremtiden vil kunne gjennomføres på en god måte med et lavt konfliktnivå med trafikken 

dersom man velger løsningen med tunell. – En hengebru vil i mindre grad kunne avlaste trafikken i 

sentrum, og vil gjøre det vesentlig vanskeligere å skape et Tønsberg slik man ønsker for fremtiden. 

Trafikale konsekvenser 

For gjennomgangstrafikken mellom E18 og Nøtterøy, ser jeg ikke noen avgjørende forskjell mellom 

alternativene. En bru vil gi marginalt enklere tilgang for trafikk sydover, mens en tunell vil gi en 

marginal gevinst for trafikken nordover. Trafikken nordover er nok større enn sydover. 

Konsekvensene av hvilket alternativ som velges, skiller derimot betraktelig. Hengebru (11500) vil i 

seg selv skape store endringer i trafikken på Vear. Det positive er den svært etterlengtede løsningen 

for Hogsnesbakken hvis betydning er enorm for beboerne langs veistubben. Derimot er 

konsekvensene for Vear for øvrig, svært bekymringsfull. Økt trafikkmengde på veier som ikke er 

dimensjonert for stort mer enn eksisterende trafikk i et nærmiljø hvor barn leker og har sin skolevei, 

og beboerne benytter til spaserturer er absolutt ikke bra! 

Med tanke på de trafikale konsekvenser på Vear, frarådes alternativ 11500, Hengebru. 



Dersom rv 303 flyttes bak skolen, altså unna tettbebyggelsen, vil grunnlaget for konklusjon 

selvfølgelig endres noe, men fortsatt er vi ikke lengre enn Vear. Som beboer på Vear, er jeg godt 

kjent med hvor skillet går for om en kjører gjennom Stokke, eller om en tar turen om Jarlsberg for å 

sette kursen sørover, og det skillet ligger for folk flest midt i Hogsnesbakken, for 

bompengemotstandere mye lengre nordover. Det er derfor trolig at en stor del av den trafikken som 

beveger seg mellom Nøtterøy og sydover på E18, og som i dag nær utelukkende benytter avkjøringen 

ved Sem, vil endre seg og velge RV303 og enten gjennom Stokke Sentrum, eller hele veien til 

Sandefjord. Fra Stokke sentrum er det gjerne også Tassebekkveien som benyttes som tilgang til E18. 

Det betyr at det er langt i fra bare Vear som vil oppleve en betrydelig trafikkøkning, men også 

småbygder som Melsomvik, hvor skolen ligger kloss inntil RV303, Storevar, Feen og slik vil fortsette til 

Sandefjord hvor veien passerer barnehager og skoler. Gjennom Stokke er det allerede en stor 

trafikkmengde, og med bruløsningen vil denne øke betydelig. Dette er ikke Stokke sentrum 

dimensjonert for, og jeg vil tro at det vil bli påkrevd med en ny vei utenom Stokke sentrum for 

gjennomgangstrafikk dersom det blir bygget bru. Veiene videre fra Stokke sentrum, vil også fremstå 

som problematiske Hverken Tassebekkveien eller Stokkeveien er egnet for en slik trafikkmengde, og 

også her vil man måtte oppgradere veiene. Kostnadsanslaget for alternativ 11500 er ikke tilstrekkelig, 

det er dessverre helt klart. 

Med tanke på trafikkmengden gjennom Stokke og Stokke sentrum, frarådes derfor alternativ 

11500, hengebru. 

Trafikkmengden som alternativet tunell vil medføre mellom E18 og Nøtterøy, er rimelig identisk med 

dagens trafikk, samt den naturlige trafikkveksten som kommer uansett. Veistrekningene RV300 og RV 

308 fremstår dessuten som mindre kompliserte å utvide ved fremtidige behov.  

De trafikale konsekvenser som følger mellom alternativene og E18 oppfatter jeg som usedvanlige 

entydige, og finner det derfor uproblematisk å anbefale alternativet 16730, tunell, som det klart 

beste alternativet for fremtiden. 

Et valg for fremtiden! 

Nå er det like sant som det kan være vanskelig å forutse, nemlig at etterpåklokskapen er 

uovertruffen. Men det kan være betimelig, ja rett og slett fornuftig, nå når valg av alternativ skal tas, 

også å tenke fremover, langt fremover! Hvilket alternativ har lengst funksjonell levetid?  

Med alternativ 11500, bru, vil det vise seg at dagens kanalbru ikke tar av for trafikkmengden og vil 

det derfor måtte bygges en parallell kanalbru for å løse dette, ettersom det ikke vil være penger til å 

bygge tunell da? – Eller vil alternativet tunell kunne ta også fremtidens trafikkmengde uten at 

bysentrum belastes unødvendig, og med det være en løsning som vil holde mye mye lengre inn i 

fremtiden uten at veldig dyre og nye prosjekter vil kreves?  Man har jo overhodet ingen garanti for at 

fremtidig trafikkøkning vil lykkes å ta med sykkel og kollektivtilbudet. 

Alt for ofte har en kunne stille spørsmål etter at store valg er tatt, og tiden har kunnet belyse 

virkeligheten på en annen måte enn hvordan man forestilte seg fremtiden da valget ble tatt.  

Oppfordrer til en øvelse i det umuliges kunst å se tilbake fra fremtiden. Forsøk å beskrive året 2075, 

hvordan ser Tønsberg og Øyriket ut da? Hvordan vil de to alternativene ha lyktes i å nå de målene 



man ønsker? Hvordan vil de to løsningene lykkes i å ivareta trafikkbehovet i årene som ”er gått frem 

til 2075”. Vil det være gjennomført andre store veiprosjekter i denne perioden, og i så fall hvorfor? 

Jeg er fullt klar over at dagens avgjørelse vel egentlig bare skal forsvares i dagens situasjon, men om 

man ville kunnet stå i 2030 i 2050 og 2075 og være stolt av valget man gjorde i 2018, hvor bra ville 

ikke det være! 

I et fremtidsrettet perspektiv hvor etterpåklokskapen kan skimtes imøtekommende, vil jeg 

derfor sterkt anbefale alternativ 16730, tunell som det alternativet som løser de fleste 

ufordringene på den beste måten og med den lengste levetiden. Sluttsummen synes derfor 

også å ende på en langt hyggeligere kostnad når to streker til slutt kan settes under det 

endelige svaret en gang i fremtiden 

Hogsnesbakken 

Dog har jeg en innstendig appell dersom tunell blir valgt; ta for all del med Hogsnesbakken i 

prosjektet uansett slik politikerne hadde vedtatt; den veistubben ble allerede på 60-tallet konkludert 

med som utdatert, og har sidene blitt kastet rundt på prioriteringslistene uten at noen noengang har 

evnet å finne de økonomiske midlene som trengs.  

Avslutningsvis vil jeg gi min fulle tilslutning til Vear og Rakkevik’s vel grundige og veloverveide 

Høringsuttalelse som fremstår som svært klok og konstruktiv. 

Mvh 

Stig Sudenius Braa 

Vearlia 24 

3173 Vear 



Fra: Tine Holth Brun <tinebrun@live.no> 
Sendt: 8. februar 2018 22:19
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Da vi bor svært nær Kjelleveien(fv 308) ønsker vi å belyse noen punkter angående valg av 
trasė for ny fastlandsforbindelse for Færder kommune. Selvsagt ønsker vi oss ikke en ny 
firefelts vei utenfor stuevinduene våre, men dersom valget faller på tunnel har vi noen 
punkter det kan være fornuftig å ha med tidlig i planprosessen.  

• Sikre tilstrekkelig støyskjerming for beboerne langs Kjelleveien:
° vurdere mulighet for miljøtunnel
° legge veien så lavt som mulig i terrenget i forhold til bebyggelsen
° ny og bedre støyskjerming som ikke hindrer utsikt fra eiendommene
° flytte støyskjermingen til tomtegrensen (ikke en meter inne på eiendommene slik den står i
dag).
° Eventuelt lydisolering og skifte av vinduer i boligene.
° dempe vibrasjoner

Ivaretakelse av beboere under byggeprosessen med tanke på støy, støv og nattero. God 
informasjon, for eksempel ved en egen beboerkontakt under en eventuell prosjektperiode. 

Det er også viktig å sikre god tilgang til turområdet langs sjøen mot Nordbyen og 
Ramsarområdet.  

Med vennlig hilsen Tine Holth Brun  

Få Outlook for Android 

https://aka.ms/ghei36


Fra: Kjetil Berntsen <kberntsen@me.com> 
Sendt: 8. februar 2018 22:08
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST

Kopi: ❤Dama Mi❤; Kjetil Berntsen
Emne: Ny fastlands-forbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.
Vedlegg: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.pdf; ATT00001.txt

Hei 

Se vedlagt pdf fil for vårt innspill til ny fastlands-forbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme:
Først vil vi si at vi er enige i at Færder kommune trenger en ny fastlandsforbindelse, og at begge
alternativer kan gi en god løsning for kommunen. For oss vil bruløsningen bli den som rammer oss hardt. 
Huset vårt vil da ligge midt i gang- og sykkelveien.

Litt bakgrunn: Vi var 2 familier på 3 personer som ville finne et hus sammen, for å starte vår nye familie på ordentlig. 
Den ene familien besto av 1 mann og 2 jenter som kommer fra Vinterbro. Den andre familien besto av 1 dame og 2 gutter 
som bodde på Torød. Jeg (Mannen) jobber i Oslo så
Torød var ikke et alternativ, da reiseveien er lang nok. 
Vi ville da bo sentrumsnært og fant da vårt hus i Ravnveien 1 sommer 2016 som ga oss 5 soverom, stue, kjøkken, 2 bad, 
vaskerom og god uteplass. I tillegg var hele huset nyrenovert. 

Konsekvenser for oss før og etter vi kjøpte
huset. Ved huskjøp ble det ikke på noe tidspunkt opplyst at det var en fare for at det skulle komme en ny vei igjennom 
dette huset. Konsenkvensen for mangelfull
informasjon var at huset gikk til 400000,- over takst.

Vi hadde selvsagt ikke vært med på budrunde om informasjonen om fastlandsforbindelsen forelå.

Har brukt over kr 200 000,- på uteområder slik at vi kunne få,en løsning som passet oss. Dette hadde vi ikke prioritert om 
usikkerheten var klar for oss, hverken økonomisk eller tid - og arbeidsmessig.

Flyttingen som blegjort fra Torød til Vestskogen skole, ble avgjort etter nøye overveiing og rådføring fra div spesialister. 
En tilsvarende flytting en gang til kan ha svært uheldig innvirkning på livet hans.
For oss er det viktig at vi får igjen nytteverdien i huset vårt, samt standard både inne og ute. Nærheten til byen er også 
veldig viktig for oss alle 6. Nærheten til sentrum var også ett ønske og ett krav
for at vi bosatte oss. I tillegg til at det er veldig viktig for Kjetil ifh til reisevei, slik at han kan beholde jobben i Oslo.

Mvh
Mette Paulin-Poulsen
og Kjetil Berntsen
Ravnveien 1

Kontaktinfo:
Mette. Mobil:90825829, e-post:Mettepp.79@gmail.com
Kjetil. Mobil: 90615361,e-post:kberntsen@me.com

...................................................................................................................................................................................



Høringsuttalelse for fastlandsforbindelsen 

Vårt syn på dagens alternative løsninger: 

Beboere i Færder kommune har på ingen måte behov for noen av de 2 alternativene 

som foreligger. De 2 alternativene vil ikke ivareta målet om nullvekst i biltrafikk, 

tvertimot.  

Det er skremmende at ordførere i Tønsberg og Færder kommune setter sitt 

prestisjeprosjekt foran folkets behov, og vi undres spesielt over hvor lite ordføreren i 

Færder kommune taler øyfolkets sak. Vi ser Tønsberg sitt behov for 

fastlandsforbindelse i nord, men ikke Færder. 

Vi ønsker også å kritisere sakens gang i denne vinglete og lite profesjonelle prosessen. 

Vi bor rett ved Bekkeveien og alle som er berørt av dette gigantprosjektet har ikke 

mottatt informasjon eller noen form for kommunikasjon ift hvilke konsekvenser dette 

vil ha for våre nærområder. Vi har vært på møter og sendt mailer men får ingen svar. 

Vår oppfatning er at svarene vil komme når prosjektet er i gang. Dette er for sent!!! 

Når vi flyttet til Teie for ca 8-9 år siden var informasjonen vedr fastlandsforbindelsen 

fra kommunen klar; det blir ingen tverrforbindelse i Bekkeveien. Noen år etterpå; det 

blir tverrforbindelse i Bekkeveien! I 2015; det blir ingen tverrforbindelse i 

Bekkeveien. I 2017; det blir tverrforbindelse i Bekkeveien! 

Hvordan i alle dager skal «folk» i området forholde seg til dette????  

Vi gir Færder kommune, SSV med bypakke Tønsberg i spissen strykkarakter i 

kommunikasjon med de berørte parter.  

Vi har søkt informasjon men det viser seg helt umulig å forholde seg til utredninger, 

prognoser og trafikktellinger da de endrer seg i takt med Jonstang og Berg sine ønsker, 

synsing og behov. Jonstang har ovenfor flere engasjerte i denne saken innrømt at en 

folkeavstemning ikke blir aktuelt, da veipakken hans aldri vil bli en realitet. Det sier 

vel ALT! 

Manglende konsekvensutredning: 

Tandstadveien ble bekreftet på møte i februar 2017 at skulle konsekvensutredes på lik 

linje som de andre 7 alternativene. Det er ikke gjort! SSV ber om utredning i KVU’n 

men det blir allikevel ikke gjort! SSV kan pr dags dato bekrefte at det er ikke foretatt 

en konsekvensutredning på Tandstadveien, de har aldri fått beskjed om en slik 

utredning. Hvorfor? Det kan ingen svare på! 

Tandstadveien er en fylkesvei som drar seg fra Ekeneskrysset og over til Kirkeveien. 

Den vil ikke koste penger å bruke fordi den allerede ligger der. Tandstadveien vil 

spare områdene på nedre Teie og prosjektet for nærmere 200 millioner kr. Allikevel er 

den ikke konsekvensutredet. Roar Jonstang sa på et kommunestyremøte høsten 2016 at 

han mente at denne løsningen ikke var god så det var ikke behov for utredning. Er det 

slik en god prosess for andre alternativer skal avsluttes? Ordførerens synsing og 

mening veier tyngre enn anbefalinger fra KVU’n og andre rapporter? Dette er 

kritikkverdig og svært uprofesjonelt. 

Vi krever at Tandstadveien blir konsekvensutredet med prissatte og ikke prissatte 

konsekvenser på lik linje med de øvrige alternativer. 



Håndverksenteret var også et alternativ til tverrforbindelse Smidsrødveien-Kolberg. 

Ifølge prøver v/håndverksenteret var grunnen for dårlig pga leire, akkurat som hele 

området på nedre Teie. Derfor har vi i Bekkeveienområdet INGEN forståelse for 

hvorfor Bekkeveien kan velges når ikke håndverksenteret er bra nok.  

Bekkeveien har navnet nettopp fordi det har gått en bekk i veien. Bekkeveien har 3-4 

ganger i året oversvømmelser pga store nedbørsmengder. Alt vann fra 

omkringliggende jorder og hele øvre Teie/Høneberget flommer over i Bekkeveien. 

Kumlokk står opp av veien pga et underdimensjonert rør som kommunen gravde ned 

for ca 10 år siden og som de fortsatt mener er tilstrekkelig stort. Bekkeveien ble lagt 

«høyere» pga røret og smidsrødveien ble tilsvarende hevet som igjen betyr at alt 

vannet flommer over i kjellere i området. Grunnen kan ikke ta imot vannet da den 

består av blåleire! Dette er kommunen informert om. 

Med de problemer som Bekkeveien har i tillegg til rasering av hus er det fortsatt en 

betydelig mindre kostnad å bygge tverrforbindelse ved håndverksenteret. Bekkeveien 

har ikke vært utredet men ifølge SSV vil det ordne seg, det vil bare koste mer!  

Det er i tidligere rapporter vist til at en tverrforbindelse i Bekkeveien vil få store 

miljøkonsekvenser for de som bor i området. Dette er ikke prissatte konsekvenser.  

Vi krever en konsekvensutredning av Bekkeveien av prissatte og ikke prissatte 

konskvenser. 

Prissatte og ikke prissatte konsekvenser: 

De prissatte og ikke prissatte konsekvensene ved å legge en tverrforbindelse i 

Bekkeveien vil bli som følger: 

 Riving av hus

 Deling av nedre Teie i nord/sør (dvs mindre handel på Teie )

 Ødeleggelse av gode rekreasjonsområder

 Ødeleggelse av en trygg skolevei for -barn/ungdom

 Stenging av veier i villaområder

 Spunting av Bekkeveien som vil medføre redusert livskvalitet for alle beboere i

området

 Støy fra trafikk og forurensning for beboere i området rundt Bekkeveien

 Redusert verdi på bolig for de som rammes av ekspropriering

 Muligheter for enda større skader på hus(kjellere) pga vann/oversvømmelser

med ny vei.

 Flere hus (enn nødvendig)som må rives pga blåleiregrunnen som gjør støynivå

uutholdelig. Tungtrafikk i Bekkeveien rister husene i hele området.



Hvis politikere fortsatt mener at Bekkeveien er det beste alternativet har vi følgende 

krav: 

 Husene skal kun rives på den ene siden av Bekkeveien. Dvs husene som ligger

på nordsiden av Bekkeveien. Dette samsvarer med ønsker fra de som bor i

første linje på den nordre siden. Årsaken til dette er at nordsiden av Bekkeveien

har flest hus med innkjøring fra Bekkeveien og ifølge SSV skal det ikke være

innkjøring fra Bekkeveien til eiendommene.

 30-40 sone i Bekkeveien frem til Eikeveien

 Miljøtunnel i hele Bekkeveien, evt høy voll (2-3 meter) med støyskjermer (4 m

høye) langs hele sørsiden der det er bebyggelse.

 Evt nye vinduer med støyisolering.

 Anlegge trygg skolevei, dvs vei under Bekkeveien/Eikeveien  og under

Kirkeveien FØR anleggsarbeidet starter (dette krever vi at overholdes ift å

ivareta liv og helse for nesten 800 skolebarn i området) DE SKAL FÆRDES

TRYGT før og etter skoletid.

 Det skal ikke arbeides i Bekkeveienområdet før kl 8.30 eller etter kl 16 på

hverdager, i helger skal det ikke arbeides.  Dette handler om livskvalitet for

barn/ungdom, familier og barnefamilier i området da hele grunnen rister når

store kjøretøyer passerer i Bekkeveien, dette gjelder også spunting, mm.

 Erstatning for verdiforringelse av bolig

Med denne overdimensjonerte veipakken vil politikere i Tønsberg og Færder stimulere 

til stor vekst i biltrafikken. Dette er ikke i tråd med de nasjonale kriteriene. Når priser 

på kollektiv transport nå går opp i samme område vil det også påvirke trafikken 

negativt. I samme pakke raserer politikere områder på Teie med 3 store rundkjøringer 

og overdimensjonerte sykkelveier på kryss og tvers. De sørger også for et rasert 

boområde på Ramdal ved en smørbergforbindelse og viser på denne måten at de 

hverken bryr seg om folket på øya eller bomiljøer som blir til 4-felts veier og enorme 

rundkjøringer. 

