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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 Nøtterøy og Tjøme.
Arbeidet med interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og
Tjøme startet opp i 2015. Planprogrammet ble fastsatt av partene i mars og april 2016.
I november 2017 vedtok bypakkas overordnede styringsgruppe å legge to alternativer ut på høring/offentlig ettersyn;
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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Fritz Rye-Andersen <fritzra@hotmail.no>
2. desember 2017 08:05
VFK-FADM-FIRMAPOST
Veivalg

Jeg mener det er best å satse på bru. Det er billigere å drifte en slik bru og det er lettere å se at
noe er på gang over tid. Har opplevd ekstrem høyvann flere ganger og synes dette er
skremmende. Synes derfor senketunell føles utrykt når det hele tiden varsles om enda høyere
vann. Samtidig som vi vet at drift av denne er vesentlig dyrere. Jobber mye med brygger i
saltvann, meget utfordrende å holde forvirringen i sjakk.
Mener også at planen for bru også har en mer riktig retning i forhold til E 18 uansett om du
skal nordover eller sydover.
Mvh Fritz Rye-Andersen
Gipøveien 27. 3140 Nøtterøy
Sendt fra Galaxy Tab.
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Sendt:
Til:
Emne:

Peri FolkeKnutsen<peri@vvsprefab.no>
11. desember201716:38
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse

I mangelav det mestfornuftige, fremtidsrettedeog det klart billigste alternativetfor en ny
fastlandsforbindelse
for Nøtterøy og Tjøme,nemlig Vestfjordforbindelsen,går undertegnede
inn for Ramberg-Smørberg.Det forutsettesen 4-felts tilslutningsveitil E18. Begge
alternativeneer sværtdyre, og vil belastebilistenemed bompengeri overskueligfremtid. Det
billigste alternativet er likevel det som vil ta bilisteneraskestforbi Tønsbergog ut til E18.
LøsningenKaldnes-Korten er sværtdyr, og utenfor de rammersom departementet
har satt.
Den vil væretekniskvanskeligå bygge,og kan derfor fort bli betydeligdyrereenn antatt. I
tillegg er det vanskeligå sehvordandenneløsningenvil hindrefortsattkødannelsepå Kjelle.
Det kan ogsådanneskøer i selveundervannstunnellen,
og det er lite ønskelig.

Sendtfra min iPhone
Meld deg på nyhetsbrevet

vårt her: VVS Prefab Nyhetsbrev

Med vennlig hilsen
Peri Folke Knutsen / Salgsleder Øst
peri@vvsprefab.no / 96093623
VVS Prefab AS
Bjerkreimsvegen 1357
4387 Bjerkreim
www.vvsprefab.no / 96093620
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Peri Folke Knutsen <peri@vvsprefab.no>
1. februar 2018 10:22
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.
Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, med maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40, yrafikkhu,per
yundkjøringer 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.
Mvh
Peri FB Knutsen

Med vennlig hilsen
Peri Folke Knutsen / Salgsleder Øst
peri@vvsprefab.no / 96093623
VVS Prefab AS
Bjerkreimsvegen 1357
4387 Bjerkreim
www.vvsprefab.no
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Sendt:
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Vigdis Norveel Studsrød <vigdis.norveel@gmail.com>
11. desember 2017 16:25
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny fastlandsforbindelse
for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, må jeg dessverre gå inn for alternativet RambergSmørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært dyre, og vil belaste
bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest
forbi Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet
har satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det
vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i
selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
M.v.h.
Vigdis Norveel Studsrød
Sendt fra min iPhone
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Freddy Rasch-Olsen <office@hoverud.com>
8. desember 2017 09:04
VFK-FADM-FIRMAPOST
mari.anne@hoverud.com
Ny veiforbindelse Nøtterøy - Tønsberg

VELG SENKETUNNEL TIL KORTEN!
Argumenter:
1) Alternativet med tunnel til Korten avlaster best kanalbrutrafikken.
2) Majoriteten av syklende skal/vil til Tønsberg og vil benytte Kanalbrua.
Svært få har behov for å sykle via Smørberg og videre.
3) Hengebru til Smørberg blir for lav (og for all fremtid).
4) Dersom politikerne mener alvor med «å begrense biltrafikken» i fremtiden, er
bruløsning til Smørberg både feil retning (geografisk) og gir alt for store inngrep i
naturen, som per i dag et LNF-definert område!
5) Forskjellen økonomisk for de to forslagene er ikke et argument siden det skal
bompengefinansieres og nesten uansett vil inngå som en del av folks daglige
kostnader i så lang tid at den blir «akseptert som levekostnad».
Mvh
Freddy Rasch-Olsen
Mob.: 41 49 39 36
E-post: freddy@hoverud.com

Sendt fra min iPad
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Egil Koch <Egil.Koch@nasta.no>
10. desember 2017 10:49
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Jeg har følgende innspill til de 2 fremlagte alternativer for ny fastlandsforbindelse:
Begge alternativene er svært dyre og mesteparten skal betales av bilister i form av bompenger.
Den billigste løsningen må derfor velges, dvs. bro mellom Ramberg og Smørberg.
Løsningen mellom Kaldnes og Korten er svært dyr og utenfor de rammer departementet har satt.
Den vil i tillegg være teknisk krevende å bygge. Kan fort bli dyrere enn anslått.
I tillegg er det vanskelig å se hvordan den løsningen kan hindre fortsatte køer på Kjelle. Kan også bli
kødannelser ned i tunnelen. Det er lite ønskelig.
Uavhengig av hvilken løsning som velges må det bygges 4 felts tilknytning til E18.
Med vennlig hilsen
Egil Koch

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

renate <renate@hirgum.no>
10. desember 2017 11:52
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme (Færder) høringssvar

Av de to gjenstående alternativene, som begge er svært kostbare å gjennomføre og som i
hovedsak er planlagt finansiert ved bompenger bør det rimeligste alternativet prioriteres.
En forbindelse mellom Ramberg og Smørberg er av flere grunner for øyboere å foretrekke for
en raskere vei til E18, men det økonomiske veier så tungt at det alene er det beste argumentet
når ny fastlandsforbindelse skal bygges.
Med vennlig hilsen
Renate Hirgum
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Sendt:
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Emne:

Anne Mitsem <anne.mitsem@gmail.com>
10. desember 2017 14:57
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme

Jeg har følgene innspill til de to fremlagte alternativer for ny fastlandsforbindelse:
Begge alternativene er svært dyre, og mesteparten skal betales av bilister i form av
bompenger. Jeg mener derfor den billigste løsningen må velges, altså bro mellom Ramberg og
Smørberg. Jeg mener dette også er den beste løsningen.
Løsningen mellom Kaldnes og Korten er svært dyr og utenfor de rammer departementet har
satt. Den vil i tillegg være svært krevende å bygge, og kan fort bli dyrere enn anslått. I tillegg
er det vanskelig å se hvordan den løsningen kan hindre fortsatte køer på Kjelle der denne
løsningen ender i det vi kan kalle en trafikkmaskin. Det kan dermed oppstå kødannelser inne i
tunnelen. Det er lite ønskelig.
Det må bygges en 4-felts tilslutningsvei i sammenheng med denne løsningen.
Anne Mitsem Borgersen
3145 Tjøme
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Sendt:
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Emne:

bjorn.borgersen@getmail.no
10. desember 2017 15:00
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme

Jeg har følgene innspill til de to fremlagte alternativer for ny fastlandsforbindelse:
Begge alternativene er svært dyre, og mesteparten skal betales av bilister i form av bompenger. Jeg mener derfor
den billigste løsningen må velges, altså bro mellom Ramberg og Smørberg. Jeg mener dette også er den beste
løsningen.
Løsningen mellom Kaldnes og Korten er svært dyr og utenfor de rammer departementet har satt. Den vil i tillegg
være svært krevende å bygge, og kan fort bli dyrere enn anslått. I tillegg er det vanskelig å se hvordan den
løsningen kan hindre fortsatte køer på Kjelle der denne løsningen ender i det vi kan kalle en trafikkmaskin. Det
kan dermed oppstå kødannelser inne i tunnelen. Det er lite ønskelig.
Det må bygges en 4-felts tilslutningsvei i sammenheng med denne løsningen.
Bjørn Borgersen
3145 Tjøme
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Else Berit Oserød <elseberit@outlook.com>
10. desember 2017 16:42
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Ønsker ikke å bli sittende fast i kø i tunnel for å ende opp i en trafikkmaskin som ved Kaldnes-Korten.
Valget må bli Ramberg-Smørberg.
Sendt fra E-post for Windows 10
MVH Else Berit Oserød
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Hege Tangstad <hegetang@gmail.com>
10. desember 2017 17:38
VFK-FADM-FIRMAPOST
Vestfjordforbindelsen

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn
for Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært
dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel det
som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor
de rammer som departementet har satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli
betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt
kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Hege Tangstad, Nøtterøy
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Roar Heggelund <roahegge@online.no>
10. desember 2017 17:26
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede
inn for Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge
alternativene er svært dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det
billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18.
Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har satt.
Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I
tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle.
Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Roar Heggelund,
Nesgårdsveien 42
3148 Hvasser

Sendt fra Galaxy Tab.
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roarheggelund333 <roarheggelund333@gmail.com>
15. januar 2018 16:11
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse

De to påtenkte alternativene til ny fastlandsforbindelse, er ikke til Færder Kommunes
begunstigelse. Kaldnes-Korten er et stort skritt tilbake, med uante budsjett usikkerhet, og løser
ikke oppgaven.
En Vestfjordfirbindelse fra Borgheim til Stokke, er øyenes førstevalg, men det akternativet
har jo Tønsberg forkastet, men burde vurderes pånytt. Den løser Tønsberg trafikkproblem
med trafikk og luftforurensing. Vi vil raskt til E18, og skal vi til Tønsberg, duger Kanalbroa i
mange år til. Alternativt er bro fra Ramberg den nest beste løsningen.
Roar Heggelund
Nesgårdsveien 42
3148 Hvasser
Sendt fra Galaxy Tab.
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Roar Heggelund <roahegge@online.no>
1. februar 2018 17:55
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse

Høring ny vei til Tjøme, Nøtterøy nå Færder kommune

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.
Tekst; 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, yrafikkhu,per yundkjøringer 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.
Selvfølgelig kan flere momenter en de jeg har tatt med her tilføyes.
Kommer det nok slike uttalelser til fylkesmannen så kan han ikke overse dem
Jeg har flere ganger skrevet at Vestfjordforbindelsen er 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. Pris ca. halvparten
av Tønsberg by pakke.
By pakke Tønsberg, trase nr. 11500 og 16730 er H6 firefelts bygate på vel 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 s
om 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.
Mvh
Roar Heggelund
Sendt fra Galaxy Tab.
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Fastlandsforbindelse

Hei
I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny fastlandsforbindelse
for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn for Ramberg-Smørberg. Det
forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært dyre, og vil belaste bilistene med
bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi
Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har
satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det
vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i
selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Med hilsen
Trine M Karlsen
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10. desember 2017 17:41
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede
inn for Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge
alternativene er svært dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det
billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18.
Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har satt.
Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I
tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle.
Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Mvh Ole Petter Nyhagen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
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Vestfordforbindelen

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn for
Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært dyre, og
vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel det som vil ta
bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de
rammer som departementet har satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli
betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt
kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Underskrift. Alma Elise Myhre
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Overskrift: Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.
Tekst; 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, yrafikkhu,per yundkjøringer 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
Alma Elise Myhre
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Helge Brun <helgebru@online.no>
10. desember 2017 18:02
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Vestfjordforbindelsen

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny fastlandsforbindelse
for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn for Ramberg-Smørberg. Det
forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært dyre, og vil belaste bilistene med
bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi
Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har
satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det
vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i selve
undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Sendt fra min iPad
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10. desember 2017 18:13
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Bro Ramberg>Smørberg

Jeg ønsker at fastlandsforbindelsen skal være en bro over Vestfjorden og gå mellom Ramberg til Smørberg, noe
som jeg tror vil tjene oss brukere som bor på øyene bedre enn Kanalen. Nå er det på tide å sette i gang med
brobyggingen !
Mvh Arne Grimsø Kjøpmannskjær.
Sendt fra min iPad

Fra:
Sendt:
Til:

Hanne Forsberg <hanneforsberg63@gmail.com>
10. desember 2017 18:33
VFK-FADM-FIRMAPOST

Folkens. Vi må legge inn en siste hilsen fra oss på siden vår. Vi får nøye oss med å støtte det
minst verste alternativet. Oppfordrer derfor alle medlemmene å sende følgende brev til :
firmapost@vfk.no Bare ta kopi og lim inn og send. Det er fort gjort. . .
I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede
inn for Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge
alternativene er svært dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det
billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18.
Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har satt.
Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I
tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle.
Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Hanne Hagen
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I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny fastlandsforbindelse
for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn for Ramberg-Smørberg. Det
forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært dyre, og vil belaste bilistene med
bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi
Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har
satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det
vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i
selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Hilsen Kari W Borge
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Faslandsforbindelse Nøtterøy - Tjøme

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn
for Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært
dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel det
som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor
de rammer som departementet har satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli
betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt
kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Unde

-Mvh
Noralf Eik
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Noralf Eik <noralf.eik@gmail.com>
4. februar 2018 09:35
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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, men vil ha
en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 ved Ramsum som kjøres på mellom 3 og 4
minutter. Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det er antydet med veier som
bare Tønsberg har interesse av.
Vennlig hilsen
Noralf Eik
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10. desember 2017 18:57
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Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Det er altfor mye negativt, trafikkmessig, økonomisk og konstruksjonsmessig, knyttet til en
forbindelse Kaldnes-Korten. Dessuten bør forholdene legges til rette for at Ringveien, gjennom
Frodeåstunnelen, tas mer i bruk som alternativ for trafikken øst-vest gjennom Nedre Langgate.
Alternativ 1, Smørberg- Ramberg, er det beste alternativ til mitt ønske, over Vestfjordfjorden.

Med hilsen
Ola Gøthesen
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browser@live.no
Fastlandsforbindelsen.

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste
alternativet for en ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme,
nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn for Ramberg-Smørberg.
Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene
er svært dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig
fremtid. Det billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene
raskest forbi Tønsberg og ut til E18 og samtidig det eneste som evt.
gående/syklende også vil kunne benytte. En gang/sykkelvei hengende under
en høybro slik at veibanen fungerer som tak over gangveien f.eks.
Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som
departementet har satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan
derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det vanskelig
å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle.
Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite
ønskelig.
Mvh
Stig ask
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I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede
inn for Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge
alternativene er svært dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det
billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18.
Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har satt.
Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I
tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle.
Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Underskrift.
Vivian Bugge Sande
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Vivian Bugge Sande <vivian_sande@hotmail.com>
6. februar 2018 10:29
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Fastlandsforbindelsen

Det er vi som beboere på øyene som trenger en ny fastlandsforbindelse.
Den må bygges over Vestfjorden, Hella / Stokke.
Hilsen
Vivian Bugge Sande.
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Høringssvar ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme

Hei!
I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny fastlandsforbindelse
for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn for Ramberg-Smørberg. Det
forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært dyre, og vil belaste bilistene med
bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi
Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har
satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det
vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i
selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig. Det viktigste er en forbindelse til E18.
Tips:
Vestfjordforbindelsen hadde løst køproblematikken, ingen problemer under anleggstiden, løst veiproblemet til
E18 for Færder kommune, Stokke og Oslofjorden Convention Center på Brunstad.
Svein Roar Lie
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Ny forbindelse.

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn
for Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært
dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel det
som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor
de rammer som departementet har satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli
betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt
kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.

-MVH Carsten Olav Connolly Eidstoppen 14, 3090 Hof ccon@online.no +47 90664326
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Fastlandsforbindelse

Er helt rystet over hvordan øyfolket blir overkjørt i denne saken. Jeg leser i Tønsberg blad om
at de skriver så fint om tunell ved korten og at bru ved smørberg vil gi mere kø. Tull og tøys.
Smørberg bruen er helt klart det mest fornuftige valget. Billigere å bygge, vedlikeholde og
raskere å komme seg ut på e18 for alle oss på øyene. Om det bygges smørberg tunnellen er
dette bare for de som bor og jobber i Tønsberg! Ikke for alle oss som bor på øyene. Håper
inderlig at man tar til fornuft og velger der beste for oss denne forbindelsen egentlig skal være
ment for. Velg for guds skyld bru ved smørberg og la oss få komme oss av øyen og ut i resten
av Vestfold på raskeste mulige måte.
Hilsen Magnus Eriksen
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Bente Fekjær <bente.fekjar@hotmail.com>
12. desember 2017 13:40
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Veiforbindelse

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede
inn for Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge
alternativene er svært dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det
billigste alternativet er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18.
Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har satt.
Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I
tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle.
Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Mvh Bente Fekjær
Huivn 1
3133 Duken
Sendt fra min iPhone
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Bente Fekjær <bente.fekjar@hotmail.com>
4. februar 2018 17:36
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Høringsuttalelse

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.
Tekst; 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, yrafikkhu,per yundkjøringer 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.
Bente Fekjær
Sendt fra min iPhone

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme
Høringsuttalelse

Tunnel til Korten (16730) er etter min mening den klart beste løsningen av følgende grunner:


Trafikkgrunnlaget blir større enn for brualternativet fordi det gir best tilgang til
Tønsberg Vest med Statens Park, Helfo, ny legevakt, jernbanen mm. For de som skal
fra Nøtterøy til Barkåker eller nordover på E18 blir tunnelen også korteste vei.



Ny tunnel under Byfjorden og Frodeåstunnelen gir også en rask veiforbindelse
(ringvei) mellom Nøtterøy og Slagenområdet.



Tunnelen vil derfor avlaste Kanalbrua og byen for mer gjennomgangstrafikk enn
brualternativet.



Bru til Smørberg er bare beste løsning for langt færre som skal fra Nøtterøy til
Semsbyen eller sydover på E18. Det blir derfor mye mindre trafikk over brua enn
gjennom tunnelen. En bruløsning vil også resultere i økt trafikk på Semslinna mellom
travbanen og Korten.

«Det som er verdt å gjøre, er verdt å gjøre godt!» Det bør ikke være tvil om at
tunnelalternativet (16730) er beste løsning, og etter min mening vil noe høyere investeringsog vedlikeholdskostnader mer enn oppveies av større nytteverdi.

Tønsberg 13.12.2017

Sverre Brydøy (sign.)
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Arne Bergan <fabergan@online.no>
13. desember 2017 18:32
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Ny fastlandsforbindelse Nøtterøy

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemligVestfjordforbindelsen, går undertegnede inn
for Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er
svært dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet
er likevel det som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten
er svært dyr, og utenfor de rammer som departementet har satt. Den vil være teknisk vanskelig å
bygge, og kan derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det vanskelig å se hvordan
denne løsningen vil hindre fortsatt kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i selve
undervannstunnellen, og det er lite ønskelig.
Arne Bergan
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Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Hei,
Jeg ønsker å ytre min mening om ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy. Min mening er at
"korridor 1: Alternativ 11 500, høy bru (hengebru med seilingshøyde 40 m) fra Ramberg til
Smørberg med tunnel på Hogsnes" er den beste løsningen.
Lykke til videre med prosjektet, blir spennende å se resultatet og hvilken løsning som blir
valgt.
Mvh
Ole-Jacob Sørensen
Bekkejordet 8J
3173 VEAR
913 22 729
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lkg.gam@gmail.com
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse

Jeg bor på Torød og ønsker alternativ 1 brugorbindlse mellom Ramberg og Smørberg!!!!
Sendt fra min iPhon
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Sendt:
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Emne:

Hans Tankred Nilsen <tankren@online.no>
16. desember 2017 09:48
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse

For mesteparten av øyfolket vil bru over Vestfjorden være det beste alternativ.
Kanalbrua er ikke flaskehalsen, det er rundkjøringen ved kanalen og "Mamut"krysset som
er flaskehalsen. Løs dette, så tar brua godt unna trafikken.
-Mvh.
H.T. Nilsen
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Sendt:
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Emne:

Elizabeth Gundersen <evgunders@gmail.com>
16. desember 2017 13:09
VFK-FADM-FIRMAPOST
Protest bussforbindelse Nøtterøy / Tjøme

Mener der er brudd på menneskerettighetene at Færder kommune ikke kan stå i og gi oss en
veiforbindelse som gir oss lik rett til arbeidsmarkedet og skoletilbud i Vestfold. Det er
urettferig at innbyggerne får større høyere økonomisk belastning. Dettekan bety at færre unge
vil etablere seg på øyene. Hilsen Elizabeth
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Morten Gundersen <morten@lettbris.no>
16. desember 2017 13:14
VFK-FADM-FIRMAPOST
Protest

Mener der er brudd på innbyggernes rettigheter at Færder kommune ikke kan stå i og gi oss en veiforbindelse som gir
oss lik rett til arbeidsmarkedet og skoletilbud i Vestfold. Det er urettferdig at innbyggerne får større høyere økonomisk
belastning. Dette kan bety at færre unge vil etablere seg på øyene.
Hilsen Morten

Fra:
Sendt:
Til:
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Jan Carlstedt <jan@tjomemaskin.no>
17. desember 2017 23:32
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse

Jeg er Tjømling, ansatt på Agility(ASF), part i saken, men er ikke
inhabil.
Ser av mediainnspill at betaling for bom-passeringen kan bli "2-veis"
ved Alt. 1 (Bru)!
Det er dårlig kamuflerte trusler mot alternativene, og de er det flere
av. Dagens kanalbru er kanskje gammel, men problemet er ikke brua.
Problemene oppstår når trafikkflyten blir sperret av trafikklys/gangfelt
på alle utganger, og over/underganger for fotgjengere aldri blir
vurdert.
Tønsberg trenger ingen fastlandsforbindelse, det er øyfolket som trenger
det. Tønsberg, les "handelstanden", er derimot avhengig
av øyboere/feriefolk, og derfor er sammensettingen av utvalg/komiteer
mildt sagt politisk uoversiktelig.
Agility har leiekontrakt på Kaldnes frem til 2024. Hvem skal utløse en
mulig kontrakts-reserve på 500-900 mill. til ASF ved en
-MVH
Jan Carlstedt
Tjøme Maskin AS
Østvn. 491
3145 Tjøme
Norway
Mob. + 47 402 17 123
www.tjomemaskin.no
Org. no 917 406 049
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Sendt:
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Marcel Saltnes <marcel.saltnes@yahoo.no>
26. desember 2017 16:29
VFK-FADM-FIRMAPOST
Støtte for Ramberg / Smørberg bro forbindelse

Som Nøtterøy innbygger støtter jeg fullt ut Smørberg / Ramberg med broforbindelse (firefeltsvei samt
sykkel/gangbane) siden den er den beste løsningen i forhold til det andre alt. med tunnel Kaldnes / Korten som er
lite fremtidsrettet ifht. trafikkavikling pā kjelle, kommende jernbaneløsning og ikke minst hårreisende kostnader.
Den aller beste fremtidsmessige løsningen har imidlertid vært Vestfjordforbindelse med en bro over til Stokke og
videre vei til E18 selvsagt med en samkjøring av veiutbyggingen som vil tvinge seg gjennom fra Brunstad.
Denne løsningen ble dessverre valgt bort med hjelp av politisk kløkt mellom den politiske ledelse i Nøtterøy og
Tbg. kommune.
Vennlig hilsen / Kindly regards
Marcel Saltnes
marcel.saltnes@yahoo.no
Sent from my iPad
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Geir Jegstad <geirjegstad48@gmail.com>
23. desember 2017 14:24
VFK-FADM-FIRMAPOST
SV: SISTE: Fastlandsforbindelse Tønsberg, Har skrevet litt om på forslag
ref FaceBook innlegg m/ justering

Se tillegg/justeringer med med gult
Mvh
Geir
Sendt fra E-post for Windows 10
Fra: Geir Jegstad
Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 13.38
Til: firmapost@vfk.no
Emne: SV: Fastlandsforbindelse Tønsberg, Har skrevet litt om på forslag ref FaceBook innlegg
Hei,
Foreslår Korridor 1 med på sikt utbygning av korteste vei til E18 som jeg vurderer til rett strekning
fra rundkjøring Jarlsberg Travbane til riksvei 35 /Jarlsberggata ved liten bakke opp mot Ås
fra rett øst-vest strekning fra Jarlsberg kirke. Er klar over dyrket mark og Aulielva,
men kan her bru eller tunnel være mulig?
Har målt dette til ca 1.7 km helt til innkjøringsrampe E18 ved Ås (ca 3.3 km om Sem), mens det er ca.
4.5 km fra rundkjøring Korten til innkjøring E18 ved Gulli.
Hvorfor er ikke det med i forslaget, burde på lang sikt være mest samfunnsøkonomisk og gir kortest
vei til E18.
PS Det er kun 0.5 km lengre fra Smørberget til Travbane (Korridor 1) enn til Korten (Korridor 2).
Mvh Geir Jegstad
Skoleveien 17
3121 Nøtterøy
Tlf +47 94896932

Sendt fra E-post for Windows 10
Fra: Geir Jegstad
Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 13.13
Til: firmapost@vfk.no
Emne: Fastlandsforbindelse Tønsberg

Hei (dete er omskrevet)
Foreslår alt. 1 med på sikt korteste vei til E18 som jeg vurderer til mest rett strekning fra rundkjøring
Jarlsberg Travbane til riksvei 35 /Jarlsberggata ved liten bakke opp mot Ås fra rett øst-vest strekning
fra Jarlsberg kirke. Er klar over dyrket mark og Aulielva, men kan her bru eller tunell være mulig?
til mulig tunell/bru Har målt dette til ca 1 km, mens det er ca. 4.5 km fra rundkjøring Korten til
innkjøring E18 ved Gulli.

Hvorfor er ikke det med i forslaget, burde være på lang sikt mest samfmfundsøkonomisk og gir
kortest vei til E18.
PS Det er kun 0.5 km lengre fra Smørberget til Travbane (alt 1) enn til Korten (alt 2).
Mvh Geir Jegstad
Skoleveien 17
3121 Nøtterøy
Tlf +47 94896932
Sendt fra E-post for Window
s 10
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Britt Amundsen <april13@online.no>
28. desember 2017 00:14
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse

Den mest gunstige fastlandsforbindelsen for Færders befolkning ville selvfølgelig være Vestfjordforbindelsen
(mellom Borgheim og Stokke). Den har i en årrekke vært øybefolkningens klare favoritt, men den har (av
ukjente årsaker) blitt fjernet som mulig alternativ.
Siden vi står igjen med Kaldnes-Korten og Ramberg-Smørberg, så er bro over til Smørberg det klart beste
alternativet.
Mvh.
Britt Amundsen
Sendt fra min iPad
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Mari Anne Mæle <mari.anne@hoverud.com>
27. desember 2017 22:00
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny veiforbindelse Nøtterøy - Tønsberg

VELG SENKETUNNEL TIL KORTEN!
Argumenter:
1) Alternativet med tunnel til Korten avlaster best kanalbrutrafikken.
2) Majoriteten av syklende skal/vil til Tønsberg og vil benytte
Kanalbrua.
Svært få har behov for å sykle via Smørberg og videre.
3) Hengebru til Smørberg blir for lav (og for all fremtid).
4) Dersom politikerne mener alvor med «å begrense biltrafikken» i
fremtiden, er
bruløsning til Smørberg både feil retning (geografisk) og gir alt
for store inngrep i
naturen, som per i dag et LNF-definert område!
5) Forskjellen økonomisk for de to forslagene er ikke et argument siden
det skal
bompengefinansieres og nesten uansett vil inngå som en del av folks
daglige
kostnader i så lang tid at den blir «akseptert som levekostnad».
Mvh
Mari Anne Mæle
Mob.: 41 49 39 36
E-post: mari.anne@hoverud.com

-Mari Anne Mæle
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Unni Hesby Johnsen <unnihj@me.com>
27. desember 2017 21:20
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Jeg mener den beste løsningen vil være forbindelsen mellom Kaldnes og Korten da denne vil avlaste trafikken i
Tønsberg sentrum på en best mulig måte.
Mvh Unni Hesby Johnsen, Nøtterøy
Sendt fra min iPhone
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paul mathiesen <paumathi@online.no>
27. desember 2017 17:12
VFK-FADM-FIRMAPOST
ny fastlandsforbindelse

Hei
Jeg mener bestemt at det aller beste alternativ er Vestfjord-forbindelsen.
Dette gir en kort og enkel adkomst rett til E-18. Den bør bygges i tunnell hele veien fra Skjærsnes til E-18 for
ikke å ta dyrket mark.
Dette vil avlaste Kanalbroen og gjøre turen MYE kortere og enklere for alle som skal sydover på E-18, til SfjLarvik eller til Torp.
Det er slett ikke alle som MÅ innom Tbg bysentrum
derfor er dette alt best, nest best er høybro fra Ramberg til Vear, og det aller verst tenkelige er tunnell fra
Kaldnes til Korten, som vil ende opp ved Kjellekrysset, som alti dag er overbelastet..
Dessuten vil en tunnell være et høyrisikoprosjekt, pga fare for vanninntrengning og fordi en ulykke lett kan føre
til at trafikanter vlir stående fast nede i tunnellen..
mvh
Paul Mathiesen
Stokke
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kaare omtvedt <kaareomtvedt@outlook.com>
29. desember 2017 10:24
VFK-FADM-FIRMAPOST
Vs: Ny fastlandsforbindelse

Sendt fra Galaxy Tab
-------- Opprinnelig melding -------Fra: kaareomtvedt
Dato: 22.12.2017 14:44 (GMT+01:00)
Til: meninger@tb.no
Emne: Ny fastlandsforbindelse
Konseptvalgutredningen (KVU) har fremlagt 2 alternativer til ny fastlandsforbindelse for
Nøtterøy og Tjøme. Alternativ 11500 i korridor 1: hengebro mellom Ramberg og Smørberg
med videre forbindelse til fylkesvei 303. Alternativ 16730 i korridor 2: undersjøisk tunnel
mellom Kaldnes og Korten med tilknytning til Kjellekrysset.
Kostnadene for korridor 2 er betydelig høyere enn for korridor 1 i de foreløpige overslagene
og det er fremkommet flere innsigelser mot å velge undersjøisk tunnel, sist fra Fylkesmannen
I Vestfold. Fylkesmannen fremhever fordelene ved broforbindelse i alternativ 11500. At
Statens vegvesen i kommentar til Fylkesmannens begrunnelse om å velge broforbindelse
vektlegger at Fylkesmannen ikke direkte er negativ til det andre alternativet kan oppfattes som
om vegvesenet har gjort seg opp en mening at tunnel løsningen er best. I mange tilfeller virker
det som lokalpolitikere lytter mer til utredningene fra høyereliggende instanser (f.eks. Bane
Nor i et annet tilfelle og Statens vegvesen i dette tilfellet) enn å gjøre seg opp egen mening.
Beslutning om å velge endelig løsning ligger lokalt. Jeg advarer mot tunnel løsning. Se bare
på Oslofjord tunnelen og de problemene som er der; stenging pågrunn av kollisjoner, brann,
røykdannelser, forurensning o.l. Dette kan også skje i Tønsberg. I tillegg er bunnforholdene
sannsynligvis så vanskelige at fremtidige senkning kan skje. Dessuten må man anta at
vedlikehold ved en undersjøisk tunnel kan få en kostnad som ikke lett kan kalkuleres på
forhånd i motsetning til en bro som ligger i dagen. Jeg må advare beslutningstakere mot å
velge tunnel løsningen, den er både kostnadsmessig dyr og uforutsigbar vedlikeholdsmessig.
Kaare Omtvedt
Nøtterøy (tidl. Tønsberg)

Sendt fra Galaxy Tab
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kaare omtvedt <kaareomtvedt@outlook.com>
20. januar 2018 15:32
VFK-FADM-FIRMAPOST
Vs: Fastlandsforbindelsen

Sendt fra Galaxy Tab
-------- Opprinnelig melding -------Fra: kaareomtvedt
Dato: 20.01.2018 15:29 (GMT+01:00)
Til: meninger@tb.no
Emne: Fastlandsforbindelsen
Meninger om tunnel eller bro spriker med hensyn hvilken løsning folk foretrekker. Det kan
virke som ordfører i Tønsberg og redaktør i TB har flere med seg når begge legger seg på
linje med vegvesenets foretrukne tunnell med bakgrunn i dets utredninger. Imidlertid ivaretar
broløsningen langt på vei de samme miljøhensyn som en tunnel. Begge alternativene avlaster
eksisterende belastning ved innkjøring til Tønsberg. Tidligere har jeg advart mot
tunnelforbindelsen. Vegvesenet innrømmer at det mangler erfaring med denne type
konstruksjon der innløpet fra syd vil befinne seg i sjøen og senketunnelen vil legges på
opphøyd masse på bunnen av fjorden. Det finnes lignende konstruksjoner i utlandet hevder
vegvesenet. Den av de folkevalgte foretrukne løsningen kan ende opp som tunnelforbindelsen
og når dette prosjektet legges ut på EØS anbud skal kravspesifikasjon bl.a. inneholde
anbyderes tidligere erfaringer og referanser. Sannsynligvis mangler norske entreprenører dette
og hvis entreprisen går til utlandet vil mesteparten av de busjetterte midlene gå samme vei.
Det er også stor usikkerhet om budsjettet er tilstrekkelig og kan sprekke med flere milliarder
hvis tunnelløsning entrpenører velges. Vi må ikke glemme at vegvesenet har feilet i
konstruksjoner andre stedet, f.eks. Oslofjordforbindelsen som ofte må stenge p.g.a.
kollisjoner, brann etc. og nå nylig dødsulykke. Glem eller ikke Skjeggestadbroen på E-18 og
for ikke lenge siden måtte banedekket ved utløpet av Frodeåstunnelen mot øst forsterkes da
det begynte å synke. Våre folkevalgte bør ta hensyn til disse argumentene og fravike
tunnelløsning. En brokonstruksjon baseres på kjente løsninger der norske anbydere har
tilstrekkelig kompetanse og erfaring og skulle vinneren være norsk ville vel det være
foretrukket. I tillegg unngås en ytterligere opphopning av trafikk ved Kjelle/Korten som
allerede er nok belastet.
Kaare Omtvedt
Nøtterøy

Sendt fra Galaxy Tab
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Tor Agnar Carlstedt <tac@veko.no>
29. desember 2017 10:58
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

I mangel av det mest fornuftige, fremtidsrettede og det klart billigste alternativet for en ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, nemlig Vestfjordforbindelsen, går undertegnede inn for
Ramberg-Smørberg. Det forutsettes en 4-felts tilslutningsvei til E18. Begge alternativene er svært
dyre, og vil belaste bilistene med bompenger i overskuelig fremtid. Det billigste alternativet er likevel
det som vil ta bilistene raskest forbi Tønsberg og ut til E18. Løsningen Kaldnes-Korten er svært dyr, og
utenfor de rammer som departementet har satt. Den vil være teknisk vanskelig å bygge, og kan
derfor fort bli betydelig dyrere enn antatt. I tillegg er det vanskelig å se hvordan denne løsningen vil
hindre fortsatt kødannelse på Kjelle. Det kan også dannes køer i selve undervannstunnellen, og det er
lite ønskelig.
Tor Agnar Carlstedt
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Jens Egeberg <jens.egeberg@hotmail.com>
29. desember 2017 11:17
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Uttalelse
Jeg mener tunnel gir best effekt. Det vil bli mye mer aktuelt å bruke tunnel for folk som har Tønsberg som mål,
enten det er til jernbanen, statens park eller tilstøtende områder. Jeg er redd en bru kun vil bli benyttet av de som
skal direkte til e-18. Tunnelen vil i så måte avlaste kanalbrua også med lokaltrafikk, ettersom tunnelen vil lande
så nære sentrum.
Jeg og er bekymret for bruk av dyrket mark, men om forskjellen utgjør 8 mål, så er ikke det all verden.
Gå for tunnel.
Mvh
Jens Egeberg
Nøtterøy
Sendt fra min iPhone
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Harald Nansdal <hnansdal@gmail.com>
29. desember 2017 13:37
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse Færder

Mitt ønske for fastlandsforbindelse er, som øyboer, selvfølgelig Vestfjordforbindelsen! Alternativet er
hengebru Ramberg-Smørberg. Tunnel er håpløst! Med vennlig hilsen Harald Nansdal, O. Knudsensvei 26, 3135
Torød
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Hallstein Jacobsen <hallsteinaj@gmail.com>
1. januar 2018 15:39
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelsen

Jeg ville nå helst hatt Vestfjordforbindelsen, men når det ikke er mulig lengre, så blir det å gå
for det SVV går for, og det blir bru mellom Nøtterøy og til Smørberg / Vear. Mvh. Hallstein
Jacobsen
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Knut Arne Christiansen <knutarne61@gmail.com>
31. desember 2017 09:05
VFK-FADM-FIRMAPOST
postmottak@sd.dep.no; postmottak@kld.dep.no
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy i Færder kommune til
Tønsberg kommune

I Oslo har man nå fått erfaringer med å legge tre innkjøringer og ringveier inn mot sentrum. Folk kveles av støv
og eksos fra biler som står i kø - fordi alle omkringliggende veier som er hektet på disse ringveiene er fylt opp
med trafikanter flere ganger i døgnet.
DERFOR vil de nå ha en Ring 4 utenom byen, slik at gjennomgangstrafikken kan komme til bestemmelsestedet
uten at de medvirker til KØ i Oslo.
RART at Bypakke Tønsberg-regionen er så opptatt av føre all trafikk nordover når det finnes gode muligheter
for fragmentert ferdsel vestover, som ikke forstyrrer Semslinna, Hortensveien eller Jarisberglinna som stadig
vekk er fylt til trengsel med trafikanter.

