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1. BAKGRUNN

Som en del av Bypakke Tønsbergregionen skal det sees på en mulig ny veiforbindelse mellom
Banebakken og Nøtterøveien/FV 308/Bryggeribakken. Solveien/Cappelens vei peker seg ut som
en mulig trasé for en ny veiforbindelse i området.

1.1 Byplanen

I ny byplan for Tønsberg foreslås omlegging av Banebakken for å etablere et sammenhengende
grøntareal/park fra Teie hovedgård til Kanalen. En omlegging av Banebakken kan i følge kommu-
nen være et strategisk og viktig byutviklingsgrep for å styrke og utnytte kvaliteter langs kanalen
og i transformasjon- utviklingsprosjekter.

En omlegging av Banebakken er mest nærliggende å se for seg i eksisterende Sol-
veien/Cappelens vei, fra Banebakken til fv 308 Nøtterøveien.
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2. TRAFIKKMENGDER

Det er gjennomført RTM beregninger (regional transportmodell) for trafikksystemet med de ulike
alternativene for ny Nøtterøyforbindelse. Beregningene viser at trafikken i Banebakken vil slå
ulikt ut avhengig av hvilken korridor som blir valgt for ny Nøtterøyforbindelse.
Vi har hentet ut to alternative veilinjer fra rapporten, en i hver av korridorene, Korridor 1, Kol-
berg - Kaldnes - Jarlsberg travbane (linje 11500) og korridor 2, Kolberg - Kaldnes - Korten (linje
16700).

Trafikkberegningene viser at en veiløsning i korridor 2 vil avlaste Banebakken i større grad enn
en løsning i korridor 1.

RTM viser at ved bygging av linje 11500 (i korridor 1, Kolberg - Kaldnes - Jarlsberg travbane)
vil Banebakken i år 2024 med bom få ca. 8000 i ÅDT. Dette tilsvarer omtrent dagens tra-
fikkmengde.

RTM viser at ved bygging av linje 16700 (i korridor 2, Kolberg - Kaldnes - Korten) vil Banebak-
ken i år 2024 med bom få ca. 5000 i ÅDT. Dette tilsvarer en reduksjon i forhold til dagens
trafikk på 35-40 %.
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3. VESTFOLDBANEN, NØTTERØY-KORRIDOREN

Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplaner med konsekvensutred-
ning for nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik. Kommunedelplanene skal avklare hvilken av de
alternative korridorene som skal legges til grunn for videre planlegging.

En av korridorene, Nøtter-
øy-korridoren, går i områ-
det Banebak-
ken/Solveien/Nøtterøveien
(se kartutsnitt) og kan få
konsekvenser for etable-
ringen av ny vei i dette
området.

Korridoren starter ved da-
gens trasé ut fra Jarlsberg-
tunnelen og fortsetter til en
ny stasjon i området ved
dagens stasjonsplassering i
Tønsberg. Korridoren ligger
tett inntil Tønsberg gamle
kirkegård og Tønsberg råd-
hus, og følger derfra korri-
doren til det gamle havne-
sporet (Jernbanegata og
Vestfoldgata) ned til Kana-
len. Korridoren går over
Ringveien og krysser Kanalen på bro i området øst for Kanalbroa. Korridoren dreier sør-vestover
og går raskt inn i tunnel under Teieskogen. Fra Munkerekka går traseen på bro over Vestfjorden.

4. MULIG UTFORMING AV SOLVEIEN

4.1 Boligutbygging - reguleringsplan for Banebakken 35
Det ble ifm. reguleringsplan for Banebakken 35 sett på arealbehov en slik veiomlegging ville
medføre og hvilke byggegrenser man ut fra dette burde forholde seg til i planen.

Hvilken utforming en omlagt Banebakken bør ha, må sees i sammenheng med den trafikkmeng-
den veien vil få. Ut fra dette bør det også tas stilling til om den skal utformes som en vei eller en
gate.

Ifm. reguleringsplan for Banebakken 35 ble det skissert to vegløsninger for Solveien som begge
tar høyde for etablering av en 2- feltsvei med kollektivfelt på en strekning inn mot FV 308, gs-vei
langs nordsiden og støyskjermings/vedlikeholdsareal. Det ene forslaget viser T-kryss med Skole-
veien og det andre viser rundkjøring. (se skisser)

Ellers er alternativene like:
· rundkjøring i krysset Solveien X Banebakken (diameter 30m, som den nye rundkjøringen ved

Færder vg skole)
· et profil på Solveien på totalt 23,25m fra eiendomsgrense Solveien syd. Forslaget innebærer:

fra syd:
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· 2m eksisterende fortau + 3m vedlh/støyskjermareal + 10,25m kollektivfelt og to kjørefelt
+ 3m vedlikeholdsareal + 3m gs-vei + 2m vedlikeholdsareal. Kollektivfelt er kun tegnet i
retning mot øst (fv 308) og det starter først øst for kryss med Skoleveien.