Tunnelalternativet som kommer dårligst ut ifølge rapportene som ble lagt frem 

23.1.2018 er ingen andres beste annet enn Tønsberg. Denne løsningen vil også 

stimulere til økt trafikkvekst og tilsvarende rasering av bomiljø på Teie uten å løse det 

påståtte kø-problemet som vi ikke har. Kø blir det uansett (ref SVV), men den kommer 

i tunnelen. Tunnelen vil heller ikke løse tungtransporten da den vil fortsatt gå over 

kanalbrua, rundt Ringveien og gjennom Frodåstunnelen. 

Årsaken er at tunnelen er for bratt og for store tunge kjøretøyer vil tunnelen bety økte 

kostnader i tillegg til bompenger, derfor velger de Ringveien. 

Med fare for å grave på fornminner eller muligheten for setningsskader på Slottsfjellet 

bør begge alternativene skrinlegges for alltid. På Nøtterøy stemte vi ned forslaget (ref 

tidligere folkeavstemming ) om en fastlandsforbindelse i 2005. 

Allikevel klarer Jonstang og co å dra frem gamle (nedstemte) tegninger for igjen 

prakke et gigaprosjekt over hodene våre. Men denne gangen uten folkeavstemning.  



Folket skal ikke få si sin mening denne gangen, for i Færder kommune så er det 

ordføreren som vet best! 

I et så stort prosjekt, hvor befolkningen blir belastet med skyhøye bomtakster, rasering 

av eiendommer i øst og vest samt ødeleggelse av Teie sentrum, burde Færder gått for 

en folkeavstemming. Når de er så skråsikre i sin sak burde det være uproblematisk, 

men så rakrygget er ikke politikerne her ute på øyene, dessverre. 

Vårt valg mellom pest eller kolera må bli Smørberg da dette er raskest vei til E-18, 

men håpet er at hele pakken blir skrinlagt for godt! 

Med hilsen 

Corneliussen / Walmestad 

Kornveien, Teie 



Fra: Marianne Gunnarsen Berg <margube@online.no> 
Sendt: 8. februar 2018 20:07
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelse

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Brualternativet Ramberg-Smørberg 

ødelegger bomiljøet på begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensing. 

Mvh. Marianne G. Berg. 



Fra: Øyvind Reppen <o.repp1@live.no> 
Sendt: 8. februar 2018 18:33
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: høringsuttalelse faslandsforbindelsen.

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes- Korten i tunnel.Dette alternativet avlaster kanalbrua 
best. Øyvind Reppen Vestliveien 31 3128 Tønsberg. 



Fra: Katarina Wang <katarinabw81@gmail.com> 
Sendt: 8. februar 2018 17:27
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Brutalalternativet Ramberg-Smøberg 

ødelegger bomiljøene på begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensing. 



Nøtterøy, 8. februar 2018 
 

Vestfold fylkeskommune 
Pb 2163 
3103 Tønsberg 
 
 
Høringsuttalelse vedr. “Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme”. 
 
Av de to alternativene er min mening følgende alternativ er det beste: 
 
I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med 
tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane. 
 
Har lest KU hovedrapport, KVU, studert statistikk vedrørende kjøremønstre, studert de 
økonomiske betingelsene rundt hvert konsept samt diskutert med mange lokale beboere om 
fremtidens transportbehov. 
 
For meg er det fire argumenter som veier tyngst: 
 

1. Prissatte konsekvenser (nåverdi) er langt bedre med hengebro-løsningen. 
Ikke-prissatte konsekvenser er politisk bestemt. At politikere også bestemmer både 
mandat og utfallet i etterkant av de sammenlagte vurderingene, gir en slags uheldig 
dobbeltstemme. Prissatte konsekvenser får dermed ikke den tyngden i prosessen de 
fortjener. 

2. Innen næringslivet (og det offentlige) blir de ansattes kompetanse viktigere i et stadig 
mer spesialisert samfunn. For å hevde seg i konkurransen både nasjonalt og 
internasjonalt er det derfor viktig å kunne tiltrekke seg riktig personell og skape gode 
fagmiljøer. Da Vestfold kun har et innbyggertall på rundt 240 000, godt under halvparten 
av Oslo, er det derfor ekstra viktig at kompetanse kan flyte fritt mellom kommunene 
og binde regionen sammen. Det er med andre ord viktig med en god forbindelse til E18. 

3. Miljøgiftene i havbunnen blir liggende der de er. 
4. Å kunne sykle fra Nøtterøy i en annen retning enn byen er en gledelig bonus! 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Svenn Richard Mathisen 
 
Daglig leder,  
Spinner Labs AS 



Fra: Svenn Richard Mathisen <svenn@spinnerlabs.no> 
Sendt: 8. februar 2018 16:57 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
Vedlegg: Høringsuttalelse vedr. ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og 

Tjøme.pdf 
 

Høringsuttalelse vedr. “Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme”. 
Av de to alternativene er min mening følgende alternativ er det beste: 
I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg 
med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane. 
Har lest KU hovedrapport, KVU, studert statistikk vedrørende kjøremønstre, studert de 
økonomiske betingelsene rundt hvert konsept samt diskutert med mange lokale beboere om 
fremtidens transportbehov. 
For meg er det fire argumenter som veier tyngst: 

1. Prissatte konsekvenser (nåverdi) er langt bedre med hengebro-løsningen. 
1. Ikke-prissatte konsekvenser er politisk bestemt. At politikere også bestemmer både 

mandat og utfallet i etterkant av de sammenlagte vurderingene, gir en slags uheldig 
dobbeltstemme. Prissatte konsekvenser får dermed ikke den tyngden i prosessen de 
fortjener. 

2. Innen næringslivet (og det offentlige) blir de ansattes kompetanse viktigere i et stadig 
mer spesialisert samfunn. For å hevde seg i konkurransen både nasjonalt og 
internasjonalt er det derfor viktig å kunne tiltrekke seg riktig personell og skape gode 
fagmiljøer. Da Vestfold kun har et innbyggertall på rundt 240 000, godt under 
halvparten av Oslo, er det derfor ekstra viktig at kompetanse kan flyte fritt mellom 
kommunene og binde regionen sammen. Det er med andre ord viktig med en god 
forbindelse til E18. 

3. Miljøgiftene i havbunnen blir liggende der de er. 
4. Å kunne sykle fra Nøtterøy i en annen retning enn byen er en gledelig bonus! 

Med vennlig hilsen, 
Svenn Richard Mathisen 
Daglig leder,  
Spinner Labs AS 



Fra: Jan Espen G. Berg <janegbe@gmail.com> 
Sendt: 8. februar 2018 16:45 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen 
 

Jeg vil anbefale alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Brualternativet vil ødelegge bomiljøet 

på begge sider av fjorden med trafikkøkning , støy og forurensing. Kaldnes - Kortrten vil 

avlaste kanalbrua mest. 

 

Mvh 

Jan Espen G Berg 



Fra: Line Kristin Johnson <line.kristin.johnson@siv.no> 
Sendt: 8. februar 2018 16:44 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Fastlandsforbindelse Færeder-Tønsberg 
 
Hei, 
Jeg støtter gode forslag fra flere hold om å bygge en parallell kanalbru med nåværende. Det er det 
beste alternativet, for miljøet og menneskene i både Færder og Nøtterøy kommuner. Korridor 1 og 2 
vil få katastrofale følger for miljø og beboere i våre flotte og gode kommuner. På høy tid med time-
out og nytenkning! 
 
Mvh 
Line Kristin Johnson 
Abraham Berges vei 11 
3128 Nøtterøy 



Fra: Kirsten Amundsen <kirstenam45@gmail.com> 
Sendt: 8. februar 2018 15:59
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Vestfjordforbindelsen

Jeg vil ikke ha bypakke Tønsberg. 

Hilsen Jan Kristian Amundsen 

Eikeveien 3 Teie 

3120 NØTTERØY 







Høringsuttalelse for Interkommunal kommunedelplan med 
konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og 
Tjøme 

Dag Daler 
Ramberg Terrasse 17 
3128 Nøtterøy 

Jeg anbefaler valg av trase 16 730 Kaldnes-Korten i tunnel. 

 Trase 16 730 er det alternativet som best oppfyller primærmålet:

«å avlaste trafikken på den eksisterende kanalbrua og tilførselsveiene, hvor det i

dag er kødannelse og forsinkelser og slik at det gir mulighet til prioritering av

buss- og kollektivtrafikk.»

 Trase 16 730 er alternativet som best ivaretar intensjonene og føringene i

Vestfold Fylkeskommunes Regionale Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA)

o Bygger opp under målsetningen om fortetting i sentrum

o Begrenser byspredning og nedbygging av dyrket mark

o Danner sammen med Frodåstunnelen en sentrumsnær ringforbindelse

som avlaster trafikken i Tønsberg sentrum og gir god forbindelse øst-

vest.

o Utnytter det eksisterende veisystemet ved at nord, sør og øst trafikken

separeres ved trafikkmaskinen på Kjelle

o Prioriterer kollektivtrafikken

o Øker tilgjengeligheten til Jernbanen ved at traseen ligger tett på

Jernbanestasjonen

 Trase 16 730 er det alternativet som best oppfyller Rikspolitiske føringer og

målene i Regjeringsplattformen

o All vekst i bytrafikk skal tas av kollektiv transport, sykkel og gange.

 Trase 16 730 er det alternativet som gir størst reduksjon av trafikk i Tønsberg

sentrum noe som øker fremkommeligheten for buss og kollektiv trafikk

 Trase 16 730 er et alternativt som muliggjør nye, raske og effektive bussruter i

Tønsberg vest.

 Trase 16 730 er det alternativet som gir det største reduksjon av privatbilisme og

overgang til kollektiv, gang og sykkel.

 Trase 16 730 er et alternativt som ikke generer ny trafikk

 Trase 16 730 er det alternativet som best ivaretar boområder, bomiljø og nærmiljø

mot rivning av hus, trafikkstøy og forurensning i form av svevestøv fra trafikk.

 Trase 16 730 er det alternativet som best ivaretar hensyn til landskapsbilde, miljø

og naturvern.



Fra: Jarl Teig <jteig@online.no> 
Sendt: 9. februar 2018 09:47
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Åpen høringsuttalelse, også lagt ut på Facebook, for litt demokratisk "prøving": 

Jeg stiller meg bak hovedtyngden av de meninger som har fremkommet i uformell diskusjon på 
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/vestfjordbroa/?multi_permalinks=1026533050838710&notif_id
=1518094850390437&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif og i massemedia. 

Jeg vil forsøke å bringe inn perspektiv som ikke har vært like synlige som hovedmengden av meninger 
rundt denne saken. 

Mitt hovedpoeng er at silingsprosessen i kommunestyrer har vært preget av svakt 
beslutningsgrunnlag, ved ekskludering av mange alternative løsninger.  
Økonomien og miljøperspektiv i prosjektet er, stort sett, ikke vært noe tema og folkemeningen er 
ikke hensyntatt (selv om det foreligger en folkeavstemming og "protestvalg" etter dette).  
De to siste (forhåpentligvis de pt. "to siste") alternativer ble fremlagt kort tid etter kommunevalget i 
Færder (dermed ble dette ikke så stort tema i valget, som det ellers kunne blitt. Det er mange 
uavklarte problemområder som "i beste fall" kan bli så kostbare og tidkrevende at valget som 
politikerne skal gjøre våren 2018 ikke lar seg gjennomføre innenfor de rammer som Stortinget 
bestemmer. 

1. Det er litt gammeldags og lite demokratisk at "høringsrunder" brukes i stor skala og kun med
valg mellom epost eller saktepost. Det har vært utstrakt meningsutveksling underveis i media
og i sosiale media, som også kunne bidra i forhold noen vektige bidrag i høringsrunden. Alle
vet at det er høy terskel for å "fronte" og skrive sin mening -og det gjelder ikke minst i
forhold til noe så formelt som en høringsrunde.

2. Nærmest ingen politikere og myndighetspersoner av de som forsvarer valget av de to siste
løsninger, har bidratt til å fortelle historien. Siden noen av disse forhistoriske valg er basert
på utdaterte argumenter er det stadig viktigere å ta med hele befolkningen med i
bestemmelsesprosessen. Folkeavstemmingen, i 2003 eller var det senere, var så uklar for
mange at konsekvensene ikke ble forstått av en betydelig andel av velgerne. Det er gjort
trafikkundersøkelser som er lite representative og gjennomført på tidspunkt som gir andre
svar, enn når størst trafikk passerer. Grunnlaget synes å være bestemt av de politikere som
hadde bestemt seg for mange år siden og av de med andre argumenter enn hovedtyngden av
de som skal betale gjennom bompenger.

3. Kostnadene på de siste to alternativ, er blitt astronomiske i forhold til andre alternativ som
løser problemene bedre og som ikke lager like mange helt nye problemer.

4. Er det undersøkt hvor og hvordan titusenvis av lastebillass ((tallet 40000 lastebillass er nevnt)
med sprengstein, grus og sand fra tunnelarbeidet under Teieskogen og omegn, skal
deponeres? Hvordan vil dette forholdet bli behandlet? Hva hvis disse massene må fraktes
langt bort? Hva vil skje hvis miljøperspektiv gjør at også denne delen av prosjektet blir langt
mer enn beregnet? Er det ingen grenser i forhold til overskridelser når politikerne har gjort
sitt valg i vår?

5. Hva skal til for å gå tilbake noen skritt og dobbeltsjekke om hypotesene for 8-9 år siden og
senere, fremdeles er gyldige. Dette kan ikke ta særlig lang tid eller være særlig kostbart,
siden det hevdes at alt dette var så velfundert!

6. Jeg har ikke funnet at alle kommunestyresaker og -vedtak fra Tjøme kommunestyre siden
2009, slik som det er påstått. Det er blitt påstått at det har vært nærmest

https://www.facebook.com/groups/vestfjordbroa/?multi_permalinks=1026533050838710&notif_id=1518094850390437&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/vestfjordbroa/?multi_permalinks=1026533050838710&notif_id=1518094850390437&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif


simultanbehandling i både Nøtterøy og i Tjøme, nær på samme tid, på samme måte og med 
samme grunnlagsmateriale. Hvorfor er dette blitt gjort så vanskelig tilgjengelig at det 
nærmest ikke lar seg kontrollere av interesserte.  

Med vennlig hilsen 
Jarl Teig 
Tlf. 93099708 



Fra: Jan Arild Lier <jan@brevpartner.no> 
Sendt: 9. februar 2018 10:14
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Med bakgrunn i de planer som er lagt for våre områder må jeg få komme med følgende innsigelser 
når det er besluttet at to alternativ er tilbake – Bru Ramberg – Smørberg og Tunell Kaldnes - Korten: 

Munkerekkveien vels innbyggere, hva med dem? 
Begge alternativ vil være livskvalitets nedsettende for våre beboere. Det alternativ som vil ha 
minst innvirkning på oss som innbyggere i Munkerekkveien vels område er uten tvil TUNELL-
alternativet.  

Med vennlig hilsen 

Jan Arild Lier 
Munkerekkveien 118, 3142 Vestskogen 
Tlf: +4790193254 

_______________________________________________________________________ 
This message may contain confidential, proprietary or legally privileged information and is intended for the addressee's use 
only. Any usage, disclosure, distribution, print or copying of any part of this message is prohibited unless you are the 
intended recipient. If you receive this message in error, please delete it from any computer and notify the sender. If you 
suspect that this message may have been altered, please notify the sender. BP has taken every reasonable precaution to 
ensure that this e-mail and any attachments to this e-mail has been scanned for viruses. However, BP does not accept 
liability for any damage caused by software viruses brought to you by this mail. 



Vestfold fylkeskommune, 


Pb 2163, 


3103 T(l)nsberg 


«Ny fastlandsforbindelse fra N(l)tter(l)y og Tj(l)me». 

Teie 08.02.2018 

H0ringssvar fra beboere pc\virket av Bypakke Fastlandsforbindelse i forbindelse med 
rundkj0ring Smidsr0dveien/Bekkeveien. 

H0ringssvaret er signert av eiere og beboere i seks boliger aile bygget 1928-30, Disse boliger 
har adressene; Smidsr0dveien 30, 32 og 35, og Lundgaardveien 1, 3 og 5. 

Bakgrunn for vart h0ringssvar. 


Kommuneplanens arealdel for N0tter0Y kommune 2015 - 2027: Sier; 


Teie er et tettsted planmessig anlagt rundt 1920 gjennom reguleringsplan for N(2Jtter(2J Haveby. Rikdommen fro sj(2Jfart 
og hvalfangst 10 grunnlaget for omradets utvikling. 


Teie bestar av noen velbevarte vil/aer med store haver og forretningsgarder, bevisst plassert i forhold til veil(2Jp og 

torvet. Bebyggelsen h(2Jrer stilmessig til nyklassisismen. 


Det er viktig 6 bevare bOde enkeltelementer og sammenhengen mel/om bebyggelsen, veil(2Jp og landskapet for (2Jvrig. 
Gamle treer er en del av dette milj(2Jet. 

Omradets seerpreg skal bevares og vesentliqe tiltak vurderes strengt. 


Byqninqer oppf(2Jrt f¢r 1940 skal s(2Jkes bevart. Strukturer og historiske spor som veil(2Jp, alleer, gjerder, markante treer 

med mer og den naturlige og landskapsmessige sammenhengen mellom disse skal s(2Jkes opprettholdt og bevart. 


Tilbakef(2Jring av bygninger er (2Jnskelig og positivt. 


Dette ble vedtatt av N(2Jtter(2Jy Kommunestyret 17.06.2015, og oppdatert etter innsigelsesavgj(2Jrelse i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 19.02.2016. 




i 0(5 med at man ikke vurderer andre 
og 2. 

Vi reagerer reagerervi 
pc) tre forhold; 

1. 

2. 

3. vi se floe sam rent 
ei heller i 

5-8 millioner i markedet 

og med 

1. 

2. 

3. 

4. 



5. 	 HI sist synes det merkelig at ikke man kunne vurdere et alternativ hvor man kunne betrakte N0tter0 Haveby 
mer ut i fra et gatebilde, dvs. med gater, fortau og for eksempel trafikklys., slik man kunne ivaretatt den 
gamle bebyggelsen ut inngrep i eiendommene. Konsekvensen av en slik tanke er at man endre fra dagen 
fokus pa store sykkelstier langt fra vei, til fortau inntil gate, og med Iyskryss i stedet for store rundkj0ringer, 
noe som ogsa ville kunne fjerne behovet for sykkel broer etc. Vi tror dette ogsa ville styrke N0tter0 Haveby 
som begrep og ikke minst bidra til at det 0konomiske 10ftet ville blitt mindre voldsomt for oss som bor pa 

0yene. 

Dette h0ringssvaret er skrevet pa vegne av de seks nevnte boliger, men det er verd a merke seg det patallende i det 

Bypakke T0nsberg i sa vidt liten grad har i hensyn tatt denne type boliger i sine forslag til reguleringsplan. 


Svc:ert mange boliger er omfattet, ogsa av den type boliger, ut over vare 5 hus, som er a regne som typiske N0tter0 

Haveby boliger. 

I forbindelse med denne planen er slike boliger ber0rt langs Eikeveien, 0gardsveien, Lundgaardveien, Smidsr0dveien 

og Kirkeveien. 


De 6 ber0rte Boliger; 


Smidsr0dveien 30 

Eier og beboere; Barbro, 45126 001, og Geir Kj0rum, 916 67 997, 


Sign: 



Smidsr0dveien 32 

Eier og beboere; Anne Schmidt Hanssen, 452 32 660, 0yvind Rygh, 48182 528, 


Sign: 

Smidsr0dveien 35 

Eiere og beboere; Anna Skaar 93080807/ Marcelo De Faria, 45044611 


Sign: 



v 

Lundgaardveien 1 
Eiere og beboere; Cathrine Skogheim Walle / Michael Benjamin Dibley 

Sign tiJ2J~ 

Lundgaardveien 3 
Eier og beboer; 

Lundgaardveien 5 
Eiere og beboere; 

, 

Sign; r J.,A.., 

Linda Lomeland, som eier Lundgaardveien nr.3, arbeider med 
relatert til dette prosjektet for Vestfold Fylkeskommune, og 
har derfor mat stille seg inhabil i saken, hun er dog 
innforstatt med innholdet i dette dokumentet. 