Fra mitt nåværende ståsted som samferdselingeniør i en Follo-kommune finner jeg
det underlig at man har valgt bort alternative løsninger som går vestover fra øyene
mot fastlandet.
Begge de foreslåtte alternativene; tunnel nordover og bro til Smørberg legger beslag
på mye matjord når de er ferdige. Og de vil legge enda mer matjord under asfalt fordi
veiene de påkobles allerede i dag er flaskehalser for effektiv og rask forflytting med
busser, taxier, varetransport og privatbilister som ikke kan benytte et manglende
kollektivtilbud til og fra jobb og andre ærender.
Gående og syklister trenger ikke disse veiløsningene, bro til Smørberg eller tunnel til
Korten, for å kunne ferdes effektivt til og fra øyene.
I min ungdomstid hadde jeg ingen problemer med å gå eller sykle til Sandefjord,
Stokke eller Holmestrand med bare kanalbrua og Ole III som bindeledd til fastlandet.
Derfor kan jeg ikke se at disse løsningene vil gi en forbedret helhetlig
transportsystem for Tønsberg-regionen.
Hvem har kvalitetssikret beregningene av kostnadene for disse alternativene?
Da de ble fremlagt for KVU var kostnadene langt lavere enn det som fremkommer
etter at alternativene er lagt frem for denne høringen.
-Med vennlig hilsen
Knut-Arne Christiansen
Fiskeriveien 9
3132 Husøysund
Mobil: 92 80 14 83
E-post: knutarne61@gmail.com
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Erik Gran <erik.gran@me.com>
30. desember 2017 20:52
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse bypakke Tønsbergregionen. Ønsker tunnel Kaldnes
- Korten.

Hei!
Jeg ønsker tunnelløsningen mellom Kaldnes og Korten. Årsaken til det er ønske om redusert
trafikk i gjennom byen. Det er nesten 5000 mennesker fra Nøtterøy og Tjøme som har sitt
daglige arbeid i Tønsberg. I tillegg er det mange som må ta toget til arbeid utenfor Tønsberg.
For disse vil Kaldnes - Korten være et godt alternativ til å benytte Kanalbrua og Stoltenbergs
gate. Det er viktig for Tønsberg sentrum at gjennomgangstrafikken gjennom byen reduseres i
størst mulig grad. Jeg bor nær Tønsberg sentrum og stoler på de trafikkberegninger som er
gjort i utredningen.
Med vennlig hilsen
Erik Gran
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Steinar Gustavson <steinar.gustavson@Skipnes.no>
30. desember 2017 09:55
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse.

Det må velges broløsning. Den eneste feilen med den er at den burde ligget lenger syd.
Tunnel mot Kjelle vil bli altfor dyrt og vil lage forsterkede problemer ved Kjelle.
Dette handler jo om de som ikke skal til Tbg, men videre ut i verden, raskest mulig til E-18.
Mvh
Steinar Gustavson
Sendt fra min iPhone
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Vedlegg:

Reidulf Stensbakk <reidulfs@online.no>
29. desember 2017 15:57
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse
IMG_1902.jpg; ATT00001.txt

INNSPILL
BYPAKKE TØNSBERG
«Ny Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.
Jeg har følgende kommentarer til planene:
1. Det var fullstendig feil av Fylkesmannen og bekjentgjøre hans valg i saken på det tidspunktet han gjorde
dette. Han har allerede lagt føring i saken.
2. Tønsberg som en gammel sjøfartsby, viking-by og i tillegg en by med lang og mye historie.
Det er fullstendig galt og legge legge begrensninger på høyden for fartøyer som skal til Tønsberg indre havn. Vi
vet ikke noe om Tønsberg utvikling i fremtiden.
Vi kan ikke lag begrensninger for Tønsberg`s fremtid.
3. Tønsberg med sin eldgamle historie og vikinghistorie kan utvikles til til og bli en meget stor attraksjon for
turister. Historien og en del av det som er borte kan gjenreises og tiltrekke seg turister. Vi ser hvordan andre
steder i Europa utvikler dette og turistene strømmer til.
I mange tilfeller skjer dette med Krus båter. Tønsberg kan ta imot Krus båter inne på Byfjorden vis det ikke lages
begrensninger.
Det foreligger nå to alternativer for ny Fastlandsforbindelse.
Alt. 1 rød og Alt: 2. gul gjengitt på mitt bilde, tilsvarende Statens Vegvesen fremstilling.
Hensikten med veien og Bypakka er og gi øyfolket et godt alternativ til Kanalbroa, en solid vei og så skal den få
bort gjennomgangstrafikken i Tønsberg sentrum.
Det er også viktig og legge tilrette for at det er lett og komme til sentrum for de som ønsker det.
Byen er avhengig av og få flest mulig til og handle i byen, komme til Jernbanestasjonen, Sykehuset, Legevakta,
offentlige kontor.
Mange er avhengige i sit daglige arbeide, pendle frem og til bake.
Ny vei skal styrke Tønsberg og regionen ikke lede folk bort fra byen.
Alt. 2 tunell er den løsningen som løser det meste.
Folk vil passere sentrum uten og skape problemer i sentrum. Det er lett og komme til sentrum for de som har
behov for det. Øyfolket får en rask vei til E18.
Alt. 1 Bro har mange store svakheter. Det legger store begrensninger på utviklingen av Tønsberg med 40 m.
Seilingshøyde. Vi hvet ikke utviklingen for Tønsberg i fremtiden.
Det blir 3,3 km. Lenger kjørevei til sentrum. Dette bidrar til at folk står i kø for og komme over Kanalbroa.
Handlende blir skadelidene i byen.
Køproblemene over Kanalbroa vil fortsette, det samme vil gjennomgangstrafikken i sentrum. Folk kjører ikke
3,3 km lengre for og komme til byen, de står heller i kø for og komme over Kanalbroa.
Det blir langt mere forurensing med lengre kjøring for bilene. Mye tid går tapt for de som er avhengig og kjøre
til sentrum i jobb og for de som pendler fram og tilbake i sitt arbeide. Og for de som skal handle i byen.
Det vil gå langt mere jordbruksareal med til Alt. 1. Semslina må oppgraderes til 4 felts vei for og løse trafikken
mot Tønsberg sentrum. I tillegg til areal forbruket fra broa og til Auli rundkjøringen.
Mye må saneres for og komme frem med vei og i tillegget blir det mye støy og forurensing i Munkerekka.
Dette er en investering for fremtiden. Alt. 2 må velges selv om prisen er høyere.
En billig løsning kan vise seg og bli den dyreste i fremtiden.
Reidulf Stenbakk
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Silje Helėn Moen <mail@siljehelen.com>
29. desember 2017 14:23
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse Nøtterøy og Tjøme

Jeg mener at bro mellom Ramberg og Smørberg er det beste alternativet av de to som står
igjen. Det bør være en firefelts løsning.
En senketunell gjør store inngrep i naturen og vil både kreve mer tid og mer penger enn bro.
Bro Ramberg - Smørberg vil også være bedre for de bosatte på Tjøme og Nøtterøy ved å
forkorte reisetiden til E18; Torp, fjellet, Drammen og Oslo.
Det vil også avlaste Kanalbrua i stor grad når hyttebesøkende via E18 kjører ny bro istedenfor
via Tønsberg sentrum som nå.
Når det gjelder avlastning av daglig trafikk inn til Tønsberg sentrum bør kommunen og
fylkeskommunen øke insentiver til at folk benytter sykkel eller buss til jobb fra Nøtterøy og
Tjøme.
Mvh Silje Helén Moen
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Stein Rune Røkenes <stroek@siv.no>
2. januar 2018 10:30
VFK-FADM-FIRMAPOST
innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme».

Hei!
Det beste av de to alternativene som foreligger er definitivt korridor 2 alternativ 16730; undersjøisk
tunnel Kaldnes – Korten.
Det er ufattelig at mange på Nøtterøy ikke ser at dette er det klart beste alternativet både i forhold til
å avlaste trafikken over kanalbrua i fremtiden samt miljøforhold.
Dette alternativet er dog helt avhengig av at ikke trafikken klumper seg sammen i rundkjøringene ved
Statens Park.
Det betyr at trafikken burde ledes i flere plan slik som eksempelvis Sinsenkrysset.
Allerede i 1970 ble Trondheimsveien ledet i bru over Sinsenkrysset/rundkjøringen. Trafikken fra
tunnel Kaldnes-Korten burdet kunne ledes videre i bru over trafikkmaskinen ved Statens Park og ut
på sletta ved den nye Legevakten.

Med vennlig hilsen
Stein Rune Røkenes
Jacob Tiedemannsvei 1
3120 Nøtterøy

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Espen Bolme Pettersen <espen.b.pettersen@gmail.com>
2. januar 2018 17:22
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Ny fastlandsforbindelse bør bygges som undersjøisk tunnel Kaldnes - Korten.
Grunnen til dette er for å få best trafikkavlastning i Tønsberg sentrum, Teie og Kanalbroen,
samt forhindre at folk må kjøre store omveier for å unngå kø ved Kanalbroen. En bru fra
Ramberg over til Smørberg vil ikke gi den ønskende effekten, og kan dessuten generere mer
trafikk som ikke allerede eksisterer.
En del mer husstander vil berøres negativt med støy og forurensning om Ramberg - Smørberg
velges, enn om man velger å legge veien under tunnel fra Kaldnes - Korten. Spesielt når man
tenker Ramberg området isolert. Dette er en dal med mye husbebyggelse til boligformål. Det
er nærliggende å tro at støyen og forurensning fra biltrafikk i denne dalen vil kunne føre til
ubehag og helseplager for beboere. Det geografiske terrenget i denne dalen vil forsterke
lydstøy fra trafikk, samt at jeg frykter at svevestøv og annen forurensning blir "fanget i dalen"
slik at farlige nivåer vil kunne forekomme i perioder med lite vind.
Jeg mener at alternativet med undersjøisk tunnel fra Kaldnes - Korten er veien for fremtiden.
Den tar hånd om trafikkproblematikken for Færder og Tønsberg på den beste og mest
effektive måten og dessuten til minst mulig sjenanse for beboere i Tønsberg og Færder med
tanke på støy, bomiljø og fremtidig luftkvalitet.
Espen Bolme Pettersen
Innbygger i Færder Kommune.
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Jarl Teig <jteig@online.no>
3. januar 2018 19:02
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Av de alternativ som er fremlagt til høring, så er jeg ikke i tvil om at alternativ 1 ( alternativ 11500) er
den løsningen som vi øyboere vil ha mest igjen for. Dvs. I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med
seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved
Jarlsberg travbane.
Det foreslås at høringsuttalelsene blir sortert minst to grupper 1) i uttalelser fra Færder kommune og
2) fra andre kommuner (evt. i 3 grupper: 1) i uttalelser fra Færder 2) fra Tønsberg kommune og 3) fra
andre kommuner)

Med beste hilsen

Jarl Teig
Tlf. 93099708
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Ove Salvesen <ovsalves@icloud.com>
4. januar 2018 11:21
VFK-FADM-FIRMAPOST
Hørings uttalelse fastlandsforbindelse

1. Det synes merkelig at man legger opp til 4 felts vei, enn så lenge målsetting om at all økning av trafikk skal
skje gjennom kollektiv kjøring, sykkel og gangvei.
2. Kostnadene ved bygging av begge alternativet synes altfor høy, og det er stor usikkerhet rundt hva det til slitt
vil koste brukere av ny fastlandsforbindelse. Jeg ser at det nok en gang blir lagt frem prognoser for kostnadene
når prosjekter skal besluttes, som underveis blir oppjustert og til slutt ender på opp mot det dobbelte av hva man
får opplyst når man skal mene noe om prosjektets nytteverdi. Jeg mener derfor at før prosjektet blir besluttet
gjennomført må det foreligge et mer nøyaktig kostnadsbilde.
3. Jeg stiller er stort spørsmålstegn hvorvidt øybefolkningen som skal inn til Tønsberg sentrum, enten i jobb eller
i annen sammenheng, vil bruke ny veiforbindelse fremfor kanalbroa. Slik jeg ser det risikerer man en ny
fastlands forbindelse som blir lite brukt, og ikke vil forsvare kostnadene for bygging.
4. Jeg kan ikke skjønne hvordan man kan ta en beslutning om noen av alternativene før man vet hvor nytt
jernbanespor blir besluttet lagt.
4. På bakgrunn av ovenstående bør valget avventes, og om nytt jernbanespor ikke kommer i konflikt med noen
av alternativene, bør valget falle på det rimeligste alternativet, med bro og ikke senketunnel, og med ett felt i
hver retning
Med vennlig hilsen
Ove Salvesen
Strandgårdsveien 2
3145 Tjøme
Sendt fra min iPad
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EINAR AARAAS <e.aaraas@online.no>
4. januar 2018 13:01
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse, innspill

"Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme".
Først et hjertesukk:
Undertegnede er blant de nøttlendinger (dessverre altfor få)
som ikke ser nødvendigheten av noen ny fastlandsforbindelse i
det hele tatt, når sikkerheten nå er ivaretatt gjennom Kaldnesgangbroen og til overmål med opplegg for flytebro ved Teie
hovedgård.
Kødannelsene vil, slik jeg ser det, være aksepterbare både nå
og i de nærmeste tiårene. Og dessuten: Fins det egentlig noe
mer effektivt trafikkregulerende tiltak enn litt kø?
Og så to hjertesukk til:
1. Hvis det først skal bygges en ny forbindelse, er det synd at
alternativet parallellbro ble droppet. Billig og mer enn bra
nok!
2. Og hvis man først skal velge et av alternativene med tunnel
under Teieskogen, vil jeg absolutt foretrekke at forbindelsen
mellom Kolberg og Smidsrødveien blir lagt over Tandstad.
Men dette er et rent personlig synspunkt, basert på
egeninteresse, og kan ikke begrunnes med noen almen logikk.
Men det dere spør om, er jo reaksjoner på det fastsatte
planprogram - så jeg skal ikke dvele mer ved "spilt melk",
men holde meg til oppgaven:
Bro eller tunnel? Bro, uten tvil: Billigst og penest!
Forbindelsen fra Kolberg via Bekkeveien vil i stor grad
berøre vår eiendom, selv om den ikke blir ekspropriert.
Forbeholder meg retten til å komme tilbake til spørsmålet om
økonomisk kompensasjon dersom ulempene for oss så store at
det i vesentlig grad påvirker eiendommens verdi.
Men jeg vil allerede på det nåværende tidspunkt sterkt påpeke
behovet for at det fra første stund bygges en effektiv

støyskjerm pluss planting av trær på nedsiden av den planlagte
rondell i krysset Smidsrødveien/Bekkeveien.
Kanskje dere synes det er unødvendig av meg å påpeke dette,
men vi har dessverre dårlige erfaringer med dette fra før:
Tidligere eiere av vår tomannsbolig bygget tidlig i 1980-årene
selv en støyskjerm mot Smidsrødveien, og fikk da beskjed fra
en eller annen myndighetsperson om at de slett ikke behøvde å
bygge den i impregnerte materialer - for planen var at det i
løpet av to-tre år skulle støyskjermes opp hele strekningen mot
Teie torv. Gjett hva som (ikke) har skjedd!
Med hilsen
Einar Aaraas,
Lundgaardveien 5,
3120 Nøtterøy.
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Else Sofie Halvorsen <Else.Halvorsen@outlook.com>
4. januar 2018 21:36
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse Nøtterøy og Tjøme

Alternativ 16730, senketunnel fra Kaldnes Korten.
Sendt fra min iPad
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Vidar Sølling <vidar.solling@gmail.com>
4. januar 2018 22:01
VFK-FADM-FIRMAPOST
«Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme».

Jeg vil gå inn for senketunnel, da jeg bor i Hoksnesåsen mener jeg det er trafikk som vil øke
med en bro over Vestfjorden.
Kort og godt.
Vennligst hilsen
Vidar Sølling
vidar.solling@gmail.com
Mobil 95990029
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Alternativ 16230 senketunnel
Sendt fra Påls iPad

Pål Halvorsen <ep.halvorsen@gmail.com>
5. januar 2018 13:38
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelsen
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Pål Halvorsen <ep.halvorsen@gmail.com>
1. februar 2018 22:19
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringuttalalelse Fastlandsforbindelsen

Jeg anbefaler Alternativet Kaldnes - Korten 16730
Sendt fra Påls iPad
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Reidar Dahl Rasmussen <rdr@live.no>
7. januar 2018 15:09
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Vedr. planlagt ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tjøme har jeg noen
kommentarer.
Etter det jeg forstår omfatter prosjektet også tiltak vedr. kollektivtransport, sykkel og gange.
Det er bra. Etter mitt syn burde disse prosjektene vært igangsatt først, noe som kunne
demmet opp for noe av trafikkøkningen som har utløst behovet for denne storstilte
utbyggingen. Et konkret tiltak, som jeg vet det har vært snakket om i mange år, er å etablere
bussmetro i byen. Det vil si at alle bussene tar en runde i byen slik at publikum kommer
nærmere destinasjonen enn evt. å måtte gå fra busstasjonen. Denne løsningen hadde vært
gunstig for f. eks. personer som kommer fra Nøtterøy og skal til statens park. I dag må disse
personene gå fra busstasjonen. Ved statens park og øvrig næringsareal på Korten, drukner
man i biler slik det er nå.
For meg er det helt uforståelig at man ikke kunne løst trafikkproblemene for Nøtterøy og
Tjøme langs dagens veitrase fremfor en stor utbygging med veianlegg og tuneller for å
komme frem til planlagt tunell fra Kaldnes til Korten eller bru fra Ramberg til Smørberg. Jeg
har forstått at dette har noe med sikkerhet å gjøre, at man bør ha to alternative traseer for å
sikre fremkommelighet. Jeg er overbevist om at dette måtte kunne la seg gjøre å få til ved
dagens kanalbru. Det ville jo kostet en del, men det gjør jo sannelig også planlagte traseer.
Foreslåtte traseer vil kun delvis løse trafikkproblemene, siden mange uansett skal til
sentrumsområdene.
Særlig vil planlagt trase fra Kaldnes til Korten legge ytterligere press på Ilene naturreservat
men sikkert også i noen grad den planlagte brua. Begge traseene legger beslag på ny natur
og forringer ytterligere landskapsbildet i området.
Prosjektet kan sammenlignes med snekkeren som bygger seg ut av problemet fremfor å
benytte en arkitekt som kan komme opp med rasjonelle og arealeffektive løsninger. Jeg
tenker da på arealpolitikken i Tønsberg og omegn som i alt for mange har latt bilbruken
legge premissene for utbygging av boligområder og handel. Se bare på Kilen. At det har blitt
gitt åpning for detaljhandel her og da kombinert med Frodeåstunellen har tilrettelagt for økt
privatbilisme og vanskeliggjort gode kollektivtransportløsninger.
Mvh
Reidar Dahl Rasmussen
Ravnøveien 19
3160 Stokke
Mob. 95943882
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e v <nattsailor@hotmail.com>
6. januar 2018 00:40
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Jeg går inn for: Korridor 2 alternativ 16730. Dette ligger nærmest byen og den brua den skal avlaste.
Mvh Erlend Vaule
Hvasser
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Lisbet Glærum <lisbetgl@gmail.com>
8. januar 2018 15:39
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Nå - fra Færder kommune!
Det kan være liten tvil om at senketunnel må velges fremfor bru over Vestfjorden.
Begrunnelse:
Senketunnel vil avlaste gjennomgangstrafikken i Tønsberg bedre.
Den vil gjøre det enklere å komme til togstasjonen.
Tunnel vil eliminere usikkerheten omkring seilingshøyde i Vestfjorden.
Dersom BaneNOR tvinger gjennom Nøtterøy-korridoren for ny dobbeltsporet jernbane med seilingshøyde på
20/30 meter, vil vi sitte igjen med en bortkastet, kostbar henge/klaffebro med mulig akseptert seilingshøyde på
40 eller 55 meter.
Mvh
Lisbet Glærum
Færder kommune
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Lovaas, Lars Fredrik <LarsFredrik.Lovaas@nov.com>
9. januar 2018 14:13
VFK-FADM-FIRMAPOST
«Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme».

En annen ting som ikke kommer veldig godt frem med tunell løsningen er plane for utbygningen på
gamle Teie yrkesskole og tomten som Agillity er i dag. På alle bilder er veien bare tegnet rett
gjennom verksteds område. Dette vil bety slutten på produksjon på den bedriften.
Dette har jo AC Nor tidligere gått tydelig ut med de ikke ønsker å satse på videre industri på denne
tomten, men heller bygge 3000 boliger. Hvor kommer disse inn i bildet? Hva er «fremtidsplanen»
rundt dette?
Skal en 4 felts vei gå gjennom boligområdet? Det ser også fint ut med disse rundkjøringene på
bildene, men det virker ikke veldig gjennomtenkt.
Det er nå snart bygd ut på alle sider av Kjelle hvor denne 4 felts veien skal inn på. Her er det
utfordringer med jernbane bro som ikke er bygget for 4 felts vei nordover, jorder på Semslinjen som
sliter med høyt overvann vest over og en tunell gjennom Frodåsen som har en vei som synker
østover. Sistnevnte vil også ha utfordringer videre opp Presterødbakken med sin satsing på kollektiv
felt. Sistnevnte område ser større utbygninger av boliger på samme måte som på Sydsiden av
kanalbroen. (skiller ikke på hva som er i Tønsberg kommune og Færder så lenge det må krysses over
kanalbroen) eller den nye henge brua.
All denne trafikken er det altså noen som ønsker å samle på kjelle med de begrensingen dette vil ha?
Argumenter om at en bro ikke vil bli brukt for de som skal Nordover i fylket tror jeg ikke på. Dette
kommer an på hvordan veinettet blir fra Jarlsberg og videre. Skal du videre til for eksempel Horten vil
den korteste veien være E-18. Her blir forbindelsen mellom E-18 og Horten uten bompenger som
også vil avlaste Hortensveien.
At folk velger å stå i kø over et felt over kanalbroa enn å kjøre 3 Km uten kø kjøper jeg ikke. Selv ikke
med bompenger. Beboere i Færder kommune har jo betalt en god slump i bompenger for at
Tønsberg skulle få den flotte tunellen gjennom Frodåsen, så det tror jeg ikke blir noe problem så
lenge de får en forbindelse som er sikker, miljøvennlig og leder trafikken bort fra Tønsberg sentrum.
Sommertrafikken vil også være med og betale for denne løsningen på en god måte uten kø. De fleste
kommer jo fra E-18. for oss lokale vil det også bety at trafikken blir delt på en god mellom Nord og
Syd ved et bro alternativ. Ved tunell kommer trafikken fra alle himmelretninger å møtes på Kjelle.
Skille:----------------------------------------Tønsberg ønsker ikke trafikk gjennom byen. Her kommer forslaget med senketunell som legges inn
mot den verste trafikkorken i regionen nemlig kjelle/Korten. Denne forbindelsen er vel for å sikre en
god forbindelse til Øyene? Avlaste nåværende kanalbro? Dette løses best med en bro. Dette vil ikke
om denne kommer ut på Jarlsberg vil ikke ha noen betydning for de som kjører Nordover i fylket.
Disse vil slippe masse kø på Kjelle. Jeg ser at tunellen i Frodåsen kan kobles sammen med tunell
løsningen, men denne er vel de færreste som bruker når de skal gjennom byen. De som skal på
sykehuset kommer ikke til å kjøre om Kjelle, Frodåsen for å så kjøre tilbake og opp til sykehuset.
Denne trafikken vil fortsatt gå over kanalbroen. All annen trafikk samt sommertrafikken til øyene vil
eller gå over en bro enn et kø mareritt på kjelle. Tenk så fint for Tønsberg som slipper all denne
trafikken. Jeg skjønner ikke at det nå er motstand mot å fjerne trafikken. Tønsberg ønsker jo selv og
stenge for trafikk og biler, fjerne parkeringsplasser osv. Dette er også tydelig når de velger og fortsatt
ha et felt for biler opp Presterødbakken og kun utvide med kollektiv felt. Det betyr igjen at den
samme trafikken vil stå i samme kø som før – et par el biler som kan lage kø for bussen så lenge
denne ordningen forblir.
Slik sett løses ikke de trafikale utfordringen, men man flytter problemet. De som mener at
kollektivtransport skal ta over for bilen i Tønsberg må nok tenke seg om en gang til. De som håper for
et bilfritt Tønsberg bør jo absolutt stemme for bro.
En annen digresjon er at mange av kommentarene her i Tønsbergs blad vedrørende tunell kommer

fra folk som bor alle andre steder enn på øyene. At handelsnæringen vil ha både trafikk og folk i
Tønsberg sier seg selv, ja takk begge deler.
Det er også helt tydelig at Tønsberg kommune ikke ønsker industri, men ønsker og bygge boliger på
industri tomten på Kaldnes /Agility. En forundring er at dette ikke er tatt med på utbygningsplane til
veinettet med tunell. Skal dette komme inn som en ekstrapost når eventuelt prosjektet har kommet
så langt at det ikke er mulig å snu? Hvem vil bo midt i en trafikkmaskin? Da er vi tilbake til det samme
gnålet om trafikk osv. Så lenge utbygning av boliger fortsetter på syd siden av kanalbroen vil trafikken
øke. Flere folk = flere biler. Samme om dette er el-biler vil vi trenge et veisystem som er bygget for
fremtiden. Lose en voksene utbygging gjennom rundkjøringer på Kjelle kan umulig være
fremtidsrettet når man har mulighet til fjerne trafikken helt.
De få kilometerne fra Jarlsberg til byen er det vel ingen som kommer til å klage på. Det er stort sett
Lørdags handel dette vil gå utover. Det er heller mulig at områdene rundt Tønsberg vil merke en
økning i handelen.
Mvh
Lars Fredrik Løvaas

Høringsuttalelse

Bypakke Tønsberg-regionen

Først vil jeg takke for alt det gode arbeidet som er lagt ned for å gi oss en god fremtid. Jeg vil også
takke for denne muligheten til å ytre meg, anonymt.
Jeg tror nemlig jeg er del av en temmelig taus majoritet. Jeg er derimot helt sikker på at jeg ikke har
helse til å tiltrekke

meg oppmerksomheten

kommentarfeltene

og sosiale medier. Som vi vet fra forskjellen

folkeavstemming

fra dem som tar det meste av plassen i
mellom meningsmålinger

og

fra forrige runde, er det lettere å mobilisere for en protest enn et samtykke.

Jeg har prøvd å forstå dem som sterkt ivrer for bro når det for meg virker åpenbart at en
sentrumsnær

tunnel er det beste, dataene fra de grundige trafikktellingene

og målsettingene

tatti

betraktning.
Jeg tror noen av dem vil ha bro fordi
Jeg tror en del av dem tenker

den ligner

at «Nårjeg

mest på den Vestfjord-forbindelsen

skal til byen, kan jegjo

fortsatt

de ikke fikk.

kjøre Kanalbrua».

Jeg tror

de

ikke helt tar inn over seg den sterkt reduserte kapasiteten for privatbiler som kommer der. Eller
kanskje tenker de «Innen veien er ferdig er det på tide å kjøpe ny bil likevel, og da blir det el—bilsånn
at jeg kan kjøre i kollektivfeltet

på Kanalbrua».

Med tanke

på at 20% av nybilsalget

allerede, er de kanskje inne på noe på kort sikt. Men selv om det er miljøvennlig,
plass som en fossilbil og løser ikke trafikkproblemet
kollektivfeltet

er el—biler

tar en el—billike stor

på lengre sikt. Oslo vet hva som skjer når

fylles opp av el-biler. Vi kan lære av dem. Kanskje et signal nå om at kollektivfeltet

på

Kanalbrua også blir stengt for el-biler etter hvert, vil få noen til å tenke om igjen.
Jeg tror dessverre en del øyboere ivrer for broen, ikke fordi det er best for dem selv eller felleskapet,
men fordi det er verst for Tønsberg. Som en hevn for at de betalte for en tunnel de ikke bruker. Det
er i så fall et forstemmende

dårlig beslutningsgrunnlag.

Jeg beklager atjeg ikke har kapasitet til å ta for meg og anerkjenne de argumentene
som jeg også mener det er hold i for en balansert diskusjon, men tilhengerne
nok til å hevde dem selv. Men flere av de grunnene

gjelder fortsatt,

som førte

til vraking

for broløsningen

av den har vist kraft

av Vestfjordforbindelsen

selv om den er flyttet litt nordover.

Det er en komplisert

beslutning som står foran oss. Jeg tror at dersom du kobler ut stresset med et

rolig avbrekk og tenker etter, er det ikke så vanskelig likevel. Løsningen skal bestå også når mange av
oss ikke er mer.
Lykke til med en viktig

beslutning,

hilsen

Glad Færder-boer som er glad i Tønsberg også.
PS. Dersom

det blir tunnel,

loverjeg

å satse på elsykkel

:)

3095w

“<3
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.

Vi på øyene vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd.
Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, men vil ha en Motorvei H7 direkte til E18.
Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare
Tønsberg har interesse av.

Mvh
Øyvind Kristiansen
Tjøme.
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Vestfjordfobindelsen

Vi på øyene vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd.
Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, men vil ha en Motorvei H7 direkte til
E18.

Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier
som bare Tønsberg har interesse av.
Kirsti Scisly
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Fwd: Ny vei mot E-18

---------- Videresendt melding ---------Fra: Øyvind Kristiansen
Dato: 7. feb. 2018 15:11
Emne: Ny vei mot E-18
Til: firmapost@vfk.no
Kopi:
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.
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse

Helt siden det ble snakk om ny fastlandsforbindelse, har jeg tenkt at det bare er en fornuftig
løsning, hvis man ser hele regionen under ett. En forbindelse mellom Ramberg og Smørberg
kobles på riksvei 303 til planfritt kryss på Auli ( Semslinna). Ny firefils vei fra Kjelle til Sem
E18.
Da vil vi som bor i Færder få:
1. Rask forbindelse til E18, både sørover og nordover. I fremtiden vil Østlandet bli en region,
man tenker ikke bare nordover til Oslo, men på kryss og tvers og sørover i regionen.
2. Med en slik løsning vil riksvei 303 Hogsnes bakken bli løst, en god synergieffekt.
3. Kjelle krysset blir ikke belastet unødig og vil ha kapasitet i uoverskuelig framtid.
4. Fire fils vei fra Kjelle til Sem løser enda en flaske hals.
En broløsning vil visuelt kunne bli flott mellom de to åser Ramberg og Smørberg.
Med vennlig hilsen
Jørund Sørensen
Torød

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kjell Vik <vik.kjell@gmail.com>
12. januar 2018 16:47
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse om Fastlandsforbindelsen Nøtterøy-Tønsberg

Kjell Vik Nøtterøy 12.1.2018
Ørsnes Brygge 3B
3120 Nøtterøy

Bypakken Nøtterøy-Tønsberg
Undertegnede er opptatt av at prosjektet oppnår best mulig de målene som ligger til
grunn for prosjektet.
Ut fra en grundig vurdering av de to alternativene, ser det for meg ut til at alternativ
2 (Kaldnes - Korten med senketunnel) fyller best målene for prosjektet.
I tillegg vil jeg nevne:
Prosjekteringen og valget av 4 felts bro Kanalbro i 50-årene var et eksemplarisk
tilfelle av samfunnsmessig langtidstenking der øyeblikkets byggeutgifter ikke var
en avgjørende begrensende faktor.
Dagens to alternativer har klare ulike prislapper. Jeg er opptatt av at et omfattende
og framtidsrettet og kostnadstungt prosjekt ikke må få et sluttresultat med klart
begrenset redusert måloppnåelse grunnet byggeutgiftene.
Dermed mener jeg at alternativ 2 bør bli valgt.
Vennlig hilsen
Kjell Vik
Nøtterøy
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.

Flertallet av oss som bor på øyene vil uten tvil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd.
Kanalbroen klarer fint å ta biltrafikken og kollektivtrafikken for de som skal kun til Tønsberg.
Vi som trenger å komme med bil ut i fylket og videre vil komme ut på E18 fortest og så
lettvint som mulig.
Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, men vil ha en Motorvei H7 direkte til E18.
Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som stort
sett Tønsberg har hovedinteresse av.
Underskrift.
Kelvin Bass.
Torød.
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse til fastlandsforbindelse fra Færder kommune

Kjære fylkesmann,
Jeg er skremt av det politiske hovmod som har utspilt seg, og utspiller seg fremdeles for våre øyne, i saken om
ny fastlandsforbindelse.
Folkeavstemmingen fra 2005 hvor hele 70% forkastet bypakke 2 har blitt underkjent av de lokale politikere. For
meg står dette som en anomalitet i forhold til hva vi er vant med å assosiere med et sunt, levende og fritt
demokrati, hvor folk som regel frykter at skumle ting kan skje når respekten for folkeviljen bortfaller hos
folkevalgte. For det folket i Færder kommune vil ha er en utredning av Vestfjordforbindelse mellom Hella og
Stokkelandet.
Jeg er også blant disse.
Jeg vil nemlig ikke være med på å betale dobbelt så mye som er kostnadsestimert med senketunell fra Kaldnes til
Korten eller Smørberg-alternativet med bro.
Jeg vil ha Vestfjordforbindelsen utredet før noen som helst spade blir satt i jorda. En fastlandsforbindelse som
etter alle solemerker vil kunne bli langt rimeligere å bygge, og i langt større grad er i samsvar med majoriteten av
øyfolkets behov og ønsker.
Jeg ønsker i likhet med majoriteten på øyene (ref. folkeavstemmingen i 2005), en rask og sikker tilgang til E18.
Helst i form av motorvei klasse H7.
I 2005 ville Nøtterøy Høyre høre hvor folket sto med hensyn til ny fastlandsforbindelse. Resultatet av
folkeavstemmingen måtte ha vært forstemmende for partiet og de øvrige politiske medløpere. For hele 70% av
folkets avgitte stemmer forkastet pakke 2, Høyres favoritt. Mye tyder på at de hadde gamblet høyt på at resultatet
skulle bli annerledes, for så; absurd nok, ble det kort tid etter resultat var klart, sagt ting som at "folk ikke hadde
forstått hva de stemte over", og at prosessen var "udemokratisk". Kan noen i fylkesadministrasjonen fortelle meg
hvordan en folkeavstemming - hver mann sin stemme, det eldste og mest rettferdige verktøyet i et demokrati,
plutselig bli "udemokratisk»?
Videre evnet lokalpolitikerne, i det store deler av lokalbefolkningen oppfatter som et noe kompromitterende og
skyggefulle prosesser med den gang det het Stokkes politikere, å utvikle et slags samarbeide, en slags stille
overenskomst blant de øvrige partienes folkevalgte, en regelrett kupping av denne sakens videre forløp, ved å
underkjenne hele valgresultatet. Hva så med stemmene til 70% av folket, og ikke minst hvor ble det av respekten
for disse? Kan sannheten ligge i nærheten av at folkeavstemmingens resultat langtfra sammenfalt med
politikernes egne fremtidsvyer? For meg står dette som en utpreget anomalitet i forhold til hva vi er vant med å
assosiere med et sunt, levende og fritt demokrati, hvor folk som regel frykter at skumle ting kan skje når
respekten for folkeviljen bortfaller hos folkevalgte.
ville Nøtterøy Høyre høre hvor folket sto med hensyn til ny fastlandsforbindelse. Resultatet måtte ha vært
forstemmende for hans logrende følgere. For hele 70% av folkets avgitte stemmer forkastet pakke 2, Høyres
favoritt. Mye tyder på at de hadde gamblet høyt på at resultatet skulle bli annerledes, for så; absurd nok, ble det
kort tid etter resultat var klart, sagt ting som at "folk ikke hadde forstått hva de stemte over", og at prosessen var
"udemokratisk". Si meg: Hvordan kan en folkeavstemming, hver mann sin stemme, det eldste og mest rettferdige
verktøyet i et demokrati, plutselig bli "udemokratisk"? Jonstang evnet så, i det mange oppfatter som et noe
kompromitterende og skyggefullt landskap, å utvikle et slags samarbeide, en slags stille overenskomst blant de
øvrige partienes folkevalgte, en regelrett kupping av denne sakens videre forløp, ved å underkjenne hele
valgresultatet. Hva med stemmene til 70% av folket, og ikke minst hvor ble det av respekten for disse? Kan
sannheten ligge i nærheten av at folkeavstemmingens resultat langtfra sammenfalt med politikernes
fremtidsvyer?
Vi har hatt en folkeavstemming i 2005, hvor resultatet ga folkets klare tale: Det må sporenstreks eksekveres en
utredning av Vestfjordforbindelsen.
Med begrepet «fastlandsforbindelse» brukes peker det på at det er en øy som trenger forbindelse med fastlandet.
Det er altså ikke omvendt, at ett spesifikt sted (les: Tønsberg by) som trenger forbindelse ut til en øy.