Forslaget med rundkjøring Solveien x Skoleveien (30 m i diameter) kan være en fordel pga. den
forholdsvis krappe kurven Solveien har på dette stedet. En rundkjøring demper hastigheten og
sikrer bedre en gs-kryssing i dette området. Videre gir det mer fleksibilitet for store kjøretøy som
skal betjene avkjørslene/vei som legges om, da de kan snu og kjøre inn fra den siden som gir
best manøvrering. Dette forslaget viser også mulighet for ny adkomst til Bama-eiendommen fra
denne rundkjøringen. Dette vil gi mulighet for avkjørselsfri vei videre ut mot fv 308 Nøtterøveien.

For å ta hensyn til en slik evt. framtidig omlegging av Banebakken ble det i trafikkrapporten (re-
guleringsplan for Banebakken 35) anbefalt forslag til ny eiendomsgrense på 16,5 m, da dette var
brukt langs Banebakken mot nye Færder vg skole. Videre ble 10 m eiendomsgrense foreslått
langs evt. ny adkomstvei til Bama.
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4.2 Nytt kryss Nøtterøveien/FV 308

Det ble ifm. regulering av Banebakken 35 ikke sett på hvordan tilknytningen av en ny vei (Sol-
veien/omlagt Banebakken) skulle tilknytte seg Nøtterøveien.

En rundkjøring er antakelig det mest aktuelle forslaget til kryssløsning. Nøtterøveien har fire felt
og rundkjøringen bør ha en diameter på 45 m.

Sykkelvei med fortau langs Kirkevei-
ens vest-side må innpasses. Dette er
en viktig hovedsykkeltrasé fra Nøtter-
øy inn mot Tønsberg sentrum.
Bryggeribakken heller nedover mot
nord og syklistene har god fart i om-
rådet. Sykkelkryssingen bør derfor
være planskilt.
Det er en vesentlig høydeforskjell fra
Solveien og opp til FV 308. Det kan
derfor ligge til rette for en gs-løsning
fra Cappelens vei inn i en undergang
ved Bryggeribakken.

Det bør også settes av areal til en gs-løsning på østsiden. Hvilken utforming denne bør ha er ikke
vurdert i detalj. På skissen er det vist hva et areal på min.6 m fra veikant vil medføre av inngrep.

På skissen under er en mulig utforming av krysset med anlegg for gående og syklende på begge
sider vist.
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5. KOSTNADER

Basert på erfaringspriser for nye veger, gang- og sykkelveger, konstruksjoner, busslommer etc
er det satt opp et grovt kostnadsoverslag for løsningsforslaget som er vist på skissene i notatet.
Kostnadene er på kommunedelplan-nivå med en usikkerhet på +/- 25 %.

5.1 Elementer som inngår i løsningsforslaget for Solveien og Cappelens vei

Element Mengde Enhetspris Entreprisekostnad

Ny rundkjøring ved Banebakken X Solveien,
diameter 30 m

1 stk 5 mill kr    5,00 mill kr

Ny rundkjøring ved Solveien X Skoleveien,
diameter 30 m

1 stk 5 mill kr    5,00 mill kr

Ny rundkjøring ved Nøtterøveien X Cappelens
vei, diameter 45 m

1 stk 7 mill kr    7,00 mill kr

Ny 2 felts veg på strekningen Banebakken -
Skoleveien

110 m 25.000 kr/m    2,75 mill kr

Ny 3 felts veg på strekningen Skoleveien -
Nøtterøveien, inkludert kollektivfelt

310 m 35.000 kr/m  10,85 mill kr

Ny sykkelveg med fortau, totalbredde 6 m 40 m 12.000 kr/m    0,50 mill kr
Nye gang- og sykkelveg, 3,5 m bredde 1.000 m 7.000 kr/m    7,00 mill kr
Atkomstveger med 4 - 5 m bredde 100 m 10.000 kr/m    1,00 mill kr
Langsgående støytiltak eller lokale tiltak 25 stk 200.000 kr/stk    5,00 mill kr
Kulvert langs Nøtterøveien (L x B) = 35 x 6 m 35 m 170.000 kr/m    6,00 mill kr

Sum entreprisekostnad  50,10 mill kr

Kostnader inkludert rigg/drift, MVA, uforutsett (Faktor 1.6) 80,00 mill kr

Innløsing av 2 eiendommer = 12 mill kr
Grunnerverv                      =   1 mill kr
Øvrige erstatninger            =   1 mill kr

Totalkostnader med nøyaktighet på  +/- 25 %     94 mill kr

Enhetsprisene for nye veger, gang- og sykkelveger, rundkjøringer og kulvert er basert på
normale grunnforhold og uten spesielle stabilitetstiltak. Ved videre prosjektering må det foretas
detaljerte grunnundersøkelser og eventuelle tiltak må beskrives. Disse kostnadene er ikke tatt
med i beregningene.