Grethe og Einar Aaraas 413 09 970 









Fra: Rune Aune <Rune.Aune@rca.no> 
Sendt: 9. februar 2018 11:15
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Kopi: 'Monica Aune (monica.aune@ahlsell.no)'; 'Bendik Aune

(aune.bendik@gmail.com)'
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen.

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Brualternativet Ramberg-Smørberg ødelegger 
bomiljøene på begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning. 

I tillegg til og fullstendig ødelegge bomiljøet langs fjorden vil verdiene av alle de sjønære 
eiendommene få et dramatisk verdifall i millionklassen pr. eiendom! 

Vennlig hilsen 

Rune Aune 
Ramberg Terrasse 15 
3128 Nøtterøy 

90123036 



Fra: Daniel Wikstøl <dw@zenitadvokater.no> 
Sendt: 9. februar 2018 10:57
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Jeg mener tunnel Kaldnes-Korten må være det klart foretrukne alternativet. 

En bro til Vear vil ødelegge natur- og bomiljøet i Vestfjorden, skape mye ny trafikk, og likevel ikke 
løse utfordringene ved Kanalbroa. 

En broløsning vil med nyskapt trafikk også måtte antas å øke trafikken i Munkerekka mest, som ikke 
er egnet til mer trafikk. 

Mvh 
Daniel Wikstøl 
Munkerekkveien 56 



Fra: Lars Bill <lars.bill@visma.com> 
Sendt: 9. februar 2018 10:56
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen

Hei, 

Jeg anbefaler at bomiljøene på Rambergåsen og Vear ikke ødelegges av 

gigantiske og støyende infrastuktur-prosjekt som en bro vil være. 

Tunnel er derfor å foretrekke - med lite inngrep og synlighet, 

samt mye mindre støy for omkringboende. 

Vennligst / Regards, 

Lars Bill
Managing Director 

Mobile +47 9828 9418 | Switchboard +47 980 60 000 

Visma Exso AS

Wirgenesvei 19, 3157 Barkåker, Norway | https://www.visma.com

Visma makes your business more efficient: 
Software – Business to business commerce solutions – Retail IT solutions – IT projects and consulting

This communication is intended for the person(s) named above only. It contains information that is confidential and legally 

privileged. If received in error, please delete this e-mail and notify the sender.

https://www.visma.com/


Fra: Aina Lium <ainalium1@gmail.com> 
Sendt: 9. februar 2018 10:33
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse Fastlandforbindelsen

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Dette alternativet vil avlaste Kanalbrua best. 

Brualternativet ødelegger bomiljøet på begge sider av fjorden med trafikkstøy og forurensning . Dessuten vil en 

enorm bru bli svært skjemmende i landskapsbildet. 

Kostnadene blir svært høye når veiene på Smørberg/ Vear må rustes opp. 

Sandefjord har nektet å ta kostnadene. 

Folk vil heller velge Kanalbrua enn å kjøre omveien om Smørberg  og Jarlsberg for å komme til Tbg. 

VH Aina Lium 

Sendt fra min iPad 



Fra: Steinar Myklebust <steinar.myklebust@outlook.com> 
Sendt: 9. februar 2018 10:43
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse Fastlandsforbindelse

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes- Korten i tunnel. 

Dette alternativet vil avlaste Kanalbrua best. 

 En evt bru vil bli altfor skjemmende i landskapsbildet. Skape trafikkøkning, støy og forurensning i bomiljøene 

på Ramberg og Smørberg. 

Dessuten vil folk velge Kanalbrua istedenfor å måtte kjøre om Smørberg og Jarlsberg for å komme til Tbg. 

Effekten av ny fastlandsforbindelse vil ikke oppnås slik man håpet. 

Minner om Frodeåsen. 

Mvh Steinar Myklebust 

Sendt fra min iPad 



”Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme” 

Innbyggerne i distriktet er invitert til å kommentere de to foreslåtte løsningene for en ny 

fastlandsforbindelse for Nøtterøy. 

Sammendrag 
De foreslåtte alternative nye fastlandsforbindelsene bidrar ikke til å bedre trafikkavviklingen 
fra Ferder til Tønsberg, men de vil sammen med de andre tiltakene som er foreslått, derimot 
faktisk redusere innfartsveiens kapasitet. Resultatet blir derfor lengre køer og lengre 
kjøretider under forutsetning av samme trafikkbelastning.  Utbyggingen vil selvfølgelig være 
en fordel for de som skal til ”strøka innafor” Tønsberg, men det gjelder bare en mindre del av 
trafikken. Det er høyst urimelig at bilister som skal til Tønsberg, skal betale for en utbygging, 
som bare vederkveger en liten del bilistene og som gir dårligere fremkommelighet for 
majoriteten.  Jeg tror at det fremdeles ikke er flertall i befolkningen for 
utbyggingsalternativene ei heller for bompengefinansieringen, enighet blant våre folkevalgte 
politikere til tross.  Det vises i denne sammenheng til valgskredene i de berørte kommunene 
før Fase 1 ble iverksatt. I tillegg må jernbanetraseen bestemmes før man planlegger veiene. 
Stopp bruken av 5 til 10 milliarder av bilistenes penger til et gigantisk prestisjeprosjekt som 
faktisk reduserer veikapasiteten for majoriteten av bilistene!    
Det er en skam ikke å snu i tide!  

Vurdering av trafikken 
Først en liten prosentberegning for få noe mer håndfast å forholde seg til; jeg tar utgangspunkt i 
trafikken fra Øyene og inn til Tønsberg i morgenrushet.  Dette er den trafikken myndighetene sier 
skal være den maksimale og at all økning av trafikk ut over dette skal skje pr fot, sykkel eller 
kollektivtransport. Dette transportvolumet settes derfor til 100 % det er basis for de etterfølgende 
betraktningene. 
A  Status  i dag:  Transportbehovet per i dag benytter 2 filer, altså 50 % per fil.  
B  Ny fastlandsforbindelse:  Undersøkelser har vist at ca 20 % av trafikken ikke har noe i Tønsberg å 
gjøre, men de må i dag kjøre gjennom Tønsberg. Disse vil derfor ta den nye fastlandsforbindelsenen 
mens de resterende 80 % fortsatt vil benytte eksisterende kanalbro.  Det vil si at man vil få lavere 
trafikk over den eksisterende kanalbroen og noe mindre køer hvis man får benytte begge filer. Men 
det må man ikke regne med. 
C   Ny fastlandsforbindelse og kollektivfelt, kortsiktig betraktning:   De høye Herrer har flere kort i 
ermet. I tillegg til ny fastlandsforbindelse vil man også stenge Nedre Langgate og reservere den høyre 
filen for kollektiv trafikk og nullutslippsbiler.  Hvis vi ser på tapet av høyre fil isolert, kan man regne 
litt videre.  Jeg antar 20 % nullutslippsbiler som vil benytte kollektivfeltet.  Da blir det 60 % som blir 
henvist til det venstre feltet og dette er faktisk en noe større trafikkbelastning og det vil gi noe lengre 
køer enn i dag.   
D  Ny fastlandsforbindelse og kollektivfelt, langsiktig betraktning:  På sikt må det forventes at 
nullutslippsbilandelen vil øke og når den blir 50 % , vil man måtte kaste  disse ut av kollektivfilen og 
over til den venstre for å få til en effektiv avvikling av kollektivtrafikken.  Da vil belastningen i den 
venstre filen stige til 80 % med derav følgende lange køer.  Andre trafikkbegrensende tiltak som 
stengningen av Nedre Langgate vil også hindre trafikkavviklingen og bidra til forlengelse av køene 
ytterligere. I begge de to siste senarioene vil noe av trafikken til Tønsberg kunne ta den nye 
fastlandsforbindelsen og kjøre inn i Tønsberg fra Kjellesiden. Dette vil bidra til ytterligere trafikk-kork 
her. 



Kost/Nyttevurdering 
Hvem er det så som får fordel av en ny fastlandsforbindelse? Betraktningene over er grovt regnet 
uavhengig av om det blir en senketunnel eller hengebro.  De som skal til Tønsberg vil oppleve en vei 
med mindre kapasitet og lengre kjøretider. De som ikke har noe i Tønsberg å gjøre, de heldige 20 
%’erne, vil få store tidsbesparelser i rushtidene og noe mindre besparelser for øvrig. Og hvem skal 
betale for gildet?  Tradisjonelt må, både de som får tidsbesparelser og de som faktisk må forvente 
økt tidsforbruk etter utbyggingen, betale samme avgift pr. passering. For den store majoritet (80 
%)vil det derfor være en fordel (bedre fremkommelighet uten bompenger) å beholde veien slik den 
er uten ny fastlandsforbindelse.   

Finansiering 
Politikerne har jo gjort det mesterstykke eller heller det mesterpeket å løsrive veifinansieringen fra 
annen budsjettprosess. Veien finansieres med bompenger ved sugerør gjennom bombrikken direkte 
ned i lommebøkene våre. Slik slipper man å gjøre en vurdering av kostnadene satt opp mot alle 
andre gode formål som eldreomsorg, helse, skole, politi etc. Et annet forhold som bør vektlegges, er 
forholdet til kommende jernbaneutbygging.  I et rekkefølgeperspektiv virker det fullstendig galt for 
meg å beslutte vei løsningen før jernbanetraseen og stasjonen er lokalisert.  Veien bør lede til 
Jernbanestasjonen og det er lettere å sno veien rundt jernbanen enn omvendt. 

Andre momenter 
Hvorfor gidder jeg i det hele tatt å skrive dette innlegget?   Den optimistiske meg tror at jeg kanskje 
kan bringe noen argumenter til torgs som kan bidra til stoppe en, etter min forståelse, 
uhensiktsmessig og kostbar gigantutbygging.  Den pessimistiske meg frykter jo at de besluttende 
allerede har tatt på seg tunnel synet sitt, både bokstavelig og i overført betydning.   
Tunnelsynet har, som tør være kjent, tidligere ført til at: 

 Vestfold er blitt et tunnelfylke i og med E18-utbygningen med ras både i og ved tunnelene og
tidkrevende oppgraderinger og forsinkelser samt dyrt vedlikehold.

 Hogsneshølet (Frodeåstunnelen) ble trumfet igjennom, men man erfarte mye mindre trafikk
(les nytte) enn forventet.

 Den flotte jernbanetunnelen gjennom Frodeåsen kan muligens ikke brukes i det nye
jernbaneopplegget.

 Usikkerheten med en senketunnel er betydelig med de spesielle grunnforholdene i kanalen.
Det gir spennende oppgaver for utbygger og entreprenørene, men det kan bli en dyr lek for
bilistenes penger.

 Hva vil skje med senketunellen hvis Grønnlandsisen smelter og havnivået stiger med 7 m? Og
hva hvis isen i Antarktis begynner å smelte?

Et bedre alternativ 
Hvis man virkelig ønsker å forbedre trafikkforholdene for trafikken fra Nøtterøy, er en prioritering av 
omkjøringsveien en billig løsning, men det gir selvfølgelig mindre spennende oppgaver for 
utbyggerne.  Legg inn et planfritt kryss på Kilen og fjern rundkjøringene som bare fungerer som 
propper i og med at bilistene i praksis fyller opp rundkjøringene i rushtidene. Et rundskriv fra 
veimyndighetene for noen år siden instruerte de lokale veikontorene om å unngå rundkjøringer i 
hovedveiene. Bakgrunnen er at hovedveien må prioriteres og skal ikke måtte vike for sideveiene.   En 
ny parallell klaffebro over Kanalen er et forslag, men det burde ikke være nødvendig. Ser man på 
trafikken fra Nøtterøy er det i hovedsak Smidsrødveien og Kirkeveien med en fil hver som skal krysse 
Kanalen. De som kommer fra Kaldnes har fått gangbroen og får benytte den.   Snart er både Scanrope 
og Agility Tønsberg historie og kanalbroen kan sveises fast for godt. De turistene som har for store 
båter og DS Kysten, kan segle Vestfjorden. 



Konklusjon 
Stopp bruken av 5 til 10 milliarder av bilistenes penger til et gigantisk prestisjeprosjekt som faktisk 
reduserer veikapasiteten for majoriteten av bilistene!   Det er en skam ikke å snu i tide! 

Erik H. Helle 
Sivilingeniør  
Borgheim 09.02.2018 



Tønsberg 8. feb. 2018 

VIL VÅRE VEI- OG BANEVALG IDAG VÆRE AVGJØRENDE FOR HVOR VI SKAL BO OM HUNDRE ÅR? 

For å bygge vei og tog kreves mye planlegging. I noen tilfelle er geografi og miljø av en slik art at det er relativt enkelt å 

stake ut en kurs fra A til B, mens andre ganger er oppgavene mer komplekse. Tønsberg by med sitt omliggende 

naturmangfold viser seg å være mer av det sistnevnte. Miljøsoner, vernesoner, fjell, skog, matjord, kanal, fjord og øyer 

gjør denne moderne og pulserende middelalderbyen til kanskje noe av det mest krevende vi kan finne i Norge når det 

kommer til utbygging av kollektivtransport. At vi nå har fått en tog-tunnel gjennom Frodeåsen som kanskje er bortkastet, 

beskriver vel hvor forsiktig vi bør gå frem. 

I dag, 137 år siden sist jernbanen ble rullet ut gjennom Vestfold, kan vi undre oss over hvilket tidsperspektiv vi nå skal 

planlegge for? -50 år, 75, 100, eller mer? Hvem skal delta i slike viktige diskusjoner? Har vi en fremgangsmåte som belyser 

alle gode muligheter, fremtidssenarioer og ideer? Samarbeider alle berørte og engasjerte parter godt? 

Når et såpass komplekst og sammensatt prosjekt ønskes gjennomført må vi legge alle kluter til får å skape en så god 

løsning som overhode er mulig. Dette gjelder ikke neste valg! 

For innbyggerne, i Tønsberg og ikke minst i områdene rundt byen, tror jeg dette handler mest om hvor lang tid de vil 

bruke på å stå klar på perrongen til NSB. Selv om Tønsberg by vil vokse, mener jeg det vil være vel så viktig at stasjonen er 

like raskt tilgjengelig for de som bor og vil bo i de stadig mer utbyggede utkantstrøk. Et annet spørsmål er balansen 

mellom bil, buss og ny transportteknologi. Vil parkeringsbehovet reduseres med selvgående personbiler og busser som 

henter deg og setter deg av ved f.eks. jernbanestasjonen? Uansett er det mye som tilsier at med den forventede 

befolkningsveksten i regionen vil et sentralt stasjonsområde, enten i Tønsberg eller på Korten/Frodeåsen, bli i overkant 

travelt og inneklemt hva angår tog, buss, bil, mennesker og nevnte geografiske og miljømessige forhold. Med de 

sentrumsnære forslag som til nå foreligger vil nok mange få rask tilgang til toget men antagelig vil langt flere bruke 

forholdsvis lengre tid på å nå sin ventende kupe.  

Ved utbygging av bane og vei i Tønsbergregionen, (Tjøme, Nøtterøy, Re, Andebu, Stokke, Sem, Vear, Barkåker og 

Tolvsrød) bør vi kanskje se dette i et lengre og større perspektiv enn å ha hovedfokus på butikker i Tønsberg sentrum. Vi 

må forsøke å se fremover mot 2050 eller kanskje helt frem til 2100. Med den planlagte utbyggingen i Tønsberg som bare i 

dag foreligger vil antagelig grensen være nådd. Kan de sårbare områdene på Kilen, i byfjorden, de historiske og grønne 

områdene på og rundt Slottsfjellet, Jarlsberg Hovedgård, Haugar, Frodeåsen og Vestskogen tåle en ytterligere 

bebyggelse. Derfor må vi ta valg som er mer miljøriktige enn hva mange tror på i dag. Et så omfattende prosjekt som en 

jernbaneplassering, med dens 100-årsperspektiv vil kreve at dagens politikere og utbyggere kan se med sine oldebarn 

øyne. - Og det eneste sikre vi kan si om fremtiden er at vi kommer til å bli grønnere. - Alle sammen! 

________________________ 

KORTTENKT PÅ KORTEN? 

Miljø- og trafikkavviklings-messig mener jeg en stasjon i Korten-området vil bli for lite fremtidsrettet. Om få år kan Kjelle 

og Korten-området bli et kaospunkt hvor bil og bane blokkerer innfarten til Tønsberg, Slagen (Frodeåstunnelen) og øyene. 

Slik jeg ser det tyder mye på at morgendagens politikere vil finne det areal- og miljømessig gunstigere å bygge boliger i 

drabantområdene, Tolvsrød, Barkåker, Eik, Sem, Re, Stokke, Vear, Andebu og kanskje også på Nøtterøy. I det bildet kan 

jernbanen få en ganske annen sentral plassering. 

Etter at jeg utover våren 2017 deltok på Vegvesenets fire arbeidsmøter på Nøtterøy, ang. fastlandsforbindelsen, gikk det 

etter hvert opp for meg at her kan det finnes en vinn, vinn, vinn-løsning. En løsning som får flest mulig mennesker raskt til 

stasjonen, biler raskest mulig ut til E-18, og hvor matjord, Ramsar-områdene og de historiske områder skjermes, trafikken 

føres ut av byen og trafikken på kanalbroen, på Teie og i Kaldnes-området reduseres deretter, -og ikke minst toget fra 

Skien til Oslo sparer tid.  



______________________ 

ET VIKTIG KNUTEPUNKT. 

Det er den planlagte tunnelen under Vestskogen fra Kolberg ut til Kaldnes og videre over eller under Vestfjorden til Vear 

og Smørberg som får det til å lysne. Det er da idéen om en tunnel fra Kaldnes under kanalen og inn til Stensarmen 

kommer. Denne veibiten vil ikke bare gi Nøtterøy en ny forbindelse med fastlandet men vi vil få en ny og fullstendig 

ringvei: Jarlsberg, Korten, Frodeåstunnelen, Kilen, Stensarmen, Kaldnes, Vear og frem til Jarlsberg igjen. 

Plutselig er Jarlsberg et sentralt område. Alle veiene fra Tønsbergs omland går til Jarlsberg. - Fra Tjøme, Nøtterøy, Stokke, 

Sem, Andebu, Re og Slagen gjennom Frodeåstunnelen. 

Da kommer neste idé. Kan vi bygge/legge forholdene til rette for T-bane på det gamle sporet fra Stokke til Jarlsberg og 

videre til Tønsberg igjennom den gamle sløyfen og ut til Barkåker. Et relativt rimelig prosjekt. Perronger på Sem, 

legevakten/Korten, sykehuset (Vestfolds største arbeidsplass), Farmandstredet, Statens Park og Barkåker? På sikt kan 

sporet forlenges til Bakkenteigen. 

Neste trinn kan være å bygge T-bane fra Jarlsberg stasjon med første stoppested på Vear og videre parallelt med 

Vestfjordforbindelsen over til Kaldnes, Ørsnes og Stensarmen. (Dette må det legges til rette for når bil-bro/tunnel bygges 

mellom Vear og Kaldnes). Ved å la T-banen gå videre fra Stensarmen under sentrum, under sykehuset og komme opp i 

dagen på Heimdal og videre helt ut til Tolvsrød, vil mange innbyggere få en rask og miljømessig god transport til både by 

og NSB. Stoppested under Gunnarsbø, under Haugar (med utgang Torvet og Kremmerhuset) og ikke minst under 

sykehuset som kan få stoppested for begge T-baner. 