Dermed må ønskene fra øyboerne her veie inn tyngst - vi har hatt en folkeavstemming om saken, og resultatet
var klokkeklart. At dette resultatet nå forsøkes sjaltes ut av historien er intet mindre enn et hån mot de
demokratiske verdier som bringer oss velgere til stemmeurnene.
med vennlig hilsen,
Geir Øyvind Einarsen
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Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Kjære Ketil Solvik-Olsen,
I forbindelse med at saken om ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune for tiden er ute på
høring, jmfr. at overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen i møte 28.
november 2017 vedtok å legge ut forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse til
offentlig ettersyn, jf plan- og bygningslovens §11-14. Jeg finner som stemmeberettiget
menigmann derfor anledningen høyst høvelig til å adressere noen aspekter ved denne saken
som bryter med min overbevisning rundt de demokratiske verdier vi hegner om som
statsborgere i kongeriket Norge.
Jeg er ikke alene om å være skremt av det politiske hovmod som har utspilt seg, og som
fremdeles utspiller seg for våre øyne, i saken om ny fastlandsforbindelse. Folkeavstemmingen
fra 2005 hvor hele 70% forkastet bypakke 2 har blitt underkjent av de lokale politikere. De
samme politikerne som vedtok å utstede selve folkeavstemmingen. For meg står dette som en
anomalitet i forhold til hva vi er vant med å assosiere med et sunt, levende og fritt demokrati,
hvor folk som regel frykter at skumle ting kan skje når respekten for folkeviljen bortfaller hos
folkevalgte. For det folket i Færder kommune vil ha, er en utredning av Vestfjordforbindelse
mellom Hella og Stokkelandet. Jeg er også blant disse.
Vi vil nemlig ikke være med på å betale dobbelt så mye som er kostnadsestimert med
senketunell fra Kaldnes til Korten, eller Smørberg-alternativet med bro.
Før noe som helst videre blir gjort vil vii ha Vestfjordforbindelsen utredet, og det før noen
som helst spade blir satt i jorda. En fastlandsforbindelse som etter alle solemerker vil kunne
bli langt rimeligere å etablere, og i langt større grad er i samsvar med majoriteten av øyfolkets
behov og klart uttrykte ønsker.
Jeg ønsker således; i likhet med majoriteten på øyene (ref. folkeavstemmingen i 2005), en
rask og sikker tilgang til E18. Helst i form av motorvei klasse H7. Vekstpotensialet for
fremtiden i midtre Vestfold sies å ikke være knyttet til de enkelte byer, men snarere den
største transportåren gjennom fylket, nemlig E18. Dette er noe folket på Nøtterøy og Tjøme
(nå Færder kommune), forståelig nok har et sterkt og inderlig ønske om å være del av. Selv
om øyene historisk sett har vært knyttet opp mot Tønsberg by, er historien i ferd med å ta en
ny retning, og vi ønsker å ta del i denne.
Det er paradoksalt at vi noterer oss at det til stadighet uttrykkes bekymring fra lokalpolitisk
hold rundt øyenes demografiske, såvel som økonomiske utvikling, at den har bremset opp og
stagnerer. Fra samme politiske hold snakkes det om å legge til rette for å skape attraktive
forhold for næringslivssatsing på øyene. Arbeidsplasser og økt sysselsetting for de av oss som
ennå ikke er pensjonert. Det snakkes, altså - men der jeg kommer fra, har sjelden noe blitt
gjort av pratmakere.
Jeg ser infrastrukturelle prosjekter i større skala som en ny fastlandsforbindelse innebærer
som en særdeles viktig faktor sett opp mot det overnevnte. Det estimeres fra
samfunnsøkonomisk hold at sysselsetting- og næringslivsveksten i Vestfold i særlig grad vil

komme langs E18 i løpet av de neste 20 år. Skapes det ikke en attraktiv tilgang til dette
området vil «forgubbingen» av øyene bare tilta ytterligere. Unge mennesker i arbeid søker
sine muligheter hvor både eiendoms- og arbeidsmarked er tiltalende. Begge deler er innen
klar rekkevidde for folk på Nøtterøy og Tjøme. Det eneste vi mangler er en rask
fastlandsforbindelse over/under Vestfjorden til Stokkelandet, Torp flyplass og E18-traseen. Å
neglisjere dette fra politisk hold vil være kontraproduktivt, og bidra til ytterligere stagnasjon i
Færder kommunes fremtidige demografiske fordeling og vekst.
Dette kom klart til uttrykk gjennom folkeavstemmingen i 2005, da Nøtterøy Høyre med det
øvrige kommunestyre ønsket å høre hvor folket sto med hensyn til ny fastlandsforbindelse.
Resultatet av folkeavstemmingen måtte ha vært forstemmende for partiet og de øvrige
politiske medløpere. For hele 70% av folkets avgitte stemmer forkastet pakke 2. Mye tyder på
at man fra politisk hold hadde gamblet på at resultatet skulle bli annerledes, for så; absurd
nok, ble det kort tid etter resultat var klart, sagt ting som at "folk ikke hadde forstått hva de
stemte over", og at prosessen var "udemokratisk".
Jeg er videre overbevist om at samferdselsministeren er kjent med at lokalpolitikerne i ettertid
av folkeavstemmingen, evnet å utvikle et slags samarbeide, en slags stille overenskomst blant
de øvrige partienes folkevalgte, en regelrett kupping av denne sakens videre forløp, ved å
underkjenne hele valgresultatet. Hva så med stemmene til 70% av folket, og ikke minst hvor
ble det av respekten for disse? Hva tenker samferdselsministeren om det?
Jeg har i brev til Fylkesmannen og fylkesadministrasjonen stilt det samme spørsmålet, om
hvordan en folkeavstemming - hvor hver mann sin stemme er det som gjelder, det eldste og
mest rettferdige verktøyet i et demokrati, plutselig kan bli "udemokratisk»? Fylkesmannen har
etter hva jeg er kjent med et lovpålagt ansvar å etterse at kommuner følger de lover og regler
de er pålagt av staten. Jeg har vanskelig for å se at så kan være eksekvert i denne
sammenheng, og vi ender opp med en situasjon hvor politikere i Norge underkjenner et
resultat av en folkeavstemming de selv har utlyst. Dette er snarere forhold som tilhører stater
vi normalt ikke ønsker å sammenlikne oss med. Vi har hatt en folkeavstemming i 2005, hvor
resultatet ga folkets klare tale: Det må sporenstreks eksekveres en utredning av
Vestfjordforbindelsen.
Med begrepet «fastlandsforbindelse» i bruk, så ligger det en såkalt språklig ekstensjon; i dette
tilfellet peker det på at det er en øy som trenger forbindelse med fastlandet. Det er altså ikke
omvendt, at ett spesifikt sted (les: Tønsberg by) som trenger forbindelse ut til en øy.
Dermed må ønskene fra øyboerne her veie inn tyngst - vi har, for å gjenta meg selv igjen og
igjen, hatt en folkeavstemming om saken, og resultatet var klokkeklart. At dette resultatet nå
forsøkes sjaltes ut av historien er intet mindre enn et hån mot de demokratiske verdier som
bringer oss velgere til stemmeurnene.
Jeg imøteser svar på denne henvendelse med interesse.
Kopi av denne epost er også fremmet Transport- og kommunikasjonskomitéen samt Vestfold
fylkeskommune.
med vennlig hilsen,
Geir Øyvind Einarsen
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Høringsuttalelse vedrørende ny fastlandsforbindelse til Færder
kommune

Beredskapssjefen 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 mer,
men vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E 18 ved Ramsum som kan kjøres på mellom 3 og 4
minutter. Verden er mye mer enn bare Tønsberg som knapt har arbeidsplasser annet enn i handelsstand og
restaurantnæringen. Vi slipper å belemre Tønsbergs innbyggere med både trafikk og utslipp ved å ha en
annen tilkomstvei til E18, noe som er klart uttrykt fra Tønsberg-interesser. Dette sammenfaller utmerket
godt med øyfolkets interesser også, siden vi ønsker en rask, rimelig og sikker tilgang til fastlandet via
Borgheim til E18 ved Ramsun.
Derfor vil jeg ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare
Tønsberg har interesse av.
mvh,
Geir Øyvind Einarsen
Tjøme
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Ny fastlandsforbindelse Færder/Tønsberg syd - Energibrønner

Hei, jeg har følgende kommentarer:
1. Vedr Korridor 2:
a. Energibrønner: Jeg har sett av detaljkart for tunnel under Teieskogen for Korridor 2 at denne vil gå under Tryms vei på Nøtterøy. Det er flere
energibrønner som blir berørt av dette, tre av de merket i NGU database (se under). Dette er noe utbygger bør vite når kostnadene skal
beregnes. http://geo.ngu.no/kart/granada/
b. Trafikkale forhold: Det er lite sannsynlig at bilister som skal til Tønsberg sentrum vil kjøre i Korridor 2 via Kjellekrysset. I dette området er
allerede trafikkmengden et problem. Selv med diverse tilpasninger så blir det ikke mulig å øke antall felt mot Stoltenberggt nordfra.
Dessuten må all trafikk til fra Oslo og Grenland da gå via Kjelle, noe som vil resultere i betydelig trafikk-problemer.
2. Vedr Korridor 1:
a. Færder og Tønsberg syd innbyggere har allerede fastlandsforbindelse til Tønsberg sentrum og Tønsberg øst (kanalbrua), noe som vil fungere
fint for de «resterende» bilistene som har disse områdene som sine destinasjoner.
b. Bilister som ikke skal til Tønsberg sentrum / øst vil komme raskt til E 18 både nordover og sørover.
c. Skal man ta hensyn til beredskap, så er åpenbart Korridor 1 den riktige løsningen. All trafikk både med tog og veg gjennom en og samme
Korridor 2 er veldig feil ved eventuelle større uønskede hendelser.
3. Alternativer. Selv om løpet nå vel er kjørt for alternativer, kan det være relevant å se på tidligere forslag som typisk peker på løsning Korridor 1 som
beste løsning:
a. Husøy-Føynland-Ekenes. Da ny Føynland-bru ble bygget og ny veg til Ekeneskrysset bla anlagt i ca 1976 (som del av fylkesvei 430), ble det
notert at vegen skulle forstsette som ny tverrforbindelse mot Elgestad etc. En slik ny tverrforbindelse fra Husvik-Husøy-Føylnad-ElgestadHella-Stokke-E18 (evt med tunneller) ville løst mye av trafikk-problemene i Presterød-krysset også.
b. Senketunnel under Vestfjorden: Tunnell fra Hella til Torp-Fokserød ville ha vært et alternativ uten inngrep i naturen forøvrig.

Svein Edna
Tryms vei 14
3128 Nøtterøy
e-mail: svein.edna@online.no
Phone: 901 24229
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Fastlandsforbindelse

Sendt fra min iPhone
Jeg ønsker hengebro Ramberg-Smørberg.
Hilsen Åse Lundegaard
Midtåsveien 15
3228 Nøtterøy
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Utredning av Vestfjordforbindelsen

Vi vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd!
Hilsen Anne Solem, Nøtterøy
Sendt fra min iPad
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Øyvind Sæther <saether.oyvind@gmail.com>
15. januar 2018 17:14
VFK-FADM-FIRMAPOST
Vestfjordforbindelsen.

Hei.
Jeg bor på Nøtterøy og mitt ønske er at Vestfjordforbindelsen blir utredet og bygd.
Den må gå fra Borgheim og passere vestfjorden rett nord for Brunstad ( for å få med trafikken derifra
)
for så å passere utenfor Stokke sentrum og ende opp ved Sørby og ut på E 18.
Vi på øyene er ikke interessert i å få en `bygate`, H6 vei med skiltet hastighet maks 60 km/t
og steder med 50, 40, 30, men vil ha en motorvei H7 direkte fra Borgheim til E18 ved nordre
Ramsum.
Jeg ønsker ikke å være med på å betale dobbelt så mye bompenger som det er antydet
med veier som bare Tønsberg har interesse av.
Ta øyfolkets ønsker og innspill i denne saken på alvor.
Øyvind Sæther
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on the
internet
removed*
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hilde sundin <hilde_sundin@hotmail.com>
16. januar 2018 12:15
VFK-FADM-FIRMAPOST
Vestfjordforbindelsen

Sendt fra min iPad
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune
Vi på øyene vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Vi er ikke interessert i å få en bygate, H6 vei med
skiltet hastighet maks 60 km/t og steder med skiltet hastighet 50,40,30, men vil ha en motorvei H7 direkte til
Borgheim til E/18 ved nordre Ramsum.
Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye bompenger som det som er antydet med veier som bare
Tønsberg har interesse av.
MVH
Hilde Sundin og Dag Sundin
Munkerekkvn 125
3142 Vestskogen
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Sendt:
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hilde sundin <hilde_sundin@hotmail.com>
1. februar 2018 18:17
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelsen

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse
Vi vil ha Vestfjordforbindelsen utredet av beredskaps-årsaker!
Tunnel el. Bru blir for kostbart og dere har glemt at vi trenger oppsamlingsplass-parkering på hver side av
innkjøringen til Tønsberg m/buss-frakt av folk inn til byen.
Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som de som bor innenfor bomringen for å komme til å fra E-18
og nedover mot Telemark.
Vi vil ha Vestfjordforbindelsen Borgheim E-18 bygget som vår Fastlandsforbindelse.
Hvorfor må vi på øyene betale for vei til de som har kjøpt og selger leiligheter på Kaldnes?
Bru Ramberg-Smørberg er det beste alternativet, men ikke det vi har mest bruk for!
Mvh
Hilde Sundin Dag Sundin
Sendt fra min iPad
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Bjørn Arild Næss <b-a-naes@online.no>
17. januar 2018 09:19
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Bjørn Arild Næss
Ny fastlandsforbindelse Nøtterøy, høringsuttalelse

Høringsuttalelse.
Jeg mener at senketunnel nær byen er det beste alternativet.
Jeg er helårssyklist og sykler mye i Tønsberg. For framkommeligheten til syklister, er det en fordel at
biltraffikken er minst mulig. Senketunnel gir ifølge veivesenet størst avlastning av bykjernen, så dette er det
beste alternativet.
Mvh
Bjørn Arild Næss
Kastanjeveien 21
3151 TOLVSRØD
Tlf +47 98 03 42 42

Geir Jordahl
Åkerveien 7
3173 Vear

Vear 17. januar 2018

NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA NØTTERØY OG TJØME
Jeg ønsker med dette å komme med noen betrakninger og innspill i forhold til alternativene
som foreligger for ny fastlandsforbindelse, alt. 11500 bru Ramberg – Smørberg og alt.
16730 tunnel Korten – Kaldnes.
Håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte

Effektmål 1 (E1): Redusert klimagassutslipp fra transportsektoren i Tønsberg-regionen
Hovedrapportens konklusjon er at det er ubetydelige forskjeller mellom alternativene, men
hvilke områder som blir belastet med utslippene bør også være et relevant tema. Det er i
rapporten allerede tatt høyde for at Kaldnes og Korten på sikt vil bli tettere integrert med
Tønsberg sentrum. Kunnskapen tilsier altså at dette vil bli definert som sentrumsområder.
Samferdselsdepartementets beslutning om veiløsningen sier: «Samferdselsdepartementet er

opptatt av at det innenfor den valgte løsningen skal legges til rette for best mulig
trafikkavvikling for hele regionen, og at man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot
sentrumsområder». (Samferdselsdepartementet, pressemelding nr 194/15). Ut fra at man allerede
har kunnskap om at veisystemet med alt. 16730 vil bli liggende midt i sentrumsområder, er
det vanskelig å forstå at senketunnel på sikt vil møte departementets forventninger.
For senketunnelen er det også grunn til å spørre hva forurenset luft fra denne vil ha å si,
både for Korten og ikke minst for Kaldnes. På Kaldnes er det ifølge hovedrapporten planlagt
betydelig boligbygging, som trolig vil bli relativt nær tunnelportalen.
Forurenset luft fra tunnelen vil bli ført ut av portalene, med mindre man velger luftetårn.

Effektmål 2 (E2): Mer miljøvennlig reisemiddelfordeling der veksten i persontransport tas
med kollektivtransport, gåing og sykling.
Jeg registrerer at ett av argumentene som fra politisk hold fremheves for alt. 16730
senketunnel, er at de fleste bilreiser fra øyene er til Tønsberg by. Det blir imidlertid et
paradoks om politikerne vektlegger at reiser til sentrum fortsatt skal skje med bil, samtidig
som det er et vedtatt og godt forankret mål at reiser, spesielt til bysentra, skal skje med
kollektivtransport, gåing og sykling.
Alternativ 11500 bru vil gjøre spesielt sykkel til et svært godt alternativ til bilbruk for reiser
mellom Vear/Hogsnes og Tønsberg sentrum. Brua vil ha god og sikker g/s-vei på hele
strekningen frem til Kaldnes, hvor gangbrua effektivt knytter g/s-veisystemet til sentrum.
Senketunnelen vil til sammenligning gi null gevinst i forhold til gåing og sykling. Når nettopp
endring av reisemiddelfordeling er et så viktig punkt, ikke bare for fastlandsforbindelsen

men også generelt, vil jeg si det nærmest er oppsiktsvekkende om dette ikke vektlegges.
Vear er tross alt et tettsted som per i dag har 3642 innbyggere (SSB 2017) og med
urealiserte boliger som tilsier en vekst på ytterligere 1000 personer (VFK 2015). I tillegg vil
selvsagt g/s-vei være aktuelt også for reiser fra Tønsberg/Nøtterøy og vestover.
Veiforbindelse via bru kan også åpne for nye rutetilbud og dermed gi raskere og mer
attraktiv bussforbindelse vestfra.

Effektmål 3 (E3): Avlaste bymiljøet i Tønsberg og på Teie for biltrafikk
Når det gjelder dette punktet viser jeg først og fremst til hovedrapportens pkt 12.2.1
trafikale virkninger, som sier at alle alternativ i begge korridorer vil avlaste Teie og Tønsberg
sentrum, men at korridor 2 i større grad vil avlaste Teie, Nøtterøyveien og Kanabrua. Det er
etter min oppfatning et klart signal om at Tønsberg sentrum ikke er vurdert å bli mer
avlastet ved alt. 16730 enn med bru. Tvert imot presiseres det at; «selv om forskjellene kan

fremstå som store, viser mer detaljerte analyser at det ikke er tilfelle».
Når det gjelder avlastning av Teie og Kanalbrua vil jeg peke på muligheten for å benytte
variabel opplysningstavle (VMS) med dynamisk reisetidsinformasjon for trafikk mot byen.
Dette kan bidra til at trafikken fordeles bedre og strekningene som berører Teie og
Kanalbrua blir ytterligere avlastet i rushtidene. I tillegg vil trafikkregulerende tiltak være
mulig, som differensierte bomsatser eller i ytterste fall forbud mot kjøretøygrupper til visse
tider. Avstanden mellom Kolberg og Kjelle vil bli – anslagsvis - under 3 km lengere via
Smørberg enn via sentrum. I rushtid vil jeg anta at forbindelse Ramberg – Smørberg vil bli
raskere og dermed mer attraktiv, spesielt for trafikk mot sentrum 2 og nord i sentrum 3 (som
definert i temarapport, Trafikale virkninger)
Jeg vil også bemerke at utredningen legger til grunn at det vil bli mer trafikk fra Vear over
bru, fordi Hogsnesbakken vil bli stengt og at reisende til Tønsberg vil kjøre ny
fjordforbindelse, eller bruke lokalt veinett (?) for å komme ut på Semslinna ved Jarlsberg.
Denne konklusjonen er litt vanskelig å følge, da trafikk fra Vear like gjerne kan svinge til
venstre mot Jarlsberg i rundkjøringen på Smørberg, som å kjøre over brua til Ramberg.
Jeg vil anta at de som skal til området definert som sentrum 2 og nordover fortsatt vil velge
å kjøre om Jarlsberg, mens for trafikk til sentrum 1 og sør i sentrum 3 vil bru være kortest
og dermed et naturlig valg. I alt. 11500 bør det også være gode forutsetninger for
trafikkregulerende tiltak, om nødvendig.
Utredningen viser at alternativ 11500 bru avlaster Tønsberg sentrum godt.
Jeg mener derfor at angitt effektmål oppnås i alt. 11500, samt at enkle og lite
kostnadskrevende tiltak kan forsterke måloppnåelsen for Teie og Kanalbrua.
Robust og samfunnssikker transportløsning

Effektmål 4 (E4): Redusert risiko for stengning av forbindelsen mellom Nøtterøy og
fastlandet.
Det kan ikke være noen tvil om at tunnel gir større risiko for stengninger enn bru. Dette vil i
og for seg gjelde uansett hva som velges, siden begge alternativer har tunneler.
Når det gjelder senketunnelen Kaldnes – Korten er det allikevel noen momenter som etter
mitt skjønn medfører litt andre problemstillinger og en noe høyere risiko for stengninger
eller redusert fremkommelighet pga hendelser:



Kort strekning mellom rundkjøring og tunnelportal, særlig på Kaldnes



Kurve i innkjøring, redusert siktlinje



Stigningsgrad, kan påvirke antall og konsekvens av uhell



Flere rundkjøringer og strekninger med mye feltskifte på Korten/Kjelle



Bynær tunnel, større fare for fotgjengere i trafikkrommet

Basert på antall loggførte hendelser fra Operatunnelen (Bjørvika- og Festningsdelen) i Oslo,
Ålesundstunnelene (Valderøy- og Ellingsøytunnelen, håndteres som ett tunnelsystem) og
Frodeåstunnelen, er det, korrigert for ÅDT, ikke urimelig å forvente ca 150 hendelser som
kan medføre stengning eller redusert fremkommelighet per år. Planlagt arbeid kommer i
tillegg, ut fra ÅDT går jeg ut fra at det primært vil skje på kveld/natt, trolig rundt 30 per år.
Når det gjelder risiko for brann i tunnel er det beregnet lav sannsynlighet, men det er ikke
mulig å komme unna at det vil kunne ha stor konsekvens. Ved en fullskala brann i tunnel må
det påregnes at tunnelen vil være stengt i ca en måned for reparasjonsarbeid (ref.: DSB).
Risikoen for brann avhenger både av ÅDT, andel tunge kjøretøyer og stigningsgrad. Jeg har
ikke innhentet tall for andel tunge kjøretøy, men ut fra type næring som finnes på Nøtterøy
vil jeg tro at det genereres en del transport – helt sikkert også av farlig gods. Selv om dette i
utgangspunktet er uproblematisk, jfr lav sannsynlighet, mener jeg det bør tillegges noe vekt
når det faktisk foreligger et alternativ som ikke fører denne trafikken i en bynær tunnel.
Konsekvensen av øvrige hendelser, som kjøretøystans, mistet last, fotgjengere i tunnelen
osv., avhenger også av hvilket nivå trafikkstyringen legges på. Jeg går ut fra at det vil bli
kjørefeltsignaler slik at kjørefelt og ikke hele tunnelløpet må stenges, når feltstengning er
tilstrekkelig. Noe som ikke fremgår av illustrasjonene og som ifølge SVV heller ikke er
avgjort på dette planstadiet, er om det i tillegg til stengebommer også vil bli driftsåpninger
og ledebommer, slik at trafikken kan ledes toveis i ett løp fra vegtrafikksentralen.
Umiddelbart kan det se ut som dagsonen mellom rundkjøringene og tunnelportalene kan
være for korte for driftsåpninger og ledebommer. I så fall må tunnelløpet holdes stengt,
eventuelt frem til toveistrafikk kan etableres manuelt. Det er åpenbart at man da må
akseptere at stengninger får lengere varighet, ut fra tiden dette tar å etablere.
Når det gjelder Kjellekrysset mener jeg fylkesmannens Miljø- og
samfunnssikkerhetsavdeling konkluderer svært fornuftig, når de peker på dette som spesielt
sårbart i alt. 16730. Kjellekrysset vil ha trafikk fra ikke mindre enn fem trafikkretninger,
Jarlsberg fra tre. En stor hendelse på Kjelle vil i et verstefalls-scenario kunne lamme hele det
bynære veisystemet, inkludert utfarten fra Korten/senketunnelen. Selv om sannsynligheten
vurderes som lav, er det etter mitt skjønn potensiale for store konsekvenser om i praksis alle
veilenker samles i Kjellekrysset.
Når politiet viser til att tunnel er best mhp responstid ved hendelser på Færder, mener jeg
det er relevant å vise til nærpolitireformen, hvor Høyre i pressemelding 13.01.17 uttaler;
«Politiet skal være mindre på kontoret og mer ute i gatene. Når en alvorlig hendelse skjer er

det viktig at politiet er raskt på plass. Det viktigste blir ikke avstanden til nærmeste kontor,
men til nærmeste ledige patrulje». Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at en må
forvente at utrykning til Færder like gjerne vil skje fra Sem, Re eller Stokke som fra sentrum.

Effektiv transportløsning

Effektmål 5 (E5): Økt fremkommelighet for sentrumsrettet kollektivtrafikk
All den tid begge alternativer avlaster sentrumsområdet og ut fra at det planlegges
kollektivfelt/sambruksfelt på Kanalbrua, møter begge alternativer dette effektmålet.
Rask busstransport med færrest mulig forsinkelser er selvsagt viktig for å gjøre bussen til et
attraktivt reisetilbud, men jeg vil i tillegg peke på - som også nevnt under E2 - at bru kan
legge til rette for nye og raskere bussforbindelser vestfra.

Effektmål 6 (E6) Økt fremkommelighet for syklende
Effektmål 7 (E7) Økt fremkommelighet for gående
Alt. 16730 gir så vidt jeg kan se ingen effekter på effektmålene E6 og E7.
Alt. 11500 vil gi gang- og sykkelvei av høy standard fra Vear/Hogsnes til Kaldnes og via
gangbrua videre til Tønsberg brygge og sentrum. Avstanden til Tønsberg torv via dagens
g/s-vei er ca 6 km, via bru Smørberg – Ramberg vil avstanden bli ca 3 km.
Telemarksforskning slo i sin utredning ifb med kommunesammenslåinger i 2015 fast at
«Tønsberg har uvanlig mange brukere av anlegg fra nabokommunene» (fritid). En god
forbindelse til Tønsberg via g/s-vei, kan føre til at flere oppsøker aktiviteter, uten at det
belaster byen med biltrafikk. Ny fastlandsforbindelse vil dessuten gi merkbare utgifter i form
av bompenger, også for alle dem som bruker bilen for at de selv eller barn/ungdom skal
delta på fritidsaktiviteter. Alt. 16730 vil gi det absolutt største utslaget og vil gjøre det
vesentlig dyrere å delta på aktiviteter. Alt. 11500 betyr for mange at transportbehovet kan
løses via bruk av gang- og sykkelveien i stedet for bilen.
Det er også verdt å nevne at en g/s-vei over fjorden vil bety ca 2 km fra Vear til badeland, ca
2,5 km til Støperiet og ca 3,5 km til Færder videregående og Tønsberg Kulturskole. Dette vil
etter mitt skjønn gi et bedre tilbud og følgelig ha positive virkninger ikke minst for
barn/ungdom på Vear og Hogsnes.
Jeg går ut fra at det i vurderingen også vil bli lagt vekt på hva regjeringen sier i nasjonal
transportplan (NTP): «Regjeringen er opptatt av at ressursene prioriteres og tiltakene utføres

slik at barn og unge kan få nytte av de forbedringene som gjøres i transportsystemet».
Ny fastlandsforbindelse med bru, som både legger til rette for sykling/gåing og knytter et
tettsted med en forventet befolkning på ca 4.700 tettere på videregående skole og
fritidstilbud, møter etter min oppfatning denne forventningen på en god måte.
Trafikksikker transportløsning

Effektmål 9 (E9) Redusert risiko for trafikkulykker
Ut fra beregninger i programmet EFFEKT, konkluderes det i hovedrapporten med at
alternativene i korridor 2 (senketunnel) gir størst reduksjon i ulykkeskostnadene, tett
etterfulgt av de bynære løsningene i korridor 1 (bru Ramberg – Smørberg). Slik jeg leser
dette er det i utgangspunktet ingen store/vesentlige forskjeller mellom alternativene når det
gjelder ulykkeskostnader.
Alt. 16730 medfører ytterligere en rundkjøring på Korten, slik at det blir totalt fire på en
relativt kort strekning. Tall fra forsikringsselskapene viser at rundkjøringer kan være

krevende, 2015-2016 var det registrert 87 materiellskadeuhell i rundkjøringer i Tønsberg
(kilde: TB 28.12.17). Disse uhellene medfører sjeldnere personskade og fremgår dermed i
liten grad av beregningene av ulykkeskostnader, siden disse baseres på personskadeulykker.
Med fire rundkjøringer over en kort strekning, med forventet stor hyppighet av feltskifte, vil
jeg ikke bli overrasket om strekningen Korten – Kjelle kommer dårligere ut av en
trafikksikkerhetsvurdering, hvis det også tas hensyn til materiellskadeulykker. Disse er etter
mitt skjønn verdt å ta med, da også disse har en kostnad i form av kø og forsinkelser
Jeg kjenner ikke til om det er gjort ROS/TS-analyser på detaljnivå for noe av veisystemet i
nåværende planfase, men ut fra dokumentasjonen jeg har lest ser det ut som analysene
foreløpig kanskje er på et mer overordnet nivå. Trafikksikkerhetshåndboken (TØI) viser at
ulykkesrisikoen i undersjøiske tunneler høyere enn i andre tunneler, men har færre drepte
og hardt skadde. Undersjøiske tunneler beskrives som sterkt overrepresentert i
tunnelbranner. Toløpstunneler i byer har ifølge TS-håndboken fire ganger så mange ulykker
som toløpstunneler i spredtbygd strøk. Dette antar jeg allerede er lagt inn i vurderingene.
Middelalderbyen og Ramsar-områdene

Effektmål 10 (E10) Ivareta middelalderbyen og Ramsar-områdene
Under punkt 7.5.1, figur 54, sier hovedrapporten at undersjøisk tunnel medfører alt. 16730
en landtunge som vil «begrense opplevelse og redusere historisk lesbarhet fra

middelalderbyen, da den mister siktlinje til store deler av Byfjorden fra lavere punkter fra
Nordbyen og sørover». Det sies videre at alternativet vurderes å ha middels til stor negativ
konsekvens. Inntrykket skapt gjennom media (mulig det er subjektivt oppfattet) er først og
fremst at senketunnelen ikke vil påvirke landskapet, mens det de facto vil medføre relativt
massive konstruksjoner i forbindelse med tunnelportalene.
Dette mener jeg er foruroligende, blant annet med tanke på det unike ved Brygga,
Slottsfjellet og Nordbyen og hvor attraktiv byen skal være for fremtidige fastboende og
tilreisende. Utsikt til massive tunnelkonstruksjoner (portal med teknisk bygg oppå) fra bl.a.
Brygga, er etter mitt skjønn lite forenelig med ivaretakelse av middelalderbyen.
Luftetårn som nevnt under effektmål E2 er ut fra de opplysningene jeg kjenner til ikke
vurdert som aktuelt i nåværende planfase. Jeg vil imidlertid vise til at det nettopp er for
tunneler i bynære strøk dette er beskrevet som et mulig tiltak, for å møte kravene til
luftkvalitet rundt tunnelportaler. Hvis dette kan komme inn som et krav senere i prosessen,
vil det etter hva jeg skjønner måtte bli forholdsvis høye og ruvende installasjoner. Luftetårn
skal være minimum 2 meter høyere enn høyeste bygning innen 100 meter fra tårnet. For å
sette det i perspektiv: Luftetårnene for Bjørvikatunnelen i Oslo er 45 meter høye.
Ingen av disse problemstillingene er aktuelle når det gjelder alt 11500 bru, som ikke vil
påvirke bybildet.
At bru Ramberg – Smørberg påvirke landskapet inn Vestfjorden i betydelig grad er åpenbart,
men samtidig gir bru en langt bedre reiseopplevelse for trafikantene enn en tunnel vil gjøre.
For turister vil jeg dessuten tro at et første møte med Tønsberg vil være hyggeligere med
utsikten fra en bru, enn hva en trafikkmaskin i et næringsområde vil være.

Andre merknader
Det er naturlig nok bekymring rundt den betydelige trafikkøkningen bruløsningen vil
medføre i Bekkeveien på Vear. Strekningen hvor boliger blir sterkt berørt dreier seg ifølge
dokumentasjonen jeg har sett om ca 500 meter. Jeg mener det er viktig at SVV/Bypakke
Tønsberg-regionen kommuniserer avbøtende tiltak så konkret og så tidlig som mulig.
Sykehjemmet som er planlagt bygget på Hogsnes vil også generere noe ekstra trafikk i
området. Det bør også være et poeng at noe av denne trafikken i teorien kan tas med sykling
og gåing – om ikke så mye av beboerne, så i alle fall av pårørende og ansatte. Dette taler
også til fordel for bru. I tillegg vil en bru på en annen måte åpne for omstrukturering av
hjemmetjenestene, om det skulle bli aktuelt. Vear sorterer per i dag under Sem, hvilket er
logisk i forhold til infrastruktur. Når Re og Tønsberg blir en kommune, vil jeg anta at også
andre geografiske inndelinger på sikt kan fremstå som mer kostnadseffektive.
Antall arrangementer i Tønsberg by vil neppe bli færre. Å unngå stor trafikk på Kjelle og
Korten må være en vesentlig fordel i forbindelse med større arrangementer i byen. Legges
det til rette for innfartsparkering (jfr. kommuneplanens handlingsdel), gjerne både på Korten
og Kaldnes, vil dette sammen med gjennomfartstrafikk via bru Smørberg – Ramberg bidra
godt til bedre trafikkavvikling ved større arrangementer.
Det er umulig å kommentere fastlandsforbindelsen uten å komme inn på kostnadene.
Senketunnel er allerede i planfasen beregnet til nesten 1 milliard mer enn hengebru.
I tillegg er hovedrapportens punkt 6.2.1 tydelig på at det også kan bli vesentlig dyrere;

«Risikoen for at det dukker opp noe uforutsett er langt større for senketunnel enn for
bruer». Utredningen advarer også mot at uforutsette kostnader kan gå ut over andre tiltak,
noe jeg tolker dithen at tiltak for bl.a. Hogsnesbakken kan bli skadelidende.
En robust forbindelse med g/s-vei, med høyest trafikantnytte og lavest kostnad, vil etter min
oppfatning være det beste valget. Her scorer alt. 11500 høyest og etter mitt syn bør
løsningen bru Ramberg – Smørberg velges.
Ut fra at jeg jobber med trafikk til daglig (SVV-RØ), må jeg presisere at uttalelsen er gitt som
privatperson/innbygger og står helt for egen regning. Jeg har ingen koblinger til Statens
vegvesen region sør eller andre som er involvert i prosjektet.

