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SAKSPROTOKOLL 
 

 
Arkivsak-dok. 201605245-2 
Saksbehandler Siv Tørudbakken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019 07.06.2016 49/16 
2 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 
 
 
 
Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg 311 - Presterødbakken/kryss/gs veg 
 
Sammendrag 
Vestfold fylkeskommune ønsker å be Statens vegvesen om å utarbeide et faglig grunnlag for 
lokalpolitisk behandling av bompengesøknad for tre prosjekter på og langs fylkesveg 311 i 
Tønsberg kommune. Det forutsettes at Tønsberg kommunene fatter likelydende vedtak. 
 
Det forutsettes også at Tønsberg kommune stiller garanti for forskuttering av midler til 
prosjektering av tre tiltak på fylkesveg 311; utvidelse av Presterødbakken, nytt 
Presterødkyss, samt gang- og sykkelveg mellom Presterødkrysset og Olsrødkrysset. Lånet 
tilbakebetales gjennom en fremtidig bompengeordning med innkreving i 2 bomsnitt, dvs. 
bommen på fv. 311 ved Presterødkrysset og bommen på fv. 460 i Slagendalen. Tiltakene 
ønskes i realisert før bominnkrevingen starter. 
 
 
 
Fylkesrådmannens innstilling 
 

1. Vestfold fylkeskommune ber Statens vegvesen utarbeide et grunnlag for lokalpolitisk 
behandling av bompengesøknad for prosjektet Trafikkløsninger i Presterødområdet 

2. Det forutsettes at Tønsberg kommune søker Statens vegvesen om en avtale om 
forskuttering, og senere refusjon i form av bompenger, av inntil 7 mill. til prosjektering 
av trafikkløsninger i Presterødområdet og 2 millioner til rente- og 
administrasjonskostnader, til sammen 9 millioner kroner.  

3. Som for tilsvarende saker legges til grunn at det ikke blir noe inndekning hvis 
Bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødområdet ikke får tilslutning i 
Stortinget. Tønsberg kommune risikerer i så tilfelle å måtte kostnadsføre 
prosjekteringskostnadene. 

4. Det forutsettes at Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. 
Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune. 

5. Vestfold fylkeskommune aksepterer at Tønsberg stiller garanti på fylkeskommunal 
veg 

6. Vegfinans AS gis mandat til å etablere et nytt bomselskap for prosjektet. Tønsberg 
kommune gir, via Vestfold fylkeskommune, et ansvarlig lån på 125.000 kr til 
Vegfinans AS for å stifte det nye selskapet i henhold til gjeldende aksjonærs- og 
samarbeidsavtale. 
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7. Frem mot endelig lokalpolitisk behandling av bompengesøknad skal størrelsen på 
private bidrag avklares. 
 
 

* * * 
 
Tom Strømstad Olsen (A) ba hovedutvalget vurdere sin habilitet. Utvalget kjente 
representanten inhabil og Tom Strømstad Olsen (A) fratrådte møtet.  
Utvalget har dermed 8 representanter til stede. 
 

* * * 
 
 
 
Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019 har behandlet saken i møte 07.06.2016 
sak 49/16 
 
Møtebehandling 
Hans Hilding Hønsvall (KRF) fremmet følgende forslag til tillegg til pkt 1 på vegne av V, H, 
FRP, KRF, AP: 
 

«Som en del av løsningen må det sikres god framkommelighet for buss og for biler 
med flere passasjerer (2+)» 

 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling pkt 1, med tillegg av fellesforslaget fremmet av Hans Hilding 
Hønsvall (KRF) ble enstemmig vedtatt. 
Fylkesrådmannens innstilling pkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer (H 3, V 1, KRF 1, AP 2), mot 1 
stemme (FRP). 
Fylkesrådmannens innstilling pkt 3 ble vedtatt med 7 stemmer (H 3, V 1, KRF 1, AP 2), mot 1 
stemme (FRP). 
Fylkesrådmannens innstilling pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Fylkesrådmannens innstilling pkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Fylkesrådmannens innstilling pkt 6 ble vedtatt med 7 stemmer (H 3, V 1, KRF 1, AP 2), mot 1 
stemme (FRP). 
Fylkesrådmannens innstilling pkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ny innstilling 

1. Vestfold fylkeskommune ber Statens vegvesen utarbeide et grunnlag for lokalpolitisk 
behandling av bompengesøknad for prosjektet Trafikkløsninger i Presterødområdet. 
Som en del av løsningen må det sikres god framkommelighet for buss og for biler 
med flere passasjerer (2+). 

2. Det forutsettes at Tønsberg kommune søker Statens vegvesen om en avtale om 
forskuttering, og senere refusjon i form av bompenger, av inntil 7 mill. til prosjektering 
av trafikkløsninger i Presterødområdet og 2 millioner til rente- og 
administrasjonskostnader, til sammen 9 millioner kroner.  

3. Som for tilsvarende saker legges til grunn at det ikke blir noe inndekning hvis 
Bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødområdet ikke får tilslutning i 
Stortinget. Tønsberg kommune risikerer i så tilfelle å måtte kostnadsføre 
prosjekteringskostnadene. 

4. Det forutsettes at Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. 
Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune. 

5. Vestfold fylkeskommune aksepterer at Tønsberg stiller garanti på fylkeskommunal 
veg 
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6. Vegfinans AS gis mandat til å etablere et nytt bomselskap for prosjektet. Tønsberg 
kommune gir, via Vestfold fylkeskommune, et ansvarlig lån på 125.000 kr til 
Vegfinans AS for å stifte det nye selskapet i henhold til gjeldende aksjonærs- og 
samarbeidsavtale.  

7. Frem mot endelig lokalpolitisk behandling av bompengesøknad skal størrelsen på 
private bidrag avklares. 
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