Ved å la nord/sør-gående jernbane passere mellom flystripen på Jarlsberg og Hovedgården og videre i rett linje mot 

Jarlsberg Stasjon (ved travbanen) vil jernbanen gå absolutt raskeste vei. Setter man linjen på påler vil man miste minst 

mulig matjord og vil være en rimelig måte å bygge bane på sier eksperter. Dessuten ved å legge jernbanen på innsiden av 

Gullkrona vil toglinjene være mindre sårbare for oversvømmelse ved stigende vannstand. I tillegg vil dette linjevalget 

være gunstigere for fuglelivet på jordene rundt Byfjorden. 

Jarlsberg stasjonsområde vil også kunne bli en hovedbusstasjon og vil også kunne ha plass til å oppbevare busser på 

nattestid. 

Slik jeg ser det vil det av flere grunner, først og fremst bruk av matjord og Ramsarhensyn ikke være aktuelt å bygge 

næring og boliger i det tenkte stasjonsområdet på Jarlsberg. Togstasjon, T-banestasjon, busstasjon, veikryss og 

bilparkering vil antagelig ta det som er tilgjengelig av areal.  

Jarlsberg som knutepunkt er et mer oversiktlig alternativ i forhold til Korten, Kjelle eller Tønsberg sentrum. Her kan 

trafikken styres raskt til bane, hovedvei, lokalsamfunn, by og øyer raskt og trygt uten vesentlige miljømessige 

konsekvenser. 

Jernbanen, Frodeåstunnelen, Vestfjordforbindelsen, den gamle togsløyfen, et stadig mer fortettet sentrum, miljøhensyn, 

historiske hensyn, sammenslåing med Vear og Re, og ikke minst det regionale ansvaret i forhold til innlandet vil gjøre 

Jarlsberg til 

ET SENTRUM FOR KOMMUNIKASJON! 

Carl Fredrik Normann 



Fra: Marina Holm Øderud <marinaholm@live.no> 
Sendt: 9. februar 2018 13:38
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ny fastlandsforbindelse.

Ta til fornuften, stikk finger’n i jorda å tenk fremtid for kommende generasjoner, IKKE 

ødelegg den for arvesølvet vårt. Vestfjordforbindelsen er framtiden for Færder sin befolkning 

og sommergjester.  

Husk et vedtak står til et nytt vedtak blir fattet...  

Mvh 

Marina S Holm Øderud 

Sendt fra min iPhone 



Innspill fra eier av Bekkeveien 1. 

Har deltatt på de fleste møtene når det gjelder denne saken. Har prøvd å få noen svar på om 

Bekkeveien 1 må rives eller at den blir stående, har ikke fått noe klart svar på dette så derfor vil jeg 

sette opp noen krav. 

Hvis eiendom skal bli stående så ser jeg av videoen at man ikke får innkjøring til Bekkeveien, det vil si 

at dobbelt garasjen som går ut i Bekkeveien blir revet, da ønsker jeg at man legger en ny garasje med 

utkjøring til Kornveien som er en privat vei i dag. Her er det en usikkerhet om eieren av veien godtar 

dette. Det blir en oppgave Statens vegvesen må ta seg av. Utgang fra selv huset må også gå ut i 

Kornveien med opparbeide nytt inngang parti til veien. Videre regner jeg med at det vil bli foretatt 

målinger av støy, vibrasjons, forurensings både før og etter ferdigstilt vei. Krever også at man tar 

grunnundersøkelse i hele området før man setter i gang. For jeg vet at grunnen er meget dårlig her, 

består for det meste av blåleire som Norconsult rapport til Nøtterøy kommune slår fast at man må 

gjøre grundig undersøkelser. 

Vi regner som en selvfølge at det sette opp støyskjermer for å oppnå de kvar som stilles til støy i 

bolighus. Forventer også at man får erstatning for verdiforringelse på eiendom grunnet slike tiltak. 

Det vil bli et stort sår i et villa strøk med 2-3 meter høye støyskjermer på begge sider langs hele 

Bekkeveien, men det regner jeg med at man har tatt med i betraktningen da man valgt Bekkeveien, 

det ser ikke slik ut når man ser på den flotte videoen som Statens vegvesen har lagt ut, der er det 

ingen støyskjermer bare grønn sletter og pene trær, alle husene ligger et stykke fra veien, så 

spørsmålet som jeg har prøvd å få svar på er hvor bred veien blir. Har ikke fått noe svar ennå. 

Jeg krever også at man kommer med hvilket ÅDT av trafikkmengde det blir i Bekkeveien, etter de 

dokumenter jeg har sett varier de fra 4000 (Norconsult) til 7000 (Rambøll) diff. på 75 % ikke særlig 

og bli klok av, man snakker her om trafikkmengde med høyt støynivå, og det som er mye verre er 

risting i bakken. I dag, hvis en større traktor kjører gjennom Bekkeveien kjenner man veldig godt 

dette i grunnen, huset rister. 

Det er ganske utrolig at man kan dele et stort etablert villastrøk som er sammenhengene fra Teie 

torv til Øhrebekken i to på denne måten for å få en bilfri gate i Tønsberg. Har mistet tilliten til 

politikerne på Nøtterøy som ikke har noen menig i denne sak som angår så mange av deres 

innbygger på Nøtterøy. De har ikke en gang satt seg inn i om det kan finnes andre og mer 

miljøvennlig og økonomiske løsninger, man bruker det samme underlaget som ble lagt frem i 2003 

denne løsningen ble forkastet ved folkeavstemningen. Hadde håpet på et mer helhetlig gjennom 

arbeidet forslag denne gangen.  

Et forslag til en bedre løsning er å bruke Tandstadveien som Statens vegvesen har lagt innspill, se 

vedlagte brev. 

Mvh 

Svein Corneliussen 

Vedlegg: Brev fra SVV til kommunen og fylket. 



















                                                                                                                          Teie 8.2.2018 

 

Innspill fra interessenter og beboere på Teie. 

 

Bruk av Bekkeveien/Tandstadveien som tverrforbindelse.  

 

 

Sett i historisk perspektiv så vet vi på Teie når Bekkeveien ble valgt som tverrforbindelse. 

Kommunen la i 2003 frem en ny fastlandsforbindelse med Bekkeveien som tverrforbindelse. 

Vi vet alle hvordan det gikk. Resultatet ble et katastrofevalg for mange ledene partier, både 

på Nøtterøy og i Tønsberg. Folket hadde talt, og de sa NEI! Vi fatter derfor ikke hvorfor den 

samme løsningen har kommet seg på bordet igjen. Hvordan er det mulig å ta frem et gammelt 

prosjekt som ved folkeavstemming ble forkastet? 

Forskjellen fra den gangen og nå er at politikerne kjører en høringsuttalelse, slik at de unngår 

folkeavstemming. For en folkeavstemming vil politikerne ikke ha! 

 

 

For at vi skal kunne ha noen meninger om de 2 alternativene har vi lest både KVU og KS1. 

Det er interessant lesning, med mange hull, feil og mangler. De 2 gjenstående alternativene 

viser at KVU ikke burde vært godkjent, da KS1 (Kvalitets ansvarlig Metier og Møreforsking 

Molde)satt igjen med så mange og til dels uklare svar at man kan virkelig lure på hva som har 

skjedd i denne rotete prosessen. 

 

 

Her er noen sitater fra rapporten:  

 

1)”Problemstilling og rammer for utredningen 

Organisering, styring og involvering av interessenter synes tilfredsstillende. 

EKS mener at KVU-arbeidet i større grad burde fulgt Finansdepartementet sine retningslinjer 

og rammeverk for utarbeidelse av KVU enn etatsspesifikke håndbøker etc. 

EKS mener at KVUen har utelatt en drøfting, dokumentering og konkretisering av 

problemstillingen og hva som er det prosjektutløsende behov. F.eks. er det ikke drøftet og 

dokumentert hva som egentlig er behovet i forhold til overbelastet vegnett, dårlig 

fremkommelighet for kollektivtrafikk, belastning av bymiljø og sårbar forbindelse mellom 

Nøtterøy og fastlandet. Det er følgelig i for litengrad forsøkt å skille mellom ønsker og reelle 

behov. 

Det er i KVUen foretatt en geografisk avgrensning av tiltaket til kommunene Tønsberg, 

Nøtterøy, Stokke og Tjøme uten at det er drøftet og utledet. KVUen bruker Tønsbergregionen 

som begrep, men det er ikke foretatt en spesifikk avgrensning knyttet til hva dette innebærer, 

sett i forhold til de behov som er identifisert og de mål som er satt for tiltaket. Begrepet 

Tønsbergregion gir dermed et noe uklart og svakt fundament for utredningen. For å 

tydeliggjøre hva tiltaket dreier seg om, foretrekker EKS å benevne det som en bypakke for 

Tønsberg med nærmeste omland. Dette er forankret i signaler fra oppdragsgiverne, 

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. 

EKS vurderer videre at tidskritikaliteten er relativt moderat. 

Det er behov for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner under eventuelle stenginger av 

Kanalbrua samt et ønske om en miljøvennlig trafikkavvikling. EKS kan ikke se at beredskap 

er dokumentert i slik grad at det kan tjene som et prosjektutløsende behov. Behovet for en 

miljøvennlig trafikkavvikling langs de linjer som er berørt i KVUen, er også svakt 

dokumentert. 



 

 

 

2)Overordnet strategidokument 

EKS mener at det ikke er dokumentert i hvilken grad samfunnsmålet bidrar med eventuell 

nytte eller verdiskapning for samfunnet. Samfunnsmålet, som bærer mer preg av å være tuftet 

på ønsker enn behov, er for generelt formulert. Det kunne vært benyttet på ethvert tiltak for et 

utvidet transportsystem i et by område. 

Trafikanter med personbil som er en viktig primærinteressent i forhold til nytt 

transportsystem basert på veg utbygging, er utelatt. EKS anbefaler at denne viktige 

interessentgruppen tydeliggjøres og inkluderes i videre planarbeid. 

Samlet vurderer EKS kravkapittelet som noe mangelfullt. 

 

 

3)Mulighetsstudie 

Mulighetsstudien fremstår mer som en samling av ulike mindre og større tiltak som drøftes 

og vurderes til dels hver for seg. EKS mener derfor at mulighetsstudien i KVUen er 

mangelfull og gir ikke svar på eller innsikt i hvilke konsepter som er relevante for videre 

analyse. For å bøte på dette har EKS i begynnelsen av sin alternativanalyse inkludert en 

mulighetsstudie/grovsiling. 

 

4)Prosjektets alternativanalyse 

En svakhet med KVUen er at effektmål/krav, viktige behov, prissatte effekter og ikke-

prissatte effekter vurderes separat og uten en skikkelig drøfting om disse overlapper 

hverandre. EKS mener at det er betydelig overlapp. 

Den viktige tabellen på side 57 i KVUen «Rangering av konsepter» fremstår som meget 

uoversiktlig og lite egnet for å konkludere når det gjelder konseptvalget.  

EKS har fortsatt vanskeligheter med å forstå hvordan den totale rangeringen er utledet.” 

 

Når vi leser rapportene fra KS1 kan en stille seg spørsmål ved kvaliteten på hele KVU. Dette 

vil, tror vi, gjenspeile seg i alle videre utredninger som gjøres, som KS1(Møreforsk) hevder 

er oppbygd på et meget dårlig faktagrunnlag. Det meste er basert på ønsker og ikke et reelt 

behov. 

 

Når det gjelder tverrforbindelse i Bekkeveien/Eikeveien- Kolberg som vi blir direkte og 

indirekte berørt av, har vi de siste 3 årene bla. stilt spørsmål om hvorfor ikke Tandstadveien 

er et bedre alternativ som tverrforbindelse. Vi har bedt om en konsekvensutredning. En 

utredning på lik linje med den som er gjort av Norconsult 3.6.2014 for Nøtterøy Kommune 

på kommuneplannivå. Her er både ikke prissatte konsekvenser og prissatte konsekvenser lagt 

inn i en tabell for å kunne se hvilken løsning som er den beste. Den gangen stod det bare 

mellom innslag ved Håndverkssentret og Bekkeveien, den gangen ble Håndverksenteret 

valgt. I ettertid ble det plutselig hevdet at grunnforholdene var litt vanskelig rundt 

håndverksenteret og da skulle Bekkeveien igjen benyttes som tverrforbindelse.  Norconsult la 

vekt på at grunnforholdene ved Håndverksenteret er utsatt for marine 

løsemasseavsetninger(Blåleire) dvs. ustabile grunnforhold. Det samme hevder de om  

Bekkeveien. Altså ingen forskjell! 

 

 



Dette er velkjent for oss som har bodd i området i mange år. Når kommunen skulle legge nye 

kloakk og vannledninger måtte de forstøtte ved hvert «spadetak» som ble satt i Bekkeveien, 

det samme problemet dukket opp langs sykkelstien i Smidsrødveien. 

Vi har lett etter rapporter på utredning av grunnforholdene i Bekkeveien men finner ikke 

noen. Vi har bedt om svar på hvorfor Bekkeveien er et bedre alternativ enn Håndverksenteret, 

men får ikke noe godt svar. 

 

 

I innkjøring fra Smidsrødveien til Bekkeveien er det gravd ned en ekspansjonstank for 

overvann fra Teie området.  Denne tanken har medført «heving» av både Bekkeveien og 

Smidsrødveien. Det betyr at ved store nedbørsmengder blir vannet ledet fra veien og ned i 

hus (kjellere)på sørsiden av Bekkeveien. Senest i fjor sommer ble Bekkeveien 1 og 3, 

Kløverveien 1,2,3og 5 og Åkerveien berørt med store vannskader i samtlige kjellere. 

Tidligere år har flere av de samme ovennevnte husene hatt vann i kjelleren. 

Det er også lagt ca. 10 kummer med kumlokk de første 30 meterne inn i Bekkeveien.  

Ved mye nedbør er det ikke uvanlig at enkelte av disse lokkene spretter opp og skaper 

trafikkfarlige situasjoner. Kommunen er stadig innom for å spyle i kummene, mulig fordi 

jordet til Fossas fører med seg mye overvann med slam. 

Bekkeveien hadde før i tiden en åpen bekk langs sørsiden av veien, hvor den ble ledet videre 

under Smidsrødveien i et stort rør, ned på jordet og ut i sjøen.  I dag er fortsatt «bekken» på 

sørsiden av Bekkeveien men stopper i enden, da Smidsrødveien er for høy til at vannet kan 

renne over veien. Blåleiregrunnen i området tar ikke imot vann og resulterer i 

oversvømmelser. 

På bakgrunn av utfordringer rundt Bekkeveien krever vi en konsekvensutredning av både 

Tandstadveien og Bekkeveien hvor både prissatte og ikke prissatte konsekvenser skal taes 

med i vurdering av tverrforbindelse. Vi mener dette er et minstekrav når vi ser hvordan man 

har behandlet alle andre prosjekter i Bypakken. 

 

 

Vi kan nevne følgende punkter som taler i fordel for bruk av Tandstadveien  

1)Tandstadveien er en fylkesvei, med gang/sykkel sti helt fra Smidsrødveien til Kirkeveien 

null kostnad og ta i bruk.  

2)Jordbruk er ikke berørt, miljø blir spart da det er kun ett hus som ligger i nærheten og kan 

lett skjermes for støy. 

3)Det er 60 km hastighet frem til første avkjørsel mot Kirkeveien, deretter 50 km resten av 

veien og forkjørsvei hele veien. 

4)Ingen hus må rives 

5) Minimalt med støyskjermer ved bebyggelse i Tandstadveien  

6)Skolevei og generell trivsel til å ferdes i området for barn og unge vil bestå på nedre Teie. 

7)Total besparelse for veipakken minst 150 millioner. 

 

Utfordringer knyttet til Bekkeveien som tverrforbindelse; 

1)Bekkeveien må bygges om. Nytt rør, spunting, voll med høye støyskjermer mm 

2)Ny sykkelbro 6 meter høy /evt ny sykkelsti(betyr riving av 2 hus til) 

3)Riving av 4 eneboliger og en 4-manns bolig. Dette pga ingen innkjøring til eiendommene        

fra Bekkeveien. 

4)Trafokiosk må flyttes 

5)Telefonisentral må evt flyttes? 

6) I Eikeveien er det 5 eneboliger som må rives ut fra det vi ser på filmen. Videre vil også 

Glitre sitt garasjeanlegg gå med og 2 hus i Øgårdsveien. 



7) Store verdiforringelser på mange eiendommer. 

8) Ødelagt skolevei for mange barn + fare for liv og helse for skolebarna i byggeperioden! 

 

 

Ser vi på dette ut ifra en økonomisk synsvinkel blir det en tydelig forskjell på 

Tandstadveien/Bekkeveien, vi snakker om minst 150 millioner.  

Dette har også SVV påpekt i sitt brev datert 9.2.2015 til Nøtterøy kommune(kopi 

Fylkesmannen og Vestfold Fylkeskommune), og brev datert 7.1.2016 til Vestfold fylke. Har 

lagt ved disse brevene som vedlegg til dette innspillet. 

Argumentene som er brukt for Bekkeveien er at den vil fange opp en større andel biler uten at 

det blir benyttet andre tverrforbindelser. 

Videre har Rambøll i sitt notat utredet trafikkflyten mot Teie torv uten at de vet hvilken 

løsning Teie vil få. De trenger Divi-analysen og den er ikke ferdig. Dette er grovt uansvarlig 

og vi ser med dette at kommunen følger den samme linjen som i KVU´en, der det florerer av 

feil og mangler. 

Når det gjelder tverrforbindelser er det kun en vei som kan benyttes og det er Skarphagaveien 

som ligger 200 meter nord for Tandstadveien. Denne veien er kronglete og har mange 

kryssende småveier. 150 m fra Kirkeveien må man opp en ganske bratt bakke som igjen går 

ned til Kirkeveien med store problemer med å komme ut på veien. Pr dags dato ligger også 

Herstad skole ved denne veien. Derfor vil økt trafikk her utgjøre fare for skoleelever. 

Det hevdes videre at man må utvide Tandstadveien og fra Kirkeveien(Elgestad)til Kolberg 

pga økt trafikk.  Dette er litt uklart for oss. Ifølge SSV skal det settes inn tiltak til H6 standard 

når ÅDT >12000 på veien, og i følge notatet fra Rambøll er ÅDT på Kirkeveien i 2016 

 14000(den var i 2013, 12000) Dette betyr en økning. Begge disse ÅDT viser at Kirkeveien 

burde vært oppgradert allerede i 2013. Hverken SVV eller kommunen kan fremlegge noen 

utredning på dette. Vi går derfor utifra at dette ikke er gjort. Det betyr igjen at både 

kommunen og SSV ikke har gjort jobben sin. Med de 2 alternativene som er lagt frem vil det 

naturlig nok stimulere til økt vekst i biltrafikken og Kirkeveien vil få store deler av denne. 

Det vil være bedre både økonomisk og trafikkmessig å oppgradere en vei istedenfor to, dvs. 

oppgradere Kirkeveien til H6 og la den gå rett inn ved Kolberg, kun med en rundkjøring ved 

Kolbergveien.  Dette vil få en fin flyt inn i tunnelen. Hvis man ikke bruker denne løsningen 

vil man måtte oppgradere både Smidsrødveien som i 2016 hadde en ÅDT på 12000 og 

Kirkeveien som nevnt tidligere hadde i 2016 ÅDT på 14000. Grunnen er at det vil ikke 

redusere trafikk fra Tandstadveien krysset og inn til Bekkeveien, tvert imot vil den øke med 

tanke på de utbyggingene som er planlagt og i gang på Husøy. Tar vi med Medusa-tomten, 

Hjemseng og videre utover ved Bjønnes/Torød vil disse øke trafikken ytterligere i de 

nærmeste årene. 