Med vennlig hilsen
Geir Jordahl
Uten signatur, sendes elektronisk
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Bypakke Tønsbergregionen

Hei,
jeg bor på Teie og vil gjerne støtte traseen som går fra Kaldnes i senketunnel til Korten. Absolutt det beste
alternativet.
Mvh
Harald
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Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Vi må velge bru!
Spre trafikken ut av fra Tønsberg/Nøtterøy og bevar middelalder
grunnen og Ramsarområdet Ilene naturreservat.
Allerede i 1948 ble fuglelivet på Ilene fredet, der 270 fuglearter er observert og det er få
områder i Norge som slår dette våtmarksområde i artsrikdom. Området er vernet. Så
godt som hvert år registrerer ornitologene nye arter. Allerede i 1947 skrev journalist
Halvdan Møller om Ilene i den Norske Turistforenings årbok:
Står en i Frodeåsen ved Tønsberg og ser utover mot sørvest, ligger det en veldig slette
foran en, nesten så langt som øyet når. Sletten huser fugl i tusentall. Hvis en går over
den en sen vårdag, vil en høre fuglenes orkester fylle luften med vellyd. Men byen eter
seg ut over og trafikken øker. Det har vært planer om å foreta en oppdyrking av Ilene
for å nyttiggjøre havnegangene som dyrket mark.
Jeg skulle ønske tønsbergenserne ville få øynene fullt opp for det aktivum de har i
fuglelivet på Jarlsberg og ved Presterødkilen, på den andre siden av byen, og at de
gjennom skolen og på andre måter sørger for, at fuglene får leve i fred. Den som en sen
vårdag har ferdes der ute og sett fuglelivet utfolde seg på de grønnende marker, han vil
regne disse samvær med vibene, hettemåkene, rødstilkene og de andre fuglene til livets
beste stunder. Det vil være synd om dette fugleparadiset ble ødelagt. Det er dessverre
nok av dem som vil være med på ødeleggelsen av vår fauna. Desto større grunn er det
for alle naturvenner til å ta del i arbeidet for å bevare det som ennå er igjen.
Det er oppsiktsvekkende at dette ble sagt allerede i 1947. Tenk hva vedkommende
hadde sagt i dag, og om alternativet tunnel som vil «ete» seg igjennom Ramsarområdet,
grave vekk bunnforhold med ålegresset som er beitemarken for trekkfuglene, fjerne
grunnen som blåskjellbestander lever på, og hvor veien vil ete seg innover og ta deler av
både våtmarksområder og dyrket mark. Verdien av dette området som rekreasjon og
turområde for mennesker og livsnødvendig opphold for fulger, vannlevende dyr og andre
dyr, kan ikke måles, og det kan ikke erstattes dersom det blir ødelagt. Området fikk
formell status som Ramsarområde i 1985, og Tønsberg og Norge har forpliktelser etter
konvensjonen. I randsonene med takrør finnes en rekke fuglearter med levesett tilpasset
denne naturtypen sine hekkeplasser, samt oppholdssteder utenom hekketid. På
høsttrekket er takrørbestandene med store mengder bladlus og andre insekter et viktig
matfat for mange mindre spurvefugler. Området omfatter også viktige og til dels truede
og sårbare naturtyper som aktivt marint delta, ålegraseng, strandsump og mudderflate.
Ilene er innskrevet på den globale Ramsarlisten over verdens viktigste våtmarksområder.
I desember 2012 vedtok Regjeringen i Statsråd en utvidelse av Ilene naturreservat, som
inkluderer den nedre delen av Aulivassdraget med tilhørende takrørskog og kantsoner i
reservatet og en større del av sjøarealene i deltaet. Faktaark for Ilene og Presterødkilen

naturreservater
www.miljodirektoratet.no
www.miljodirektoratet.no/.../Faktaark-for-Ilene-og-Presterodkilen- naturreservater/
Kunnskapen om våtmarkers verdi for mennesker og naturens
mangfold.http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DNutredninger/CEPA-handlingsplan-for-vatmark-2011-2014/
Hengebru over Vestfjorden er den beste løsningen. Da vil vi få trafikken mest mulig vekk
fra de sårbare områdene og de bevaringsverdige områdene får være mest mulig i fred.
En høy bru over Vestfjorden vil også være et vakkert skue, og kostnadsmessig
betraktelig lavere, både i engangsutgifter og vedlikehold for kommunen, hvor 2 millioner
spart i vedlikeholdspenger hvert år f.eks kan brukes mye bedre som et bidrag til en
verdig eldreomsorg og andre samfunnsnyttige tiltak i våre kommuner. Seilingshøyden

som er innkalkulert er høy nok, av den gode grunn at vanndybden uansett ikke kan ta
veldig store skip. Industrien på Kaldnes har bekreftet at de ikke trenger høyere
seilingshøyde enn kalkulert, og de kommer ikke til å fortsette med slik industri på
Kaldnes på sikt. Men det er også mulig å lage broen høyere.
Kjellekrysset er en trang flaskehals og et svakt punkt i Kaldnes/Korten løsningen. Her er
det i dag stor kø-trafikk i rushtimene. Det vil garantert bli trafikkvekst også i fremtiden
og dette krysset vil bli en enda større flaskehals enn det er i dag. Vi burde ikke tviholde
på dette krysset som eneste fremtidige mulighet for videre ferdsel ut/inn mot E18 fra
Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Tolvsrød etc. En ulykke i dette krysset eller i den nye
tunnelen eller i Frodeåstunnellen vil skape fullstendig kaos. Da mener jeg at
utrykningskjøretøyene vil få et stort problem. Se bare hvordan de må sneile seg
igjennom korken i rushtiden i dag, både på Kjelle og på Kilen. Dette sentrale krysset kan
også bli utsatt for terror. Det ville lett stenge Tønsbergs innbyggere inne.
Semslinjen er også gjentatt ganger belastet med overvann/oversvømmelser ved
ekstremvær, som igjen vil stoppe trafikken. Ved tunnell-alternativ må denne strekningen
oppgraderes både i vidde og høyde over vannetspeilet, som igjen vil ta av verdifull,
dyrket mark og gjøre stort inngrep i naturreservatet og landskapsbildet der. Det snakkes
også om at da må også strekningen Korten-Jarlsberg utvides og oppgraderes, men
samme konsekvens. Vi kan ikke godta slikt.
Kjellekrysset er et nytt kryss hvor det er lagt ned store pengesummer allerede. Skal man
igjen måtte bygge om krysset for store summer for å ta unna for trafikken en tunnel vil
føre med seg på sikt? Sprer man trafikken ut av Tønsberg/Nøtterøy også via bru til
Smørberg, sparer man denne ombyggingen. Vi må tenke på å trekke trafikken som ikke
har noe i sentrum å gjøre, vekk fra sentrum. Korten er fremdeles sentrum Tønsberg med
alle sine admin-bygninger for mange sentrale organer. En løsning hvor all trafikken fra
Nøtterøy/Tjøme må presse seg igjennom samme område også i fremtiden, er en løsning
som fort vil bli sprengt, altså en kortsiktig løsning som også vil bli betraktelig dyrere å
vedlikeholde for Tønsberg. Jeg tror Tønsberg vil angre på en slik løsning på sikt.
Jeg kan ikke forstå argumentet om at man risikerer mer kø på Kanalbrua ved alternativet
med bru over Vestfjorden. Hvordan er det dokumentert og kan man stole på det? Det er
like mange fra Nøtterøy/Tjøme som vil planlegge en tur til byen, samme hvilket
alternativ man her velger. Det er også flere fra øyene som kjører i retning mot E18 enn i
retning Åsgårdstrand, med lange køer i rundkjøringene på Kilen. Med bruløsningen
trenger de ikke kjøre over Kanalbrua dersom de har en bru hvor de kommer rett ut i
rundkjøringen ved Jarlsberg for så å kjøre i retning sydover.
Hengebru, som også har betydelig lavere byggekostnad og vedlikeholdskostnad, bør
være et klart førstevalg av trase. Det planlegges jo å tilrettelegge for kollektivtransportfelt over Kanalbroen, og mer satsning på kollektivtransport i sentrumsnære områder.
Skal man til byen fra øya kan man ta bussen dersom rutetilbud er tilrettelagt. Er man fra
Nøtterøy og skal kjøre lengre, f.eks nordover mot Oslo, eller sydover på E18, tar man
bilen over hengebrua.
Bompenger er en merkostnad vi blir pålagt enten vi velger å bruke nytt veialternativ eller
ikke, og det er nok av skatter og avgifter allerede. Vi må også tenke økonomi når vi
velger løsning. Vi vil ikke betale kostnader som kunne vært spart. En tunnel, som også i
utgangspunktet allerede er en veldig mye dyrere løsning, kan få uante ekstrakostnader
og et uforutsigbart tidsperspektiv før ferdigstillelse pga usikkerhet i grunnforhold og
mulige fornminner og utgravinger i grunnen. Grunnen der tunnelen er tenkt består av
synkehull og mudder-leire og vi har ikke nok erfaring med bygging av undersjøiske
tunneler i slike grunnforhold. Det er et for stort risikospill.
Enda et ekstremt viktig punkt: Vi har også en stort ansvar og plikt på oss til å ta vare på
middelalderbyen Tønsberg for kommende generasjoner, og ikke skjemme området
Nordbyen/Korten med store veiprosjekter og ekstrem trafikkbelastning, så tett opp til
Slottsfjellet og Ilene Fuglereservat. Vi må huske på at tunnel-alternativet vil gjøre et dypt
innrykk på historisk grunn der hvor tunellen kommer «i land» og hvor det er mye som
bør bevares og ikke graves i. Er det ikke påkrevet å ha arkeologiske utgravninger i
forkant av et slikt stort veiprosjekt ved fotenden av Slottsfjellet? Hvem bekoster det?
Skal utgravninger også bekostes med bompenger?

Middelalderbyen og Ilene Fuglereservat bør bevares mest mulig uforstyrret for framtiden.
Semslinjen vil få mindre trafikk-belastning ved hengebrualternativet, som igjen virker
positivt på fuglelivet ved Ilene-natur-reservat.
Jeg føler at både politikere og lokalavisen i Tønsberg prøver å fremstille denne saken
med henblikk på å trekke med seg tilhengere for tunnel.
I stort sett alle artikler om fastlandsforbindelsen Tønsbergs Blad skriver om, "lager"de
mulige positive sider ved tunnel og prøver å finne negative sider ved bru. Jeg mener at
en lokalavis bør være saklig og subjektiv i sin framstilling. Jeg er redd for at de som var i
tvil, eller som ikke har egne oppfatninger om beste alternativ, lar seg trekke med i
«dragsuget». Dette må vi ikke la skje. Jeg skulle ønske at Fylkesmannens anbefaling om
bru som beste alternativ, kunne være gjeldene i denne veisaken, og at hans ord måtte
følges.
Kan dere love å gjøre alt dere kan for at bru velges ?
Hilsen
Beate Zeiffert
Tønsberg 17.01.2018
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Stor takk til Jan Helge Kaiser, for kommentaren i Tønsbergs Blad i dag. Ber dere lese den nøye legge
den til grunn i høringen. https://www.tb.no/meninger/fastlandsforbindelsen/beredskap/husker-duskjeggestadbrua-ramberg-smorberg-er-best-ved-uventede-hendelser/o/5-76-720320
Det han påpeker her er så utrolig viktig og jeg ber dere veie dette tungt. Sårbarheten ved kun en
hovedutfartsåre, i tillegg til min andre store begrunnelse; å bevare Ramsrområdet Ilene slik vi har
forpliktet oss til, både over og under vannflaten, samt mulige fornminner vi må ta vare på, som man
må anta vil dukke opp i grave- og byggeperioden ved et evt tunell-alternativ.
Disse begrunnelsene alene er så utrolig viktige at det burde overstyre valget til bru som eneste
alternativ. Fylkesmannens innlegg tidligere var også vel begrunnet og jeg tenker at vi må få
lokalpolitikeren til å forstå dette, slik at de ikke begår en stor tabbe ved å velge feil løsning.
På de fleste innlegg i Tønsberg Blad vinkles det for en tunnel, og jeg har merket meg at blant annet
lokalpolitikere og lokalavisen, som har stor makt over innbyggerne her, ønsker seg tunnel. Jeg forstår
heller ikke Politiets vurdering i et tidligere avis-innlegg. Ser de ikke helheten og konsekvensene?
Kan vi fri til Miljødirektoratet ( i fbm Ramsarområdet) og DSB ( i fbm samfunnssikkerhet og
beredskap) og få dem til å forhindre et galt valg? Det er også betenkelig at TØI’s utredningsrapport
kommer kun 1 uke fr høringsfristen utløper. Da bør fristen høringsfristen forlenges. Jeg er fryktelig
redd for at politikerne her vil tråkke i fella, og at vi vil måtte leve med uopprettelige, negative
konsekvenser og risiko som feil valg vil medføre.
Kan vi gjøre noe mer for at løsningen skal bli bru ?

Med vennlig hilsen
Beate Zeiffert
«Engasjert brutilhenger»

*Disclaimer:* This message (including any attachments) contains confidential information
intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the
intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure,
copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly
prohibited.

Nøtterøy 18/1-2018

”Ny Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme”
Høringsutalelse: Finn Tore Knudsen, Kirkeveien 313,3140 Nøtterøy

Innledning
Da er jeg i gang igjen med en hørings uttalelse (min 4. i rekken). Utgangspunktet nå er kun to valg
alternativer: Korridor 1, alternativ 11500 og Korridor 2, alternativ 16730.
Registrerer via TB og nettet at det legges opp til nok et ”slag” med sterke meninger og mulig
overstyring fra Tønsberg siden ang. hva som er ”beste løsning for Øyene Nøtterøy og Tjøme” mhp ny
Fastlandsforbindelse, nå Færder kommune.
Generelt trenger øyene en god og stabil Fastlandsforbindelse, med raskest mulig transport til E18.
Dette er svært nødvendig både for privat transport og eksisterende og fremtidig næringstransport.
Dette uten å skulle belaste trafikksystemet rundt Tønsberg unødig. Denne type transportløsning vil
kunne være svært miljøvennlig med henblikk på rask og effektiv trafikkavvikling mot E18.
Trafikksituasjonen rundt Tønsberg vil med dette bli svært annerledes enn vi har i dag. Mer lokal
transport til Tønsberg og Slagen området må også gjennomtenkes på kort og lengre sikt når
”Fastlandsforbindelsen” som spesielt må fungere godt som forbindelse til og fra E18.
Vi sitter her igjen med en lokal situasjon hvor Nedre Langgate stenges og kun 1 fil blir tilgjengelig på
vår verneverdige ”Kanalbru” for privat folkelig transport. På sikt bør det også her gjøres forbedringer
for å få en ringvei øst til å fungere best mulig mot den eksisterende øst vest tunnelen, som i dag ikke
utnyttes optimalt i forhold til tidligere investeringer.
Ang. fryktinngytende kostnadsestimater som i dag foreligger, uten nevneverdig statlig støtte, som i
første rekke vil ramme Øybefolkningen over en ukjent lang tidsperiode, så må det manes til politisk
og løsningsmessig måtehold ang valg av løsninger. Derfor virker det lite betryggende at begge
løsninger krever en gigantisk tunnel utbygging mellom Kolberg og event. bru eller tunell løsning for å
komme til fastlandet.
Det kan virke som både en enklere Hella Vestfjord forbindelse og en parallell tunnel til Kanalbrua
kunne vært finansiert en god del rimeligere enn de to foreliggende valgalternativene.
Minner om at ansvarlige instanser som skal gjennomføre den totale nye ”Fastlandsforbindelsen for
Tjøme og Nøtterøy” har et stort ansvar overfor brukerne og betalerne av ny veiløsning i Færder
kommune.

Valget mellom alternativ 11500 og alternativ 16730
Mitt grunnlag for videre vurdering og valg av de to mulig oppgitte alternativer er redegjort for i min
Innledning ovenfor. Tidligere uttalelser ang valg av løsning fra Fylkesmannen i Vestfold støttes i
denne sammenhengen av undertegnede.

Alternativ 16730, tunnel Kaldnes – Korten.
-

Dette er en by nær Tønsberg løsning, med flere usikre kostnads, vedlikeholds og tekniske
problemstillinger enn alternativ 11500.

-

Tunelløsning utelukker også transport for syklende og gående trafikkanter.

-

Ramsar området blir unødig berørt.

-

Vesentlige ekstra kostnader for å få god trafikkflyt fra Kjelle krysset mot E18.

-

Kanalbrua er likevel bedre løsning for trafikk som skal direkte til Tønsberg Sentrum, når
Nedre Langgate blir stengt.

-

Dette er det dyreste alternativet som gir mindre for pengene og litt lengre reisetid mot E18.

-

Trafikk til/fra Øyene som ikke trenger å belaste Tønsberg - Korten område får en bedre
løsning med alt. 11500.

-

Risiko ang. mulige ulykker/brann for undervannstunell løsningen må heller ikke
undervurderes med referanse til Oslofjord tunellen etc…

Alternativ 11500, bro Ramberg – Smørberg
-

Dette kan se ut som en mini ”Vestfjordforbindelse” til langt høyere pris enn strengt
nødvendig, grunnet krevende tunnel arbeider fra Kolberg. Bro løsningen virker ikke teknisk
avskrekkende og antas å kunne fungere bra både for gående og syklende trafikanter, mindre
vedlikeholdsutgifter pr. år.

-

Positivt så kan en nok oppnå en god og tilfredsstillende trafikkavvikling mot E18 via
rundkjøring/krysset ved travbanen og oppdatert ”Semsline”.

-

Denne løsningen burde kunne avlaste trafikksituasjonen i Tønsberg sentrum område,
inkludert Korten ,vesentlig .

-

Trafikk mot Tønsberg Øst via eksisterende tunnel bør også kunne fungere ok, mot Slagen
etc..

Valg av løsning
Det er for undertegnede lett å velge alternativ 1 – broforbindelse Ramberg Smørberg framfor
Kaldnes - Korten bro.
Tønsberg Blad kjører hard på for tiden ang.: ”Politiet velger Tunnell” ang. beredskap til Øyene.
Dette kan virke som ren ”skremsels propaganda”. Når det gjelder rask beredskap for Færder
kommune så forutsettes det at Nødetatene bruker de vei løsninger som til enhver tid er tilgjengelige
på en mest mulig optimal og rask måte. I tillegg vil eksterne ressurser i nødsituasjoner, fra E18
komme raskere frem enn ved bruk av Korten – Kaldnes tunell.

Nøtterøy 18/1-2018

Finn Tore Knudsen
(Sign.)
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«Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme».

Til den det angår:
Hei!
Etter en grundig vurdering av de 2 alternativene for fastlandsforbindelse synes jeg
alternativet:"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." er det beste.
Jeg synes det andre alternativet med bru fra Rambergåsen til Smørberg vil utgjøre alt for
store inngrep i eksisterende bomiljø i Munkerekka/ Rambergåsen samtidig som det vil
utgjøre en gedigen omvei for biltrafikk fra Nøtterøy til Tønsberg.
Det har i 11.time også kommet innspill fra Kystverket om at seilingshøyde på 40 meter
under en eventuell bru er for lav og at en slik led som Vestfjorden krever en
seilingshøyde på 55 meter. En slik økt seilingshøyde vil bety ekstremt omfattende
inngrep på Nøtterøysiden som jeg synes vil bli altfor ødeleggende. Ergo er "1 alternativ
11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på
Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane" en dårlig løsning.
Mvh
Jan Kittelsen
Ramberg terrasse 22
3128 Nøtterøy
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Jeg ønsker tunnel Kaldnes - Korten da dette virker mest fornuftig mtp avløsning for trafikk i Tønsberg sentrum.
Bjørn Stian Lunden
Tønsberg
Sendt fra min iPhone
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Høringsuttalelse vedr. Ferders fastlandsforbindelse
Av hensyn til antatt kapasitet for trafikk-avvikling og dessuten beredskapshensyn, vil jeg med
dette gi min tilslutning til alternativet med kanal under byfjorden.
Liv Sannum
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Hei
Jeg håper dere ansvarlige fylkespolitikere nå drar i bremsen, og stopper galskapen med disse to
gjenstående alternativene.
Personlig ønsker jeg ingen av dem, både fordi de ikke er det vi trenger samt de blir utrolig dyre, og vi
vet ennå ikke totalprisen.
Jeg er helt enig i det i det Randi Hagen Fjellberg skriver dagens TB, at en parallell bro til Kanalbrua
som gjør at vi får benyttet eksisterende ringvei og Frodåstunnellen er det vi bør gå for.
Det hun ikke sier men som jeg dessverre tror er tilfelle er at Tønsberg har en agenda for å gå for disse
to løsningene, nemlig å utvikle nordenden av Nøtterøy maksimalt. Greit nok at det skal bygges ut,
men valget av veiløsning blir da ikke en rasjonell løsning som er best for øyfolket.
Det som bør bygges er en parallell bro ved siden av Kanalbrua samt bygget en 2 løpet
Vestfjordforbindelsen (ikke 4). Da hadde vi ikke hatt denne enten eller diskusjonen, men både og, og
vi hadde bygget en god fremtidsrettet løsning.
Det heller ingen sier noe høyt om, men som er sagt/lovet, er at dersom et av de to alternativene som
pr i dag er høyaktuelle og blir realisert, så skal et av løpene i hver av kjøreretningene over Kanalbrua
kun brukes som kollektivfelt. Dette vil da ikke være godt nok for å gjøre noe med kø-situasjonen i
rushtrafikken over Kanalbrua morgen og ettermiddag, og trafikksituasjonen kommer til å bli verre
enn i dag, fordi man vil da ha åpnet for en større utbygging av området som vil bety øket trafikk ift i
dag.
Dessverre tror jeg at det har nå gått så mye prestisje i denne diskusjonen at det er vanskelig å stoppe
opp og trekke pusten.
Kjære Vestfold Fylkeskommune, vær så snill og stopp begge de to alternativene som pr i dag
foreligger !

Mvh
Arne Johan Evensen
Skjerve/Nøtterøy
Tlf 918 54 280
Jobb tlf 33 30 00 68

Nøtterøy 22.01.2018

Høringsuttalelse - ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme




Vi har behov for en robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Nøtterøy som sikrer
at viktige samfunnsfunksjoner mellom Nøtterøy og Tønsberg blir ivaretatt på en best mulig
måte.
En ny fastlandsforbindelse må håndtere økt trafikk og forventet befolkningsvekst på en
miljøvennlig måte.

Jeg mener at en løsning med tunnel mellom Kaldnes og Korten ivaretar disse målene på en
best mulig måte.
Hvorfor:
Dagens kanalbro er gammel og sårbar og derfor bør man velge et alternativ som ligger
nærmest den brua vi har i dag.
Mesteparten av trafikken skal mot Tønsberg (nord-syd) og da er det uhensiktsmessig at man
skal kjøre via Smørberg- Jarlsberg for å komme inn til Tønsberg. Velger man dette alternativet,
vil de fleste av oss som benytter dagens kanalbru fortsatt benytte dette alternativet som igjen
medfører at køene over kanalbrua ikke vil bli mindre.
Beredskap
Beredskapen (Ambulanser, politi og brann) bør ha raskest mulig og sikker vei til øyene og til
E18. Da må man velge et alternativ nærmest der hvor politi, legevakt, sykehus er lokalisert.
Jeg viser her til politiets helt klare anbefaling av alternativ Kaldnes - Korten.
Miljø
En ny veiforbindelse tett på byen vil redusere klimagasser i forhold til at man må kjøre via
Smørberg, Hogsnes, Jarlsberg for å komme til Tønsberg sentrum. De fleste av oss som bor på
øyene jobber i Tønsberg (Sykehus, legevakt, politi, statens park, Helfo, forretninger i Tbg)
eller skal videre med buss eller tog.
Vi som bor på Nøtterøy vil ikke kjøre om Ramberg, Smørberg, Hoksnes-Jarlsberg for å
komme til sentrum. Dersom bro fra Ramberg til Smørberg blir valgt vil man som i dag benytte
kanalbrua med det resultat at køene fortsatt vil være ved kanalbrua. Dette vil ikke gi et rene
miljø i byen.
Tønsberg ønsker å bli en miljøby og stenge deler av Nedre Langgate. Skal vi få dette til, må
antall biler inn mot Tønsberg og trafikken over kanalbrua reduseres slik at man tilrettelegger
for kollektivtransport og transport som ikke forurenser. Skal man klare dette må man velge et
alternativ som ligger nærmest byen. Dersom vi ikke velger dette alternativet vil vi fortsatt
kjøre over kanalbrua og man vil ikke få de miljøgevinstene som man ønsker.

Sårbarhet
Dagens kanalbru er av eldre årgang og flere ganger har brua ikke kunnet lukkes/åpnes. Dette
har resultert i store køer på hver side og hvor ambulanser har blitt sittende fast i kø som igjen
kan medføre fare for liv og helse. Slik jeg har forstått det er dagens Kanalbru verneverdig og
det er derfor stor sannsynlighet for at funksjonsfeil med brua vil inntreffe. Vi trenger derfor en
fastlandsforbindelse som ligger tett på byen og da er det alternativet Kaldnes – Korten som
oppfyller dette best mulig. Vi vil da også i større grad enn i dag benytte tunnelen under
Frodeåsen dersom man skal i retning mot nord-øst.
Dyrket mark
Slik jeg ser av rapporten er det liten skilnad på begge disse alternativer når det gjelder dyrket
mark som vil gå tapt. Dette taler også for alternativ Kaldnes – Korten.
Kostnader
Tunnel mellom Kaldnes – Korten koster mer enn bru, men jeg mener at nytteverdien tunnelen
gir neste generasjoner som skal leve med det valget vi nå gjør overskygger denne kostnaden.
Dersom det viser seg at Kystverkets krav om fri seilingshøyde på 55 meter opprettholde vil
kostnaden for bru kontra tunell bli tilnærmet lik. Ettersom man da ikke får nok overdekning vil
dette fordyre broalternativet vesentlig.
Tønsberg som miljøby og framtidsby
De fleste av oss som bor på Øyene ønsker at Tønsberg også skal være vår by. Vi ønsker en
levende, pulserende by sommer som vinter. Da må vi legge forholdene til rette for at Tønsberg
også blir dette i fremtiden. Trafikken utenom nyttetrafikken må da i størst mulig grad bort fra
sentrum. Se til Oslo og andre byer. Trafikken legges under bakken og under vann.
Jeg kan ikke se at det er behov for en ny bro for syklende og gående. Dagens to alternativer
med Kanalbrua og gangbrua fra Kaldnes til Brygga vil tilfredsstiller behovene også for
fremtiden.
Undertegnede benytter gangbrua daglig og det er alltid god plass på brua. Pengene kan evt
benyttes til å få kostnaden for tunell noe ned.
Konklusjon:
Vi trenger en ny robust fastlandsforbindelse som avlaster kanalbrua og trafikken i Nedre
Langate for gjennomgangstrafikk. Vi må få vekk trafikken fra deler av sentrum slik at
Tønsberg blir en miljøby med minst mulig biltrafikk og at gående, syklende, besøkende og
fastboende får en by å være stolt av også i fremtiden. Man har fått til så mye bra og positivt i
Tønsberg de siste årene og da må man velge en fastlandsforbindelse som best ivaretar og
utvikler dette. Vi må samtidig sørge for at beredskapen er ivaretatt for øyfolket og for
Tønsberg. Tunellalternativet avlaster kanalbrua med 50% og da syntes det for meg klart hva
som er det beste alternativet: Tunell under byfjorden mellom Kaldnes og Korten.
Vennlig hilsen Dag Hopen
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Morten Berntsen <mo_bern@hotmail.com>
22. januar 2018 21:44
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse

Nøtterøy som øy grenser med ca 12.000 meter lengde mot fastland i vest, og legger vi til Tjøme så er
det ca 24.000 meters lengde disse 2 øyene har som grense mot fastland vest.
Hvor er fornuften i at disse øyene skal ha eneste, og attpåtil flere ilandføringer, innenfor ca 2.000
meters bredde helt i nord?
De to forslagene til avstemming (trase nr. 11500 og 16730) vil begge være en stor politisk og
fremtidig tragedie. Særlig med hensyn på pris, da dette vil ramme Færders fremtid og generasjonene
etter oss.
Hvorfor lage ilandføring der det er vanskeligst, der det er lengst avstand og der det blir desidert mest
kostbart?
Hvorfor lage 2 km tunnel for å lede øyenes trafikk til punktene der disse ilandføringspunkter er
tenkt?
Jeg ønsker Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Jeg synes det er håpløst å få en bygate H6 vei, med
maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40. 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
Tønsbergs innbyggere har interesse av.
Se på kartet (!) og skrinlegg galskapen i de to fremlagte forslag.
Vennlig hilsen
Morten Berntsen
Tel +47 9920 3994
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Morten Berntsen <mo_bern@hotmail.com>
4. februar 2018 17:29
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.

Jeg synes de 2 nordre ilandføringsforslagene (Ramberg og Kaldnes) er hoderystende feil.
Å lage ilandføring der det er vanskeligst, der det er lengst avstand og der det blir desidert mest
kostbart er så feil.
Nøtterøy politikere og særlig ordfører Jonstang fører velgerne bak lyset. Hvem kan glemme hans
utsagn; Nå er det Vestfjordforbindelsen som gjelder» !
La heller hele utbyggingen være i stedet for disse totalt overdimensjonerte prosjekt.
Korten alternativet er verst. Hvorfor skal trafikken fra 100.000 innbyggere (som sogner til Tønsberg
som by) inn i ETT komplekst kryss? Hvordan i alle dager kan dette være fornuftig?
Vestfjordforbindelsen må utredes – det er i øyfolkets og Vestfolds interesse. OG det løser
problemene for gjennomgangstrafikken i Tønsberg by.
Vennlig hilsen
Morten Berntsen
Tel +47 9920 3994
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Morten Berntsen <mo_bern@hotmail.com>
8. februar 2018 23:02
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse for ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.

Begge de 2 forslagene i N/S er fullstendig uakseptable. Ordet «helhetlig» brukes og er etter min
mening feil og en stor hets fra politikerne til folket.
Budsjettene for de 2 løsningene er over alle grenser og helt unødvendige å belaste til folket.
Å bygge ny 2km tunnell over Nøtterøy for å finne 2 dårlig punkt for ilandføring er både dyrt og helt
galt i mitt syn.
Kaldnes-Korten løsningen er i tillegg en løsning der de private interessene på Kaldnes siden i
sannhetens navn burde betale betydelig andel hvis dette kommer igjennom. Og investorene her vil
definitivt finne senere at det blir veldig mye penger for å stå i kø ved Kjelle-krysset.
At Petter Berg uttaler at Kjelle krysset har god kapasitet er så dumt at det grenser til en vits. Han
burde blant annet gå å se hva som skjer når trafikken ut av Tønsberg hindrer innkjørsel nordfra. Alle
vet jo dette! Og hvorfor skal 100.000 mennesker som sokner til Tønsberg som by reguleres inn i ETT
kryss? Dette er da ikke klokt. Hva om det skjer en liten eller stor ulykke i den komplekse labyrinten
der?
Vær så snill å stoppe galskapen i de 2 forslagene!

Vennlig hilsen
Morten Berntsen
Tel +47 9920 3994
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Randi Hoel <randi@blixhavn.no>
23. januar 2018 07:00
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Jeg er hjertens enig med Randi Fjellberg, Bjørn Halvorsen om ny fastlandsforbindelse. Endelig noen som tar til
motmæle. Firefelts motorvei er helt ute av proposjoner. Må jo huske at ikke all trafikken fra kanalbrua flyttes
over, noe vil jo fortsatt gå over den gamle kanalbrua. Man kan jo lure på om det er planer om en gigantisk
utbygging på øyene.
Mvh
Randi Hoel
Nøtterøy
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Ole Hans Wallin <ohwallin@online.no>
23. januar 2018 08:23
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Verd. Innlegg i dagens avis, Tønsbergblad av Randi Hagen Fjellberg
Det er flere aspekter som tilsier at dagens to alternativ er galskap. Det er synd at ordtaket «keiserens nye klær»
aldri går ut. Vi opplevde det sist med torvet i Tønsberg.
I dag har vi 4 felts vei fra Teieveidele og til Mamutkrysset, vi har 3 felt deler mot Frodeåsentunellen, og vi har
bygget en dyr tunell, Frodeåsen tunnelen, som nesten ingen bruker....og vi har store problemer i
Presterødbakken.
dersom man skal stikke fingeren i jorden og bruke litt sunn fornuft og ikke ta av helt med tanke på pengebruk så
er det klart i dagen at man bør bygge en kanalbru ved siden av dagens bru, bygge om Mamutkrysset, 4 felt fra
Mamutkrysset til Frodeåsen tunellen..fikse Presrødbakken så køen der ikke hindrer folk å bruke Frodeåsen
tunellen....og øke antall felt ut av byen over Semslinna og veien mot rundkjøringen ved Sem kirke. For øvrig er
siste utbedring av rundkjøringen her på et helt amatørmessig plan, aldri vært så mye trafikk kork denne veien før.
Tenk å bygge ned en vei hvor bilistene enkelt skjønte at det var plass til 2 biler i bredden i denne rundkjøringen,
så bygger man denne ned til ett felt og lager køer langt inn i byen.
Folk bør stikke fingeren i jorda og skjønne av oljepengene er på vei til å ta slutt. Nå må sunn fornuft få en
naturlig plass i dagliglivet vårt....man kan ikke lenger bruke penger som en «full mann», som da oljepengene
bare vokste og vokste.
Men om jeg ikke tar feil, så er det vel noen «rumpetroll» som hindrer at sunn fornuft skal brukes i denne saken.
Men det er plass nok på den andre siden av veien forbi Biltema, dagens bygging av støygrenser kunne ha vært
lenger inn og gjort plass til et par felt på hovedveien.
....og jeg holdt på å glemme, beklager, skammens utbygging i Grindløkka området...at det går an å tenke på slik
enorm utbygging på ei øy som Nøtterøy...hallo...dette er ikke hovedstaden i Norge, dette er lille Nøtterøy.
Det er tydelig at de som har bestemt seg for den stygge utbyggingen i Grindløkka området bor på helt andre
plasser og har helt sikkert tomter på over målet....her er det da ingen som vil bo lenger...at det går an å behandle
folk på en slik måte, dette er en skam.
Med vennlig hilsen Ole Hans Wallin
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Kirsti Skontorp <skontorp@erki.no>
23. januar 2018 12:25
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse

Endelig noen som seriøst tar opp den eneste fornuftiginge løsningen.
Har alltid ment at pararell kanalbru til ringvei og tunnel er det beste og billigste.
Hilsen daglig pendler til Horten.
Kirsti Skontorp
Tjøme
90761917
Sendt fra min iPad
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Marianne Leisner <marianne@gaiaarkitekter.no>
23. januar 2018 12:54
VFK-FADM-FIRMAPOST
ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme
PastedGraphic-1.tiff

Hei!
Jeg vil gi min støtte til forslaget Randi Hagen Fjellberg fremlegger i leserbrev i Tønsberg blad
i dag;
min stemme går til parallell kanalbru og styrket kollektivtransport.
Vennlig hilsen Marianne Leisner

Marianne Leisner
Gaia Landskap
3145 Tjøme
+4740045945
marianne@gaiaarkitekter.no
www.gaia-tjome.no
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Carl Oscar Øhrn <carl.o.ohrn@gmail.com>
23. januar 2018 13:55
VFK-FADM-FIRMAPOST
Sidebru over kanalen

Jeg støtter tanken om en bru ved siden av eksisterende bru. Alternativt en helt ny
brukonstruksjon. Trafikken kan ledes som foreslått TB 23/1-18 og benytte tunellen gjennom
Frodeåsen.
Mvh Carl Oscar Øhrn
Haugåkervn. 68
3132 Husøysund.
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Rixtus Zondag <rixtuszo@online.no>
23. januar 2018 15:22
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse

Jeg mener at parallell kanalbru er den beste løsning
Mvh
Rixtus Zondag
Sendt fra min iPad
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Ernest Skontorp <skontorp@erkigroup.no>
23. januar 2018 15:41
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Færder

Hei,
Parallel kanalbru er det beste.
Jeg har pendlet til Horten i mer enn 30 år og har ingen problem med å bruke 5 - 10 minutter
gjennom Tønsberg.
Små endringer og enveiskjøring hadde løst alt. Det er uansvarlig å pålegge alle i Færder disse
kostnadene. Stormannsgalskap!!!
Ernest Skontorp
Tjøme
Sendt fra min iPhone
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Anne Marie Corcoran Simonsen <acosimon@online.no>
23. januar 2018 17:40
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Hei!
Svaret er bru eller tunnel. Hva var spørsmålet igjen?
Ja, det er trist å se at det tydeligvis er mange som har glemt hva det var.
I den senere tid er det skrevet 2 flotte, kloke kronikker om saken, blant annet av Bjørn
Halvorsen. Nå i dag har også Randi Hagen Fjellberg en reflektert og saklig kommentar
rundt spørsmålet. Jeg håper inderlig at saken sees på en gang til, slik at denne
galskapen blir stoppet. Det er faktisk ingen skam å snu! Vi har mange andre store
utfordringer i lokal samfunnet vårt, blant annet innen helse og utdanning.
Mvh Anne-Marie Corcoran Simonsen
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Aud Christensen <aud.christensen@gmail.com>
23. januar 2018 17:47
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelsen

Vi støtter ditt syn.
Aud og Thore Christensen.
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Rolf Aage Jensen <rolfaaj@gmail.com>
23. januar 2018 19:22
leserbrev@tb.no; VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelsen

