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Bypakke Tønsberg, videre deltagelse
Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Sandefjord kommune opprettholder fellesnemndas vedtak om å gå ut av
Bypakkesamarbeidet for Tønsbergregionen som fullt medlem.
2. Sandefjord kommune søker i det videre samarbeidet
observatørdeltakelse i Overordnet styringsgruppe (OSG).

om

politisk

3. Sandefjord kommune ønsker at det også legges til rette for administrativ
observatørdeltakelse. Rådmannen avklarer nærmere hvordan observatørrollen
med administrativ deltakelse skal ivaretas.

Formannskap behandlet saken 24.01.2017:
Behandling:
Rådmannen redegjorde for ny informasjon som er innkommet.
Med bakgrunn i mottatt brev m/vedlegg vil rådmannen anbefale/fremme nytt forslag til nytt
punkt 1 i innstillingen til formannskapet
1. Sandefjord kommune trer ut av samarbeidet Bypakke Tønsbergregionen som fullt medlem fra 01.01.2017. Økonomiske
forpliktelser som følge av avgitt Garantiansvar bortfaller og overtas av de
andre kommunene i samarbeidet.

Rådmannens innstilling med endret pkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Tor Steinar Mathiassen, H fremmet følgende forslag:
Til observatørstilling velges ordfører Bjørn Ole Gleditsch, H med varaordfører
Cathrine Andersen, FRP som vara.
Forslag fremmet av Mathiassen, H ble enstemmig vedtatt.

FSK- 005/17 Vedtak:
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:
1. Sandefjord kommune trer ut av samarbeidet Bypakke Tønsbergregionen som fullt medlem fra 01.01.2017. Økonomiske
forpliktelser som følge av avgitt Garantiansvar bortfaller og overtas av de
andre kommunene i samarbeidet.
1. Sandefjord kommune søker i det videre samarbeidet om politisk
observatørdeltakelse i Overordnet styringsgruppe (OSG).
1. Sandefjord kommune ønsker at det også legges til rette for administrativ
observatørdeltakelse. Rådmannen avklarer nærmere hvordan
observatørrollen med administrativ deltakelse skal ivaretas.
1. Til observatørstilling velges ordfører Bjørn Ole Gleditsch, H med
varaordfører Cathrine Andersen, FRP som vara.

Saksopplysninger:
Stokke kommune har deltatt i prosjektet Bypakke for Tønsbergregionen sammen
med Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen.
Hovedoppgaven for prosjektet har vært å planlegge en ny fastlandsforbindelse til
Nøtterøy og gode trafikkløsninger for alle trafikantgrupper.
Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold
fylkeskommune og Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner. Statens
vegvesen er faglig instans for prosjektet og fylkeskommunen er prosjektansvarlig.
Sammendrag
Det er Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen
som danner grunnlaget for prosjekt Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakke Tønsberg
skal realisere tiltak i KVU og eventuelle andre tiltak. Bypakken blir en
stortingsproposisjon som skal sluttbehandles rikspolitisk.
Arbeidet med ny fastlandsforbindelse er forankret i fylkestingsvedtak 20/14 og i
tilsvarende vedtak i kommunene Stokke, Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg i sak om

«Organisering av bypakke for Tønsbergregionen»:
”Bypakke Tønsbergregionen etableres for å planlegge og anlegge et helhetlig
transportsystem for Tønsbergregionen. Partene i bypakke Tønsbergregionen er
Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke.
Prosjektet skal legge frem forslag til bompengeordning, og anlegg finansieres
primært gjennom bompenger, bidrag fra Vestfold fylkeskommune og
kompensasjon for merverdiavgift. Prosjektet skal ha en andel som vektlegger
gående, syklende og kollektiv. Denne andelen skal være minst det samme som
er lagt til grunn i KVU for Tønsbergregionen.”
Saksutredning
Prosjektet Bypakke for Tønsbergregionen er en stor og langsiktig samferdselssatsing
som skal gi en bedre trafikkavvikling for alle trafikantgrupper i Tønsberg sentrum.
Som en del av bypakkesamarbeidet har det vært tiltak som også skal gå inn i
nabokommunene.
Den 17.12.15 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet at
kommunegrensen mellom Stokke og Tønsberg skullel justeres slik at Vear ble en del
av Tønsberg kommune fra 1.1.17. Planleggingen av ny fastlandsforbindelse, som
berører Vearområdet, vil derfor ikke angå det resterende Stokke og nye Sandefjord
kommune.
Begrunnelsen for at Stokke har deltatt har i første rekke vært knyttet til de trafikale
utfordringer som har vært definert til området Hogsnes - Vear. Etter at Vear gikk inn
som en del av Tønsberg, er hovedbegrunnelsen for deltakelse i bypakkesamarbeidet
borte.
Stokke har fra bypakkesamarbeidet startet, deltatt i arbeidet både politisk og
administrativt. I alt har åtte ulike representanter for Stokke deltatt i
bypakkesamarbeidet (3 politikere, 5 administrativt ansatte). Alle som deltok som
enkeltrepresentanter eller som en del av grupper, ble jevnlig innkalt – minst månedlig
til møter. Stokke kommune var i dette og som organisasjon dypt involvert i
bypakkearbeidet.
Det ble i besluttet av Fellesnemnda i sak 19/2016 at Stokke midlertidig gikk inn med
garantiansvar for en del av midlene som skulle lånes til planarbeidet, men at dette
opphørte fra årsskiftet 2016/2017. I vedtaket heter det:
«Fellesnemnda gir sin tilslutning til Stokke kommune sin garantistillelse for
Bypakke Tønsbergregionen. Garantiansvaret overtas av de andre kommunene
ved evt. uttredelse av nye Sandefjord»
Tønsberg og Sandefjord kommuner nå nabokommuner, og med så omfattende
prosjekter som dem som ligger i Bypakkesamarbeidet, vil det derfor også være av
interesse for Sandefjord kommune å følge planarbeidet som observatør fremover.
Vurdering
Å gå inn i bypakkesamarbeidet med så mye ressurser som Stokke gjorde, vil være
krevende. Likevel er Bypakke Tønsberg en satsing på samferdselstiltak som omfatter
og berører mye mer enn byen Tønsberg og de nærmeste områdene alene. Det er av
interesse for hele Vestfoldsamfunnet å delta i det som skjer, spesielt når det kan ha

direkte konsekvenser både for samfunnsliv og arealbruk.
Konklusjon
Etter rådmannens vurdering er det ikke lengre noen grunn til at Sandefjord skal delta
i bypakkeprosjektet. Hovedbegrunnelsen for det som var Stokkes deltakelse er
borte. Det foreligger nå ingen planer som direkte berører Sandefjord kommune.
Rådmannen mener likevel at Sandefjord har så stor nærhet til Tønsberg, og at
bypakkearbeidet må ses på som en del av en regional samferdselssatsing der fylkets
største by bør være representert som observatør, med talerett både på politisk og på
administrativt overordnet nivå
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