 

 

Spørsmålet er nå om SVV ser bort fra disse kravene som stilles når man overgår ÅDT> 

12000. Med hensyn til trafikksikkerheten er ikke dette bra og vi mener liv og helse skal settes 

først. 

Med dette innspillet har vi belyst de til dels dårlig varierende argumentene som er brukt mot å 

bruke Tandstadveien, både fra et miljø og samfunnsøkonomisk synspunkt. 

Dessverre har vi ikke de ressurser som både kommune og fylket besitter, men vi mener 

allikevel at vi har lagt frem en del nye argumenter som vi forventer blir tatt med i den totale 

vurderingen. 

 

Våre synspunkter på Fastlandsforbindelsen; 



 

Ser av dagens Tønsbergs Blad at Petter Berg utaler følgende: 

”BETENKELIG: Ordfører Petter Berg (H) i Tønsberg synes det er betenkelig at rapporten 

om lokale og regionale effekter av ny fastlandsforbindelse kommer sent i høringsprosessen.”  

Dette er ganske underlig, på siste møte OSG avholdt(vi var selv til stede) satte de 

høringsfristen så kort som mulig ved hjelp av ordfører Roar Jonstang og Petter Berg som 

presset på, enda de ble informert om at denne og flere andre utredninger ville komme i slutten 

av høringsperioden. Når man nå synes dette er betenkelig er det jo rart da Petter Berg var den 

som har satt denne høringen i hastverkets tegn, eller som han sa: ”Vi må ikke miste noe tid 

nå, det må være fremdrift.” Må si at denne måten og «fremskynde prosesser» og velge den 

«raskeste løsning» har vært gjenganger på alle de Bypakke møtene vi har vært på. Det virker 

som om politikeren har så dårlig tid at de ikke vil ha noen argumenter inn fra sidelinjen som 

kan stoppe fremdriften. 

 Et eksempel fra det samme OSG møtet; Statens vegvesen la frem de 2 alternativene 16730 

og 11500 og sa at de hadde fjernet gang og sykkel i tunnel løsningen(16730) da den ble 

meget kostbar (300-400 mil) da reagerte fylke med å spørre; «hvor ble det av miljø/trafikk 

perspektivet?» Det ble pause, så snakket noen sammen deretter ble det plutselig løsning med 

en gang/sykkelbro et eller annet sted inn mot byen. Budsjett ca.200 mill! Dette er ikke mye 

gjennom tenkt, det brydde ingen seg om, problemet løst!  

Statens vegvesen la også frem løsning 16730 og 11500 og konklusjon til SVV var meget klar 

de anbefalte 11500 da den ga en god løsning både når det gjaldt økonomi og på ikke prissatte 

konsekvenser. Da ble Petter Berg meget oppbrakt og tok til orde for at tunnel var den beste 

løsningen, men Vegvesen sto på sitt. Petter Berg kunne ikke skjønne at spuntløsingen ville 

skjemme byfjorden. Nok en gang viser politikerne sine suverene kompetanse på kompliserte 

veiutbygginger og de vet bedre enn alle andre. Vi kan ikke unngå å stille oss spørsmålet; 

hvorfor priser de SVV for deres kompetanse, men når det ikke stemmer med deres egne 

planer er det feil???  Uprofesjonelt og kritikkverdig! 

 

 

Næringslivet i Færder er avhengig av å få varer til og fra Færder. Den tankegangen virker 

totalt fraværende når en ser på tunnelalternativet. Først skal man kjøre inn i en tunnel ved 

Kolberg som fort går over i en motbakke dvs 2,31 % stigning deretter begynner den å falle -

1,4 % ned til rundkjøringen på Kaldnes. Fra Kaldnes går man inn i tunnelen under fjorden, 

hvor tunnelen faller med -5,00 % for så igjen å stige til 5,00 %, for så tilslutt gå opp til 

6,00%.(Ikke lovelig i følge EU, grensen er 5 %) Vi har snakket med flere på Færder som 

kjører store trailere til og fra øyene. Med hyppige passeringer pr. døgn ser de ingen annen 

løsning enn å kjøre kanalbrua. Bare økt drivstoff er en betydelig kostnad for dem ved tunnel 

og derfor ikke et alternativ. 

Det er snart ikke bedrifter igjen i Færder og som Norconsult sier i sin utredning om Teie;  

”Nøtterøy er en del av et felles arbeids- og boligmarked i Tønsbergregionen, og den 

kommunen i Vestfold med høyest andel arbeidstakere som pendler ut av kommunen. 

Nøtterøy kommune har i gjeldende kommuneplan mål om å være en 

entreprenørskapskommune og øke egendekningen av arbeidsplasser, å stimulere til vekst i 

eksisterende bedrifter så vel som til livskraftige nyetableringer.”  

Det er ikke lett og se noe av dette i praksis. 

Man ønsker videre at denne fastlandsforbindelsen skal være robust. Vi ser en del utfordringer 

ved tunnelløsningen. Den er veldig sårbar når det gjelder ulykker i eller ved rundkjøringen i 

Kjellerkrysset. Det vil oppstå lange køer i hele denne trafikkmaskinen som skal håndtere en 

ÅDT på ca. 30- 40000 biler eller mer. Den vil også i verste fall stoppe hele trafikken fra 

Nøtterøy, Tønsberg og Slagendalen som kommer gjennom Frodåstunnelen, i tillegg til all 



trafikken som skal inn og ut av byen. Tunnelalternativet vil også by på avfallshåndtering som 

stein fra Kolberg-Kaldnes og ca.1,4 millioner kubikk av forurenset havbunnmasse som må 

håndteres. Ved graving av et 200 meter bredt belte, 10 meter ned i havbunnen vil muligheter 

for både setningsskader på Slottsfjellet og områdene rundt bli en realitet. Muligheter for å 

treffe på fornminner er også en realistisk utfordring. Slik vi ser det vil ikke tunnelalternativet 

oppfylle de ønskene politikerne vil ha og SVV sier selv at tunnelløsningen vil by på store 

utfordringer. 

 

Vi har på best mulig måte forsøkt å komme med veldokumenterte innspill som vi mener er 

fullt ut gjennomførbare hvis man er villig å se løsninger fra flere enn bare en side dvs. være 

mer løsnings orientert. Vi opplever både SVV og spesielt kommunen med ordfører Jonstang i 

spissen som svært lite mottagelig for andre synspunkter enn sine egne. Ordføreren i Færder 

må begynne å lytte til øyfolket og slutte å dilte etter Tønsberg. Vi mener at en 

folkeavstemming er det eneste rette vedr denne saken og hvis ordføreren er så skråsikker i sin 

sak burde det være uproblematisk. 

Vi mener uansett at vi har brakt argumenter på bordet som rettferdiggjør en grundig 

utredning(konsekvensutredning) av Bekkeveien/ Tandstadveien på nytt, både fra en 

økonomisk og miljømessig synsvinkel. Dette har SVV både skrevet og lovet muntlig på 

folkemøtet februar 2017. Vi ønsker ingen av de 2 alternativene som ligger på bordet. Men må 

vi velge mellom pest eller kolera blir det Smørberg. 

 

 

På vegne av interessenter og beboere på Teie(Bekkeveien, Kløverveien, Kornveien og 

 Eikeveien) 

Mvh 

Svein Corneliussen  

 

Vedlegg: 

Brev fra SVV til Nøtterøy kommune 

Brev fra SVV til Fylkeskommune  

Brev svar fra OSG på våre spørsmål datert 25.10.2015. 

Underskrifts lister fra oss i det berørte området. 









Fra: Håvard Tombre Aas <hta73@hotmail.com> 
Sendt: 9. februar 2018 14:28
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Jeg ønsker ingen av alternativene.  

Den beste løsningen er (eventuelt) ny kanalbro og nytt kjørefelt til Kilen og derfra videre til 

Frodeåstunnellen. 

Hilsen 

Håvard Tombre Aas 



Fra: Steinar Helgerud <steinar@helgerud.net> 
Sendt: 9. februar 2018 14:43 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme - innspill 
 

Etter å ha vurdert de to alternativene til ny fastlandsforbindelse er min mening at det beste og 

fornuftigste alternativet er: 

 

alternativ 1 hengebro Ramberg-Smørberg 
 

Vi har hatt hytte på Tjøme fra 1972. 

 

Sendt fra min iPad 

Steinar Helgerud 

47 900 54530 

steinar@helgerud.net 

mailto:steinar@helgerud.net
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9. februar 2018

Vestfold Fylkeskommune 

Pb 2163 

3103 Tønsberg 

E-post: firmapost@vfk.no

Høringsuttalelse om ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
På vegne av beboere i Vearåsen sender vi med dette innspill til høring om fastlandsforbindelsen til 
Nøtterøy og Tjøme. Vearåsen velforening vil ikke sende et høringsinnspill etter at styret valgte å 
trekke sitt høringsinnspill som anbefalte en bru.  

Vearåsen ligger syd på Vear. Vi blir ikke direkte berørt av de fysiske inngrep ved en bro mellom 
Ramberg og Smørberg. Vi vil også være skjermet fra direkte innsyn mot brua og for trafikkstøy og 
nærhet til den naturlige tilførselsveien mellom E-18 og brua. Imidlertid vil Vearåsen bli indirekte 
berørt både gjennom de effekter fastlandsforbindelsen har for utvikling av vårt boområde, spesielt 
trafikken langs FV 303, vårt nærmiljø og vår tilknytning til Tønsberg og nabokommunene.  

Ved grensejusteringen 1.1.2017 ble Vear en del av Tønsberg kommune. Dette innebar at Vear og 
Hogsnes/Bjelland ble del av samme kommune med et nytt stort potensiale for en positiv utvikling av 
det samlede området, som et godt bo- og nærområde. Valg av fastlandsforbindelse vil bidra til dette. 
Etter vår mening er følgende elementer viktig å få til (i prioritert rekkefølge):  
1. Omlegging av Fv 303 forbi Vear

2. En permanent løsning av Hogsnesbakken

3. Forbedret tilknytning til øvrige deler av vår nærregion (Tønsberg forøvrig, Re og Færder)

Vi mener at en bru mellom Ramberg og Smørberg (alternativ 11500) best vil sikre dette. 

Omlegging av Fv 303 forbi Vear  
Vi er primært bekymret for den økte trafikken på Fv 303 gjennom Vear. Dette er en allerede sterkt 
belastet fylkesvei, med skoler, barnehager, nærbutikk og idrettsanlegg lokalisert langs veien. 
Trafikkveksten vil med stor sannsynlighet øke betydelig i årene som kommer. Ferdigstillelse av 
hotellanlegget på Brunstad, planlagte og ferdig regulerte store boligområder på Vear Syd, Firingen, i 
Melsomvik og i Stokke sentrum nord, har et volum som innebærer en betydelig trafikkvekst langs FV 
303 mellom kommunegrensa til Sandefjord og Jarlsberg. Vi legger da til grunn at både Stokkes 
befolkning og ikke minst Melsomviks befolkning har Tønsberg som det primære bo- og 
arbeidsmarked. Beliggenheten til disse områdene gjør FV 303 den foretrukne og enkleste veien mot 
Tønsberg og Færder. En eventuell ny tunell gjennom Hogsnesåsen vil bidra til at trafikken langs FV 
303 også vil øke, ettersom det fjerning av køen på Jarlsberg inviterer til økt trafikk. En bru vil også 
med stor sannsynlighet ytterligere øke trafikken langs FV 303, men det er grunn til å anta at en del 
som i dag bruker FV 303 fra Sandefjord vil velge E-18 ved en bruløsing, forutsatt at de skal til Færder 
eller Kaldnes. Uavhengig av bru/tunell vil trafikkveksten framover medføre behov for å få fortgang i 
prosessen med å regulere og finansiere en omkjøringsvei for Vear. I kommuneplanen er det 
avmerket en vei fra toppen av den regulerte tunellen gjennom Hogsnesåsen og sør til Bruaåsen. En 
omkjøringsvei vil åpne for at dagens FV 303 kan utvikles til en miljøgate.  
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En permanent løsning av Hogsnesbakken  
Hogsnesbakken er i dag en sterkt belastet vei, hvor gående (også barn), biler og syklende deler en og 
samme gate. Gata har ikke separate felt for fotgjengere/syklister og det er direkte utkjørsel fra 
eiendommer. I rushtiden på morgenen står gjerne trafikken fra Jarlsberg opp hele Hogsnesbakken. 
Det er med andre ord et overmodent behov for å en permanent og tilfredsstillende løsning på for 
Hogsnesbakken. Selv om Hogsnesbakken ligger inne i Bypakka, frykter vi at en tilfredsstillende 
løsning kan bli salderingspost dersom den blir stående «alene», ved at en fastlandsforbindelse 
mellom Kaldnes og Korten velges. Mulige kostnadsoverskridelser som følge av utfordringer ved 
tunnelløsningen kan gi en risiko for at andre deler av Bypakka må utsettes eller termineres. Vi tror at 
en integrert løsning som følger av en bro mellom Ramberg og Smørberg sikrest vil gi en løsning av 
dette problemet som gradvis har blitt større gjennom 40-50 år, og som vil tilta i betydelig grad i 
årene som kommer.  

Løsning på problemstillinger knyttet til Bekkeveien  
Ved valg av alternativ 11500 bør ny vei fra Smørbergrønningen til Bekkeveien senkes ned i terrenget 
så langt som mulig, med et "lokk" over og muligheter for miljøgate oppå. (Liknende utførelse som 
Hortenstunnelen.) Denne avkjørselsveien må komme for beboere som bor syd på Vear.  
Når det gjelder tunnelen inne i fjellet bør det være mulig å lage en stor rundkjøring inne i fjellet 
under Hogsnes – 90 grader på – hvor en vei går ned til Jarlsberg og en i tunnel og kulvert så langt som 
mulig går på vestsiden av Vear mor Bruaåsen (Ny Fv 303). I rapport fra 2012 fremgår det at fjellet er 
av bra kvalitet så vi anser at denne løsningen er mulig å få til. Det er gjennomført tilsvarende 
løsninger blant annet på begge sider av Hardangerbroen. Med et lokk over Bekkeveien vil det være 
mulig å lage utkjørsel fra Myrhavna vest/nord og ut på den nye miljøgaten i Hogsnesbakken slik at de 
har kontakt med Vear. Det vil også være mulig å kjøre og gå på lokket av tunnelen bort til Liaveien, 
samt at det er rom for på-/avkjørsel for Liaveien nord.  

Forbedret tilknytning til våre nærområder  
Vear og Hogsnes/Bjellandåsen ble som en konsekvens av grensejusteringen til Vear et tettsted i 
samme kommune. Tiden er nå inne for å realisere argumentene bak grensejusteringen. Det må 
derfor legges opp til at en tunell gjennom Hogsnesåsen også ivaretar en mulighet for tverrforbindelse 
mellom Vear nærsenter og Hogsnes/Bjelland.  

En tunell mellom Kaldnes og Korten vil ha begrenset påvirkning eller effekt for Vears befolkning. 
Eneste effekten er at beboere på Vear må påregne økt rushtidstrafikk og kø inn og ut av Tønsberg. I 
tillegg vil en tunell innebære at Vear ligger på utsiden av det som avtegner seg som en ringvei 
mellom tettstedene til Tønsberg sentrum.  

En bru mellom Smørberg og Ramberg vil knytte Vear tettere til Tønsberg sentrum. Gå og 
sykkelavstanden vil bortimot halveres, og det gir muligheter for en hurtig kollektivakse med høy 
kapasitet mellom Vear og Tønsberg. I tillegg vil en bru knytte sammen Vear og Teie, begge tettsteder 
til Tønsberg sentrum. En bru vil knytte Vear inn på det som vil få funksjon som en utvidet ringvei 
rundt Tønsberg, med flere hurtige akser inn mot sentrum. En slik løsning vil innebære økt 
attraktivitet for vårt boområde, ettersom det gir beboerne stor valgfrihet uansett tjenestetilbud eller 
arbeidsmarked. For næringslivet på Vear og Jarlsberg vil en bruforbindelse ha positive effekter, særlig 
Jarlsberg handelsområde vil få en strategisk beliggenhet. Et økt tilbud i nærområdet for Vears 
befolkning vil være en positiv gevinst.  
Det må også trekkes frem en mulig kostnadsbesparelse ved at en omkjøringsvei forbi Vear bygges 
parallelt som masser fra en tunell i Hogsnesåsen tas ut.  
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Konklusjon  
De berørte kommuner og/eller OSG må legge inn den planlagte omkjøringsvei mellom Hogsnesåsen 

og Bruaåsen i Bypakka. Eventuelt må Tønsberg kommune alene eller i samarbeid med Sandefjord 

kommune fremme behovet for finansiering av omkjøringsveien til Vestfold fylkeskommune. En 

finansiering kan enten gjøres som del av Bypakka eller finansiert med bompenger.  Dette vil løse 

eventuell merbelastning for FV 303 mot syd fra brua mellom Ramberg og Smørberg. Ikke minst vil det 

gi en løsning for den trafikkøkningen som uansett kommer – i betydelig grad. Sammenslåing med 

Telemark reduserer sannsynligheten for senere finansiering av en omkjøringsvei for Vear, ettersom 

den da må konkurrere med andre veiprosjekter. Vi anbefaler derfor en bru mellom Ramberg og 

Smørberg som ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme. 

Høringssvaret sendes på vegne av beboere i Vatninga nr 2, 3, 4, 5, 6 og 10, Vearlia 18, 67 og Vearåsen 

38, 51, 81.  

Med vennlig hilsen, 

Hilde Bøhn og Arne Gjerstad 



Fra: Main Eldre Eriksen <maieldre@online.no> 
Sendt: 9. februar 2018 14:56
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Jeg ønsker INGEN av løsningene med senke-tunell i byfjorden eller bro ved Smørberg! 

Jeg ønsker utvidet eller ekstra overfart ved Kanalbrua eller på østsiden for bruk av Ringveien med 
utvidelse og Frodås tunellen som allerede er klar med firefelts vei, dernest utvidelse av Semslinna 
til fire-felt opp til E-18. 

Vi er 30.000 mennesker på øyene og firefelts ringvei vil gi ønsket fordeling av trafikken med overfart 
på østsiden, forutsatt fire felt til E-18 som uansett ville måtte gjøres med senke-tunell eller 
Smørbergbru som tar mange hjem og dyrket mark.  
Dette er god løsning når «proppen» i Presteødkrysset er fjernet, mener jeg. 

I neste runde ville bru fra Hella til Stokke også avlaste trafikken i Tønsberg, for de som likevel ikke 
skal til byen, men ut på E-18. 

Ønsker ingen rasering av Nøtterøy for vei.  

Med vennlig hilsen  
Main Eldre Eriksen 
Tlf.: 950 23 560 / e-post: maieldre@online.no 

mailto:maieldre@online.no


Fra: Line Hallenstvedt Bjørvik <lhb@forskningsradet.no> 
Sendt: 9. februar 2018 15:07
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen

Jeg foretrekker klart alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Alternativet med bro vil være fullstendig 
ødeleggende for bomiljø og natur på begge sider av fjorden. Jeg kan heller ikke se at det vil gi den 
avlastningen av Kanalbroa som trengs. De fleste som reiser fra Nøtterøy skal til Tønsberg. Hvis det 
bygges en bro, vil de da uansett velge å bruke Kanalbroa, for veien til Smørberg vil bare innebære en 
unødvendig omvei. En bro vil dermed være ødeleggende for miljøet og samtidig ikke gi en 
tilstrekkelig avlastning av Kanalbroa. 