Det er vel nå en 12-14 år siden vi her i Tønsbergregionen sa nei til bro/tunnel mellom Kaldnes
og Korten, men like fullt er det dette prosjektet som blir drevet videre. Hvem er det som
egentlig står bak? Vegvesenet? PR-kåte og maktsyke politikere som vil ha navnet sitt inn i
historiebøkene? Handelsstanden? I disse miljøbevisste dager er det jo litt merkelig at "noen"
mener å ha behov for en firefelts motorvei fra Kolberg, gjennom Teiehøyden, over/under
fjorden og til Kjelle til en pris av 6-8-10 mrd kroner. Er det Vegvesenet - fordi de kan? Altså,
i en tid hvor det er fokusert på null-utslipps el-biler, og hvor kollektivtransport skal sterkt
prioriteres? Er behovet virkelig så stort?
Det begynte med en kanalbro som virket sliten og skrøpelig, og et ønske om en alternativ
forbindelse med fastlandet. Ganske snart kom Vestfjordforbindelsen opp som et forslag, og
dette falt i god jord for mange. Tønsbergs politikere øynet med en gang en mulighet, for en
rimelig penge, til å få ordnet opp i eget reir, og bomringen ble etter hvert etablert. Frp fridde
så til befolkningen, og lovet å fjerne bomringen. Det resulterte i tre ordførere fra Frp, men
ikke noe mer. Det ble lansert et forslag om parallell kanalbro med bruk av ringvei og
Frodeåstunnelen, og forslaget så ut til å vinne fram, men da trakk Frp støtten til forslaget, som
dermed ble strøket av mulige alternativer sammen med Vestfjordforbindelsen. Vi står således
tilbake med et valg mellom to alternativer vi ikke vil ha!
På Tjømesiden av Vrengen bro står det en byste av Tjømes gamle ordfører Backe, og all ære
til ham! Hvis noe tilsvarende skulle bli reist på Kaldnes eller Korten, ville jeg foretrekke en
gapestokk med plass til en ordfører eller to!
Mitt standpunkt og forslag i denne saken vil fremdeles være: Ta fram igjen planene om en
parallellbro til eksisterende bro, og benytt Ringveien og Frodeåstunnelen som
gjennomfartsåre utenom sentrum.
Hvis vi samtidig legger Vestfjordforbindelsen inn i planene igjen, vil disse to løsningene
tilsammen koste mindre enn halvparten av de forslagene som for øyeblikket ligger på bordet. I
tillegg vil den store majoriteten av innbyggerne i Færder bli fornøyd med valg av løsning.
Apropos valg: I TB 19.januar 2017 viste en meningsmåling at 68% av de spurte var imot en
løsning Kaldnes - Korten ...
Noe annet å tenke på, dessverre,er at jo mer vi bruker kollektivtransport gjennom bomringen
og mindre privatkjøring med bil, jo lengre vil innkrevingsperioden i bomringen bli! I dag er
den anslått til å vare til etter 2040 ...
Rolf Jensen, Vestskogen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Svein Rødland <rodland.svein@gmail.com>
23. januar 2018 19:45
VFK-FADM-FIRMAPOST
fastlandsforbindelsen

Ang. fastlandsforbindelsen.
Vi har prøvd å følge med i TB så godt det lar seg gjøre når det gjelder fastlandsforbindelsen.
Vi bor ikke slik til at vi har noen personlig fordel av noen av alternativene.
I det siste har det kommet flere fornuftige innspill i TB om å droppe begge alternativene,
som nå ser ut til å bli uforutsigbart dyre eller i hvertfall mye dyrere enn de var i
utgangspunktet da de ble foretrukket, og stedet igjen se mer på den forrige fylkesmannens
innspill om en kanalbru til, øst for den vi har. På den måten får man mer nytte av
Frodeåstunnelen også. Det er god plass til flere biler i den.
Det blir flott med kollektivfelt på bybrua, og det bør da være mulig å få flere av de
innbyggerne i Færder som bare skal inn til byen, til å ta bussen. Det er vel også ganske
begrenset hvor stor innbyggervekst det kan bli der, siden Færder jo består av øyer. Velger
man den absolutt billigste løsningen med en kanalbru og utvidelse av ringeveien østover, kan
det jo t.o.m hende man kan få råd til en enkel fastlandsforbindelse sørover fra Færder om en
del år...
Ang. tunnelen fra Korten, så syns vi den ser ekkel ut og gleder oss ikke til å måtte kjøre der.
Har ingen panikk for å kjøre i tunneler, men liker det heller ikke spesielt godt. Det er mye
hyggeligere å kjøre over en bru. Dessuten skal det lite til før tunneler må stenges midlertidig
av sikkerhets grunner (har litt erfaring med Oslofjordtunnelen...)
Altså:
Vi ble i dag oppfordret av gruppelederen i Færder i TB til si vår mening. Vi støtter henne og
de andre med tilsvarende innspill fullt ut. Og kjære politikere: det er ingen skam å snu og
heller tenke seg om en gang til når nye momenter dukker opp bl.a. som at løsningene blir
MYE dyrere enn først antatt. Planene virker også noe overdimensjonerte med tanke på at
målet jo er å ikke øke, men heller minke bilbruken.
Hilsen
Tone Winsnes Rødland og Svein Rødland
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Tine <kristine.troch@gmail.com>
23. januar 2018 21:30
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Jeg stemmer for parallel bru til nåværende kanalbru og kollektivt bruk av denne. Ringveien må utvides og
lyskryss på Ringveien fjernes og bygges fe sykkel/gangvei i liten tunnel for å passere Ringveien.
Mvh
Kristine K.
Sendt fra min iPhone
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Anniken Rasch <rasch.anniken@gmail.com>
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VFK-FADM-FIRMAPOST
bypakke valg av alternativ

For det første så er bypakke for Tønsberg (regionen?) en ting og ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy Tjøme noe
annet.
Øyfolket har ved folkeavstemning ønsket bro fra Hella over Vestfjorden til Stokke. For en betydelig raskere
adkomst til hele Vestfold. Det blir ikke tatt hensyn til, da kunne opprinnelig planlagt bro over fra Nøtterøy mot
Frodeåstunnelen blitt bygget samtidig som ville kunne avlaste kanalbrua og sentrum.
Disse to alternativene handler om Tønsberg by og ikke Færder.
Den beste for øyene av disse to ikke braalternativene, er åpenbart bro alternativet over til Smørberg.
Tjøme tidobles i sommermånedene og det bør tillegges stor vekt. Videre kan hele Vestfold bli et arbeidsmarked
for øyene ved dette. Slik det er nå er det krevende å jobbe i Sandefjord og bo på øyeneÅ sende trafikken til Korten er helt meningsløst- nå kan ikke handelstanden lengre styre hvor gjennomferdsveier
skal gå. Det blir et vepsebol.
Alternativ 1 er åpenbart best på alle måter om ikke man bygger Hella-Stokke og Ørsnesalleen -Trelleborgodden,
sistnevnte skulle vært bygget med Frodeåstunnelen.
I alle tilfeller må Kanalbrua bestå- ny sykkel og gangbru bør bygges ved siden av- ikke finn på å stenge et feltda er vi like langt.
Takk for tiden
mvh Anniken Rasch med gård på Tjøme
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Fred Arild Eek <fred@conseek.no>
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Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Broalternativet er langt sikrere og rimeligere enn tunell.
Videre unngår en med bro å samle all trafikk på Korten i den såkalte Kortenproppen.
Det anbefales sterkt at broalternativet velges.
Mvh
Fred A. Eek
Nøtterøy
Sendt fra min iPad
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Fastlandsforbindelsen

Etter at politikere fra både Tønsberg og øyene nå har tatt til orde for nok en tenkepause og
samtidig ivrer for en eller annen østløsning, er jeg fristet til å trekke frem igjen mitt forslag fra
en gang for mange år siden.
Amerikanerne som er eksperter på smarte veiløsninger, har i mange byer med tett bebyggelse
bygget "dobbeltdekkere" i flukt med den underliggende trase. Den øverste traseen fungerer
som en ekspress-vei, mens den undeliggende trase betjener lokal-traffikk. I vårt tilfelle vil det
kunne bli på- og avkjøring ved Teie veidele med tilhørende ramper, og med lysregulering som
ved den eksisterende vei idag, og denne lysregulering koordinert med begge traseer.
Ekspressveien føres som 4-feltsvei på pillarer frem til rundkjøringen på Nøtterøy-siden for så
å føres på et fast brospenn på skrå over kanalen med seilingshøyde nok til la seilbåter med en
fastlagt maksimum høyde passere. Videre på pillarer over industriområdet på Stensarmen for
for så å fortsette som en "dobbeltdekker" over Ringveien frem til to av/på-kjøringer, h.h.v før
og etter eksisterende rundkjøringer på Kilen. Dette vil nødvendige noen synkroniserte
lysreguleringer, som ikke skulle være uoverkommelig å programmere.
Denne løsningen vil ikke avlaste trafikken over Teie torg, men her må det være mulig å legge
gjennomgangstrafikken i en 2-felts tunnel under torget. I Drammen har de lagt en slik tunnel
på Bragernes-siden i Rosenkrantzgaten.
Hvem vil så benytte dette alternativet. Det har vært anført at ingen fra Færder vil kjøre en slik
"omvei" for å komme ut på E18. Men hvis en tar i betraktning de mange lyskryss og
fotgjengeroverganger gjennom byen og at hastigheten på en slik ny trase vil kunne bli den
samme som i Frodeåstunnelen, vil det for mange betone seg mer komfortabelt å kunne kjøre
"omveien".I tillegg skal jo den nye veien også betjene all trafikk fra øyene til hele området øst
for Tønsberg.
Fordeler: 1. I motsetning til nord/sør alternativet vil denne traseen også kunne fange opp
nesten all trafikk fra nordre del av Nøtterøy (unntatt Kaldnes/Munkerekk-området). 2. Hvis
den reduserte trafikk på den eksisterende Nøtterøveien og Kanalbrua blir stor nok, vil dette
kunne overflødiggjøre anleggelse av en kollektivfil på denne strekningen. 3. Redusert
gjennomgangstrafikk i sentrum. 4. Bedre miljøprofil p.g.a. jevnere hastighet. 5. Vesentlig
billigere.
Ulemper: 1. Øket trafikkstøy p.g.a høyden av traseen for boligene langs denne. 2. Nedsatt
trafikkavvikling langs traseen i anleggsperioden.
Det kan sikkert reises andre store motforestillinger til en slik løsning, men den burde i hvert
fall kunne vurderes i tråd med alle andre foreslåtte øst-løsninger.
Harald Thinn Syvertsen
Nøtterøy
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Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Hei.
Jeg har aldri vært interessert i noen ny fastlandsforbindelse og var glad hele ”pakka” ble lagt død for
en del år tilbake.
Selvsagt kunne ikke det var lenge. Disse to nye alternativene er som et valg mellom pest eller kolera
for min del!
Jeg abonnerer ikke på Tønsberg Blad og har således ikke fått med meg alt som er skrevet og sagt om
dette nye prosjektet. Men av det jeg har fått med meg,
forundrer det meg hvor lite man er interessert i oss mennesker som blir berørt av dette. Det er langt
mer fokus på noe sjøgress i Tønsbergfjorden og noen fugler som ”bor” her og der.
Selv bor jeg på Ramdal og vil bli sterkt berørt av en evt ny bro over Vestfjorden. Nærmere 500
husstander vil bli berørt, noen blir revet og andre vil få en kraftig økning av trafikk rett
utenfor husveggen, økt støy, økt luftforurensing og eiendommene vil synke betydelig i verdi. Hvem
vil kjøpe et hus som ligger noen cm fra en firefeltsvei? Dette bryr selvsagt ikke dere,
for det er ikke dere det gjelder! At man skal rasere et helt boligområde fordi noen skal komme noen
sekunder raskere ut på E18 er for meg uforståelig. Hvis de det gjelder ikke er fornøyd med
situasjonen,
så får heller DE flytte, ikke la det gå på min/vår bekostning. Å bygge en bro over Vestfjorden, som er
styggere enn juling, vil ødelegge hele området her. Vi her på Ramdal vil med den økte trafikken,
få
langt mer støy siden vi ligger i en ”dal”, lyden slipper ikke lite lett unna som den vil gjøre med tunnel
fra Kaldnes til Korten, der er det helt åpent.
Det beste måtte være å bygge en ny parallell kanalbro, evt en tunnel under kanalen og ruste opp
veisystemet som allerede er der. Å lage veiprosjekter som ville gjort folk på Manhatten
misunnelige her
ved ei lita ”bygd” på Østlandet, blir helt bak mål. Hvis det nå likevel SKAL bygges en ny forbindelse, så
blir denne undervannstunellen fra Kaldnes det beste alternativet.
Sett familiene som bor i området Ramdal/Munkerekka foran alt annet politisk snikksnakk. Det bor
barn, unge og eldre her som har vært her i generasjoner og som vil bli revet vekk av denne
håpløse brobyggingen
over Vestfjorden.
Svein Aasen
Ravnveien 22
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ny fastlandsforbindelse.

parallell kanalbru og utvidelse av ringveien. hilsen Arne Danielsen Brattås.
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fastlandsforbindelse

jeg sier JA til paralell kanalbro, og utvidelse av Ringveien.
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Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Jeg er en pensjonert lærer som har hus både på Nøtterøy og Tønsberg (Korten.) Jeg har fulgt med når
media har trykt forskjellige artikler og innlegg angående denne saken og har vært på de forskjellige
møter for å samle så mye informasjon som mulig for å kunne danne en fornuftig mening om saken.
Det jeg kommer fram til er at det ligner stormanns galskap. Dette er ikke et valg, det er et ultimatum
som veldig mange mennesker ikke ønsker.
Jeg er 100% enig med Randi Hagen Fjellberg (kommunepolitiker) i vært eneste ord hun har skrevet i
kommentaren sinn til Tøns. Blad. Jeg håper inderlig at du får bred støtte Randi ,og at vi kan få en
fornuftig slutt til, det som du med rett betegner som, denne galskapen.
Brian T. D. Macleod
Olav Trygvasons gate 26
Tønsberg
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Ny fastlandsforbindelse fra Ferder kommune

Vestfold fylkeskommune.
BypakkeTønsberg-regionen
Statens veivesen
Jeg vil på denne måten protestere på disse to forslagene til veiforbindelse fra Ferder kommune.
Tunnel under Byfjorden, eller bru over Vestfjorden fra Rambergåsen, noe som vil rasere et flott
boligområde med mange kostbare eiendommer.
Begge forslagene er preget av store uforutsigbare kostnadsrammer.
Å sette fremtidige brukere ut i en slik usikkerhet, kan komme til å bli som Tønsbergs håndtering av
torvet, og kostnadene med fullføringen, som ingen hadde kontroll på.
Det er en tragedie, om man står over for et veivalg, hvor det er 50% tilslutning for det ene
alternativet,
og 50% tilslutning for det andre alternativet.
Så mange problemer og usikkerheter som etter hvert oppstår ved disse to veiløsningene, må vi
vurdere om det er tjenlig for en bedring av trafikken over Kanalbroen.
Det blir mer automatisert trafikk-avvikling i nær fremtid, - noe som vi nå må ta hensyn til.
Vi kan ikke utvide veikapasiteter, som i neste omgang fører til mere bruk av privat-biler.
Skal det satses på kollektivtransport, syklister og fotgjengere, bør det føre til en redusert privatbil
bruk.
Her må det tenkes på nytt.
Vi har ingen krise med Kanalbroen, som tilsier at vi må bestemme dette nå.
Selv om politikerne anbefalte departementet og Solvik Olsen, å se bort fra alternativet ned utvidelse
av Kanalbroen, og forbindelse til Frodeås-tunnelen, bør dette forslaget igjenn komme på bordet.
Det dekker forsvarlig sikkerhet, og fremtidig trafikk-behov, -samt har en mer forsvarlig og ryddig
økonomisk oversikt.
Normens fremtidige økonomi er ment å bli dyrere å håndtere, hvorfor gi våre barn og barnebarn en
unødvendig kostbar bom-regning
Bruk fjellvett reglene som vi er så stolte over: Det er aldri for sent å snu:
Mvh.
Jan Henrik Hvale
Nøtterøy
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Fastlandsforbindelsen fra Ferder kommune

Vestfold fylkeskommune
Fylkesmann i Vestfold
Jeg vil stemme for at fastlandsforbindelsen skal legges i tunnel fra Kaldnes.
Det er den raskeste og beste løsningen.
Hilsen
Torunn Hvale
Nøtterøy
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Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Takk for muligheten til å uttale seg om disse planer.
Jeg mener ingen av de to forslag som det nå er lagt fram er gode men jeg ser korridor 1
alternativ 11 500, hengebro som bedre enn korridor 2 alternativ 16730.
Først vil jeg peke på finansieringen. Det er ikke rimelighet i at slike prosjekter skal betales av
trafikken til og fra øyene, da det er Tønsberg kommune som vil ha trafikken vekk fra sine
sentrumsgater.
Hengebroen er mer framtidsrettet da jeg mener de store trafikktoppene i framtiden vil være
trafikk som kommer fra andre steder enn Tønsberg sentrum.
Dette leder meg til å peke på de løsninger som vil kunne ha god effekt til en rimeligere pris:
fase 1 - bruke nord-løsningen over Stensarmeen via Ringveien og Frodeåstunnellen
fase 2 - lage ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune via Borgheim -Hella - Stokke fram
mot E18 ved Skjee.
fase 3 - (lenger fram) bygge videre på fase 2 østover til Foynland -Husø over til Nes/Slagen
og så en veg fram til E18 nord for dagens tilførsler fra E18. Det vil være i Barkåker-området.
Fase 3 er den som vil fullføre en ringvei rundt Tønsberg der befolkningstettheten er stor og
store boligutbygginger skjer. En slik vei vil drenere trafikken i regionen på en sunn måte og
vil redusere trafikken gjennom Tønsberg markert. Fase 1 i planen vil ha sin betydning i
framtiden likevel.
Nye Sandefjord kommune har sine utfordringer i området som berøres av fase 2 og venter på
gode henvendelser for et godt samarbeid.
Denne 3-fase-planen vil svare bedre på hvordan få til en framtidsrettet trafikkløsning for
Tønsbergregionen.
Vennlig hilsen
Arvid Ludvigsen
Teie

Fastlandsforbindelser
Ting tar tid. Det er noe alle vet. Å finne løsninger for Nøtterøy og Tjømes
fastlandsforbindelser tar uendelig lang tid. Men nå synes det å være lys i tunnelen.
Kommer vi snart i mål? Statens Vegvesen har laget en illustrasjonsfilm "Bypakke
Tønsbergregionen" https://www.youtube.com/watch?v=fnHsBaUSEqw for de 2 alternative
veiløsningene politikerne snart skal velge mellom. Kommuneloven pålegger politikerne
å stemme, men Randi Hagen Fjellberg, gruppeleder MDG i Færder vil ikke stemme for
noen av dem. (TB 23.01.18) Løsningen ligger altså muligens likevel ikke rett rundt
hjørnet.
I 1980-årene gjennomførte Tønsberg flere utredninger med henblikk på å forbedre
byens transportsystem. Allerede i 1991 ble Ringvei nord fra Kjelle til Kilen vedtatt. Det
ble gjentatt i kommuneplanen både i 1995 og 1999 og vi fikk da den såkalte
"Tønsbergpakken". Først i 2008 ble Ringvei nord med Frodeåstunnelen åpnet. Den
hadde stor kapasitet, men har i alle år vært lite brukt. I 2012 ble "Tønsbergpakken"
erstattet av Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsbergregionen.
2014 ble året med til dels heftige diskusjoner omkring de ulike mulighetene for
fastlandsforbindelse. Vestfjordforbindelsen mellom Hella og Versjø fikk svært mange
tilhengere og Facebook-gruppen Fastlandsforbindelse & Færderaksjonen - E18 ble
dannet. Den vokste raskt og fikk flere enn 2000 medlemmer. Men etter
kommunevalgene i september 2017, der Nøtterøy og Tjøme kommune skulle slås
sammen til Færder kommune fra 2018, tapte Vestfjord-tilhengerne i det nye
kommunestyret. Vestfjordalternativet kan derfor virke dødsdømt.

Øst-alternativet
Våren 2014 var det mange innlegg i Tønsbergs blad og Øyene både for og imot
øst-alternativet. Sivilingeniør Richard Fossum, Nøtterøy gikk inn for en parallell
kanalbru mens jeg foreslo en tunnelløsning. Jeg vil nå, fire år senere, gjenta at
en tunnelløsning mellom krysset Smidsrødveien-Kirkeveien og Ringveien med sidearm
til rundkjøringen ved Kanalbrua, vil gi den beste løsningen. Verken en parallell vippebro
eller en høybro som ikke kommer i konflikt med båttrafikken, kan lede gjennomgangstrafikken utenom bykjernen, hvilket jo må være målet for trafikkavviklingen. En ny
vippebro vil ha de samme problemene med stengning av trafikken. En høybro vil
beslaglegge mye verdifullt areal både på Stensarmen og på Nøtterøysiden.
Mitt forslag
Rundkjøringer har stadig vist seg å gi best trafikkavvikling, kfr. Borgheimkrysset. Derfor:
V-krysset Smidsrødveien-Kirkeveien bygges om til rundkjøring med nedkjøring til en ny,
ca. 400 m lang tunnel under Kanalen og hele Tønsberg Syd-Stensarmen frem til
Ringveien ved Træleborgodden syd for Biltema. Der legges en ny rundkjøring med
forbindelse vest- og nordover, og muligens også direkte mot industriområdet på
Stensarmen. På Nøtterøysiden koples tunnelen sammen med en sidetunnel som får
nedkjøring ved en utvidet dagens rundkjøring ved Kanalbrua. Mye av trafikken fra
Kaldnes-området vil da, i stedet for å benytte Kanalbrua, velge tunnelen som alltid vil
være åpen selv når Kanalbrua står åpen for båtpasseringer. Da blir det enklere å avvikle
båttrafikken om sommeren, ikke minst i forbindelse med Tønsberg havns mottak av alle
båtene fra Færderseillasen.

En fire-felts vei fra Træleborgodden til Kilen vil komme i konflikt med våtmarksområdene mot Presterødkilen, hvilket ikke er ønskelig. Ringveien føres i stedet videre slik
som eksisterende to-felts vei med planfri kryssing av rundkjøringene ved Kilen-øst og
direkte inn på den eksisterende fire-felts veien gjennom Frodeåsen.
Det er viktig å spre trafikken i østre del av Tønsberg slik at belastningen bli mindre på
hvert enkelt område. Oppnår man det, trengs det ikke fire-felts veier overalt. For å
avlaste trafikken i rundkjøringene ved Kilen-øst, vil løsningen være at det også lages en
rundkjøring ved utløpet av Frodeåstunnelen der den krysser riksvei 460, Slagenveien.
Da kan trafikken til industriområdet på Kilen og videre mot sentrum slippe omveien
gjennom rundkjøringene ved Kilen-øst og presset på disse blir redusert.

Det har også lenge vært arbeidet med planer for å redusere trafikken gjennom Teie
sentrum. I de foreliggende gigantplanene både for Kaldnes-Korten- og RambergSmørberg-løsningen, ligger det inne en forlengelse og utbedring av Bekkeveien fra
Smidsrødveien til Kirkeveien, med en rundkjøring ved Kolbergveien. Denne løsningen
vil også være god for øst-alternativet og Teie sentrum fordi den vil være med på å spre
trafikken. Heller ikke her vil det være behov for en fire-felts løsning.
Konklusjon
Tidligere redaktør Einar Aaraas spør i TB 15.01.18 om Nøtterøy og Tjøme overhode
trenger noen ny vei. Trolig vil ny teknologi i løpet av 2020-årene gjøre at de færreste av
oss da vil eie vår egen helt private bil. Allerede om fem – seks år vil man antakelig
oppleve selvkjørende biler og busser, som dirigeres slik at trafikken glir lett og uten
kødannelse. Verden endres raskt, raskere enn svært mange ønsker. Det gjelder også
innen kommunikasjon. Men det er viktig å henge med og se fremover. Da må man ikke
bygge ut veinettet videre med gammelt tankegods som bare fokuserer på økt trafikk
med raskest mulig fremdrift på fire-felts veier. Kanskje kan til og med en to-felts bru lik
Vrengenbrua bli aktuell igjen mellom Hella og Versjø en gang i fremtiden.
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Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune

Vi på øyene vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Fra Borgheim/ Hella til E 18. Vi vil ikke være med på
å betale over dobbelt så mye og ennå litt mer for veier som bare Tønsberg har interesse av !!!
Med hilsen
Marianne Evensen
Sendt fra min iPad
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Ny fastlandsforbindelse

Etter en samlet vurdering finner jeg det klart at den beste løsningen blant alternativene på høring er korridor 1 hengebro Ramberg - Smørberg. Jeg har da lagt vekt på at dette alternativet bidrar best til å føre trafikk rundt og
utenom det som blir den fremtidige bykjernen, kostnadene, sikrere anslag for kostnader, mindre sårbarhet for
skader, bedre sikkerhet fordi veiløpet er annerledes og ivaretakelse av naturområdene.
Mvh
Knut Rønning
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Ny fastlandsforbindelse Nøtterø – Tønsberg kommune

Før i verden var det meget prisverdig å kunne se 50, ja kanskje 100 år frem i tiden. Jeg
skjønner at man fortsatt satser innen slike spennvidder, men det behøver vi ikke lenger, fordi
oppfinnelseshastigheten i «våre dager» er av et slikt tempo – det ikke minst fordi vi er ved
snart å forkomme i forurensning (jfr. været). Derfor er det for meg helt ubegripelig at noen
kan tro seg å forutse år 2120, men deres da trafikale utfordringer: Om dem vet vi idag intet.
Det vi derimot vet, er at en (meningsløs, og helt unødvendig) «bilkø-vekktagende» 4 felts vei
kun ut til Verdens Ende bokstavelig (et par mil syd for Tønsberg) bare kommer til å få enda
flere til å bruke sin automobil. Og det i en tid da endelig også politikerne tør gå inn for
begrensning av det mest liberalistiske av alle rettigheter folk tror seg å ha: Til enhver tid å
kunne forurense (visuelt, fartsmessig og med eksos) – uansett om avstanden er i gang/sykkelavstand. Vi vet alle at noen trenger dette – og at vær som nå (holke de luxe)
umuliggjør alternativer, og at avstandene er tildels store i grisgrente strøk. MEN DET ER
IKKE DISSE MENNESKENE SOM FORURENSER på omtalte vis; det er alle de
urbane/semi-urbane som rett og slett ikke gidder å gå til buss/tog e.l.
Det som nå holder på å skje, er nettopp at det er for disse «sløvingene» (mange av dem) vi nå
er iferd med å rasere vann- og landområder for mange titusentalls mennesker idag – for ikke å
snakke om våre snarlige efterkommere; de vil ikke «transportere seg» slik vi gjør — fordi det
ikke vil bli mulig. Når «alle» skal bile, vil man måtte asfaltere både Tjøme og Nøtterø. Og det
vil ikke menneskene ønske, rett og slett.
Og da blir det som det heter (med en omskrivning): Skam for dem som står (politisk)
ansvarlig for dette. En parallellbro over Kanalen, ledende til Frodeåstunellen på ny trasé mot
KIlden, er evig nok. Hilsen Kaare Nicolay Bergløff, Nøtterø.
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God formiddag
Takk for oversendelse og for at du lar deg engasjere!
Jeg går ikke inn i detaljene i ditt forslag. For oss i MDG er håpet at vi skal få trukket Østalternativet
inn igjen og få en skikkelig utredning på dette. Det uheldige i veisaken er jo at videre utredning av
østalternativet ble fjernet av samferdselsministeren i 2015.
Jeg synes du skal sende dine synspunkter til Tønsbergs blad. Den gir et interessant tilbakeblikk og et
forslag til alternativ løsning til galskapen i to foreliggende alternativene.
Vennlig hilsen
Randi Hagen Fjellberg
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Kjære Lars, Bjørn Harald, Tom Olav, Einar, Tom og Randi.

Etter Randis Hagen Fjellbergs kommentar i TB i går, bestemte jeg meg for å sende mine
tanker til Vestfold fylkeskommune, slik Randi oppfordret til. Jeg sender kopi til dere, så dere
kanskje kan få flere ideer og bidra med ytterligere og alternative tanker om en mulig
veiløsning. Kanskje bør dette også presenteres i TB? Si hva dere synes.

Beste hilsener fra Arne

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

cec.gje <cec.gje@online.no>
25. januar 2018 11:24
VFK-FADM-FIRMAPOST
sti-pe2@online.no
Innspill fastlandsforbindelse

Hei!
Jeg støtter alternativ 11 500, hengebro fordi det vil skape minst varig påvirkning på
strømningene i vannet inn mot Ramsarområdet. Dette området har et unikt mangfold innen
fugleliv som er viktig at ivaretas. Fugler benytter dette området aktivt til hekking og til
mellomlanding og som spisested under trekkene. Flokker på tusen fugler er ikke uvanlig.
Et annet aspekt er at det stadig bygges ut på Sem og på sikt vil vel Sem bli forstaden til
Tønsberg om man tenker et stykke frem. Tønsberg vokser. Dette må vi ta inn over oss.
Totalt trengs det større kapasitet innen handel. Det vil også si at det kan bli mer aktuelt å spre
handelen i Tønsbergområdet også til Sem og at øyfolket likegodt kan benytte
handelsområdene på Sem, som på Kilen i stedet for å presse alt sammen på Kilen og skape
trafikkale utfordringer og for stor pågang til Kilenområdet feks. Se på trafikkutfordringene i
Oslo.
Vår familie og flere rundt oss har hytte og camping i områdene sørover på E18 og drar ned
over i helgene og vil gjerne slippe passeringen gjennom Tønsberg. Og sparer gjerne byen for
den ekstra belastningen hver fredag ettermiddag. Vi benytter Torp aktivt også i
jobbsammenheng. Tidligere jobbet jeg i Sandefjord, men sluttet fordi jeg ikke ønsket køen
gjennom Tønsberg i tillegg til køen inn i Sandefjord hver morgen. Med hengebro vil en jobb i
Sandefjord/Larvik være mye lettere tilgjengelig og kan være et mer attraktivt område å bo for
de som jobber i de byene nå.
Det bygges også ut ved Kjelle. Det vil si at trafikken i området vil øke på sikt med både
boligfelt og bedrifter. Om man ser på dagens utfordringer med å komme seg forbi Kjelle og
mot Sem på på ettermiddagene vil det ikke være hensiktsmessig å øke belastningen her ved å
føre øytrafikken innom dette området.
Mvh Cecilie Gjelsås

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Håkon Ulltveit-Moe <hakon.ulltveit-moe@ecitsolutions.no>
25. januar 2018 11:04
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Bru-alternativet Ramberg-Smørberg vil
ødelegge bomiljøene på begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning.

Med vennlig hilsen
Håkon Ulltveit-Moe
Ramberg Terrasse 23 E
Mail: hum@novagroup.no
Tlf: 959 88 777

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arild Hope <arild.hope@transcon.no>
25. januar 2018 11:57
VFK-FADM-FIRMAPOST
Hørings uttalelse Fastlands forbindelsen

Hei

Vi mener bestemt at alternativet Kaldnes-Korten i tunnel vil være det beste for hele
regionen. Bru-alternativet Ramberg-Smørberg vil bidra til å ødelegge bomiljøene på begge
sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning og ikke minst det rent visuelle
Mvh
Arild Hope
Managing Director
Transcon Engineering as
Mob +47 909 12282
Mail arild.hope@transcon.no
WEB www.transcon.no

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Lund <annelu3@online.no>
25. januar 2018 22:05
VFK-FADM-FIRMAPOST
Alternativ 3: Ny parallell kanalbru

Enda tid til å besinne seg?
Pust liv i det tredje alternativet for ny fastlandsforbindelse! Sett i lys av et
transportmønster som i løpet av de siste årene har endret seg, og vil fortsatt være i
endring. Folk vil velge andre løsninger i framtiden. De unge vil velge annerledes for sin
framtid. De vil velge det som er best for miljøet.
Alternativet med en parallell bru til dagens kanalbru med utvidelse av Ringveien vil fjerne
flaskehalsen under morgen- og ettermiddagstrafikken. Den enkleste og billigste
løsningen.
Det er ennå tid til å besinne seg. Vi oppfordrer politikere i Færder og Tønsberg til å
vurdere alternativet med parallell bru til kanalbrua på nytt!
Hilsen
Henning Jørgensen og Anne Lund
Skipperveien 16
3150 Tolvsrød

Uttalelse vedr
ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme
Tunnel Kaldnes – Korten avlaster i størst grad dagens kanalbro. Alternativet vil også gi minst nyskapt
trafikk og gi større trafikkavlastning av Teie torg, Nøtterøyveien, Banebakken, Kanalbrua og søndre
del av Tønsberg sentrum. På orienteringen på biblioteket ble det fortalt at tunnel Kaldnes – Korten vil
redusere trafikken på Kanalbrua med ca 50%, mens løsningen med hengebro fra Ramberg til
Smørberg bare ville bety en reduksjon på ca 30%.
Høringsdokumentet har også et avsnitt om dyrket mark. Noen mener at løsningen med bro fra
Ramberg til Smørberg vil kunne klare seg med utvidelse av Semslinna til fire felt fra travbanen til E18.
Høringsdokumentet fremholder at det kan være behov for utvidelse mellom Kjelle og Jarlsberg
travbane også for alternativ 11 500 (hengebro fra Ramberg til Smørberg) på grunn av avviklingen i
rushtiden, for eksempel med kollektiv/sambruksfelt. Høyst sansynlig vil begge alternativer legge beslag på like
mye dyrket mark.
Broalternativet berører på en negativ måte boligområdene både på vestsiden av Nøtterøy og på Vear.
Dette er områder med mange barn, skoler, barnehager, idrettsbaner og idrettshall.

Konklusjon:
Alt tatt i betraktning er tunnel Kaldnes – Korten den beste løsningen.
PS:
Det er avsatt 200 millioner til kompenserende tiltak vedr løsningen med tunnel Kaldnes. Disse
pengene bør brukes for å løse problemene i Hogsnesbakken.