En tunnel fra Kaldnes til Korten er dermed det klart beste av de to alternativene. 

Med vennlig hilsen 
Line H. Bjørvik 
Stalsbergveien 17, 3128 Nøtterøy 



Fra: Marianne Ludvigsen <kennel@wiranno.no> 
Sendt: 9. februar 2018 15:33
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme  
Alternativ 11 500 hengebro mellom Ramber – Smørberg oppfyller målene i bypakka om et 

miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem.  
Løsningen fører gjennomgangstrafikken utenom Tønsberg sentrum,  
og legger godt til rette for eventuelle trafikkregulerende tiltak. 
Hengebro mellom Ramberg – Smørberg skåner Ilene naturreservat, er mest robust mot 

naturhendelser som ekstremvær og ulykker som 
kan blokkere fastlandsforbindelen. 
Alternativ 11 500 er klart det beste valget både for billister, syklister og gående. 
Med vennlig hilsen 
Marianne Ludvigsen 
Stangebyveien 14 
3140 Nøtterøy 

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
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Fra: Bente Aarup Paulsen <benteaarupp@gmail.com> 
Sendt: 10. februar 2018 13:24
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Tunnel Kaldnes-Korten!

Aalternativet Kaldnes-Korten i tunnel er absolutt å foretrekke. Brualternativet ødelegger for 

fritidsaktiviteter i Vestfjorden, hvor vi i Munkerekka koser oss!  

Mvh  

Bente Aarup Paulsen 



Fra: Jan Thomas Låhne <thomas@lahne.no> 
Sendt: 9. februar 2018 23:57
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.

Hei. 

Som øyboer og næringsdrivende ønsker jeg å komme med noen punkter. 

for det første føler jeg at vi velger mellom pest eller kolera, årsaken til det er at dette ikke har 

en langsiktig plan for Færder Kommune i forhold til utvikling og eksilstanse.  

At vi skal tvinges opp i nord for for å kunne komme ut i "verden" er latterlig. Det har 

begrenset arbeidsmarked som blir en dyr løsning for oss når vi skal ut og varer som skal inn 

til å får en krunglete, dyr og mest forurensende løsning. Av disse to løsningen som står igjen 

er Brønnløsningen det beste alternative.  

Tunnelen blir bare en ekstrem dyr ny Nedre Langate. Mest tidkrevende i bygging og reisetid 

uansett bortsett fra di som skal til Korten og i det området (Statens Hus+ Fylkesmannen ++). 

Viktige faktorer her er at dere ikke har kommet med reelle byggekostnader og ingen tør å 

skrive om driftskostnadene på tunnelen. Dere må heller ikke glemme at massene som skal 

flyttes på inneholder gammel moro fra Kaldnes Mek sine glansdager og det blir dyrt å rense 

opp i. Så vil man garantert komme bort i noe fra vikingetiden og da vet vi hva som skjer og 

det også koster mye.  

Av andre faktorer så er det uforklarlig at det er 80 millioner billigere å lage firefelts fra Horten 

til Jarlsberg en fra Jarlsberg til Sem når det er like langt. Ja det blir litt jobb i Sem området 

men det må en ny bru over Aulielva ++. Trafikken blir nærmere fuglreservatet som påvirker 

livet der. 

Dere har heller ikke tatt med kostnadene for ny trasse opp Hoksnesbakken heller. 

At trafikken på 303 vil øke så mye som SVV påstår er det ikke hold i. Ingen til dags dato har 

ikke klart å komme med argumenter på hvordan min reisetid eller distanse blir kortere når jeg 

skal sydover i fylket. Ingen velger den veien med så nedsatte hastigheter og antall 

fartsdempere når det er 4 felts til Sem og 110 på E-18. Dette er bare oppdiktet løgn. 

Av to onder, ja til bru mellom Kadlnes Smørberg og ja blir det Tunnel med overskridende 

kostnader og dyrere bomring en "det beste" alternativet, så skal dere vite at resten av 

befolkningen vil bli informert om at dere ikke gikk for den rette løsningen men ønsket å lage 

Verdens dyreste og mest bortkastede løsningen :-) 

Mvh 

Jan Thomas Låhne 



Høringsuttalelse til brualternativet - Landforbindelse Nøtterøy.  

 

Etter gjennomgang av vegvesenet om brualternativet, på Vear IF sitt klubbhus 25.01.18, ble jeg 

motivert til å inngi innsigelser og andre alternativer til løsningen.  

 

Konsekvensvurdering - Nærmiljø, trafikkbelastning, støy og kapasitet.  

Helt konkret mistenker jeg at beregningen av dagens trafikkbelastning langs Melsomvikveien 

(303) fra Jarlsberg gjennom rundkjøringen på Vear, gjennom Vear sentrum, forbi skolen og 

idrettsanleggene er grovt feilberegnet. Vil med dette påpeke at dagens trafikk til tider skaper 

utfordringer knyttet til kapasitet. En merbelastning slik det er snakk om gjennom brualternativet 

vil skape store utfordringer langs 303 fra rundkjøring på Vear og forbi idrettsanleggene. Dette vil 

i prinsippet bli en ``motorvei`` hvor det vil bli svært vanskelig og risikabelt og ferdes ut på som 

bilist. Det vil ikke bli noen god løsning for de myke trafikantene heller. Majoriteten av husene 

langs 303 ligger meget nær veien, samt har utkjøring fra eiendom til 303. Kostnader og 

utfordringer knyttet til støy, forurensing, støysikring og bygging av alternative veier (hvis i hele 

tatt mulig) for beboere er slik jeg ser det ikke inkludert i brualternativet. En mer konkret og 

objektiv konsekvensutredning for Vear, Vear sentrum og Hogsnes og hva dette vil medføre for 

de som bor langs 303 og hva det vil gjøre med Vear sentrum ønskes. Jeg vil også bemerke at de 

røde feltene i vegvesenet sine tegninger over støybelastning strategisk stopper rett foran 

husveggene til husene langs 303. Merkelig at ingen skal bli berørt av støy med rødt nivå.  

 

Hogsnesbakken VS 303 fra Rundkjøringen;  

Det blir sagt at utbedring av Hogsnesbakken til ca 150 mill ikke vil være en god løsning med 

tanke på trafikkbelastning i fremtiden. Vegvesenet er så bestemt at dette ikke vil fungere i 2024 

at hele forslaget slik jeg forstår det er forkastet. Det fremstår som et mysterium for meg at en 

utbedret Hogsnesbakke ikke tåler trafikkbelastningen i fremtiden, men vegstrekningen (303) fra 

og med rundkjøringa på Vear mot Melsomvik tåler dagens, fremtidens, mertrafikk fra 

brualternativet samt nygenerert trafikk. Hele vegstrekningen 303 fra og med rundkjøringa og 

forbi idrettsanleggene må ombygges for at dette alternativet skal fungere. Vear slik jeg ser det 

må vi få en samme løsning slik det jobbes for i Tønsberg med stenging av Nedre Langgate. Vi 

bygger for fremtiden og kan ikke ødelegge bolig og sentrumsområdene våre på denne måten. Vi 

har et naturlig sentrum på Vear med butikker, skole, barnehage og idrettsanlegg.  

- Liten bemerkning til dette er også den vedtatte tunnelen gjennom Hogsnesåsen. En slik tunnel 

med ny vei langs Vear vestlig side vil skjerme alle beboere og berørte parter. Støymessig og 

estetisk vil dette være ønskelig for alle. Det vil også følge visjonen om å bygge for fremtiden og 

miljøet. Hvis veien fra Mæle Gartneri til Bekkeveien droppes og ruten tas gjennom fjellet slik 

den er tenkt og ut i dagen på Jarlsbergsiden, kan den gå til en rundkjøring som igjen fører til den 

vedtatte tunnel gjennom Hogsnesåsen.  

 

Alternativ rute - Veien fra Mæle Gartneri til Bekkeveien  

Løsningen slik jeg ser det er at veien som er tenkt fra rundkjøringen ved Mæle Gartneri og opp 

til Bekkeveien, burde få en venstre sving og følge Bekkenveien på østlig side av Vear. Veien 

som går der i dag er allerede dimensjonert for å takle den trafikkbelastning som forventes å 

komme av brualternativet. I tillegg er husene langs Bekkeveien mye lengre unna veien og har i 

flere tilfeller naturlige støysperringer i form av grunnfjell, skog og avstand. Det kreves ytterst få 

utbedrende tiltak og bygging for å få dette alternativet til å fungere. Dette alternativet fremstår i 



tillegg i sin helhet som mye mer økonomisk ønskelig en å ta veien opp til rundkjøringen på Vear, 

for deretter å måtte utbedre hele strekningen langs 303 som nevnt tidligere. Skulle veien bli tatt 

opp mot rundkjøringen vil dette skape en enorm støyutvikling i boligområdene. Ber derfor om at 

det vurderes senkning av Bekkeveien og rundkjøringen slik at støynivå kan holdes innenfor 

akseptable nivåer. Dette vil i tillegg hindre skrekkeksemplet med gangbru høyt over 

rundkjøringen slik vist på møtet hos Vear IF.  

Hogsnes og Vear er nylig blitt sammen i Tønsberg kommune. Vi skal nå knytte oss sammen og 

trenger derfor gode områder som gir oss mulighet til å tenke og bygge felles. Slik alternativet er i 

dag vil Vear i praksis bli delt i to. Dette er unødvendig da man vet om andre alternativer som er 

mer bærekraftig og bedre for fremtiden. Økonomi kan ikke alene styre denne avgjørelsen.  

Finansiering 

Vi bygger for fremtiden og miljøet. Tunnel er det soleklare beste alternativet. Jeg undres over 

valget på 15 års planen for finansiering av alternativene. Hvorfor skal det være 15 år? Hvorfor 

skal tunnelalternativet bli sett ned på med begrunnelse i at det blir for kostbart i forhold til 15 års 

planen for finansiering av prosjektet. En bru slik den er planlagt nå virker som en svært kostbar 

løsning. Hvorfor tenkes ikke bru fra Nøtterøy og over til Korten i Tønsberg. Dette må jo være 

fullt ut gjennomførbart med god seilingshøyde og økonomisk gevinst. Men det vil selvsagt 

innebære en estetisk forandring som kanskje ikke blir så populær i Tønsberg. Bedre med en 

estetisk forandring en å fysisk ødelegge boligområdene til andre som ikke trenger å bli berørt av 

dette. 

Ny landforbindelse - Noen vil alltid være misfornøyd med avgjørelser som tas. 

Ny landforbindelse vil ha stor innvirkning og berøre svært mange negativt på Nøtterøy. Hvorfor 

må avgjørelsen om ny landforbindelse som vil berøre så mange på Nøtterøy, i tillegg ødelegge 

Vear og Hogsnes for all fremtid. Hvorfor skal så mange beboere i praksis miste ``alt`` av 

husverdi, fellesområder og tap av livskvalitet knyttet til svært mye støy, during og forurensing 

midt i bolig og sentrumsområdene våre. Dette alternativet vil forandre og ødelegge Vear. Det vil 

berøre unødvendig mange mennesker. Bygg tunnel/bru til Korten og led veien over jordene rett 

ut på E18. Dette vil ikke påvirke jordbruket(dyrket mark) i så stor grad, samt vil trolig ikke 

medføre merbelastning for de boligområdene som er rundt sammenlignet med støybelastning og 

trafikk som er i dag.  

Mvh  

Ingvart Bakkethun Hansen 

Myrhamna 5  

3173 Vear  
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Kari Anne Kreutz Bryde 
John A. Bryde 
Thueveien 13 
3121 Nøtterøy 
 
 
Vestfold fylkeskommune 
Pb. 2163 
3103 Tønsberg 
 
 
 
Høringsuttalelse 
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 
 
Vi takker for invitasjonen til å avgi uttalelse til planforslag for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og 
Tjøme. 
 
I en tid med hurtig endring i transportteknologi er det berettiget å spørre om det er grunnlag for å 
gjennomføre så store endringer som det som planen legger opp til.  Uten å gå inn detaljer om dette, 
tror vi at en ny forbindelse med tilhørende tiltak vil være riktig. 
 
Innledningsvis vil vi bemerke at planforslagene, KU og tilhørende utredninger gir, i alt vesentlig, gir et 
godt innsyn og grunnlag til å kunne ta beslutninger. 
 
Ved slike omfattende tiltak som det som er fremmet, vil det alltid føre til begrensninger og ulemper 
for noen, men samtidig åpne opp for nye muligheter og forbedringer for andre.  
 
Vi har vurdert dokumentenes målsettinger, konsekvenser og muligheter og har etter en samlet 
vurdering kommet fram til at vi støtter en løsning med korridor 2 – en forbindelse mellom Kaldnes og 
Korten. 
 
Vi mener at en løsning i korridor 2 vil være den beste og kanskje eneste muligheten til 

tilfredsstillende «Effektmål 3 – avlasting av bymiljøet i Tønsberg og Teie for biltrafikk. 

Teie er det tettest befolkede område i Færder kommune.  Trafikk gjennomstrømmingen har over 

flere år hatt en betydelig negativ utvikling for bomiljø og omgivelser. Dagens trafikkbilde er heller 

ikke tilfredsstillende for syklende og gående skoleelever. 

Vi mener at en ny fastlandsforbindelse gir en ny mulighet for bomiljø og handel på Teie som en ikke 

må la gå fra seg. Det forutsetter en løsning med forbindelse i Korridor 2. 

Som plandokumentene og utredningene viser vil det være en forbindelse mellom Kaldnes og Korten 

som kan åpne opp for tilstrekkelig avlastning i de tett befolkede områdene og gi disse en ny giv. 

Det forutsetter imidlertid at det Smidsrødveien og Kirkeveien kobles sammen sør for Teie. 
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Vi har registrert at den siste tiden har deler av handelsstanden utrykt bekymring for at Korridor 2 kan 

svekke næringsgrunnlaget på Teie. Med mange års erfaring som selvstendig næringsdrivende i 

handel og som faglig rådgivere i bransjen deler vi ikke denne oppfatning. Konkurransen utvikler seg 

slik at det ser ut til at det er handel i godt tilrettelagte og attraktive levende miljøer – og der det er 

lett å bevege seg mellom bygningene - som blir morgendagens vinnere. 

Til forslaget om ny fastlandsforbindelse savner vi imidlertid en god gatebruksplan med mer for Teie 

området – og som illustrerer det man kan oppnå med en god trafikkavlastning. 

Slik vi leser plandokumentene vil en fastlandsforbindelse mellom Kaldnes og Korten også åpne opp 

for de beste løsninger for Tønsberg samlet sett. Korridor 2 knytter også sammen nordre del av 

Nøtterøy og Tønsberg på en god måte. 

Bro eller tunnel i Korridor 2 

Vi har også vurdert begge forslagene vedrørende bru eller tunnel mellom Kaldnes og Korten. Vi ser at 

utredningene vurderer at tunnel gir mindre negative virkninger enn en løsning med bro i Korridor 2. 

Vi synes imidlertid ikke at plandokumentene gir et godt nok bilde til entydig å kunne fastslå at tunnel 

vil være å foretrekke. Konsekvenser av en tunnel på bunnforholdene og endringer i miljøet er etter 

vår mening ikke tilfredsstillende belyst. 

Utredning om støy og tiltak for reduksjon av støy 

Vi er overrasket over at planforslagene knapt omtaler støy og støykonsekvenser. Dette er heller ikke 

omtalt som eget effektmål. Her savner vi kart som viser hvordan ulike boområder blir berørt.  Vi 

savner også en klarere tydeliggjøring av hvordan bomiljøet  og nabolag  blir berørt ved ny forbindelse 

mellom Smidsrødveien og Kirkeveien, og ved anlegging av nye kryss som for eksempel i Kolberg 

Av de to forslagene som foreligger støtter vi alternativ 16730 fastlandsforbindelse mellom Kaldnes og 

Korten. 

Røros/Teie 9. februar 2018 

Kari Anne Kreutz Bryde (sign.) 

John A. Bryde (sign.) 



HØRINGSUTTALELSE 

Jeg er ikke tilfreds med noen av de endelige alternativene. Jeg mener at tidligere fremlagte 

østlige alternativ var det beste. Med en utvidelse av Kirkeveien, bygging av parallellbru ved 

siden av Kanalbrua og Ringveien til Kilen og Frodeås-tunnelen slik at vi får utnyttet den bedre 

enn i dag. 

For at Tønsberg kommune ikke skal tape på dette (som eier av store tomtearealer på Stensarmen) kan 

gjerne deler eller evt. hele veien legges i miljøtunnel som dermed gir gode utviklingsmuligheter for 

området.  Dette vil kunne gi en tilfredsstillende løsning, som samtidig også vil være mye mer spiselig for 

Tønsberg og omegns befolkning da prisen ville bli voldsomt rimeligere enn de to alternativene som i dag 

er fremmet.  

Av de to forslagene som gjenstår så anbefaler jeg alternativ 16730 – Tunnel fra Kaldnes til Korten. 

Dette av flere grunner: 

 Tunnel-alternativet vil avlaste Kanalbroen/sentrum mye mer enn hva Bru-alternativet vil gjøre.

 Det er vesentlig færre boenheter som blir påvirket av luftforurensning ved tunnel-alternativet.

(Vi skal leve oppi dette også, så det er en meget viktig faktor for de som blir belastet med dette!)

 Viktigst med kort vei til legevakt, for brannvesen og sykebil. Hvert minutt teller når det står på!

 Vegforbindelse mot jernbanestasjon.

 Prisforskjell på de to alternativ blir utjevnet en god del når alle kostnader tas med (f.eks Vear)

 Totalt sett den løsningen som har høyest måloppnåelse på de viktigste punktene i

planprogrammet.

Munkerekka/Ramberg: 

Dersom det ender med at alternativ 11500 – Bru Ramberg til Smørberg blir valgt, må det være et krav at 

området mellom tunnelutløp fra Teieskog-tunnelen og Ramberg-tunnelen vil bli overbygd(miljøtunnel). 

En slik løsning må komme på plass for å hindre total ødeleggelse av det etablerte bomiljø. Det er viktig 

både i forhold til å få kontroll på støy og forurensning. Jeg har snakket med flere andre som deler min 

oppfatning rundt dette. To tunnel-utløp så nært hverandre gir nærområdet masse ekstra støy og ikke 

minst forurensning!  Problemene er ikke løst, de bare flyttes til et annet sted og bomiljø raseres! 

Når Kaldnes Vest etter hvert blir utbygd vil Ramdalveien få dramatisk mere trafikk dersom bru-

alternativet blir bygd. Tungtransport fra Kaldnesområdet vil selfølgelig bruke bru istedenfor å kjøre 

gjennom sentrum. Med tunell-løsning vil all Kaldnes-trafikk elegant bli ledet direkte til fastlandet 



Kolbergområdet: 

Når det gjelder veitraséer i området er jeg forundret over at Øgårdsveien ikke er valgt istedenfor 

Bekkeveien som forbindelsesvei mellom Smidsrødveien og Kirkeveien, da Øgårdsveien er plassert noe 

lengre nord og dermed rimelig sikkert vil føre til at flere på Teieområdet vil velge å kjøre denne veien 

istedenfor over Kanalbrua.  

 

 

Plassering av bomstasjoner: 

Det er sagt at plassering av bomstasjoner ikke er avklart ennå. Når den tid kommer mener jeg at det må 

være et krav at plasseringer av Bomstasjoner IKKE skal føre til en ufordelaktig løsning for øyboerne. Vi 

har i alle år betalt mye og ikke fått så mye igjen(Bomstasjonen på Kanalbroen har tatt inn mest penger av 

bomstasjonene / øyboerne benytter ikke Frodeås-tunnelen i noen særlig grad). Det er derfor f.eks. ikke 

ønskelig med betaling begge veier på bru dersom det evt. ender opp med bru-alternativet. Skal jeg som 

øyboer f.eks. til travbanen må jeg betale for å komme meg ut dit. Dette slipper alle som bor innenfor 

bompengeringen i Tønsberg på fastlandet. Det var for så vidt forståelig tidligere å måtte betale for dette 

da en måtte belaste veinettet i sentrum. Reiser jeg hjem igjen fra travbanen for så deretter ta en tur inn 

til sentrum med bil over kanalbrua, må jeg betale dobbelt opp dersom jeg stopper opp i over en time 

hjemme. Jeg betaler for å komme over til nøtterøy, men er likevel fortsatt på utsiden av 

bompengeringen og må derfor betale på nytt.  

 

En annen sak er at alle brukere av en evt. ny Hogsnes-tunnel må være med på å betale denne dersom de 

skal benytte den. At Vear/Stokke sin befolkning også er med på å betaler er både rettferdig og fører 

samtidig til at vi får en raskere nedbetalingstid.  

 

Et forslag til løsning er kanskje å se på muligheten for å få til en form for filtrering av bompasseringer. 

Det kan gjøres ved at f.eks. biler registrert på personer bosatt på Nøtterøy (folkeregistrert adresse på 

øyene) slipper å betale for passering ut fra Nøtterøy over brua, mens andre må betale. En lignende 

løsning også kanskje andre veien at 1 timers regelen er utvidet på en eller annen måte.  Evt. plassering av 

bomring mellom rundkjøringen ved travbanen og E18 er en annen løsning som sammen med andre 

virkemidler kanskje kan være en løsning.  

 

 

Mvh 

Pål Morten Hopen 

 

 

 

 

 



Fra: Per Gramer <grame@online.no> 
Sendt: 9. februar 2018 23:17
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: høring ved bypakke Tønsberg vei

Hei 

Jeg mener dere bør vurdere billigere løsning enn de forslag som er presentert. 

Køene i Tønsberg er minimale ifht Oslo og andre steder. Tåler vi ikke å vente litt. Har vi 

så dårlig tid? Nå må vi ikke overdrive..Vi er ikke en storby. 

Hvorfor velger man ikke heller å foreslå at store arbeidsplasser starter til forskjellige tider 

eller har fleksibel arbeidstid. . Og innfører rushtidavgift slik at folk reiser på jobb til 

forskjellig tid. Det er ikke/lite kø kl 8.10, mens det er kø kl 07.30 til ca 8.00. Alle vil på 

jobb kl 8.00. Videre er det lite kø kl 14.30 og kl 17. Om ikke alle må kjøre hjem på 

samme tid, unngås kø. Det er mye billigere å forskyve arbeidstider og innføre 

rushtidavgift. Eller bruke bilnummer mht kjøretider .. Mindre forurensning blir det 

antagelig også? 

Forstår at vi må gjøre noe med Kanalbroen, men lag heller en ny parallell bru der vi 

bruker ringveien og tunnelen på Kilen mot Kjelle. La Ringveien være enveiskjørt og det 

samme med Nedre Langgate og Stoltenberggate. Da vil Nøtterøy og Tjøme også oppleve 

lettere transport gjennom Tønsberg.  

Og vi sparer naturen, ødelegger ikke våtmarksområder og verneverdige områder. Og 

slipper å ødelegge utsikt og eiendommer der folk nå bor osv. Ringveien og evt andre 

steder kan legges delvis i tunnel på Træleborg etc for å spare våtmarksområder og 

boligområder. 

Dette er verdt et forsøk FØR vi velger å bygge noe til flere milliarder...i lille Tønsberg. De 

milliardene kan vi bruke på andre ting, som skole, eldreomsorg mm. 

Mvh Mona Gramer. , Tønsberg. 



Fra: Merethe Bjønnes <mej.mbn@gmail.com> 
Sendt: 9. februar 2018 22:25
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Nei til Bro Ramberg-Smørberg

Min stemme går til tunell Kaldnes-Korten. Det er det beste for allmennheten i Færder 

kommune og øyfolket som skal raskest på E-18🚓🚒🚑 min erfaring som pendler 🚗⛽ litt 

langt å 🚲 uten sykkelvei pr. i dag og det tar lengere tid å kjøre bru enn tunell til e-18. Mvh 

erfaring på pendling. 
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Sivilingeniør Sten Hernes 
Kjerkelegda 2, 3174 RE 

09.02.2018 

Pr epost til: firmapost@vfk.no 
 
NY FASTLANDSFORBINDELSE FOR NØTTERØY OG TJØME 
 
Herved følger høringsuttalelse fra sivilingeniør Sten Hernes.  
Uttalelsen er utformet i samarbeid med sivilingeniør Richard Fossum. 
 
To alternativer for ny, nord-syd fastlandsforbindelse i kommunedelplanen er lagt ut på 
høring: 
 

1. Bekkeveien – Kolberg – Ramdal – Smørberg – Jarlsberg travbane – E18 med 
hengebro over Vestfjorden 

2. Bekkeveien – Kolberg – Kaldnes – Korten – Kjellekrysset – E18 med tunnel under 
Byfjorden 

 

Ingen av de to utvalgte alternativene kan gjennomføres uten store tekniske, 
økonomiske, miljømessige - og sosiale utfordringer, og er ikke akseptable! 
Begge løsningene berører svært mange boliger og eiendommer på Nøtterøy, 
der mange må rives, og medfører stor usikkerhet og fare for uforutsette ras og 
utglidninger og skader. I byggetiden påføres bomiljø og ferdselsårer urimelig 
stor belastning over lang tid. (flere år) og etter ferdigstillelse vil nærliggende 
bomiljøer for alltid være forringet. Dette er helt uakseptabelt. 
Kommunedelplanen behandler ikke nærliggende alternativer som kunne ha 
tilfredsstillet delmålene på en utmerket og langt rimeligere måte, og uten å 
påføre lokalmiljøet denne store belastningen. Dette er en alvorlig mangel. 
 
Kommunedelplanen beskriver planforslag for en Bypakke for Tønsberg-regionen. 
Alternativene er begrenset til nærområdet omkring Tønsberg, og er ikke regionalt 
forbindende. Bruk av ordet region er derfor misvisende og betyr her bare Tønsbergs 
nærområde.  

Hovedformålet er (var egentlig) en «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme» slik 
det står på forsiden av hovedrapporten, som avslørende nok har symbolet til «Bypakke 
Tønsberg-regionen» i øvre høyre hjørne. Fastlandsforbindelsen skal føre til en alternativ og 
sikker adkomst til øyene, og avlastning av klaffebrua over kanalen i Tønsberg.  

I en avtale fra et par 10-år tilbake ble kommunenes ordførere enige om at Tønsberg skulle få 
en tunnel under Frodeåsen, mens Nøtterøy skulle få en fastlandsforbindelse og Tjøme en 
utvidet sykkelsti. Dette ble senere oppdelt i Fase 1 og Fase 2, hver med kostnadsrammer på 
om lag 1,2 mrd. Med SSB’s kostnadsindeks for veganlegg tilsvarer Fase 2 i dag ca. 1,9 mrd. 

Det har hersket stor uenighet om hvor en slik fastlandsforbindelse skulle gå, og politisk 
egenvilje har så langt seiret over effektivitets-, miljø- og kostnadsvurderinger. Navnet for 
utredningsmandatet til Statens Vegvesen er blitt vridd over til «Bypakke Tønsberg-
regionen». 

Det vil ikke være legitimt å foreta et valg av endelig alternativ uten å vurdere gode alternative 
muligheter på likt grunnlag. I dette tilfellet har man sjaltet ut gode eller bedre alternativer alt 
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for tidlig i prosessen. Vi savner derfor en tilsvarende konsekvensutredning for en 
tunneløsning fra Borgheim til E18 over/under Stokkelandet.  

Det er gjentatte ganger påvist at kostnadsindikasjoner på en fastlandsforbindelse lenger sør 
på Nøtterøy ville bli langt gunstigere enn løsningene i nord, selv om trafikkmengden blir noe 
lavere. Ideen er imidlertid systematisk motarbeidet.  

De utpekte løsninger i nord, derimot, har store utfordringer som skyldes tekniske, 
miljømessige og økonomiske forhold, både for en senketunnel Kaldnes - Korten, og for en 
hengebru Ramberg - Smørberg. 

 

Alternativ 16730 (senketunnel Kaldnes - Korten): 
Det er beskrevet en «åpen spunt / kort senketunnel» Kaldnes - Korten, men visualisering på 
kart viser en tunnelengde på minst 650 m. Hva er da kort senketunnel? Hvordan skal denne 
bygges? Hvordan skal den fraktes på plass, senkes, fundamenteres og forankres mot 
oppdrift og sideforskyvninger? Hvilke erfaringer har SVV med bygging av senketunneler? 
Hvordan skal forurensede gravemasser håndteres og deponeres?  

Undertegnede antar at fyllmasser kan komme fra tunnelene under Teieskogen? Disse vil gi 
hele 500.000 m3 steinmasser (løse) som må plasseres permanent. Massene overskrider 
langt behovet for fundamentfylling under senketunnelen og må fraktes til annet, ukjent sted.  

Plantegning viser tunneltrase 100-200 m utenfor Nordbyen i Tønsberg, og utgraving av 
løsmassene med stabil(?) helningsvinkel vil føre topp graveskråning innenfor ca. 50-100 m 
avstand fra bebyggelsen. Stabiliteten av massene er ukjent, men det har vært utglidninger 
tidligere, og graving for senketunnelen kan medføre utglidninger inn mot bebyggelsen i 
Nordbyen. Alternativet berører 180-200 da. sjøbunn der det utvilsomt også finnes mye av 
marin arkeologisk verdi. På grunnere områder vil det være planter, bunndyr, yngel, og 
sårbare miljøforhold. 

Tegningene viser 2.350 m tunnel under Teieskogen mellom Kolberg og Kaldnes. 1.500 m 
dobbelt tunnel går med bare 10-20 m fjelloverdekning med overliggende tett befolket og 
bebygde områder i begge ender. Mange eiendommer blir direkte berørt og må rives. Mange 
flere blir liggende nærsonen til det nye veianlegget, og må få erstatninger for sterkt forringet 
nærmiljø.  

Tunneltraseen avsluttes på Korten med 3 rundkjøringer tett på hverandre, og ytterligere 3-4 
rundkjøringer før man når ut til E18. På Nøtterøy-siden er det ytterligere rundkjøringer ved 
Kaldnes, Kirkeveien og Smidsrødveien. Faren for opphopning av trafikk er overhengende, 
slik vi ser i dag, og det er høyst sannsynlig at bilkøen vil stå gjennom senketunnelen og 
teietunnelen hver eneste dag, morgen og kveld, og ikke minst i utfartshelgene og i feriene 
når øyenes befolkning øker med 50.000 som skal frem og tilbake til / fra E18. Det er en stor 
ulempe at rundkjøringene befinner seg bare noen få meter utenfor tunnelmunningene og 
involverer kompliserte trafikkbilder, møtetrafikk og annen forstyrrende trafikk. Kødannelser 
innover i tunnelene blir uunngåelig. 

 

Alternativ 11500 (hengebru Ramberg - Smørberg / Vear): 
Alternativet inkluderer hengebru Ramberg - Smørberg med tunneler og rundkjøringer tett på 
brua i begge ender. Hengebrua er lavere enn Kystverkets anbefalinger og en eventuell 
heving med 15 m vil dramatisk endre vertikalkurvaturen og medføre åpen veiskjæring 
gjennom Rambergåsen og enda flere ødelagte eiendommer. Fra rundkjøringene i begge 
ender går veien rett inn i nye tunneler som igjen ender rett i rundkjøringer med noen få meter 
i friluft. Rundkjøringene vil føre til store kødannelser innover i tunnelene eller over 
hengebrua.  
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Tunnelene har lav overdekning, men bare Rambergåsen er tett bebygd, med de ulemper det 
medfører. Vei og tunneltraseen mot øst til Kirkeveien og Smidsrødveien er stort sett lik 
alternativ 16730, med lav fjelloverdekning, og der mange eiendommer ødelegges eller får 
sterkt forringet nærmiljø. Steinmasser fra tunnelene vil utgjøre ca.750.000 m3 (løse) som må 
plasseres et sted.  

Kombinasjonen med 1 km ny tunnel gjennom Hogsnesåsen vil muligens bedre 
trafikksituasjonen her, men tunnelen tvinges mot hengebrua i svært ugunstig retning og må 
krysse svakhetssoner med liten fjelloverdekning. Løsningen medfører dessuten en 
rundkjøring mellom tunnelen og hengebrua, med innkommende ukjent trafikkmengde fra 
Vear. Dette vil igjen påføre stopp- og kødannelser i en bratt tunnel eller i nedkjøringen fra en 
bratt brubane, og vil utvilsomt påføre trafikale utfordringer, med ising, bakkestart, etc.. 
Løsningen er rett og slett for komplisert til å være en god avlastningsveg / 
fastlandsforbindelse for øyene. Også i dette alternativet avsluttes traseen på Jarlsberg med 3 
rundkjøringer, foruten et par rundkjøringer ut til E18, totalt ca. 9 - 11 fra ende til annen. 
Mange eiendommer blir direkte berørt og må rives. Mange flere blir liggende i nærsonen til 
det nye veianlegget, og må få erstatninger for sterkt forringet nærmiljø.  

 

Andre løsninger og muligheter 

Lokale politikere, i særdeleshet i Tønsberg, men også på Nøtterøy og Tjøme, har gjort sitt 
beste for å sjalte ut andre løsninger enn de de aller helst ønsker seg. Ønsketenkningen har 
vært så sterk at den har påvirket flertallet av politikerne, SVV’s mandat osv., og man står 
igjen med noe som ikke er realistisk gjennomførbart. Man må derfor få med i vurderingen 
flere, og bedre alternativer! 

For flere år tilbake fikk befolkningen på øyene «mast seg til» en «Temautredning for 
Vestfjordkryssing» som en slags selvstendig utredning. Selv denne er sterkt påvirket av 
«ønskene fra ledende politikere i Tønsberg» men er heller ikke ferdig bearbeidet som en 
konseptvalgutredning. 

Et uavhengig konsulentfirma kunne i temautredningen naturligvis ikke unngå å vise til flere 
positive elementer ved en Vestfjordkryssing. Det påpekes da også at denne studien må 
fullføres med en fullverdig konsekvensutredning i det videre arbeid, dvs. på lik linje med de to 
alternativene ovenfor.  

Det er også klart at kostnadsanslagene må verifiseres uavhengig, og risikovurderinger må 
foretas. «Vestfjordforbindelsen» kan også inkludere andre naturlige infrastrukturelementer, 
så som tilførselsveier, avlastning av eksisterende veier, eksempelvis avlastning av 
jernbanekryssingen i Stokke sentrum, med tilknytninger øst og vest for jernbanelinjen. Det er 
også mulig å inkludere en uavhengig tunnel i Hogsnesåsen med en gunstigere trasé enn det 
som er foreslått i «brualternativet».  

Også på Nøtterøy er det mulig å se flere gode løsninger, med avgreninger både nordover 
mot Frogner og sydover fra Hellaveien, avlasting av Borgheim, osv.. Bru syd for Ramberg er 
ikke aktuelt på grunn av høydeforholdene og krav til fri høyde. Derimot gjør det lave terrenget 
på begge sider av Vestfjorden, sammen med den forholdsvis grunne fjellterskelen som 
krysser Vestfjorden ved Hella, forholdene ideelle for en undersjøisk tunnel. Det er til og med 
mulig å tenke seg en kort senketunnel oppå denne terskelen, for derved å krysse grunnere 
og derved gjøre tunnelene på hver side kortere. En senketunnel her ville bli på under halve 
lengden som den i Byfjorden, og langt lettere å gjennomføre. 

Boligutviklingen på Nøtterøy og Tjøme øker noe hvert år, og dette må i stigende grad skje 
syd for Borgheim. Med en direkteforbindelse til effektiv transport og tunge industri- og 
arbeidsplasser i næringsområdene langs E18, sydover og nordover, vil Vestfjordkryssingen 
ha perfekt beliggenhet, ikke minst fordi den supplerer og avlaster den eksisterende 
broforbindelsen og veianleggene i Tønsberg mot nord og vest. Det gir også mulighet for langt 
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bedre utvikling av kollektivtrafikken i regionen, og flere muligheter for alle blå- og rødlys-
etater. Kjøretid mellom Borgheim og E18 blir langt mindre enn andre løsninger. 

Utviklingen på Brunstad i Stokke (nå Sandefjord) fører til mange arbeidsplasser, 
rekreasjonsaktiviteter, store stevner og medfølgende trafikk. En Vestfjordforbindelse vil 
kunne tilpasses for å ta denne trafikken til E18, og vil bedre tilgjengeligheten til / fra øyene, 
uten å belaste veisystemet i Stokke. 

En Vestfjordforbindelse i tunnel ved Hella vil på en utmerket måte ivareta alle de 10 
hovedmålene / effektmålene i Bypakkens delprosjekter, og langt bedre enn de to utpekte 
hovedalternativer. 

Ingen av alternativene har tatt med de samfunnsmessige virkninger ved stor anleggsdrift i 
flere år, midt i boområder og langs eksisterende hovedveier, eller beregnet de 
samfunnsmessige og sosiale kostnader ved riving av hus, flytting av familier, og forringelse 
av eiendommer. En Vestfjordforbindelse fra Borgheim til Skjee kan stort sett styres unna 
boområder og kan få flere miljøtunneler.  

Undertegnede søkt å prissette de viktigste alternativene basert på anleggstekniske erfaringer 
og tidligere kalkyler og statistiske enhetspriser oppjustert med SSB’s indeks for vegbygging.  

Dette gir følgende data: Kostnadsanslag inkl. MVA. 

Alt Beskrivelse (forenklet) Lengde ÅDT Anslag Boliger Annet Kost/ÅDT 
*) 

1 

Smidsrødveien-
Kirkeveien-tunnel til 
Kaldnes og 
senketunnel Kaldnes-
Korten, opprusting til 
E18 ved Sem 
 

4700m + 
3600m  16 200 10 mrd 

? 

20-200 
rives / 
erstatn-
inger 

2-3 år 
anleggs-
aktivitet 
i bolig-
strøk 

1699 

2 

Smidsrødveien-
Kirkeveien-tunnel til 
Ramberg og hengebru 
Ramberg-Smørberg, 
Hogsnestunnel, 
opprustning til E18 
ved Sem 
 

5200m + 
3600m  11 600 4,7 mrd 

20-200 
rives / 
erstatn-
inger 

2-3 år 
anleggs-
aktivitet 
i bolig-
strøk 

1123 

3 

Vestfjordkryssingen 
Borgheim-E18 / Skjee 
med tunnel i 
fjellryggen i 
Vestfjorden, 
miljøtunneler og vei 
 

Fra 7600m til 
8860m 
(trasévalg) 

9 000 2,5 mrd 
2-5 
rives / 
erstat-
ninger 

Utenfor 
botette 
strøk 

755 

*) Kost/ÅDT er en forenklet indikasjon på «kostnad pr. bil i ett år», men er ikke komplett, og har ikke 
medtatt samfunnsmessige kostnader over mange år, tidsforbruk, drivstoff, etc. 