Tønsberg 25. januar 2018
Gunn og Arild Alfredsen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arild Notland <arildnotland@hotmail.com>
25. januar 2018 22:28
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse far Nøtterøy til Tjøme - Østalternativet

Hei
For det første:
Det finnes ingen forskning eller empiri som viser at man kan bygge seg ut av kø i rushtid ved
økt veibygging. Loven om tilbud og etterspørsel gjelder også her. Økt tilbud - økt
etterspørsel. Konklusjon: Veiene vil alltid overoppfylles i rushitiden.
For det andre:
Det er vel punkt 1 som er en del av premisset at økt trafikk skal tas kollektivt eller med
sykkel, til fots.
Fra Øyene og inn til Tønsberg om morgenen er det rush i ca 45 min? fra mandag til og med
torsdag. Fredag er det mindre trafikk.
Fra Tønsberg til Øyene om ettermiddagen er det rush i ca 60 min?, med ekstra lange køer
fredagen i sommerhalvåret.
For det tredje:
Når majoriteten av privatbilister om 10 år kjører El- bil eller hydrogendrevet bil, vil man ikke
ha dårlig samvittighet for å ta bilen til byen så lenge det finnes ok parkeringsmuligheter.
Behovet for "innfartsparkering" (med matebuss til sentrum) parkering på Kilen og Kjelle vil
bli påtrengende. Alternativt et utsprengt Slottsfjell man parkere inne i (innkjøring fra Statens
park e.l) slik at man kan gå rett ut i sentrum (overfor Grand hotell).
Pga god samvittighet med karbonfri bil, betyr det at mange Øyfolk kommer til å kjøre bil til
Tønsberg og gjerne kjøre om Frodeåstunnellen og f.eks parkere under et utsprengt
Slottsfjell, med utgang til sentrum, med kort vei til bibliotek, kino, kjøpesenter, tannleger,
leger, spesialbutikker etc. og ikke vil velge kollektivt.
Østalterativet bør kunne må velges (ny kanalbru og ringvei med smooth innkjøring i
Frodeåstunnelen).
mvh arild notland

Fra:
Til:
Dato:

Lisbeth Skamfer
VFK-FADM-FIRMAPOST
26. januar 2018 09:13:06

Hei,
Jeg har lest innlegget til Randi Hagen Fjellberg i Tønsbergs Blad den 23.01.18. Jeg støtter
henne fullt ut når det gjelder denne saken. Det er også flere andre som har tatt til orde for
det samme standpunkt og som ser galskapen i det som politikerne med ordføreren i
Tønsberg i spissen godt støttet av ordfører Jonstang i Færder kommune vil presse
igjennom.
Det er så ubegripelig at man står igjen med disse to alternativene. En ting er prisen - som
er helt hinsides alt!!! Samferdselsministeren sier bare "kjør på" det er ikke staten som
betaler. Det er vi, innbyggerne rundt Tønsberg by, som skal betale hele denne
stormannsgalskapen fra politikerne her lokalt. En annen ting er all usikkerheten i
forbindelse med begge alternativene. Bru: 40 meter eller 55 meter ??? Tunnel:
Miljøhensyn, massene som skal graves ut osv. osv.- og igjen prisen. Hvor vil vi ende her?
Folk som f.eks. bor i Oslo bare rister på hodet når de hører om disse planene. De er vant til
adskillig tettere trafikk, og ser at man kan ikke bygge ut veisystemet i det uendelige for at
alle skal kunne unngå å stå litt i kø til enhver tid.
Nei: Starten på det hele var vel først og fremst å sikre at folk på øyene skulle ha et
alternativ til kanalbroa. Såvidt jeg husker var det vel dette med at man må sikre at øyfolket
skal komme seg trygt over til fastlandet dersom broa svikter, ikke sant?
Kjære Randi og dere andre som jobber med å stoppe denne galskapen. Stå på!!! Lykke til!!
Vennlig hilsen
Lisbeth Skamfer
(Bosatt på Nøtterøy fram til 2016, nå bor jeg i Tønsberg)

Fra:
Til:
Dato:

Maria holth
VFK-FADM-FIRMAPOST
26. januar 2018 10:19:38

Hei
JA dette er den beste løsningen.
Har tenkt på denne løsningen fra "hullet" i Frodåsen var en realitet. Da var bomringen her,
men mente det hadde gått an å gjøre om rundkjøringene på Kilen, og få en vei som gikk
utenom ringen og rett i tunnelen.
Men det enkle er vist ikke bra nok (dyrt nok)
Få denne løsningen på bordet
Dette stemmer jeg for
Ha en god dag, og takk for et fornuftig initiativ.
Mvh
Maria Magdalena Holth

Fra:
Til:
Dato:

Maria holth
VFK-FADM-FIRMAPOST
26. januar 2018 10:19:38

Hei
JA dette er den beste løsningen.
Har tenkt på denne løsningen fra "hullet" i Frodåsen var en realitet. Da var bomringen her,
men mente det hadde gått an å gjøre om rundkjøringene på Kilen, og få en vei som gikk
utenom ringen og rett i tunnelen.
Men det enkle er vist ikke bra nok (dyrt nok)
Få denne løsningen på bordet
Dette stemmer jeg for
Ha en god dag, og takk for et fornuftig initiativ.
Mvh
Maria Magdalena Holth

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kjell Alpers <kjalpers@gmail.com>
26. januar 2018 17:19
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy

Det kan ikke være tvil om at alternativet Kaldnes-Korten i tunnel er det beste. Brualternativet Ramberg-Smørberg vil ødelegge bomiljøene på begge sider av fjorden
med trafikkøkning, støy og forurensning. Det vil også ødelegge naturen med sine
badeplasser og for fugletrekk ut og inn av fjorden

Vennlig hilsen Kjell Alpers
Ramberg Terrasse 21 E
3128 Nøtterøy
Mobil: +47 911 62 410
Mail: kjalpers@gmail.com

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

sigkas <sigkas@gmail.com>
26. januar 2018 20:40
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Bru-alternativet Ramberg-Smørberg vil
ødelegge bomiljøene på begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning.
Hilsen Sigrid Kåsin
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Janhbak <janhbak@online.no>
28. januar 2018 23:00
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder

Vi på øyene er ikke interessert i en bru over til Smørberg eller tunell til Korten. Vi vil ha en 4
feltsvei mellom Borgheim og E-18 i Stokke, som gir en effektiv reisetid på ca.5 min. Vi vil
ikke betale for løsninger som er dobbelt så dyr og halvparten så god for Færdes befolkning!!
Nevnte løsning vil også avlaste Tønsberg by med en betydelig mengde trafikk.
Jan Bakkebø
Nøtterøy
Sendt fra min Sony Xperia™-smarttelefon

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ragnhild Marie Næss <ragnhild@holddegfrisk.no>
30. januar 2018 12:00
VFK-FADM-FIRMAPOST
"Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tjøme"

Innspill til ny fastlandsforbindelse
Jeg synes det er svært uheldig at det skal bygges ny bruforbindelse eller tunell. Da fortsetter vi
jo på den helt gale veien med å legge til rette for økt biltrafikk. I tillegg til at det fører til store
inngripener i naturområder. Kostnadene rent økonomisk er også enorme.
Vi burde heller satse på å forbedre forbindelsen til Nøtterøy over kanalbrua. I tillegg til økt
satsning på kollektivtilbud. Jeg synes en bussbillett innad i Vestfold bør koste 10 kr, og kr 25
for en 24-timers bilett. Selv er vi en familie på seks, bosatt på Nøtterøy - uten bil - vi bruker
mest sykkel, men tar også litt buss og da synes jeg prisen er for høy.
En annen ting det er verdt å legge vekt på er forholdene for sykkel- og ganggjengere langs
Kirkeveien på Nøtterøy. Det er enormt mye bråk fra veien store deler av døgnet. Det høye
støynivået gjør det lite trivelig å ferdes her - det er vanskelig å snakke sammen dersom man er
flere på tur sammen.
Håper dere politikere velger klokt og fremtidsrettet. Vi har en jordklode som forhåpentligvis
skal være et godt sted å leve på for fremtidige generasjoner. Og dagens mennesker. Med flere
veier gjør vi vår vakre kystperle en bjørnetjeneste.
Vennlig hilsen
Ragnhild Marie Næss

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Tormod Fredriksen <tofredr@online.no>
30. januar 2018 14:45
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse om ny fastlandsforbindelse for Færder kommune

Viktighet:

Høy

Vi i Færder kommune vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygget.
Vi vil ikke ha den foreslåtte løsningen med tverrforbindelse fra Smidsrødveien til Kirkeveien via
Bekkeveien og Eikeveien, og heller ikke bru fra Ramberg til Smørberg.
Blant annet fordi dette vil få store konsekvenser for bomiljøene og alle forhold som er knyttet til
dette.
Senketunellen under Byfjorden vil vi heller ikke ha. Den er et eneste stort usikkerhetsmoment både
når det gjelder grunnforhold, hva som skjuler seg av gamle fornminner nede i gjørma, mangel på
kompetanse hos de som må bygge den, bunnmasser som må flyttes, tas vare på og legges tilbake, og
totale kostnader som det nesten ikke er mulig å beregne på forhånd. Ref. Statens Vegvesen på siste
møte på Teigar ungdomsskole.
Vi vil heller ikke være med på å betale minst to til tre ganger så mye som antydet for en veiløsning
som bare Tønsberg har interesse av.
mvh
Tormod Fredriksen
Tormod Fredriksen
Åkerveien 13
3120 Nøtterøy
Tlf.: +47 916 93 078
E-post: tofredr@online.no

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Solveig Ekenes Fredriksen <solveigef@outlook.com>
30. januar 2018 15:38
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse om ny fastlandsforbindelse for Færder kommune

Viktighet:

Høy

Sendt fra Galaxy Tab.

-------- Opprinnelig melding -------Fra: Tormod Fredriksen
Dato: 30.01.2018 14:45 (GMT+01:00)
Til: solveigef@outlook.com
Emne: VS: Høringsuttalelse om ny fastlandsforbindelse for Færder kommune

Vi i Færder kommune vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygget.
Vi vil ikke ha den foreslåtte løsningen med tverrforbindelse fra Smidsrødveien til Kirkeveien
via Bekkeveien og Eikeveien, og heller ikke bru fra Ramberg til Smørberg.
Blant annet fordi dette vil få store konsekvenser for bomiljøene og alle forhold som er knyttet
til dette.
Senketunellen under Byfjorden vil vi heller ikke ha. Den er et eneste stort usikkerhetsmoment
både når det gjelder grunnforhold, hva som skjuler seg av gamle fornminner nede i gjørma,
mangel på kompetanse hos de som må bygge den, bunnmasser som må flyttes, tas vare på og
legges tilbake, og totale kostnader som det nesten ikke er mulig å beregne på forhånd. Ref.
Statens Vegvesen på siste møte på Teigar ungdomsskole.
Vi vil heller ikke være med på å betale minst to til tre ganger så mye som antydet for en
veiløsning som bare Tønsberg har interesse av.
mvh
Solveig Ekenes Fredriksen
Åkerveien 13
3120 Nøtterøy
Tlf.: +47 99242886

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Grette Frogner <hogret@online.no>
30. januar 2018 23:25
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Noen tanker.
Etter å ha sett informasjonsmøtet på nettet for noen dager siden
kunne jeg ikke la være å tenke.
1.

2.

3.

4.

5.

Dersom man ønsker mindre trafikk i Tønsberg og samtidig
øke bruken av kollektiv tilbudet, hvorfor legge den nye
fastlandsforbindelsen så tett opp til sentrum som mulig?
Vil det ikke bli lettere å "tvinge" flere inn på kollektiv og
sykkel dersom privattrafikken blir stående i kø inn til
sentrum, når bussen får fritt leide? (Ref. Fra møtet dersom
brua blir realitet)
Jeg forstår også at varetransport har et miljø aspekt, men
ellers er det tatt høyde for at elbil kommer til å bli vesentlig
innen privatbilismen? Det betyr mindre støy og ikke noe
utslipp men selvsagt samme slitasje på veinettet.
INNFARTSPARKERING. Enkelte steder er
kollektivtilbudet nesten fraværende på øyene, hva med å
bygge et par store kollektiv P-plasser på på Nøtterøy og
Tjøme for å samle opp passasjerer, her med feks. faste pplasser til leie no liknende de har på Gardermoen og at
busstransporten ligger i P-avgiften. Men da MÅ disse
bussene gå direkte med maks 2-3 stopp på
oppsamlingsplasser, slik at det blir lønnsomt å frakte
passasjerene fra øyene til Tønsberg og blir mer
tidsbesparende for de som tar bussen.
Det er slik at nesten alle husholdninger i dag har flere biler,
mange har alt en elbil som nummer 2 bil, det er også flere
som alt har elbil som nummer 1 bil, da blir det vanskelig å
forsvare det å ta nærmere kr 50 pr voksen å ta bussen ca 1
mil eller månedskort til kr 730,- pr måned, det er sikkert ok
for de som ikke har bil, men du legger ikke dette på toppen

6.

av eksisterende transsportkostnader og i hvert fall ikke
dersom de alt kjører elbil.
Forsetter Tønsberg kommune å skvise privatbilene ut av
byen, med fraværende eller dyre P-plasser uten å løse dette
med attraktive og praktiske alternativer får de
handelslekkasje til andre steder om de vill eller ei, når
majoriteten etter hvert kjører elbil bryr de seg lite om noen
km ekstra. Jeg sier bare SE mot Sandefjord hva de gjør vedr.
parkering, miljø og handel må gå hånd i hånd.

Til slutt.
Jeg kunne fint tatt elbilen eller sykkel til en P-plass noen km for
så å sette meg på en direkte buss til Tønsberg, men å kjøre
sightseeing på Nøtterøy med utallige stopp kjenner jeg for min del
sitter veldig langt inne, selv for miljøet.
Mvh
Per-Gunnar Frogner
Tlf Privat 9700 8100
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Uttalelse vedr ny fastlandsforbindelse for Færder-øyene.
Ny fastlandsforbindelse for øyene var opprinnelig Veipakke del 2 med utvidelse av Ringveien og
ny parallell bru til Kanalbrua som videreføring av Veipakke del 1 med trafikkmaskinen på Kjelle,
Fordeåstunnellen og trafikkmaskinen på Kilen. Veipakke del 2 ble stoppet pga en urealistisk,
politisert og forfeilet protest mot bompengefinansiering og er nå tansformert til en altomfattende
plan for en nord/syd veiløsning som er basert på en rekke vikarierende motiver, herunder
byutviklingsplan for Tønsberg med en vidløftig visjon om mindre bilbruk til fordel for kollektivtransport, sykkel og gange. Frodeåstunnellen og Ringveien er nullet som del av planen.
Her inviteres til å velge ett av 2 andre alternativer for fastlnadsforbindelse som andre enn
øyboerne får den langt største fordelen av og der øyboerne blir belastet brorparten av de
unødvendig høye kostnadene på en særdelses usosial måte. Vikarierende motiver bør
avvises og prosjektet skaleres ned til et akseptabelt nivå der Ringveikonseptet
fremstår som det mest realistiske. Alternativet til dette er at politikerne i Færder kommune
manner seg opp til å gjøre som salige Nøtterøy-ordfører Syse i sin tid gjorde, lot Tønsberg
kommune ta hele regninga for dagens Kanalbru.
De nå foreslåtte alternative løsningene er ikke overraskende blitt radikalt mye dyrere enn
tidligere antatt. At departementet helt nylig opphevet det kostnadstaket som samme
departement tidligere bestemte, er kritikkverdig, et tak som ga øyboerne en garanti for at
lokalpolitikerne ikke skulle la seg blende av sine egne gigantplaner og derved unngå å påføre
befolkningen uforsvarlig høye bompengeavgifter over flere decenier.
Likeledes er det kritikkverdig at Tønsberg i en årrekke åpenbart rent taktisk neglisjerte de
virkelig store trafikkorkene i randsonen, herunder Presterødbakken og Auli der hensikten
åpenbart har vært å oppnå større aksept for den foreslåtte nord/syd løsningen.
I anledning vedtatt nord/sydløsning inviteres det nå til å vedta en 4-felts vei i tunnell under
Teieskogen og senketunell Kaldnes / Korten, alternativt bro Ramberg / Stokkelandet. Begge
løsningene representerer astronomiske, ikke fullt utredede kostnader basert på delvis svært
usikre og midlertidige kalkyler. Det er fra SVV’s side presisert at alternativet med senketunnell
innebærerer svært stor risiko for store uforutsette kostnader, spesielt i byggetiden grunnet
vanskelige grunnforhold. Det er også ropt varsku fra kompetent hold om at konseptet med
senketunnell innebærer store miljøulemper og fylkesmannnen har påvist at dette konseptet er
svært uheldig mht samfunnssikkerhet / beredskap.
Prosjektet er foreløpig kostnadsberegnet til ikke mindre enn 6 milliarder + kalkulert risiko på
40 %. Prosjektgjennomføring innebærer altså en betydelig kostnadsrisiko der sluttregningen
ikke usannsynlig kan bli på 10 milliarder hvilket er hinsides mye penger.
All sunn fornuft tilsier at dette er for dyrt. Sammenlingningsvis represententerer dette
veikonseptet en kostnad i størrelsesorden bygging av 25 – 40 godt utstyrte ungdomsskoler
med idrettshall som nye Teigar ungdomsskole eller aldersinstitusjoner som Smidsrød
helsehus – hver av objektene representerer en investering på ¼ milliard (ikke prisjustert).
Dette viser hvor store utgifter våre politikere nå synes å være villig til å påføre befolkningen
på bekostning av f eks de enomre utfordringene vi står overfor i eldreomsorgen i nær fremtid
og økt innsats overfor vanskeligstilte. All videre prosjektering av veikonseptet for nord/syd
løsningen bør derfor stoppes umiddelbart.
Det er investert mye politisk prestisje i de 2 alternative veiløsningene, spesielt senketunnellalternativet. Begge løsningene er i bemerkelsesverdig stor grad basert på en lang rekke
vikarierende motiver, herunder eiendomsutvikling i privat regi (Kaldnezia og Stensarmen),
byutviklingsplan med en rekke ideelle målsettinger.
Slike vikarierende motiver bør avvises, særlig sett på bakgrunna av at Veipakke 2
løsningen kan raliseres til en brøkdel av prisen for hver av de 2 alternative løsningene som
nå foreslås, som innebærer en fullgod løsning for øyboerne både trafikkmessig og
beredskapsmessig og som er den suverent beste løsningen i et miljøperspektiv.
Dessuten kan det ikke være det offentliges oppgave å subsidiere private eiendomsutviklere
med milliarder på bekostning av innbyggernes privatøkonomi.

Basert på den kunnskapen vi allerede har om kostnadsbildet samt uheldige miljømessige
og beredskapsmessige konsekvenser, etterlyser jeg en erkjennelse fra politisk hold om
at tanken om å realisere senketunnellalternativet er uklokt i et helhetsperspektiv.
Dersom den ene eller andre av de foreslåtte løsningene gjennomføres, vil dette ha som
konsekvens det samme som å innføre en betydelig flat ekstraskatt i svært mange år, en
skatt som rammer ulikt og vilkårlig ift skattemessig utjamning og langt mer urettferdig enn
innføring av eiendomsskatt ville gjort. Alt henger sammen med alt. Det bør derfor være
et tankekors at det politiske flertallet i både Færder og Tønsberg avviser innføring
av eiendomsskatt, men skyr åpenbart ikke banen når det gjelder innføring av svær
usosial ekstraskatt i form av unødvendige høye bomavgifter.
Det er all mulig grunn til at alle putter fingeren i jorda, tar en tenkepause og spør seg om
disse hinsides dyre nord/sydløsningene snarest mulig bør skrotes en gang for alle
til fordel for Veipakke del 2 der trafikk til og fra øyene som ikke har sitt start-/endepunkt i
Tønsberg sentrum ledes via dagens Ringvei via Kilen, gjennom Frodeåstunellen som har
stor ledig kapasitet, til Kjelle og videre syd-, vest- og nordover. Prinsippet bak en slik
ringveiløsning er benyttet i svært mange byområder i mange land.
Det er påvist at dette konseptet gir tilstrekkelig kapasitet i overskuelig fremtid og er det
absolutt mest miljøvennlige av alle alternative løsninger.
Det bør derfor børstes støv av Veipakke del 2 som kan realiseres til en brøkdel av prisen av
de foreslåtte gigantløsningene. Den eneste grunnen til ikke å realisere dette alternativet
er politisk prestisje.
Tjøme, den 29.01.2018

Tom Olav Madsen
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Ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme.

Begge alternativer er like dårlige for folk i Færder, da de begge vil rasere boligområder på Nøtterøy, bli altfor
dyre og ikke i tilstrekkelig grad sikre rask tilgang til E-18, som er det primære for øyfolket. Ikke alle skal til
Tønsberg. Og skal vi det så har vi Kanalbrua.
Vestfjordforbindelsen burde tas inn igjen som alternativ. Den er enklest å bygge, raskest å bygge, billigst å
bygge, og den løser utfordringene for alle på øyene som ikke skal til Tønsberg.
Og den vil i tillegg minske presset på nordre Nøtterøy, åpne et større arbeidsmarked og ikke minst øke
tilgjengeligheten til Færder Nasjonalpark for turister og hyttefolk.
Mvh
Steinar Gustavson
Sendt fra min iPhone
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Ønsker bro forbindelse fra Nøtterøy til smørberg.
Mener at ved an sjøtunel som kommer opp på Korten ikke vil gjøre bilkøen hverken kortere
eller raskere i rushtimen.
Køen som i dag er gjennom nedregate vil bare bli flyttet til den nye tunnelen, og resten av
Kjelleveien, i og med at flaskehalsen vil være rundkjøringen i Kjellekrysset.
Samt at område mellom nordbyen og kjellerkysset vil være et område for parker og kafeer
med utsikt til byfjorden.
Det kommer en del nye bedrifter i nye bebyggelse ved Statens park, dette blir mer
forgjengertrafikk og marked for kaffer og butikker.
Tror med dette at Tønsberg kan bli en triveligere by dersom dette området kan bli en perle
for folket, dersom trafikken blir borte.
Det vil også øke trivselen for oss som bor i Teglehagen.
mvh Hilde Ditmansen
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Viktighet:

Høy

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!!!!
Monika Hegg Larsen
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Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune
Jeg er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, med maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og
40, trafikk og 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.
Jeg vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet, med veier som bare
Tønsberg har interesse av.
Med vennlig hilsen
Børge J Breivik
Fjærholmveien 5F
3132 Husøysund
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Hei.
Jeg anbefaler alternativet Kaldnes -Korten i tunnel. Det er det beste og korteste alternativet for trafikken til og fra
Færder Kommune.
mh
Jon A Andresen
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Jeg protesterer mot bru Ramberg-Smørberg og anbefaler Kaldnes-Korten i tunnel som avlaster Kanalbrua best.
Ellen-Mette Lauritzen
Ramberg Terrasse
Sendt fra min iPhone
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Hei!
Vedlagt finner dere mine synspunkter vedr. høringsuttalelsen med tanke på ny fastlandsforbindelse
(vedlegg 1).
Legger i tillegg ved tidligere sendt mail av 24. februar 2017 (vedlegg 2).
Mvh.
Grethe Behrens

Vestfold fylkeskommune

Teie, 31.01.2018

Pb 2163
3103 Tønsberg

NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA NØTTERØY OG TJØME

Vi blir bedt om å si vår mening om ny fastlandsforbindelse, og det gjør jeg nå.
Jeg bor i kirkeveien 55, på hjørnet mellom Kirkeveien og Kolbergveien.
Alternativene er hengebru fra Ramberg til Smørberg og undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten.
Jeg er sterkt imot brualternativet. Hvorfor skal jeg tvinges til å kjøre helt til Smørberg for så å kjøre
inn til Tønsberg? Hvor miljøvennlig er det? Og med all den ødeleggelsen av bomiljøer som dette
alternativet vil medføre. Aldeles forferdelig. Av avisene fremgår det nesten daglig protester mot
alternativet bru. Nå sist som jeg har lest, mandag 29. Januar i Tønsbergs Blad: ”Vi protesterer mot
brua”. Trond Bakke, velformann i Munkerekkveien vel har kommentar, og skriver bl.a. ”Vi protesterer
på det kraftigste mot bruløsning mellom Ramberg og Smørberg. Denne veitrasseen raserer
boligområdet! Hus må rives og boligområdet ødelegges av støy, svevestøv og lokal forurensning fra
den trafikkøkningen brualternativet medfører”. Lenger ut i kommentaren skriver Trond Bakke:
”Rikspolitiske føringer er at ingen nye veiprosjekter skal resultere i økt biltrafikk. Trafikkveksten skal
tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette fremgår klart i den nye regjeringsplattformen, og er
forpliktende også for lokalpolitikken. Trafikkanalysene viser at Ramberg-Smørberg er det alternativet
som skaper mest ny trafikk på bekostning av kollektiv, sykkel og gange. Det er ikke bærekraftig og et
klart brudd mot de rikspolitiske føringene”. Videre: ”Det er vårt håp at politikerne nå tar fornuften
fangen og ser meningsløsheten i trasevalget Ramberg-Smørberg”.
På Vear menes det også at bruløsning kan bli en svært stor belastning. Økt trafikk og mye støy.
Prosjektleder Steinar Aspen medgir at folk på Vear har grunn til å være bekymret for trafikkøkningen
på Vear.
Hvordan er det mulig at bruløsningen Ramberg-Smørberg i det hele tatt er kommet opp som et
alternativ, når man ser de forferdelige ødeleggelsene og de store problemer som oppstår? Er det
kanskje slik som det fremkommer i Tønsbergs Blad i dag, 31.01.18, at det er kortest mulig vei til E-18
som gjelder for hvilket alternativ som bør velges. Færder FrPs Bjørn Kåre Sevik skriver at partiet
ønsker bruløsningen av denne grunn. Hvis det er slik at kortest mulig vei til E-18 skal være
begrunnelse for ny fastlandsforbindelse, skulle dette vært klargjort helt fra begynnelsen. Det er å
kaste blår i øynene på folk når det sies at det arbeides med alternativer. Spill for galleriet.
Undersjøisk tunnel mellom Kaldnes og Korten kommer klart best ut når det gjelder beredskap for
innbyggerne i Færder kommune. Det er konklusjonen Sør-Øst Politidistrikt trekker i sin
høringsuttalelse. Den beste løsningen med tanke på beredskap og utrykningstid. –Vi er av den klare

oppfatning at tid i form av respons er svært viktig for brukerne også i Færder kommune, heter det
videre i i uttalelsen. (Ja det skulle da bare mangle. Vi i Færder kommune trenger også kort responstid
når det er fare på ferde, ved brann og behov for ambulanse etc). Politiet mener at bru over
Vestfjorden ikke er noen god løsning for fremtidig trafikkavvikling i Tønsberg regionen. Dette sto å
lese i Tønsbergs Blad tirsdag 16. Januar 2018. Torsdag 11. Januar 2018 har Trond Abrahamsen,
brannmann på Nøtterøy, enn så lenge et innlegg:” Velg Korten for øyfolkets sikkerhet. Folket på
øyene bør først og fremst tenke på sin egen sikkerhet og hvordan beredskapen blir høyest hvis
uhellet skal ramme dem. Sykehus med sykebil, politi og SNART BRANNSTASJON BARE I TØNSBERG
(uthevet av meg). Da er Korten et klart førstevalg”. Det er vel ikke urimelig å kreve at Færder
kommune skal ha en like høy beredskapssikkerhet som Tønsberg. Eller?
Det minnes om at det er øyene som trenger fastlandsforbindelse, ikke Tønsberg.
Tirsdag 23. Januar ble det holdt et møte på Teigar ungdomsskole. Det ble forklart om de to
alternativene, og vist video. Helt forferdelig hvilket giga-/monsterprosjekt dette skal bli. Og så kunne
prosjektleder Aspen fortelle at den undersjøiske tunnelløsningen så å si ikke lot seg gjennomføre! De
hadde ikke kunnskap om dette, visste ikke nok. Hadde ikke vært borti tilsvarende. Dagen etter, den
24. Januar 2018, står det å lese i Tønsbergs Blad: Fiskeridirektoratet er bekymret for senketunnel i
Byfjorden. – Blir store inngrep. ”For å få plassert en senketunnel i Byfjorden, må det graves en grøft i
havbunnen på nærmere 200 meters bredde. Dette bekymrer Fiskeridirektoratet. En tunnel vil kunne
få varige negative konsekvenser for ålegress og bløtbunnområder”.
Så hva nå? Siden prosjektleder Aspen så å si la løsningen om tunnel Kaldnes-Korten død, er det bare
bruløsningen igjen. En bru som kan vise seg å være for lav. Farledsnormalen sier 55 meter
seilingshøyde. Veivesenet mener 40 meter er nok. Er det politisk bestemt på forhånd at
bruløsningen SKAL velges?
Nei, det kan ikke, skal ikke være slik. Nå må det tas en vei-pause. ”Det eneste fornuftige nå er å ta en
time out, se på det såkalte øst-alternativet på nytt, og ikke minst samordne vei-og jernbaneplanene”.
Dette skriver Lars Egeland i Tønsbergs Blad fredag 12. Januar 2018. Videre skriver han: ”Veivesenet
har slått fast at vi ikke har noe køproblem i Tønsberg-regionen. Vi trenger ikke økt veikapasitet, men
bare en ny, sikker Nøtterøyforbindelse i tillegg til Kanalbrua. I tillegg bør det legges til rette for bedre
kollektivtrafikk, og aller helst bør vi også få en veiløsning som kan få gjennomgangstrafikk ut av
Tønsberg by. Fylkesmannen har fått stor oppmerksomhet om at han foretrekker bru fra Ramberg til
Smørberg. Media ser ut til å ha glemt at det alternativet fylkesmannen egentlig foretrakk var en ny
kanalbru ved siden av dagens, med en krysning over Stensarmen til ringveien og tunnelen ut til Kjelle
og E18”.
Mandag 15. Januar skriver Tom Olav Madsen i Tønsbergs Blad: ”Fastlandsforbindelse for øyboerne og
stormannsgalskap. Vikarierende motiver bør avvises og prosjektet skaleres ned til et akseptabelt nivå
der Ringveikonseptet fremstår som det mest realistiske”.
Tirsdag 23. Januar har Randi Hagen Fjellberg, gruppeleder MDG i Færder en kommentar i Tønsbergs
Blad: ”Hva var spørsmålet igjen? Tre hovedoppgaver som skal løses. Avlaste Kanalbroen. Avlaste
veinettet gjennom Tønsberg. Etablere kollektivfelt/sambruksfelt Nøtterøy-Tønsberg.” Hun skriver
videre bl.a. at flere med overbevisende argumentasjon slaktet de to gjenstående alternativene til
fastlandsforbindelse og påpekt parallell kanalbru som beste løsning. Naturvernforbundet i Vestfold

og Jordvern Vestfold la i 2017 fram en vurdering av alternativene til Fastlandsforbindelsen.
Konklusjonen var at alternativet med en bru parallell med Kanalbrua er den beste løsningen for å
fjerne flaskehalsen samt få positiv klimaeffekt og redusert skade på miljøet. Dette alternativet er
også det billigste. Prisen er beregnet til 950 millioner inkludert kostnadene ved utvidelse av
Ringveien.
Fredag 26. Januar 2018: Harald Moskvil i MDG: Dette er gammeldags, og mener Bypakke Tønsberg
bygger gårsdagens veisystemer når ny teknologi banker på døra og vil endre reisemåtene våre. Han
er helt enig i at man trenger en ny forbindelse av beredskapsmessige hensyn. Den kan vi lage med
parallellbru over Kanalen forbeholdt kollektivtrafikk, gående og syklende.
Lørdag 27. Januar 2018: Ta fram planene om parallellbru. Rolf Jensen fra Vestskogen skriver bl.a.: I
disse miljøbevisste dager er det jo litt merkelig at ”noen” mener å ha behov for en firefelts motorvei
fra Kolberg, gjennom Teiehøyden (han mener sikkert Teieskogen) over/under fjorden og til Kjelle til
en pris av 6-8-10 mrd.kroner. Hans forslag vil være: Ta fram igjen planene om en parallellbru til
eksisterende bru, og benytt Ringveien og Frodeåstunnelen som gjennomfartsåre utenom sentrum.
2. januar skriver Bjørn H. Halvorsen i Tønsbergs Blad: ”Noen bør stoppe galskapen”. ”Bygg en ny
kanalbru og et kjørefelt ekstra langs Ringveien og bruk de tunnelene vi har”.
Omtrent hver eneste dag kommer det innslag om å lage en parallellbru til bestående bru, og bruke
østalternativet. Og det er etter min mening det eneste som er riktig, både av fornuftshensyn,
miljøhensyn og kostnadshensyn. Hvorfor skal øyboerne pådyttes en bru vi ikke vil ha, og med høye
bompenger i uoverskuelig fremtid når det ikke er nødvendig.
Så derfor: Bygg ny parallellbru til nåværende Kanalbru.
DET ER ØYENE SOM TRENGER NY FASTLANDSFORBINDELSE, IKKE TØNSBERG!
Det jeg frem til nå har skrevet, gjelder mitt syn på fastlandsforbindelsen.
I tillegg har jeg en rekke synspunkter vedrørende kryssløsningene på Kolberg, som direkte berører
min eiendom. Her har jeg fra tidligere informasjonsmøter sendt fra meg mail, datert 24.02.2017, med
helt konkrete tanker hva angår de alternative kryssløsningene.
Denne mailen sender jeg på ny som vedlegg, da det for meg ikke virket som om noen overhode
hadde kjennskap til, sett eller lest denne, og i alle fall ikke tatt hensyn til den, da jeg var på nytt
informasjonsmøte i Sparebank 1’s lokaler på Teie, den 12. desember 2017.
Under allmøtet som fant sted på Teigar ungdomsskole onsdag 1. februar 2017, ble det den gang
presentert en rekke kryssløsninger. En av disse ville være sitat Jostein Smidt :” Helt jævlig for din
eiendom!” sitat slutt.
Ut i fra hans uttalelse den gang, kan enhver med litt omløp, forstå at ingen kan, ønsker eller vil bo
midt i en trafikkmaskin. Argumentet om at det allerede er trafikkert på Kirkeveien fra før av, virker da
for meg, som at dere ser det hele som bagatellmessig, og at det bare er å forsyne seg, og fortsette
ødeleggelsene. Dette er ikke bare ødeleggelser av materiell art, men også for mitt liv. Ingen av dere
er i min situasjon, men dere burde være utstyrt med noe videre gangsyn, og klare å se at dette
ødelegger mennesker og muligheter for fremtidig salg.

Med økt trafikk i Kolbergveien, altså dagens situasjon, er det allerede skjedd merkbare endringer for
meg. Jeg bruker allerede lang tid på i det hele tatt å komme meg ut i Kolbergveien fra inn/utkjørselen. Og videre den relativt lange tiden det tar å komme ut på Kirkeveien. Dette er jo bare for
bagateller å regne, med tanke på de enorme endringene, som ligger i deres planer om ny
kryssløsning. Dette blir en enorm trafikkmaskin, med rundkjøring midt i hagen, ja så å si på trappa mi.
Og ikke minst alle lysene inn i stua til enhver tid. Dere kan med enkelhet fatte hvordan dette hadde
vært for dere selv, og her kan dere bare ikke tenke at det hele løser seg med et gjerde, nå ber jeg
dere om å bruke sunn fornuft og omtanke for andre mennesker, fremfor motorisk trangsynt kynisme.
For min del blir det bare verre når jeg på ny presenteres for enda mer ødeleggende planer for
kryssløsningene på Kolberg. Disse fikk jeg presentert av Smidt og Aspen på møtet 12. desember 2017.
Alle fire alternativene vil berøre meg (E001, E002, E002B og E003). Av disse alternative
løsningsforslagene vil E001 være det minst ødeleggende for meg, men også dette vil naturlig nok
være svært merkbart. De resterende er for katastrofale å regne.
Som om ikke dette er nok, blir jeg på Deres møte 23.januar 2018, presentert for nok et fatalt forslag,
som innbefatter at garsjeanlegget i Kirkeveien 53, må vike til fordel for et tunnelutløp.
Og midt oppi dette befinner altså jeg meg. Tenk på hvilken følelse dette er for meg!
Jeg skriver det hele på oppfordring fra Aspen, og også på oppfordring fra en av deres representanter,
som var til stede på Deres siste møte på Teigar Ungdomsskole 23. Januar 2018.

Med vennlig hilsen

Grethe Behrens; Kirkeveien 55. 3121 Nøtterøy

Side

Grethe

1 av 1

Behrens

Fra:
Til:

"Grethe Behrens"
<firmapost@vfk.no>

Sendt:

31. januar 2018 19:38

Legg ved:

<g-semI-b@online.no>

Ny fastlandsforbindelse

fra Nøtterøy

og Tjøme.docx;

Høringsuttalelse

ny

fastlandsforbindelse.docx
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse

Emne:
Hei!
Vedlagt finner dere mine synspunkter vedr. høringsuttalelsen
1).

med tanke på ny fastlandsforbindelse

(vedlegg

Legger i tillegg ved tidligere sendt mail av 24. februar 2017 (vedlegg 2).

Mr

he Behrens

W

AWL/”5'41

o

«WM/”74”

MW

03.02.2018

Vestfold fylkeskommune

Teie, 31.01.2018

Pb 2163
3103 Tønsberg

NY FASTLANDSFORBINDELSEFRA NØTTERØY OG TJØME

Vi blir bedt om å si vår mening om ny fastlandsforbindelse,

og det gjørjeg nå.

Jeg bor i kirkeveien 55, på hjørnet mellom Kirkeveien og Kolbergveien.
Aiternativene

er hengebru fra Ramberg til Smørberg og undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten.

Jeg er sterkt imot brualternativet.

Hvorfor skal jeg tvinges til å kjøre helt til Smørberg for så å kjøre

inn til Tønsberg? Hvor miljøvennlig
Aldeles

er det? Og med all den ødeleggelsen av bomiljøer som dette

alternativet

vil medføre.

alternativet

bru. Nå sist som jeg har lest, mandag 29. Januar i Tønsbergs Blad: "Vi protesterer

forferdelig.

brua". Trond Bakke, velformann

Av avisene

i Munkerekkveien

fremgår

det nesten

vel har kommentar,

på det kraftigste mot bruløsning mellom Ramberg og Smørberg.
boligområdet!

Hus må rives og boligområdet

den trafikkøkningen
"Rikspolitiske

brualternativet

forpliktende

mot

mot

og skriver bl.a. "Vi protesterer

Denne veitrasseen raserer

ødelegges av støy, svevestøv og lokal forurensning

medfører".

Lenger ut i kommentaren

føringer er at ingen nye veiprosjekter

tas med kollektivtrafikk,

daglig protester

skriver Trond Bakke:

skal resultere i økt biltrafikk. Trafikkveksten

sykkel og gange. Dette fremgår klart i den nye regjeringsplattformen,

også for lokalpolitikken.

fra

Trafikkanalysene

viser at Ramberg-Smørberg

skal
og er

er det alternativet

som skaper mest ny trafikk på bekostning av kollektiv, sykkel og gange. Det er ikke bærekraftig og et
klart brudd mot de rikspolitiske føringene".
fangen og ser meningsløsheten

Videre: "Det er vårt håp at politikerne

nå tar fornuften

i trasevalget Ramberg—Smørberg".

På Vear menes det også at bruløsning kan bli en svært stor belastning. Økt trafikk og mye støy.
Prosjektleder Steinar Aspen medgir at folk på Vear har grunn til å være bekymret for trafikkøkningen
på Vear.
Hvordan er det mulig at bruløsningen

Ramberg-Smørberg

alternativ,

ødeleggelsene og de store problemer som oppstår?

når man ser de forferdelige

kanskje slik som det fremkommer

i det hele tatt er kommet opp som et
Er det

i Tønsbergs Blad i dag, 31.01.18, at det er kortest mulig vei til E-18

som gjelder for hvilket alternativ som bør velges. Færder FrPs Bjørn Kåre Sevik skriver at partiet
ønsker

bruløsningen

begrunnelse

av denne

grunn.

for ny fastlandsforbindelse,

Hvis det er slik at kortest
skulle dette

mulig vei til E—18skal være

vært klargjort

helt fra begynnelsen.

kaste blår i øynene på folk når det sies at det arbeides med alternativer.

Det er å

Spill for galleriet.

Undersjøisk tunnel mellom Kaldnes og Korten kommer klart best ut når det gjelder beredskap for
innbyggerne

i Færder

høringsuttalelse.

kommune.

Det er konklusjonen

Den beste løsningen

med tanke

Sør-Øst

på beredskap

Politidistrikt

trekker

og utrykningstid.

i sin
-Vi er av den klare

oppfatning

at tid i form av respons er svært viktig for brukerne også i Færder kommune, heter det

videre i i uttalelsen. (Ja det skulle da bare mangle. Vi i Færder kommune trenger også kort responstid
når det er fare på ferde, ved brann og behov for ambulanse etc). Politiet mener at bru over
Vestfjorden

ikke er noen god løsning for fremtidig

lese iTønsbergs Blad tirsdag 16. Januar 2018.

trafikkavvikling

i Tønsberg regionen. Dette sto å

Torsdag 11. Januar 2018 har Trond Abrahamsen,

brannmann på Nøtterøy, enn så lenge et innlegg:” Velg Korten for øyfolkets sikkerhet. Folket på
øyene bør først og fremst tenke på sin egen sikkerhet og hvordan beredskapen blir høyest hvis
uhellet skal ramme dem. Sykehus med sykebil, politi og SNART BRANNSTASJON BARE lTØNSBERG
(uthevet av meg). Da er Korten et klart førstevalg".
kommune skal ha en like høy beredskapssikkerhet

Det er vel ikke urimelig å kreve at Færder
som Tønsberg. Eller?

Det minnes om at det er øyene som trenger fastlandsforbindelse,

ikke Tønsberg.

Tirsdag 23. Januar ble det holdt et møte på Teigar ungdomsskole.

Det ble forklart om de to

alternativene,
prosjektleder
hadde

og vist video. Helt forferdelig

hvilket giga—/monsterprosjekt

Aspen fortelle at den undersjøiske tunnelløsningen

ikke kunnskap

om dette,

dette skal bli. Og så kunne

så å si ikke lot seg gjennomføre!

visste ikke nok. Hadde ikke vært borti tilsvarende.

24. Januar 2018, står det å lese i Tønsbergs Blad: Fiskeridirektoratet

De

Dagen etter,

den

er bekymret for senketunnel

i

Byfjorden. —Blir store inngrep. ”For å få plassert en senketunnel i Byfjorden, må det graves en grøft i
havbunnen på nærmere 200 meters bredde.

Dette bekymrer Fiskeridirektoratet.

En tunnel vil kunne

få varige negative konsekvenser for ålegress og bløtbunnområder”.
Så hva nå? Siden prosjektleder
bruløsningen

igjen.

Aspen så å si la løsningen om tunnel Kaldnes-Korten død, er det bare

En bru som kan vise seg å være for lav.

seilingshøyde. Veivesenet mener 40 meter er nok.

Farledsnormalen

sier 55 meter

Er det politisk bestemt på forhånd at

bruløsningen SKAL velges?
Nei, det kan ikke, skal ikke være slik. Nå må det tas en vei-pause. "Det eneste fornuftige
time out, se på det såkalte øst-alternativet
Dette

skriver

Lars Egeland i Tønsbergs

nå er å ta en

på nytt, og ikke minst samordne vei-og jernbaneplanene".

Blad fredag

12. Januar 2018. Videre

skriver

han: "Veivesenet

har slått fast at vi ikke har noe køproblem i Tønsberg—regionen. Vi trenger ikke økt veikapasitet,
bare en ny, sikker Nøtterøyforbindelse
kollektivtrafikk,

og aller helst bør vi også få en veiløsning som kan få gjennomgangstrafikk

Tønsberg by. Fylkesmannen har fått stor oppmerksomhet
Smørberg.

men

i tillegg til Kanalbrua. ltillegg bør det legges til rette for bedre

Media ser ut til å ha glemt at det alternativet

om at han foretrekker
fylkesmannen

ut av

bru fra Ramberg til

egentlig foretrakk var en ny

kanalbru ved siden av dagens, med en krysning over Stensarmen til ringveien og tunnelen ut til Kjelle
og E18".
Mandag 15. Januar skriver Tom Olav Madsen i Tønsbergs Blad: ”Fastlandsforbindelse
stormannsgalskap.

Vikarierende

der Ringveikonseptet

motiver bør avvises og prosjektet skaleres ned til et akseptabelt

Blad: "Hva var spørsmålet igjen? Tre hovedoppgaver

MDG i Færder en kommentar

videre bl.a. at flere med overbevisende

i Tønsbergs

som skal løses. Avlaste Kanalbroen. Avlaste

gjennom Tønsberg. Etablere kollektivfelt/sambruksfelt

fastlandsforbindelse

nivå

fremstår som det mest realistiske".

Tirsdag 23. Januar har Randi Hagen Fjellberg, gruppeleder
veinettet

for øyboerne og

argumentasjon

Nøtterøy-Tønsberg."

Hun skriver

slaktet de to gjenstående alternativene

og påpekt parallell kanalbru som beste løsning. Naturvernforbundet

til

i Vestfold

og Jordvern Vestfold Ia i 2017 fram en vurdering av alternativene
Konklusjonen var at alternativet

til Fastlandsforbindelsen.

med en bru parallell med Kanalbrua er den beste løsningen for å

fjerne flaskehalsen samt få positiv klimaeffekt

og redusert skade på miljøet.

også det billigste. Prisen er beregnet til 950 millioner inkludert

Dette alternativet

er

kostnadene ved utvidelse av

Ringveien.

Fredag 26. Januar 2018: Harald Moskvil i MDG: Dette er gammeldags, og mener Bypakke Tønsberg
bygger gårsdagens veisystemer når ny teknologi banker på døra og vil endre reisemåtene våre. Han
er helt enig i at man trenger en ny forbindelse
parallellbru

over Kanalen forbeholdt

av beredskapsmessige

kollektivtrafikk,

gående og syklende.

Lørdag 27. Januar 2018: Ta fram planene om parallellbru.
disse milj¢bevisste

hensyn. Den kan vi lage med

Rolf Jensen fra Vestskogen skriver bl.a.: I

dager er det jo litt merkelig at "noen” mener å ha behov for en firefelts motorvei

fra Kolberg, gjennom Teiehøyden (han mener sikkert Teieskogen) over/under
en pris av 6-8—10mrd.kroner.

fjorden og til Kjelle til

Hans forslag vil være: Ta fram igjen planene om en parallellbru

eksisterende bru, og benytt Ringveien og Frodeåstunnelen

som gjennomfartsåre

til

utenom sentrum.

2. januar skriver Bjørn H. Halvorsen i Tønsbergs Blad: ”Noen bør stoppe galskapen". "Bygg en ny
kanalbru og et kjørefelt ekstra langs Ringveien og bruk de tunnelene vi har".
Omtrent hver eneste dag kommer det innslag om å lage en parallellbru til bestående bru, og bruke
østalternativet.

Og det er etter min mening det eneste som er riktig, både av fornuftshensyn,

miljøhensyn og kostnadshensyn.

Hvorfor skal øyboerne pådyttes en bru vi ikke vil ha, og med høye

bompenger i uoverskuelig fremtid når det ikke er nødvendig.
Så derfor: Bygg ny parallellbru til nåværende Kanalbru.
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Detjeg frem til nå har skrevet, gjelder mitt syn på fastlandsforbindelsen.
i tillegg

har jeg en rekke synspunkter

vedrørende

kryssløsningene

min eiendom. Her har jeg fra tidligere informasjonsmøter
helt konkrete tanker hva angår de alternative
Denne mailen

senderjeg

på ny som vedlegg,

som direkte

berører

sendt fra meg mail, datert 24.02.2017, med

kryssløsningene.
da det for meg ikke virket

hadde kjennskap til, sett eller lest denne, og i allefall
informasjonsmøte

på Kolberg,

som om noen overhode

ikke tatt hensyn til den, da jeg var på nytt

i Sparebank 1's lokaler på Teie, den 12. desember 2017.

Under allmøtet som fant sted på Teigar ungdomsskole onsdag 1. februar 2017, ble det den gang
presentert en rekke kryssløsninger. En av disse ville være sitat Jostein Smidt :" Helt jævlig for din
eiendom!"

sitat slutt.

Ut i fra hans uttalelse den gang, kan enhver med litt omløp, forstå at ingen kan, ønsker eller vil bo
midt i en trafikkmaskin.

Argumentet

om at det allerede er trafikkert

på Kirkeveien fra før av, virker da

for meg, som at dere ser det hele som bagatellmessig, og at det bare er å forsyne seg, og fortsette
ødeleggelsene. Dette er ikke bare ødeleggelser av materiell art, men også for mitt liv. Ingen av dere
er i min situasjon, men dere burde være utstyrt med noe videre gangsyn, og klare å se at dette
ødelegger

mennesker

og muligheter

for fremtidig

salg.

Med økt trafikk i Kolbergveien, altså dagens situasjon, er det allerede skjedd merkbare endringer for
meg. Jeg bruker allerede lang tid på i det hele tatt å komme meg uti Kolbergveien fra inn/utkjørselen. Og videre den relativt lange tiden det tar å komme ut på Kirkeveien. Dette er jo bare for
bagateller å regne, med tanke på de enorme endringene, som liggeri deres planer om ny
kryssløsning. Dette blir en enorm trafikkmaskin,

med rundkjøring

midt i hagen, ja så å si på trappa mi.

Og ikke minst alle lysene inn i stua til enhver tid. Dere kan med enkelhet fatte hvordan dette hadde
vært for dere selv, og her kan dere bare ikke tenke at det hele løser seg med et gjerde, nå ber jeg
dere om å bruke sunn fornuft og omtanke for andre mennesker, fremfor motorisk trangsynt kynisme.
For min del blir det bare verre når jeg på ny presenteres for enda mer ødeleggende planer for
kryssløsningene på Kolberg. Disse fikkjeg
Alle fire alternativene
løsningsforslagene

presentert av Smidt og Aspen på møtet 12. desember 2017.

vil berøre meg (E001, E002, EOOZBog E003). Av disse alternative

vil E001 være det minst ødeleggende for meg, men også dette vil naturlig nok

være svært merkbart.

De resterende er for katastrofale å regne.

Som om ikke dette er nok, blir jeg på Deres møte 23.januar 2018, presentert for nok et fatalt forslag,
som innbefatter

at garsjeanlegget i Kirkeveien 53, må vike til fordel for et tunnelutløp.

Og midt oppi dette befinner altså jeg meg. Tenk på hvilken følelse dette er for meg!
Jeg skriver det hele på oppfordring

fra Aspen, og også på oppfordring

fra en av deres representanter,

som var til stede på Deres siste møte på Teigar Ungdomsskole 23. Januar 2018.

Med vennlig hilsen

Grethe

Behrens;

Kirkeveien

55. 3121 Nøtterøy

Hei!
Skriver i forbindelse
onsdag

1.februar,

med deltakelse
der veiforbindelsen

på allmøtet
mellom

på Teigar Ungdomsskole,

Smidsrødveien

og

Kirkeveien var tema, og der Bekkeveien/Kolberg
var særlig berørte
områder.
Selv bor jeg i Kirkeveien 55, på hjørnet mellom Kolbergveien og
Kirkeveien. Ut av forslagene å lese, vil samtlige forslag, der en rundkjøring
rett utenfor mitt hus, gjøre meg direkte berørt. Så vidtjeg kan se, gjelder
det løsningsforslagene
19300, 19500 og 19700.
Jeg har tidligere blitt fratatt deler av eiendommen, i forbindelse med
utbygging av gang- og sykkelsti, med en minimal erstatning og en merkbar
forringelse av eiendommens verdi. l tillegg harjeg nå den senere tid,
måttet finne meg i at Kolbergveien har blitt en mer trafikkert vei, noe som
tidvis (hovedsakelig i rushtrafikken) resulterer i at jeg har vanskeligheter
med å komme meg både ut og inn av egen oppkjørsel med bil.
Når jeg ser løsningsforslag,
der rundkjøring rett utenfor huset inngår i flere
av deres forslag, blirjeg både skremt, lei meg og sint. Skal jeg nå bo i en
trafikkmaskin,
med konstant strøm av bil-lys og betraktelig øket støy inn i
egen stue?
På mötet på Teigar, henvendte min datter og jeg oss til flere av deres
representanter.
Vi har full forståelse for at de kun er ansatt for å
gjennomføre og videreutvikle en allerede påbegynt prosesss, men vi følte
oss på ingen måte imøtekommet med særlig stor forståelse. Ved et av
tilfellene ble jeg møtt av en ung mann, som bare bekreftet min frustrerte
uttalelse om at en rundkjøring, vil for meg være et fatalt utfall, hvorpå
vedkommende

istemmer,

at «ja, det blir det».

En annen

umiddelbar

uttalelse var at; «det er vel stor trafikk fra Kirkeveien
i dag?» Betyr
sistnevnte
atdet bare er å fortsette
å brøyte seg frem, med den forståelse
at min eiendom,
mitt hus, mine tanker og mitt liv ikke har noen verdi? At

fordi man ikke bor på Rosanes
si hva hver enkelt

beboer

eller i Seileråsen,

og berørte

part måtte

så har det ikke så mye å
mene,

fordi det ikke er av

like stor verdi å imøtekomme disse? Det er i så fall slik det føles for meg,
som en berørt part, og tanken på et fremtidig salg svinner, fordi det er
ingen som vil ha interesse av å bo «midt i trafikken», ei hellerjeg.
Deres forslag har gått sterkt inn på meg, og tar både nattesøvn og tanker.
Hver eneste natt våknerjeg nå med hjertebank og angst for hva som kan
skje. Jeg blir 76 år dette året, og det å bli boende i et stort hus, eri
utgangspunktet
ingen tanke som lar seg gjennomføre, da man med tiden
vil ha behov for en enklere bolig, og da mener jeg ikke å flytte på

”gamlehjem”, men en god, enklere bolig. Hva skal jeg gjøre da, med en
rundkjøring «på trappa» og ingen som vil kjøpe? Å si at det ikke finnes
automatikk i det å innløse eiendom, som kraftig verdiforringes,
er én ting,
men det må finnes unntak, og det må være mulig å vise imøtekommenhet,
sunn fornuft, forståelse og medmenneskelighet.
Det sitter faktisk
mennesker midt oppi alle planer og tanker, og mange av oss kan ikke fatte
og begripe at det å frata andre eiendom, veier så tungt for dere, som det
åpenbart gjør. At livskvaliteten forverres, at folk ligger søvnløse, fordi det
herjer usikkerhet vedrørende trafikkale planer, som innebærer at man på
liv og død skal finne

en veitrassé,

som kan føre bilister

fra Smidsrødveien

til Kirkeveien. l det store og hele er det så enorme og omfattende planer på
en så liten øy, der rushtrafikk i seg selv ikke eksisterer. At det skal finnes
alternativ for Kanalbrua, med tanke på utrykningskjøretøy
er meget
forståelig, men at så enorme ødeleggelser, skal måtte være tungtveiende
argumenter for å få i land så store planer, kan jeg bare ikke forstå. Og
minst av alt klarerjeg å se at det kan være nødvendig å ødelegge så mye
av livskvaliteten til hvert enkelt menneske dette berører, og som ikke har
økonomi til «bare å flytte» når problemer hoper seg opp, og man ikke
tilhører gruppen menn med stor selvtillit/selvfølelse
og høy stemme. For de
blir lyttet til og får det som de vil.
Jeg håper med dette at det kan tas med i betraktning hva den enkelte
måtte tenke, mene, føle og ha behov for, med tanke på å komme
helskinnet ut av denne drøye prosessen dere har igangsatt.
Det er VELDIG

fremtiden.

vanskelig,

Vennligst

slik som det er nå med stor uvisshet

vis anstendighet

Med hilsen
Grethe Behrens
Kirkeveien

55, 3121

Nøtterøy

og hensyn.

om

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Øystein Hovland <oystein@ruhs.no>
31. januar 2018 19:11
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen

Jeg protesterer mot bru Ramberg-Smørberg som ødelegger bomiljøet i store områder på begge sider av
Vestfjorden og anbefaler tunnel Kaldnes-Korten som vil avlaste Kanalbrua best.
Øystein Hovland
Ramberg Terrasse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kjell Grimmer <kjegrimm@online.no>
31. januar 2018 19:00
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Brualternativet Ramberg-Smørberg
ødelegger bomiljøene på begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning.
Dessuten vil en bro ha negativ innvirkning på fugletrekket langs Vestfjorden.
Mvh
Kjell Grimmer
Ramberg Terrasse 21
3128 Nøtterøy

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arne Wilhelm Andersen <wilhelan@online.no>
31. januar 2018 18:35
VFK-FADM-FIRMAPOST
ny fastlandsforbindelse for nøtterøy og tjøme

Hei
Hvis det skal bli kollektivfelt på kanalbroen vil den miste en del av kapasiteten sin.
Det er en gammel bro som det også kan bli feil på.
Da mener jeg det blir lettere å kjøre kaldnes –korten. Det er også den veien som vil ta mest
trafikk i døgnet til tønsberg
Alternativet blir å kjøre ramberg,smørberg,jarlsberg til tønsberg hvis det blir liten kapasitet
på kanalbroen.
Mvh
Arne Wilhelm Andersen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Reidar Vestby <reidarvestby@hotmail.com>
1. februar 2018 09:04
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen.

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.
MVH. Reidar Vestby
Grågåsveien 19
3142 Vestskogen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Nicolai-th Grøterud <nicolai.theodor@gmail.com>
1. februar 2018 09:53
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelse

Hørings forslaget mellom de to fastlandsforbindelsene.
Avisa og store deler av informasjoner er hengt seg opp i synke tunnel.
Vel det være like godt som bru så lenge det er med gang og sykkelsti.
Men ut i fra de faktaene som er lagt fram så kommer tunnel til å bli et dyrt alternativ. Med det
faktum at man ikke kan fin kalkulere risiko ved mudring av forurenset sjøbunn. Samt at
arkeologene skal ha sin del av kaka.
Ved tunell er det ikke tenkt så mye på miljøet når denne blir bygd.
For massene som blir gravd opp.
Er tunge. En laste bil kan frakte 10 m3 men med muder masser blir den mellom 4 til 5m3 på
grunn av maks total vekt på lastebil.
Dette er også masser vi ikke får brukt. Samt at de må mellom lagres for at arkeologene skal
kunne sikte i mellom de.
Så nye venning med å laste opp igjen for å kjøre de til langøya for sikker deponering. Så lenge
de har plass.
Så da har lastebilen hatt samme last på to ganger og ikke fått brukt det til noe nyttig.
Så ved senketunnel blir det altså ikke mye gjennbrukts masser.
Ved bru alternativet.
Som kom det fram at det var ustabil grunn. Vel dette er noe vi kan løse. Vi har kalk
stabilisering.
Og kjerne bor som kan bore seg til fjell og så støpes og armeres. Tilsvarende farris brua.
Når det kommer til tunnel. Så er det regnet ut hvor mye fjellmasser man får.
Fjell er en gangbar masse. Som har mye gjenbrukts egenskaper i seg.
Denne kan knuses på plassen og brukes til vei/gang og sykkel sti.
Og dersom det ikke er aktuelt kan den selges til de som skal bygge boliger. Eller pukkverk.
Og ved og selge det til pukkverket er det heller ikke lange transport veien. Så dermed bruker
ikke lastebilene så mye drivstoff og rekker flere turer om dagen.
Enn ved å kjøre til langøya. Og rekke maks 2 turer om dagen.
Samt at hoggsnesbakken vil endelig bli trafikk alvastet. For denne bakken er ikke mye
skolevennelig å sende barna ut på. For ved møte med bil og lastebil spiser kjøretøy bredden
opp det feltet som er tiltenkt at man skal gå på. Og havner der med i blind sona. Med ingen
vei å hoppe unna fra.
Der med velger jeg å kjøre barna til skolen. Bare at for å komme ut på må jeg kjøre mot
meny. Snu der og så kjøre ut på igjen og så opp bakke på grunn av trafikk mengden lar det seg
ikke å krysse vei stripa når man skal utpå.
Med bru så vil man få en gang og sykkelsti med utsikt.
Dette vil gangne for fugle reservatet. Som har et web kamera i våt området.
Og med begrenset sikt fra utsikts tårnene.

Men fra brua vil man kunne få et fugle perspektiv av området og bli ettertrakter for de som vil
se fugel i fredet område. Og for skole klasser på utflugt. For å lære om forskjellige. Fugler.
Miljø perspektivet rundt sykkling vil ende opp med at ved bru får vi en god sykkel runde de
som er studenter og skal til færder fra vear kan sykkle. Og de som vil ha trim og en ordetlig
runde får det ved å kunne sykkle på sem linja og over brua forbi kalnes og over gamle brua.
For denne vil jo være i drift mange år til.
Og for de familene som vil til badeland får da muligheten til å gå eller sykkle over brua til
denne fra vear. Isteden for at vi skal stampe i kø ved froåstunellen.
Sems linja vil også få bedre kapasitet.
Og bedre trafikk avvikling en det vi har i dag.
For på morran og endt arbeidstid.
Er det nærmest stille stående kø fra frodås til sem. Og melsomvik.
Og det samme går den andre veien også.
Dette har resultert til at man ser i økende grad at køen beveger seg ut på E18 og lager stille
stående kø på rampene her. At det ikke har smelt her ennda er bare et tidspørsmål.
Det kan virke ut som det er veldig mye her for bru alternativet.
Men det har også noe med at det ikke er så mange gode langsiktige løsninger med senke
tunnel.
Handel standen er veldig for å ha senke tunnel. Med trafikken inn til sentrum går jo ikke i den
for det. For nedre langgate skal bli stengt. Og det blir færre parkerings plasser i byen. Samt at
buttikkene flytter ut på kilen. Til det nye senteret.
Dermed vil trafikken dit forsette å gå over kanal brua. I steden for å kjøre omvei for å komme
dit.
Veinett mot melsomvik trengs også bygges ut og da får man første skritt i mot det når det blir
tunell i bjellandåsen og bru.

Min stemme går altså for bru over fra vear til nøtterøy
Nicolai grøterud
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Siv Raade <Siv.Raade@faerder.kommune.no>
1. februar 2018 10:07
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse

«Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Brualternativet Ramberg-Smørberg ødelegger bomiljøene på
begge sider av fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning.»Sendt fra min iPhone
Sendt fra min iPhone
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Tor Nordve <nordve@online.no>
1. februar 2018 11:50
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune

Jeg er ikke interessert i å få en "bygate H6 vei", med maks fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og, men vil ha en
"motorvei H7" direkte fra Borgheim til E 18 ved Ramsum som kan kjøres på mellom 3 og 4 minutter.
Jeg vil ikke frivillig være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare Tønsberg
har interesse av.
Hilsen
Tor Nordve
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Leif-Trygve Fjeld <leiftrygve@icloud.com>
1. februar 2018 12:49
VFK-FADM-FIRMAPOST
Kristina Agustin
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Til Vestfold Fylkeskommune 01.02.18
Merk. Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.
Fra Maria Kristina C. Agustin og Leif-Trygve Fjeld
Stalsbergveien 55
3128 Nøtterøy
Vi Ønsker korridor 2 undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten.
Vi er bekymret for støy og støv problemer og de negative følger det medfører å bo rett ved en
hovedvei/tunnelåpning.
Følger som korridor 1 vill få for oss.
I dag bor vi i et veldig rolig boligområde med lite støy og trafikk.
En hovedvei rett igjennom dette området vil få store konsekvenser for bomiljøet for mange
mennesker.
Vi mener at korridor 1 vill berøre mange flere mennesker og boliger en hva korridor 2 vill
gjøre.
Mvh
Maria Kristina C. Agustin og Leif-Trygve Fjeld
tlf 45090108
e-post leiftrygve@icloud.com
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Karin Lien <karin.lien@live.no>
1. februar 2018 15:22
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen

Jeg ønsker alternativet Kaldnes - Korten i tunnell. Dette er etter min mening den av
alternativene, som er den mest hensiktsmessige fastlandsforbindelsen for øyboerne, - og
den løsningen som avlaster Kanalbroa mest.
Vennlig hilsen
Karin Lien
Ramberg Terrasse 42
3128 Nøtterøy
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Cathrine Nansdal Breivik <cathrine.nansdal.breivik@gmail.com>
1. februar 2018 22:30
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.
Vi på øyene vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, men vil
ha en Motorvei H7 direkte til E18.
Vi på øyene vil ha Vestfjordforbindelsen utredet og bygd. Vi er ikke interessert i å få en bygate H6 vei, men vil
ha en Motorvei H7 direkte til E18.
Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare Tønsberg har
interesse av.
Cathrine Breivik,
Føynland
Sendt fra min iPhone
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Astrid Evju <astevju@online.no>
1. februar 2018 20:58
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

«Hva var spørsmålet igjen?» Jfr Randi Hagen Fjellberg
Dette synes jeg er et veldig godt spørsmål.
For er virkelig svaret : Bru eller tunnel?
1. Rushtrafikk i Tønsberg er et svært lite problem.
2. Det finnes god dokumentasjon på at bedre veier bidrar til økt biltrafikk. Det er stikk i strid
med klimamålsettingen der målet er å holde biltrafikken på dagens nivå eller helst lavere.
Tenk å bruke flere milliarder kroner på noe som er å gå baklengs inn i framtida!
Å mene at vi må fortsette å bygge veier og tenke slik som vi har gjort de siste 50 årene?
Tenk om vi hadde våget å tenke utenfor oppgåtte og vedtatte sannheter. Tenk hva vi kunne fått til
hvis vi brukte disse milliardene på kollektivtrafikk og tilrettelegging for myke trafikanter!
Da kunne Tønsberg bli en by som andre kunne se til og lære av, som kunne være en inspirasjon for
byutvikling!
Biltrafikk dreper bymiljøet. Selv om alle biler i framtida går på elektrisitet, så er bilen svært
plasskrevende, og fortsatt forurensende med tanke på produksjon og veislitasje.
Bilen er et gode og mange trenger fortsatt bil, men de fleste har et stort utviklingspotensiale for å
bruke bilen mindre.
Det er som vi har glemt hvordan det mest naturlige framkomstmiddel fungerer, nemlig bena
Nå vi er fulle av ovasjoner når noen har gått eller syklet til jobben! Selv om det er dette som er
normalt og naturlig, - ikke å sette seg inn i bilen og la den forfytte oss fra dør til dør!
Jeg ønsker lykke til med å finne et bedre svar på spørsmålet enn bru eller tunnel!
Med vennlig hilsen
Astrid Evju
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Henning <hteriksen@maxxol.no>
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VFK-FADM-FIRMAPOST
hteriksen@maxxol.no; monerik@online.no
Høringsuttalelse

Nei til bru over Vestfjorden
Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Brualternativet Ramberg-Smørberg vil
rasere bomiljøene på begge sider av fjorden. Stor trafikkøkning, støy og forurensing er bare
noen av problemene. Rasering av folks privatøkonomi pga sannsynlig prisfall på mange
nærliggende eiendommer til rundkjøring i Munkerekka er også en uakseptabel bivirkning av
en bruløsning. Bru vil også i vesentlig mindre grad enn tunnel løse trafikkproblemene for
kanalbrua.
Vestfjorden er også en viktig trekkrute for fugl som vil kunne få problemer med å navigere til
ramsar området med høy bru.
Mvh
Henning Tveten Eriksen
Daglig leder
Maxxol Norge AS
www.maxxol.no
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Mona Eriksen <monerik@online.no>
1. februar 2018 19:28
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse

Jeg anbefaler Kaldnes - Korten i tunnel. Bru Ramberg - Smørberg ødelegger bomiljøene på begge sider av
fjorden med trafikkøkning, støy og forurensing og jeg vil bli en veldig nær nabo til rundkjøringen.
Mvh
Mona L Eriksen
Munkerekkvn 28
Sendt fra min iPhone
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Magnus Bakken <magnuba2@online.no>
1. februar 2018 19:19
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttallelse ny vei til Nøtterøy og Tjøme

Hør på befolkningen på øyene!
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, yrafikkhu,per
yundkjøringer 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.
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.
Hilsen Magnus Bakken
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jan Henrik Hvale <jan.henrik.hvale@sf-nett.no>
1. februar 2018 18:56
fmvepost@fylkesmannen.no; VFK-FADM-FIRMAPOST
Tunnel for fastlandsforbindelsen

Fylkesmannen i Vestfold
Vestfold Fylkeskommune
Jeg stemmer for at veivalget skal bli tunnel under byfjorden.
Dette vil spare mange privateiendommer på begge sider av Vestfjorden.
Hilsen
Jan Henrik Hvale
Nøtterøy
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Henrik Natvig <henrik.natvig@psykologi.uio.no>
1. februar 2018 18:54
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Bru er alt for skjemmende i landskapsbildet og det
vil medføre vesentlig støy- og annen forurensing for oss som bor på begge sider av fjorden. Dessuten
avlastes Kanalbrua vesentlig bedre i følge prognosene med tunnelen Kaldnes-Korten.
Tunnelforbindelse ser framtidsrettet og stilig ut, og vil etter min mening gi en opplevelse av positiv
byfornyelse for hele Kaldnes-Vear-Tønsberg området. Vi bor midt i mellom alternativene og føler at
bomiljøet blir sterkt ødelagt med en bruløsning, mens en tunnel bare kjennes positivt for bomiljøet
her.
Mvh
Henrik Natvig
Stalsbergveien 13
3128 Nøtterøy
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Gretha Schibbye <gs@byggmesterforbundet.no>
1. februar 2018 18:51
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen

Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Bru er meget skjemmende i
landskapsbilder og vil ødelegge for bomiljøene på begge sider av fjorden med trafikkøkning,
støy og forurensning.
Mvh
Gretha Schibbye
Stalsbergveien 13
3128 Nøtterøy
Sendt fra min iPad
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Arvid Gyth-Dehli <arvidgde@gmail.com>
1. februar 2018 18:42
VFK-FADM-FIRMAPOST
Veipakke Tønsberg.

Veipakke Tønsberg
eller ny vei til Færder kommune.
Vi står i dag ovenfor 2 meget kompliserte valg. 2 kompliserte valg som
har fremkommet ved at fremtredende politikere har hatt alt for stor
innflytelse på de vurderinger som Statens vegvesen har vært nødt til å ta.
Fylkesmann og Politi har forskjellige meninger. Vear mobiliserer for å
stoppe bru til Smørberg og mange har tatt til orde for at disse planene
er rene galskap.
Sterke krefter i Færder kommune har tatt til orde, i mange år, for en
rimeligere løsning som vil kunne ta bort trafikktoppene i rush
periodene. Dette er en løsning som enkelte politikere ikke en gang vil
ha vurdert.
Har virkelig Færder kommune behov for slike gigantiske veiløsninger for
å få en ny fastlandsforbindelse. Her snakker vi om kostnader i
milliardklassen og fortsatt er det ingen som engang tør gjette på hva
sluttsummen kan bli.
Behovet for Færder kommune er en ny fastlandsforbindelse som gir oss et
alternativ hvis Kanalbrua skulle svikte. Tønsberg ønsker redusert
trafikk gjennom Tønsberg, men trafikken må ikke ledes så langt bort at
en kan risikere handelslekkasje.
Når valget nå står mellom Smørberg og Korten så er svaret ganske
enkelt: NEI takk - ingen av delene.
Begge disse alternativene vi ha store inngrep både på natur og i
boligområder på Nøtterøy. Videre vil all trafikk bli fullstendig lammet
i hele anleggsperioden. Det gjelder bygging av rundkjøring på
Smidsrødveien - rundkjøring og tunnelinnslag på Kolberg og ikke minst
når hele rundkjøringen på Korten må bygges om til 2 plans rundkjøring
for å kunne håndtere den trafikken som vil komme her.
Bru til Smørberg vil gjøre så det kun er trafikken som ikke har noe å
gjøre i Tønsberg som vil bruke. Denne trafikken kunne ha kjørt på en
annen og langt rimeligere vei og bru.
Når det gjelder synketunnel til Korten er dette et veiprosjekt som er så
usikkert og kostbart at det må være galskap å starte på dette. Det blir
heller ingen varig og trygg ny fastlandsforbindelse med de usikkerheter
og farer det er med en undersjøisk tunnel som skal ligge å "flyte" på en
masse som ingen kjenner konsistensen av. Jeg er 100% sikker på at den
tunnelen komme IKKE jeg til å kjøre igjennom. Da står jeg heller i kø
igjennom Tønsberg den tiden det tar.
Min krystallklare mening er at Samferdselsdepartementet må på banen å be
om at andre og mindre gigantiske løsninger velges til kostnader som ikke
overskrider en hver sunn fornuft.
Jeg er derfor av den mening at tiden ikke er inne for noen av disse
prosjektene.
Her må det finnes bedre og rimeligere løsninger og vil be om at
løsningen ny kanalbru - utvidet vei til Kilen og en robust rundkjøring i
2 plan med avkjøring til Frodeåstunnelen vurderes på nytt.
Det vil gi det som innbyggerne i Færder kommune ber om:
En ny fastlandsforbindelse av sikkerhetsmessige årsaker.
Føynland 1. februar 2018
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Rune Flo <runeflo@gmail.com>
1. februar 2018 17:29
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen

Hei,
Jeg anbefaler på det sterkeste alternativet Kaldnes - Korten i tunnel. Det er helt uforståelig for meg at det
vurderes bruløsninger med de konsekvenser det medfører.
Det er ingen tvil om at det vil bli en enorm økning i trafikk, støy og forurensning som vil gjøre det nærmest
ubeboelig for alle oss som holder til her. I mitt tilfelle Rambergåsen, men samme er tilfellet på andre siden av
fjorden.
I tillegg vil også dyrelivet påvirkes i like stor grad. Jeg tilbringer mye tid i skogen her og kan dokumetere at det
er et livlig dyreliv med mye rådyr og fugl samt rev og mår. Det er hundrevis av fugl som har fast tilholdssted i
skogen ned mot vestfjorden.
Hilsen
Rune
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Solvei Arheim <solvei@arheimtransport.no>
1. februar 2018 18:09
VFK-FADM-FIRMAPOST
Vei for Nøtterøy og Tjøme

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.
Tekst; 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,
yrafikkhu,per yundkjøringer 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.
Mvh Rut Solvei Arheim
Jeg har flere ganger skrevet at Vestfjordforbindelsen er 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. Pris ca.
halvparten av Tønsberg by pakke.
By pakke Tønsberg, trase nr. 11500 og 16730 er H6 firefelts bygate på vel 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 s
om 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.
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Bjorn Bro Sorensen <bjornbrosorensen@gmail.com>
2. februar 2018 09:22
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse vedrørende ny fastlandsforbindelse

Hei
Jeg anbefaler alternativet Kaldnes-Korten via tunnel, da dette vil avlaste eksisterende
Kanalbro best.
Takk.
Vennlig hilsen
Bjørn Bro Sørensen
Ravnveien 3
3128 Nøtterøy

Vestfold Fylkekommune
3103 Tønsberg

Irene Moskvil
Liaveien 5a
3173 Vear

Vear 2.februar 2018

Høringsuttalelse angående konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og
Tjøme

Jeg viser til innbyggermøtet på Vear 25.januar 2018 der utbedring av veiene på Vear ble et viktig
tema. Jeg ble oppfordret til å presisere forslaget om å unngå å legge trafikken opp Bekkeveien og inn
på eksisterende 303.
I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel
på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane, er trafikken som nå går opp
Hogsnesbakken foreslått flyttet til ny vei i traseen der Bekkeveien nå komme opp fra Rakkevik.
Dette innebærer en, etter veivesenets informasjon, en tidobling av trafikken inn i et allerede etablert
boligområde. Dette vil gi mer trafikk lenger inn på Vear, som vil påvirker enda flere innbyggere en
dagens Hogsnesbakke. Trafikken skal etter planene deretter ledes sørover inn på dagens 303, som
allerede er en tungt belastet vei, med blant annet mye, og stadig mer trafikk og tungstransport til
Brunstad. Gangveien langs 303 er mange barns skolevei, det ligger kirke, barnehage, skole, idrettslag
og ungdomsklubben «Låven» tett inntil veien. Skolen er også nå nærskole for elevene fra Hogsnes og
Bjelland og fra 2018, også for ungdomsskoleelevene på Sem. Det innebærer enda flere skolebarn
langs veien.
Det ble på møtet flere ganger påpekt viktigheten av å gjennomføre tidligere planer om å legge 303 i
en ny trase vest for Vears bebyggelse. Det er også tidligere lagt planer om tunell for å avlaste
Hogsnesbakken slik den er dag.
Forslaget som ble fremmet på innbyggermøtet var at rundkjøringen som i alternativ 11 500 er lagt
ved Mæle gartneri flyttes vestover og legges inne i tunellen. Avkjøring for/til 303 lages som tunnel
sørover i hensiktsmessig stigning <5% ( i hht eksisterende plan om tunell i Hogsnesåsen). Ny trase (i
hht eksisterende planer) for 303 vil så komme i dagen vest, evt sørvest for Vear, med avkjøring inn til
gamle (nåværende 303). Dette vil lede all gjennomgangstrafikk utenom Vear sentrum og gi et bedret
bomiljø uten økende trafikkmengde.
Økonomisk ramme for utbedring av og bygging av veier utenom Vear sentrum, bør være avgjørende
om alternativ 11 500 kan gjennomføres og bevilgninger legges inn i det endelige forslaget før det
stemmes om. Dette gjelder å unngå en ytterligere forringelse av et allerede trafikkbelastet nærmiljø.
Mvh Irene Moskvil

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

lars saurdal <lesaurdal@hotmail.com>
2. februar 2018 10:22
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny Fastlandsforbindelse / Tønsberg pakke.