Re og Nøtterøy, 09.02.2018 

for Sten Hernes og Richard Fossum 

 
Sivilingeniør Sten Hernes har omfattende kompetanse på og erfaring fra vegtunneler og vannkraftverk, 
og har vært prosjektingeniør ved Norges første undersjøiske tunnel i Vardø, samt 
Holmestrandstunnelen og ved en rekke tunneler og fjellanlegg i inn- og utland. Han har arbeidet i flere 
av landets største konsulentfirmaer. 

Sivilingeniør Richard Fossum har omfattende kompetanse innen og erfaring fra arbeid med by- og 
regionplanlegging, samferdsel og kommunalteknikk. Han har blant annet vært teknisk sjef i Ål 
kommune i Hallingdal og planlegger i Vestfold fylkeskommune. 



Kirsti Fønhus/Rolf S. Grundesen 
Teglhagen, Tønsberg 
 
 
 
Vestfold Fylkeskommune        9.2. 2018 

Postboks 2163 
3103 Tønsberg 
 
 
 
Høringsuttalelse fra Teglhagen – Ny fastlandsforbindelse - BRO 
 
Undertegnede bor i Teglhagveien mot Byfjorden og kjenner godt området fra tilbake i 
1986. Vi er klar på at bro er det beste alternativet, og det sikreste alternativet ut fra 
økonomi og naturhensyn. 
 
Vi har lest Nordbyen Vels høringsuttalelse datert 21. januar 2018 og støtter prinsippene i 
denne. Det er svært viktig at dette eldste boområdet i byen blir bevart, også med tanke på 
omgivelsene. I tillegg til vei, er Byfjorden nå også truet av broplaner for jernbanetrasé. Vi 
mener at Byfjorden må bevares, ut fra økologiske, historiske og andre forhold som 
Ramsarkonvensjonen. 
 
Her er noen momenter utover det som Nordbyen vel tar opp. 
 

 Teglhagen grenser til Byfjorden og Ramsarområdet, og vi er av den oppfatning at 
disse to områdene er svært viktige og har en sentral betydning for Norges eldste by 
i et historisk perspektiv. Vi mener man i størst mulig grad må hindre en visuell, 
historisk og naturmessig ødeleggelse av dette området. Bro er minst ødeleggende i 
dette tilfellet, og er det beste alternativet på «ikke-prissatte virkninger», som dette 
berører. Vi er også sterkt skeptiske til vurderingen av «ikke-prissatte virkninger», 
som det – etter forespørsel til Vegdirektoratet - ikke finnes noen retningslinjer for 
hvordan skal vurderes, men er altså helt og fullt overlatt til utreder i siste instans. 

 Vi støtter også det faglige innspillet fra ornitologene, som sterkt advarer mot 
tunnelløsningen, som vil medføre ødeleggelse av fjordbunnen/økologiske forhold og 
derved utfordrer bestemmelsene i Ramsarkonvensjonen. 

 Vi viser til de mange uttalelsene om at bro er en langt sikrere økonomisk investering 
enn en senketunnel. Tunnel har en rekke ukjente faktorer som kan komme til å øke 
investeringsbehovet betydelig, som grunnforhold, behov for arkeologiske 
utgravinger, deponering av masser, ukjente fjellarter, ukjente virkninger på 
økologiske forhold og annet. 

 Vi er av den oppfatning at bysenteret og handelen er best tjent med at trafikk som 
ikke skal inn til sentrum blir lagt i god avstand fra nettopp sentrum, slik at «begge 
funksjoner» kommer raskest mulig fram og tilbake dit man skal. 

 Vi synes det er svært uheldig at man kanaliserer «mest mulig» vegtrafikk inn i 
Kjellekrysset, som kommer til å bli en stor flaskehals og vil medføre en rekke andre, 
supplerende tiltak, som flere felt på tilfartsveiene med mere. 

 Vi mener det er svært uheldig å velge (og for den saks skyld uttale seg om, slik vi 
gjør nå) alternativer for fjordkryssing, uten samtidig å ha oversikt over alternativene 
for jernbanetraseen. Vi er ikke tilfreds med at dette nå deles i to prosesser der 
sentrale myndigheter (vei, jernbane, departement/Storting) kan komme til å overta 
beslutningsprosessen i større grad enn ønskelig i lokalsamfunnet. En slik 



fragmentert prosess undergraver befolkningens påvirkningsmyndighet. En parallell 
til dette med vei og jernbane, er også utviklingen av buss/førerløse 
kollektivløsninger, men dette vil måtte endres dynamisk gjennom de kommende år 
uansett, og trenger ikke stilles på vent. Jf. tiltak som allerede er på gang. 

 I forhold til ovenstående, kan man også spørre seg om man i stedet for å velge de 
mest kostbare løsningene for et marked som er i sterk endring (personbiltrafikk), 
burde starte med mindre kostbare prosjekter som allikevel uansett kan komme til å 
bli nødvendig på et seinere tidspunkt med bro/tunnel Dette gjelder blant annet flere 
kjørefelt på Semslina, kanskje også på Jarlsberglina avhengig av hvor 
jernbanestasjonen blir liggende. I denne forbindelse kan man også se på 
Østalternativet, som mange har gått inn for tidligere, for å få sikret to forbindelser til 
øyene. 

 Vi kunne også tenkt oss at regionen tar initiativ til løsninger som på kort sikt bedrer 
overføringen av trafikk til kollektiv/sykkel/gange. Dette kan gjøres ved innføring av 
bompenger (tidsstyrt) for kjøring inn til sentrum, men ikke for gjennomkjøring, 
vesentlig nedsatte priser og bedret tilbud med buss og tilpassing av sykkelstier der 
dette er mulig innenfor nåværende veisystem, vurdering av å løse flaskehalser i 
trafikkbildet (f.eks. bompenger for å lage flere felt på Semslina/Jarlsberglina). Det 
kan være at det trengs endringer i lov/retningslinjer for bompenger, men javel – så 
får man gjøre det da i dette viktige spørsmålet for byen og klimapolitikken. 

 Vi henstiller til politikerne om ikke å «leke» med befolkningens penger. Disse 
vidløftige planene og investeringer med flere titalls milliarder, hadde aldri blitt 
gjennomført om de hadde ligget i ordinære, offentlige budsjetter og vært satt opp 
mot andre, viktige offentlige formål.  

 
Vi uttaler oss i denne forbindelse ikke konkret om tunnelalternativet, som vi altså er sterkt 
imot. Dersom tunnel allikevel skulle bli valgt, vil det være aktuelt fra vår side å gå inn i 
dette på et senere tidspunkt, med konkrete innspill og krav fra vår/Teglhagen Vels side.  
Dette vil gjelde forhold som  
 

 Ulike forurensningsaspekter. Vanskelig å vurdere nå på grunn av stor teknologisk 
endring av veitrafikken over de nærmeste år. 

 Tilkomstveier, plassering av rundkjøringer og påkjøringsfelt. 

 Plassering av veier og tuneller i forhold til utsyn til Byfjorden fra nåværende og 
framtidige boliger. 

 Tilgang til Byfjorden. 

 Verning av Grevestien som et svært viktig miljø-/helsetiltak i tida framover. 

 Lekeplasser for barn og ungdom i forhold til potensiell, stor utbygging av leiligheter. 
Jf. leilighetskompleksene i Teglhagveien øst som ferdigstilles i 2018-2019. 

 Deponier for lagring av massene fra fjordbunnen. 
 
 
 
Med hilsen  
 
Kirsti Fønhus og Rolf S. Grundesen 
920 86 353 / 920 32 452 – rolfsg@outlook.com 
ning. 



 

Undertegnede er oppvokst I Nordbyen 39. Området i nordenden av Nordbyen, Østlige delen 

av Ramsar og grevestien som berøres ved Korridor 2 (Kaldnes/Korten) har jeg sterk 

tilknytning til, bruker det aktivt og kjenner godt. Jeg er bekymret for natur og friområdet 

rundt den nordlige tunnelåpningen i Korridor 2 (Kaldnes/Korten). Følgende 2 punkter synes 

undertegnede taler for å velge Korridor 1 alternativet (Ramberg/Smørberg). 

 

 

- Tunellinngang på Korten vil forringe det populære omkringliggende tur, bolig og 

rekreasjonsområde med bil støy. I dag, er området hyppig tatt i bruk både på sommer 

og vinterstid av turgåere, småbarnsfamilier og ungdommer som rekreerer på gresset 

langs med vannkanten. Området er et av få offentlige sentrumsnære områder der 

små barn kan bade og leke I vannkanten, fiske småkrabber og løpe fritt rundt uten 

større farer for påkjørsel eller drukning. På kveldstid brukes området av ungdommer 

til sosialisering og sportsfiske . Det er min oppfatning at denne viktige byfunksjonen 

vil opphøre dersom tunnelåpningen ligger såpass tett opptil nåværende tursti og 

strandkant. Jeg opplever dette området som populært nettopp fordi det er skjermet for 

trafikk og motorstøy. 

 

- Vannområdet I nærheten av tunnelåpningen på Kortnen er gyteplass for sjøørret. Sjø 

gresset her tiltrekker seg store mengder gyteklar ørret, samt andre dyrearter. 

Undertegnede er bekymret for at tunnelarbeidet vil forandre og forringe 

vannkvalitet og grunnforhold i vannet rundt tunnelåpningen.  Dette frykter jeg 

kan ha negative konsekvenser for det lokalbiologiske livet I sjøen rundt Nordbyen og 

Ilene Nasjonalpark.  

 

Dersom avgjørelsen likevel skulle falle på korridor 2 (Kaldnes/Korten) kan skade beskrevet i 

ovenfornevnte punkter begrenses ved at tunnelåpningen på Korten/Nordbyen trekkes 

lengre nordover enn hva som nå er skissert (få tunnelåpningen lengre inn på Korten). 

Dette vil være gunstig med tanke på motorstøy, visuell støy og lokalbiologiske forhold i det 

aktuelle sårbare strandområdet i Ilene nasjonal park. 

 

 



Fra: Iraj Givechi <iraj.givechi@hotmail.no> 
Sendt: 9. februar 2018 19:41 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 

Jeg anbefaler kaldnes-korten via tunnel. En alternative fastlandsforbindelse mellom 
Nøtterøy- Tønsberg blir ikke løst med Nøtterøy- Vear og ikke minst all den trafikkstøyen som 
vannet/bruen vil bære med seg over til begge sider.  
 
Mvh  
Iraj Givechi- Beboer av Nøtterøy 
 
 



Fra: Aage Ødegaard <totningen@gmail.com> 
Sendt: 9. februar 2018 16:42 
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST 
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 
 

Alternativet med tunnel medfører at Agility Subsea Fabrication må legge ned sin virksomhet 

på Kaldnes. Agility har ca 300 ansatte og ringvirkningene for underleverandører sysselsetter 

ca 300 til. Agility er verdensledende innenfor sitt område. 

La oss ta vare på industrien i Tønsberg ved å gå for bru, slik at Agility kan fortsette med sin 

virksomhet i de unike fasilitetene de har på Kaldnes. 

Dersom Agility må legge ned virksomheten på Kaldnes, vil konkurranseevnen drastisk 

reduseres, da det er svært kostbart å bygge opp tilsvarende fasiliteter. 

 

La oss ta vare på industrien i Tønsberg. La oss bygge bru. 

 

Mvh 

Aage O. Ødegaard  

Einerveien 1B  

3154 Tolvsrød  



Fra: Sigmund Sontum <sigmund@gyldnesnitt.no> 
Sendt: 9. februar 2018 16:59
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Innspill bypakke: 

Når Nedre Langgate stenges for privat trafikk - kan byen igjen knytte bånd til fjorden. Denne 
gaten var opprinnelig ikke noen ”gjennomgående” gate. Jeg tenker det er all grunn til å la den få 
sin opprinnelige funksjon tilbake, og legge all trafikk i en sløyfe rundt det historiske sentrum. 

La biler, busser og sykler underordne seg menneskene og ikke omvendt. 

Når denne delen av byen igjen blir befolket med mennesker vil vi få en fantastisk mulighet til å 
gjenskape en sjelfull bydel, og la de myke trafikantene få fortrinn. Jeg ønsker at vi slipper å være 
usikre på om vi får en sykkel fra siden når vi skal bevege oss over Nedre Langgate. 

Mitt forslag er også: 

La det bli en tog-stasjon utenfor byen som kan bli matet av buss eller en T-bane på eksiterende 
spor. 

Lag er diskret tunnel mellom Tønsberg og Nøtterøy. 

Mest av alt : La oss beholde toget slik det er, vi trenger ikke større fart på tilværelsen, snarere 
tvert imot. 

Steng Nedre Langgate og slus biler gjennom Frodeåstunnelen. 

Vennlig hilsen 

Sigmund Sontum 

Arkitekt BSc Honours 
Gyldne Snitt AS 



Fra: Aas, Martin <martin.aas@dnb.no> 
Sendt: 9. februar 2018 17:17
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen Nøtterøy

Jeg anbefaler alternativet kaldnes-korten i tunel. Brualternativet ramberg-

smørberg ødlegger bomiljøet på begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy 

og forurensning.  

Mvh  

Martin Hartmark Aas 

This email with attachments may be confidential and intended solely for the use of the 

individual or entity to whom it is addressed. The email may contain legally protected 

information. If you have received this communication in error, be aware that making use of 

the information, forwarding it, copying it, or disclosing its content to other persons, is strictly 

prohibited and may be punishable by law. Please inform the sender about the error in 

transmission immediately.  



Fra: Ivar Jardar Aasen <ivaraasen@gmail.com> 
Sendt: 9. februar 2018 17:42
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Kopi: Ivar Jardar Aasen; Marit Berge
Emne: STOPP Bypakke Tønsberg

Bypakke Tønsberg er på ingen måte akseptabel for meg og min familie som bor på Nøtterøy. 

Ulempene for Nøtterøy samfunnet er for store og kostnadene alt for høye. 

Stopp det nåværende prosjektet! 

Ivar Jardar Aasen 

Gneisveien 32 

3140 Nøtterøy 

Pensjonist og sist administrerende direktør for Universitetssenteret på Kjeller. 



Fra: Tore Moskvil <post@toremoskvil.no> 
Sendt: 9. februar 2018 18:36
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Høringsuttalelse " Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme"
Vedlegg: Byfjordmiljøet forbedret utgave med Viking Skip_ (003).pdf

Kulturmiljø rundt Byfjorden. 
DET KAN TYDE PÅ AT DIMENSJONEN PÅ HENGEBRUA IKKE HAR KOMMET 
GODT NOK FRAM SETT I FORHOLD TIL DIMENSJONENE PÅ SENKETUNNELEN. 

I hovedrapporten for «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme» skårer den enorme hengebrua 
meget bra i avsnitt 7.5 Kulturmiljø, mens derimot en lav senketunnel noe ut fra Kaldnes skårer veldig 
dårlig. Det vil være trist om dette kulturmiljø momentet i Hovedrapporten skal bli avgjørende for 
hvilken korridor enkelte lokal politikere i Tønsberg og Færder velger å gå for. 
Med litt fantasi og kreativitet med hensyn til utformingen av senketunnel åpningene kan man 
minimere de påståtte negative virkninger i forhold til miljøet rundt Byfjorden. Jeg foreslår at man 
former betongkonstruksjonen over vannspeilet som et Viking Skip.(se vedlegg) 
Når det gjelder den enorme hengebrua som del av Korridor 1, er det helt umulig å redusere den 
negative visuelle effekten. Store deler av den 587 meter lange hengebrua vil være høyere enn 
toppen av Slottsfjellet og synlig fra store deler av Tønsberg Regionen. 
Målt i areal er den horisontale bærende stål stag konstruksjonen ca. 14.000 kvadrat meter, dette blir 
i hovedrapporten vurdert som lite negativt for kulturmiljøet rundt Byfjorden.  
Under 7.5 Kulturmiljø i Hovedrapporten trekker man inn tidligere vurderinger Bane Nor har gjort 
under planlegging av nye jernbanebro over Vestfjorden. 
Dette er uheldig da jernbanebroen var planlagt mye lenger sør i Vestfjorden og dermed ville fått liten 
betydning på Kulturmiljøet rundt Byfjorden. 
Jeg mener det er viktig å få fram et riktig bilde på hvor stor hengebrua er og har i skissen 
sammenlignet hengebrua med Slottsfjellet. For ordens skyld dimensjonene er i samme skala, men 
den horisontale avstand er selvfølgelig helt feil.  
Hengebrua vil dominere syd siden av Byfjorden og desimere det visuelle inntrykk av Slottsfjell 
området. Østre brutårn rager 30 meter høyere enn toppen av Slottsfjelltårnet, dette tilsvarer nesten 
2 tårnhøyder mer. Selve tårnbygget er kun 17 meter høyt og vil virke enda mindre hvis brutårnene 
kommer.  
Det er ikke lett å forstå at den lave senketunnel konstruksjonen sett i forhold til dimensjonen på 
hengebrua litt lenger ut i Byfjorden, skal bli vurdert mye verre for kulturmiljøet, med beskrivelsen « 
skaper en landtunge som vil begrense opplevelsen og redusere historisk lesbarhet fra 
middelalderbyen, da den mister siktlinje til store deler av Byfjorden» 
Det kan ikke være bedre at man i siktlinjen fra Middelalderbyen får inn 4 store betongmaster og 
deler av bærekonstruksjonen. 
Jeg håper nå inderlig at skissen og kommentarene ovenfor vil påvirke rangeringen mellom Korridor 1 
og Korridor 2 i den videre behandling med hensyn til virkning på Kulturmiljøet rundt Byfjorden.. 
Som tidligere nevnt kan vi kanskje få et Viking Skip i tre eller betong i senketunnel området som 
ønsker seilende inn Vestfjorden velkommen til Tønsberg. Og beboerne i Nordbyen kan nyte utsikten 
mot tunnel åpningen og samtidig slippe å ha en stor hengebru som bryter opp horisonten i syd vest. 
Litt om seilingshøyden på 40 meter for foreslåtte hengebru . Korridor 1. 
Tønsberg er trolig Norges eldste sjøfartsby og dette må ivaretas best mulig for fremtiden. Vi bør 
kunne sikre adkomst for store seilskip. Statsråd Lemhkuhl er 43 meter høy og internasjonale cruise 
skip er enda høyere. Cruise bransjen er en sterk vekst bransje og det er derfor dumt å stenge 



Tønsberg by ut av denne næring for all framtid. De største cruiseskip vil ha problemer med å snu i 
Byfjorden.  

Bortsett fra Kulturmiljø som jeg har kommentert ovenfor, skårer senketunnel under Byfjorden 
(Korridor 2) best på de fleste andre områder i Hoved rapporten og blir ansett som den beste 
løsningen i den ferske TØI rapporten . 
Jeg bor i Munkerekka som blir berørt av begge korridorer, men aksepterer fullt at vi nå må få en ny 
fastlandsforbindelse og dette må bli Senketunnel under Byfjorden. Noe også 95 % av folk på stor 
møte i Munkerekkveien Vel også mente 23.januar i år. 

Med vennlig hilsen 
Tore Moskvil  

Tlf +47 33321602 
Mob + 47 90032962  
Munkholmveien 9 
N 3142 Vestskogen 
Postboks 63 Sentrum 
N 3101 Tønsberg 
Norway 
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Fra: Monica Aune <monica.aune@gmail.com> 
Sendt: 12. februar 2018 20:43
Til: VFK-FADM-FIRMAPOST
Emne: Ønsker alternativet Kaldnes - Korten i tunnel

Hei 

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Dette alternativet avlaster Kanalbrua best. 

Bor selv i Ramberg terrasse og synes at brualternativet Ramberg-Smørberg ødelegger bomiljøene på begge sider 

av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning. 

Monica Aune 

Mobil: +47 906 93 111 
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