Jeg har fulgt med i denne prosessen i lengre tid og som Færder innbygger er jeg
IKKE ENIG i de to forslag som nå ligger på bordet.
Grunnen til det er følgene:
De to forslagene til fastlandsforbindelse tar store arealer på Nøtterøy.
En rekke eiendommer (boliger) må fjernes.
De blir ettersom jeg har forstått veldig kostbare (høy bompenge avgift i uoverskuelig tid).
Fastlandsforbindelsen skal være en rask veiforbindelse for Færders innbyggere, den skal
anlegges sentralt på Nøtterøy og vestover til E-18.
Jeg mener at:
SVV bør utrede ringveien/øst forbindelsen ut fra Tønsberg(Frodeås tunnelen med 4-felt er jo
klar)Dette vil avhjelpe trafikken i bykjernen.
SVV må utrede Fastlandsforbindelsen fra Nøtterøy (Borgheim) til E-18, dette er et innbygger
krav.
Færder innbyggere har en vel fungerene vei inn til Tønsberg i dag, utfordringen er den
enorme utbyggingen som Tønsberg kommune har satt i gang på Kaldnes og som skaper
trafikk problemer ved kanalbrua.
Dette må Tønsberg kommune rydde opp i, det er det ikke Færders innbyggere som skal
betale.
Mvh Lars E. Saurdal.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

ingermettebiong@gmail.com
2. februar 2018 14:04
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Øverst på ønskelisten står bro Borgheim-Stokke! Men i valget mellom "pest eller kolera" må det bli bro
Ramberg-Smørberg.
Mvh.
Inger-Mette Biong og Niels Ivar Yssen på Nøtterøy!
Sendt fra min iPad

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

OlePetter Nyhaug <onyhaug@online.no>
2. februar 2018 15:12
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse fastlandsforbindelsen

Bro høres ikke bra ut. Den vil jo ødelegge skipsleden om den ikke blir 40m høy. Da blir
det en skjemmende ting.
Tunnelalternativ fra Kaldnes til Korten høres mye bedre ut.
Hilsen
Ole Petter Nyhaug
Munkholmvn.6
3142 Vestskogen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

jan-erik <janborge@online.no>
2. februar 2018 14:17
VFK-FADM-FIRMAPOST
Hengebro til Smørberg

Ønsker med dette og gi min stemme til bro over Vestfjorden da dette er mest bruker vennlig
For vår familie.
Mvh
Jan-erik Borge

Sendt fra E-post for Windows 10
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Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
3103 TØNSBERG
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Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, uttalelse fra privatperson Gaute
Nordbotten
1.
Generelt
Vestfold fylkeskommune ber om uttalelse til forslag til kommunedelplan. Det vises til
https://bypakketonsbergregionen.no/hva-er-en-planprosess/planer-paa-hoering/ og møter i
januar 2018.
Jeg vil gjøre oppmerksom på at jeg uttaler meg som privatperson det vil si som bilist,
syklende, gående, buss- og togpassasjer og som padlende i Tønsbergfjorden.
2.
Dimensjoneringsklasse
2.1 Feil valg av dimensjoneringsklasse for vegen
I kapittel 1 i forslaget til kommunedelplan går det fram at Samferdselsdepartementet har
besluttet at et ringvegkonsept skal legges til grunn for den videre planlegging. I Statens
vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming
(http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker) står det følgende under
dimensjoneringsklasse H7:
«Dimensjoneringsklasse H7 skal benyttes for nasjonale hovedveger
og øvrige hovedveger hvor arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at
fartsgrensen ikke kan settes til mer enn 80 km/t. Det kan være innfartsveg til en by,
lenke i et ringvegsystem eller forbindelsesveg mellom byer.»
Ettersom departementet har besluttet at ringvegkonsept skal legges til grunn, må det antas at
det er dimensjoneringsklasse H7 departementet har tenkt seg. I punkt 4.5.1 i forslaget til
kommunedelplan er dimensjoneringklasse H6 lagt til grunn. Planen oppfyller således ikke
Samferdselsdepartementets beslutning. For begge alternativene ville det vært riktig med
dimensjoneringsklasse H7 da det handler om en lenke i et ringvegsystem.
I Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming står det følgende under
dimensjoneringsklasse H6:
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«Dimensjoneringsklasse H6 skal benyttes for nasjonale hovedveger og øvrige
hovedveger hvor arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at fartsgrensen settes
til 60 km/t. Det kan være innfartsveg til by eller tettsted, som danner en
overgangsstrekning mellom spredt bebyggelse og et område med gatestruktur.
Dimensjoneringsklasse H6 vil være typisk for en veg slik som fylkesveg 308 Nøtterøyveien er
i dag. Nøtterøyveien er innfartsveg til Tønsberg og danner en overgangsstrekning mellom
spredt bebyggelse på Nøtterøy og gatestrukturen i Tønsberg. Vegklasse H6 er ikke egnet for
en veg som skal lede gjennomgangstrafikken utenfor Tønsberg.
Med bakgrunn i ovenstående er det valgt feil dimensjoneringsklasse i kommunedelplanen. I
henhold til håndbok N100 Veg- og gateutforming må dimensjoneringsklasse H7 legges til
grunn i den videre planleggingen.
Vegnormaler, som håndbok N100 Veg- og gateutforming, gjelder for all offentlig veg.
2.2 Avstand mellom kryss
Det er, spesielt på Vear og Korten, lagt opp til langt tettere med kryss enn kravet i håndbok
N100 Veg- og gateutforming. Trafikk må derfor samles opp utenfor hovedvegen slik at antall
kryss begrenses. Dette gjelder både for vegklasse H6 og H7.
2.3 Attraktivitet for en veg utenfor tettbebyggelse
Veger med god standard der det kan holdes en høy gjennomsnittsfart, viser seg å være svært
attraktive for bilistene. Eksempler på dette er E18 gjennom Vestfold, riksveg 19 Kirkebakken
– E18 og E134 Drammen – Mjøndalen. Alle disse vegene har avlastet øvrig vegnett i en langt
større grad enn det som var forutsatt. Vegene har høy fartsgrense, er uten fartsreduserende
kryss og har god sikkerhet. Riksveg 23 mellom E6 ved Vassum og E18 ved Lier er i motsatt
ende av skalaen. Denne vegen er ikke attraktiv da det er for mange fartsreduserende kryss,
strekninger med lav fartsgrense og manglende midtdeler. Selv kjører jeg alltid via Oslo
framfor å velge riksveg 23.
Det burde vært en målsetning for nytt vegsystem i Tønsberg å få all biltrafikk som ikke har
noe i sentrum å gjøre over på den nye vegen. Vegen bør derfor være så attraktiv som mulig.
De to forslagene som nå er til høring er langt fra attraktive nok, heller tvert i mot. Så lav
fartsgrense som 60 km/h og tett med fartsreduserende kryss, gjør ikke vegen attraktiv. Det blir
sannsynligvis hipp som happ om man velger den nye vegen eller fortsetter å kjøre gjennom
Tønsberg i de fleste av døgnets timer, og det blir derfor stor mulighet for at bilistene velger
vegen gjennom Tønsberg likevel. Prosjektert vil da være lite vellykket.
Trafikk fra fylkesveg 308 Kirkeveien og fylkesveg 309 Smidsrødveien må ledes naturlig inn
på ny veg. Det må velges krysstyper som medfører at bilisten helst ikke vil ta av fra vegen,
men fortsette rett fram inn på ny veg. Slik det er foreslått nå, vil kryssene ved Kolberg og ved
Bekkevegen gjøre det naturlig å fortsette mot Tønsberg på eksisterende veg. Ved åpning av
E18 i nordre Vestfold i 2001 var det stor frykt for mer trafikk på fylkesveg 32 og 35. Det
skjedde ikke. Sannsynligvis var det for stor motstand blant bilistene til å ta av fra motorvegen
i Islandkrysset. Fristelsen til å fortsette ble for stor selv om man visste at den strekningen man
valgte var lengre.
Samme prinsipp må velges i kryss med fylkesveg 428 Ramdalveien. Det må være fristende å
kjøre inn på ny veg, men ikke fristende å ta av med hensikt å ta en «snarveg» via fylkesveg
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428 Munkerekkveien til for eksempel Vestskogen. Kanskje bør ikke svingebevegelsen tillates
i det hele tatt?
Sandefjord kommune er redd for mer trafikk på fylkesveg 303 mot Melsomvik og Stokke
dersom Hengebrualternativet velges. Dette kan løses ved kun å ha ramper til og fra nordvest i
krysset rett vest for brua. Alternativt kan regulert tunnel i Hogsnesbakken bygges istedenfor
tilkoblingsvegen til rundkjøringen på Vear.
For trafikk fra E18 via fylkesveg 300 bør det gjøres likeverdig om man skal kjøre inn mot
Tønsberg eller til ny fastlandsforbindelse mot Færder kommune.
Dette er også vektige argumenter for å velge dimensjoneringsklasse H7. Det bør ikke være
veldig fordyrende eller komplisert å få til dette da det i nærheten av kryssene enten er tunneler
(der sekundærvegen kan krysse over) eller planskilt kryssing for gående og syklende (som
også kan gis plass til sekundærveg).
Gående, syklende og busspassasjer vil ha store fordeler om flest mulig biler flyttes fra dagens
vegnett. Dette utdypes i punkt 3.2.
3.
Gående og syklende
3.1 Gang- og sykkelveg langs veg med dimensjoneringsklasse H6 eller H7
I Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming framgår det tydelig at det ikke skal
bygges gang- og sykkelveg langs veger med dimensjoneringsklasse H6: «Gående og syklende
skal ha et tilbud. Dette bør løses via lokalt vegnett.» Innledningsvis i håndboka står det at
«bør» skal tolkes som et krav. Teksten skal derfor leses på vanlig norsk som: «Gående og
syklende skal ha et tilbud. Dette skal løses via lokalt vegnett.» Det skal således ikke bygges
gang- og sykkelveg langs den nye vegen noe kommunedelplanen feilaktig har lagt opp til på
flere strekninger. For vegklasse H7 er det tilsvarende krav. Hengebrua kan dessuten gis en
større stigning (normalen godtar 6 %) dersom gang – og sykkelvegen droppes.
Seglingshøyden kan da økes.
Dett er også lagt opp til en svært høy dimensjonerende trafikkmengde med gående og
syklende på hengebrualternativet. Det er vanskelig å se at det er realistisk med 1500 syklende
per time selv om vi lykkes ekstremt bra med å få flere over på sykkel. Samme løsning som for
senketunnelen bør legges til grunn (ny gangbru over kanalen istedenfor gang- og sykkelveg
langs hengebrua).
3.2 Dagens gang- og sykkelveger
Dagens gang- og sykkelveger følger stort sett hovedvegene. Det oppfatter jeg som uheldig.
Det er svært mye støy på gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 308
Nøtterøyveien/Kirkeveien og ikke spesielt trivelig å gå eller sykle der. Dessuten er alle
krysningspunktene med andre veger potensielt farlige. Dersom vi får til en ordentlig
avlastning som omtalt i punkt 2.3, vil forholdene bli bedre. Som gående- og syklende ønsker
jeg ikke traséer langs nye høytrafikkerte veger. Dette er også i henhold til håndbok N100 Vegog gateutforming, se punkt 3.1.
Dagens gang- og sykkelveger på Nøtterøy har tidvis og alt for ofte svært ujevnt dekke selv om
slitelaget på langsgående fylkesveg er utmerket. Jeg vil derfor oppfordre til at når man
kommer så langt som til detaljplanlegging og bygging, sørger for jevne slitelag på gang- og
sykkelvegene og at det ikke graves etter at slitelaget er lagt. I tillegg til dette så oppfordrer
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dagens vinterdrift til å kjøre bil framfor å benytte gang- og sykkelvegene. Det er således lite
attraktivt å sykle eller gå på Nøtterøy i dag.
Dagens kryssing av kanalen med gang- og sykkelvegbru har får dårlig kapasitet i høytrafikk.
Det blir kø. Uansett alternativ bør det bygges en ny bru for gående og syklende over kanalen
ettersom det planlegges for flere gående og syklende. Dette er langt mer velanvendte penger
enn gang- og sykkelveg over hengebrua. Ny gang- og sykkelvegbru må ha langt bedre
kapasitet enn dagens.
4.
Hengebru virker unødvendig
Det er foreslått hengebru til Smørberg uten at andre faste brutyper er diskutert. Dette virker
som dårlig håndverk. Stålkassebru med variabel kassehøyde, fritt frambyggbru eller
skråstagbru bør også vurderes. Dette er sannsynligvis billigere løsninger som også er langt
billigere å vedlikeholde. Ifølge eksperter på bruvedlikehold jeg har vært i kontakt med, er
hengebruer dobbelt så dyre å vedlikeholde som andre bruer. Selv om det er påpekt dårlige
grunnforhold, er det kun beskjedne dybder i fjorden der brustedet vil komme (under 15 m). En
peleløsning vil således kunne gjennomføres uten at det blir veldig utfordrende. Faste bruer er
langt mindre følsomme for mindre deformasjoner enn en bevegelig bru.
Det kan spekuleres i om valg av hengebru, med svært bred gang og sykkelveg, er gjort for å
øke prisen mest mulig for dette alternativet og dermed få to litt mer likeverdige alternativer
prismessig.
5.
Hogsnesbakken
Uten at jeg klarer å få det helt med meg, virker det som om utfordringene i Hogsnesbakken
løses med brualternativet mens det ikke gjør det i tunnelalternativet. Jeg tillater meg derfor å
spekulere i om dette er et ytterligere grep for å få to litt mer likeverdige alternativer
prismessig.
6.
Kryss ved Ramdal nord (Hengebrualternativet)
Dagsone ved Ramdal nord er ikke bra. Her er foreslått en forholdsvis kort dagsone nærmest
midt i et boligfelt. Boligene ligger dessuten høyere enn vegen noe som gjør det vanskeligere å
støydempe. Det bør bygges lokk over vegen mellom de to tunnelene slik at det blir en tunnel
og ingen dagsone. Det vises også til kommentarer til kryssløsningen i punkt 2.3.
7.
Spuntløsning og kajakkpadling
Som ivrig kajakkpadler i Tønsbergfjorden vår, sommer og høst, må jeg si at jeg er svært
skeptisk til spuntløsningene i senketunnelen. Av sikkerhetsmessige årsaker vil man padle
nære land både for å kunne komme seg til land dersom man skulle velte, og for å unngå å bli
påkjørt av båter.
Spuntløsningene vil bli en formidabel barriere for kajakkpadlere. Det er sikkert greit å padle
langs spunten, men å passere utenfor vil være med livet som innsats. Noen førere av
hurtiggående båter vil sikkert gå svært nære ytterkanten på spunten, og det vil være dårlig sikt
rundt kanten. Som padler vil man da kunne møte båter i stor fart og ha store problemer med å
komme seg unna. Videre vil veggen ytterst reflektere bølger fra båtene, og det gir svært ekle
forhold å padle i. Dersom bølgene fra for eksempel redningsskøyta kommer samtidig som
man er på veg rundt, vil det kreve svært mye for å unngå velt, og er det et sted man ikke vil
velte så er det rett utenfor spunten.
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Som kajakkpadler er derfor spuntløsningene de klart dårligste og vil kreve omfattende tiltak
rettet mot kajakkpadlere, roere og andre i småbåter dersom de i det hele tatt skal være
akseptable. Hengebrualternativet er helt uproblematisk for oss kajakkpadlere.
Skulle det være ønskelig, stiller jeg gjerne opp på padletur med prosjektet for å utdype mine
synspunkter rundt padling og spuntløsninger.
8.
Valg av alternativer
Begge alternativene har fordeler og ulemper. Ilandføring på Korten er bra for de som skal til
nordre og østre deler av Tønsberg og ilandføring ved Vear/travbanen en fordel dersom man
skal til E18. For oss som skal til jernbanestasjonen må vegen bli attraktiv som omtalt i punkt
2.3 og sannsynligvis føres i land ved Korten dersom vi skal velge den til daglig. Alternativet
kan være å kjøre bil til ny stasjon på Skoppum vest dersom Hengebrualternativet og vegklasse
H7 velges.
9. Til slutt
Jeg håper at mine synspunkter vil blir lest, vurdert og i størst mulig grad tatt hensyn til.
Personlig er jeg lei av å betale bompenger på veger jeg ikke bruker og som har får dårlig
standard. Dersom vegklasse H7 velges, vil jeg bli langt mindre negativ til bompenger selv om
satsen blir høyere. Jeg vil da føle jeg får noe igjen for bompengene.

Vennlig hilsen

Gaute Nordbotten

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Nicolai Vig (NO) <nicolai.vig@pwc.com>
4. februar 2018 18:05
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Som ny fastlandsforbindelse vil jeg anbefale Kaldnes-Korten i tunnel. Brualternativet
Ramberg-Smørberg vil skape mye støy og forurensning som vil forstyrre bomiljø på begge
sider av fjorden samtidig som det vil påvirke verneområder langs Vestfjorden negativt. Som
beboere ved Munkerekka opplever vi et yrende fugleliv langs Vestfjorden og i hager som vil
påvirkes i særlig negativ grad dersom fuglene får en støyende/massiv bru rett gjennom sine
trekkruter.
Mvh
Nicolai Vig
Mobile: +47 95 26 05 41

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use
of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the
intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arild Holmen <ah@reolconsult.no>
4. februar 2018 17:51
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse fastlandsforbindelse

Hei
I mangel på sunn fornuft må vi velge blant 2 dårlige alternativer, så velger vi alternativet KaldnesKorten i tunnel. Bru-alternativet Ramberg-Smørberg vil ødelegge bomiljøene på begge sider av
fjorden med trafikkøkning, støy og forurensning. At utrykningskjøretøyene ønsker denne løsningen er
også viktig å ivareta.
Så får Vestfjordforbindelsen komme når dette er på plass, da vil det være alternativer som
tilfredsstiller framtiden og alle ønsker.
Vennlig hilsen
Anne- Grethe og Arild Holmen
Ramberg Terrasse 25C 3128 Nøtterøy
Tlf 45 00 73 21 og 45 00 73 20
ah@reolconsult.no

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Bjørn Susæg <bjorn@suseg.no>
4. februar 2018 16:34
VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Jeg mener alternativet med senketunnel fra Kaldnes til Korten er det klart beste valget for regionen.
Begrunnelsen for mitt standpunkt er:
1. Jeg bor på Nøtterøy, og den mest effektive, nye fastlandsforbindelsen er den som munner ut nærmest
Tønsberg sentrum fordi 70 % av mine kjøreturer er mellom min bopel og området omkring Tønsberg sentrum.
Dermed vil dette alternativet for mitt vedkommende bli den foretrukne kjørerute. Ved en broforbindelse til
Smørberg, vil jeg fortsette å bruke Kanalbroen.
2. Ved en blokkering av nåværende kjøreparsell over Kanalbroen, ved uhell eller planlagt arbeid, vil en
utrykning av Ambulanse eller Brannbiler fra Tønsberg til Nøtterøy eller Tjøme, vil Korten - Kaldnes være
kortere enn Smørberg - Ramdal. Ved en evt. slik utrykning vil minuttbesparelse kanskje bety forskjellen på å
redde liv eller ikke.

Med vennlig hilsen
Bjørn Susæg
Øvre Smidsrødvei 50 N
3120 Nøtterøy

Fra:
Sendt:
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Emne:

Rolf Wikran <rolf.wikran@sf-nett.no>
4. februar 2018 15:29
VFK-FADM-FIRMAPOST
Bru/tunnel

Jeg mener at alternativet Kaldnes/Korten i tunnel er det beste alternativet. Bru vil for alltid
ødelegge det flotte landskapsbildet.
Vennlig hilsen
Rolf Wikran

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lita Tobiassen <lita.tobiassen@gmail.com>
4. februar 2018 11:55
VFK-FADM-FIRMAPOST
Fastlandsforbindelsen

Jeg mener alternativet Kaldnes-Korten i tunnel vil være det beste. Det vil avlaste Kanalbrua i
større grad enn brualternativet, da det vil være mer aktuelt å bruke når man skal til Tønsberg
og omegn.
Lita Tobiassen
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Sendt:
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Emne:

Sverre Wiborg-Thune <vaarliv@gmail.com>
4. februar 2018 11:30
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høring ny vei til Tjøme, Nøtterøy nå 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, med maks
fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40, trafikkhumper, rundkjøringer med videre, men vil ha
en mest mulig direkte vei fra Borgheim til E 18.
Vi vil ikke være med på å betale dobbelt så mye som det som er antydet med veier som bare
Tønsberg har interesse av.
Sverre Wiborg-Thune
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Emne:

Lucretia Udding <drudding@hotmail.com>
4. februar 2018 10:05
VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen - Nøtterøy

Hei,
Jeg synes at brualternativet Ramberg-Smørberg kommer til å ødelegge bo-miljøet for alt for mange her på
Rambergåsen. Dette er helt unødvendig. Jeg synes at tunnel mellom Kaldnes og Korten er en mye bedre løsning.
Lucretia Udding
Friggs vei 1a
Rambergåsen

Fra:

JohannesSolliMarthinsen<j.s.marthinsen@triomix.no>

Sendt:

3. februar 2018 22:05

Til:

VFK-FADM-FIRMAPOST

Emne:

Fastlandsforbindelsen
til FærderKommune.

Høringsuttalelse ny fastlandsforbindelse

til Færder kommune.

Beredskapssjefen 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 fartsgrense 60 km/t og delvis 50 og 40, trafikk
,per 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.
Underskrift

Johannes
Solli Marthinsen
Oppegårdsveien
19
3148Hvasser.

j.s.marthinsen@triomix.no
+ 47 90889468
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlands forbindelse

Hei,
Eneste fornuftige alternativ er korridor 2 alternativ 16730; undersjøisk tunnel Kaldnes
Merkelig at ikke alle ser det….
Med vennlig hilsen,
Stein Otto Myrlund
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Jeg mener at senketunnel fra Kaldnes til Korten vil være det beste alternativet.
Ranveig Nordskog
Sendt fra min iPad
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KRISTIAN GRYTNES <91372612@online.no>
3. februar 2018 16:49
VFK-FADM-FIRMAPOST
Bypakka Tønsberg Negative utfall for innfartstrafikk.

Hei.
Tunell alternativet 16730, korridor 2.
Jeg mener det legges for lite vekt på trafikkresultatene av å
bygge tunel med oppgang ved inn/utkjøringen til Tønsberg.
Her vil de ansvalige med viten og vilje påføre trafikken inn og ut
av Tønsberg store kødannelser i arbeidstids kjøring morgen og
kveld.
1.

2.

3.

4.

5.

Trafikktrykket fra Jarlsberglinna og Sem kirke inn mot
Tønsberg er i morgen og kveldsrushet relativt stor. Med
korridor 2 så vil trykket i rundkjøringene som skal avvikle
dette bli vesentlig større. Det har ikke vært noe fokus på at
de som skal inn til Tønsberg fra nord vest siden av byen vil
bli sterkt negativt berørt av korridor 2.
Ved valg av korridor 2 (16730) vil eksempelvis arbeidere
som slutter på jobb i området Borgheim, Teie, Tolvsrød,
Kilen og byen Tønsberg være i rundkjøringenen og
utfartsårene retning Semslinja og Jarlsbeglinna til samme
tid. Reisetiden fra Nøtterøy kortes ned, men vil resultere i
betydlig større trykk på utfartsåren i denne delen av byen.
Dette vil føre til at innfarstrafikken vil møte fulle
rundkjøringer, og at spesielt innfartstrafikken til Tønsberg
blir sterkt lidende.
Det sies at det uansett vil bli kø ved rushtidene, men det vil
bli sterk kø vekst uansett når det velges Korridor 2. Det vil
heller ikke hjelpe for innfartstrafikken retning
Slottfjelltunnelen eller retning jernbanen, om det bygges ut
til fire felts vei til travbanen. Kødannelsen vil da bare komme
raskere til byen hvor den vil møte fulle rundkjøringer.
Trafikk fra Nøtterøy siden som velger å kjøre inn til Tønsberg
via korridor to og inn Slottsfjelltunelen vil skape mer kø enn
det er i dag.
Det er gjort målinger i statens vegvesen sine antatte trafikk
prognoser, at det vil bli generet mer trafikk med
Broalternativ 11500. Om dette er samme utregningsmetode
som ble brukt ved bruk av byggingen Frodåstunellen, så er
det litt farlig å la dette være en sterk faktor, som igjen vil

6.

7.

8.

trekke negativt ned alternativ 11500. Frodåstunellen fikk
mye mindre trafikk en hva Vegvesenet hadde beregnet.
Jeg har deltatt på Vegvesenets sin presentasjon i 2018, og
fikk et soleklart intrykk av at Broalternativet er en virkelig
god løsning for Nøtterøy, Færder, Kaldnesområdet og
Tønsberg by. Om Tønsbergs politikere kan ta innover seg at
Tønsberg fortsatt er byen for Færder kommune og omegn,
vil utvilsomt bro innfri mest for befolkningen på flest måter.
Usikkerhetene med det bygningsmessige ved en tunell i
byfjorden, gir for mange ukjente og kjente negative
faktorer.
Befolkningen har fått mindre og mindre tillit til bestillte
utredninger. Slik som den som kom nå i tolvte time.
Vinklingen på hva de skal ha svar på, kan gi de svarene
bestilleren selv ønsker. Å således presentere en "nøytral"
rapport til befolkningen.
At punktene 1 - 4 i dene e-post ikke er en vesentlig faktor i
siste rapport, og at dette ikke kommer fram i media, sier sitt
om hva som faktisk skjer på øverset nivå. Det er for mye
stolthet ute og går, selv når det gjelder slike summer.

Håper dette ikke bagatelliseres, og at man bare får frem dette
med at trafikkproblemene som vil komme på innfartsårene ved
valg av tunel.
Måtte fornuften seire.
Med vennlig hilsen
Kristian Grytnes
Nøtterøy
m 91372612
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse Fastlandsforbindelse

Jeg ønsker alternativet Kaldnes-Korten i tunnel.
Mvh Kurt Kristensen
Ramberg Terrasse 20
3128 Nøtterøy
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NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA NØTTERØY
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Jeg skriver for å uttrykke min forferdelse over forslaget om å bygge bro over Vestfjorden.
Begrunnelse:


Munkerekkeveien mellom Teieskogen og Rambergfjellet er allerede nå utsatt for mye
trafikkstøy pga. beliggenheten i en dal. Lyden reflekteres. Å plassere veien fra Teieskogen og
inn i /opp på Ramberg ville ødelegge livskvaliteten for flere hundre mennesker som bor her.



Den eneste broen som ikke ødelegger ferden for gamle seilskuter inn til det historiske
Tønsberg er en bro med åpen høyde på 55m slik kystverket krever. Denne løsningen
medfører at man må skjære en åpen trasé gjennom Ramberg og ev. kreve at
forbindelsen mellom Teietunnelen og opp mot Ramberg ville måtte legges som bro
også for å sikre jevn stigning til Ramberg og brua over Vestfjorden.
En slik løsning ville føre til omtrent like høye kostnader som tunnel-løsning til Korten.
Å reklamere for bruløsning med at denne ville ha et eget tunnelløp for syklende og
gående (= mer miljøvennlig) er ABSURD. Jeg kjenner ingen i dette området som har
behov for en slik sykkelvei til Stokkesiden. Eller er det noen som tror at syklister som
skal til Tønsberg ville ta veien om Jarlsberg fordi det er så gøy å sykle i en bratt
tunnel?
Da man vraket den beste fastlandsforbindelsen (bru sør for Hella) var det bl.a. fordi
man hadde funnet ut at mer enn 70% som benytter kanalbrua skal enten til Tønsberg
eller nordover. Nå presenterer man plutselig en ny bro over Vestfjorden, bare litt
nærmere byen og midt i et tettbebygd område, men fortsatt ville den ikke løst
problemet: en utbygging av Semslinna for de som skal til Tønsberg er ikke engang tatt
med i beregningene, og det er mere sannsynlig at folk som skal til Tønsberg fortsatt
vil bruke kanalbrua.
Tunnel er den bedre løsningen fordi området på Kaldnes i dag er et industriområde,
med industri som uansett vil forsvinne i løpet av kort tid (se Kaldnesutbygging osv.)
Etter min mening beste forutsetninger for å bruke det midlertidig som byggeplass for
tunnel. (Plassering av maskiner, masser kunne avtransporteres med båt umiddelbart
uten å skape ytterligere trafikkproblemer for Kaldnes.)
Jeg ser ikke hvordan en fungerende byggeinfrastruktur kunne lages i området rundt
Europris, uten å rive mange hus og skape uholdbare trafikkproblemer og støy for
beboerne på munkerekka.
Jeg mener at et prosjekt som skal koste rundt 5 milliarder kroner og som skal betales
av alle som betaler skatt eller skal bruke det må ha som fokus at det sikrer BEST
MULIG LIVSVALITET FOR SÅ MANGE SOM MULIG. Tunnel til Korten ivaretar dette i
langt større grad. Det er over 1000 mennesker berørt på Munkerekka/Ramberg,
enten direkte av støy/ ødelagte hus eller trafikkøkning på Munkerekkeveien (som
tom. Statens Veivesen tilstår at dette alternativet vil medføre.)
Jeg har fulgt diskusjonene rundt ny Vestfoldforbindelse i mange år, jeg synes det er
mange ulike mulige alternativer for å sikre Færders og Tønsbergs fremtidige
trafikkproblemer, men jeg kan IKKE SE EN ENESTE GOD GRUNN som taler for denne
komplett malplasserte Vestfjordbrua slik fylkesmannen har lansert, unntatt














EVENTUELT å spare inn noen hundre millioner som derimot må brukes andre steder
for at løsningen skal ha noen som helst effekt p trafikken (utbygging av Semslinna
osv) MEN innsparingen betales men en ugjenkallelig ødeleggelse av landskapsbildet
som ikke står i forhold til nåværende og fremtidig innbyggertall.
Med hilsen,
Rainer Off
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Jeg skriver for å uttrykke min forferdelse over forslaget om å bygge bro over Vestfjorden.
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Munkerekkeveien mellom Teieskogen og Rambergfjellet er allerede nå utsatt for mye
trafikkstøy pga. beliggenheten i en dal. Lyden reflekteres. Å plassere veien fra Teieskogen og
inn i /opp på Ramberg ville ødelegge livskvaliteten for flere hundre mennesker som bor her.
Den eneste broen som ikke ødelegger ferden for gamle seilskuter inn til det historiske
Tønsberg er en bro med åpen høyde på 55m slik kystverket krever. Denne løsningen medfører
at man må skjære en åpen trasé gjennom Ramberg og ev. kreve at forbindelsen mellom
Teietunnelen og opp mot Ramberg ville måtte legges som bro også for å sikre jevn stigning til
Ramberg og brua over Vestfjorden.
En slik løsning ville føre til omtrent like høye kostnader som tunnel-løsning til Korten.
Å reklamere for bruløsning med at denne ville ha et eget tunnelløp for syklende og gående (=
mer miljøvennlig) er ABSURD. Jeg kjenner ingen i dette området som har behov for en slik
sykkelvei til Stokkesiden. Eller er det noen som tror at syklister som skal til Tønsberg ville ta
veien om Jarlsberg fordi det er så gøy å sykle i en bratt tunnel?
Da man vraket den beste fastlandsforbindelsen (bru sør for Hella) var det bl.a. fordi man
hadde funnet ut at mer enn 70% som benytter kanalbrua skal enten til Tønsberg eller nordover.
Nå presenterer man plutselig en ny bro over Vestfjorden, bare litt nærmere byen og midt i et
tettbebygd område, men fortsatt ville den ikke løst problemet: en utbygging av Semslinna for
de som skal til Tønsberg er ikke engang tatt med i beregningene, og det er mere sannsynlig at
folk som skal til Tønsberg fortsatt vil bruke kanalbrua.
Tunnel er den bedre løsningen fordi området på Kaldnes i dag er et industriområde, med
industri som uansett vil forsvinne i løpet av kort tid (se Kaldnesutbygging osv.) Etter min
mening beste forutsetninger for å bruke det midlertidig som byggeplass for tunnel. (Plassering
av maskiner, masser kunne avtransporteres med båt umiddelbart uten å skape ytterligere
trafikkproblemer for Kaldnes.)
Jeg ser ikke hvordan en fungerende byggeinfrastruktur kunne lages i området rundt Europris,
uten å rive mange hus og skape uholdbare trafikkproblemer og støy for beboerne på
munkerekka.
Jeg mener at et prosjekt som skal koste rundt 5 milliarder kroner og som skal betales av alle
som betaler skatt eller skal bruke det må ha som fokus at det sikrer BEST MULIG
LIVSVALITET FOR SÅ MANGE SOM MULIG. Tunnel til Korten ivaretar dette i langt



større grad. Det er over 1000 mennesker berørt på Munkerekka/Ramberg, enten direkte av
støy/ ødelagte hus eller trafikkøkning på Munkerekkeveien (som tom. Statens Veivesen tilstår
at dette alternativet vil medføre.)
Jeg har fulgt diskusjonene rundt ny Vestfoldforbindelse i mange år, jeg synes det er mange
ulike mulige alternativer for å sikre Færders og Tønsbergs fremtidige trafikkproblemer, men
jeg kan IKKE SE EN ENESTE GOD GRUNN som taler for denne komplett malplasserte
Vestfjordbrua slik fylkesmannen har lansert, unntatt EVENTUELT å spare inn noen hundre
millioner som derimot må brukes andre steder for at løsningen skal ha noen som helst effekt p
trafikken (utbygging av Semslinna osv) MEN innsparingen betales men en ugjenkallelig
ødeleggelse av landskapsbildet som ikke står i forhold til nåværende og fremtidig
innbyggertall.
Med hilsen,
Rainer Off
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Høring fastlandsforbindelse Nøtterøy -Tønsberg

Jeg anbefaler senketunnel fra Korten til Ramberg av de to
alternativene.
Aller best hadde det vært med øst-alternativet med
ny kanalbru og inn på Ringveien - Frodeåstunnelen
Mvh
Anne-Gunn Akselsen
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Høringsuttalelse Fastlandsforbindelsen

Vi anbefaler alternativet Kaldnes-Korten i tunnel. Dette alternativet avlaster Kanalbrua best.
Mvh
Søren B Nissen og Else Paulsen
Ramberg Terrasse 48
3128 Nøtterøy
Sendt fra E-post for Windows 10
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VFK-FADM-FIRMAPOST
Ny fastlandsforbindelse Nøtterøy og Tjøme

Hei, jeg stemmer for bro mellom Ramdal og Smørberg (selv om jeg optimalt sett heller ville
hatt bro fra Munkerekka til Stokke).
Mvh Line Hafstad
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