
Fra: Andreas Myhre <andmyh@protonmail.com> 
Sendt: torsdag 16. januar 2020 13:52 
Til: Marit Synnes Lindseth 
Emne: Interkommunal kommunedelplan gange, sykkel og 

kollektivtransport 
 

Hei, vennligst les mitt forslag, og beklager noe lang tekst. Mye av dette er jeg klar over at 

dere er klar over. Mitt forslag er gratis å innføre. 

 

Nøtterøyveien og Kirkeveien er svært traffikerte veier. Forurensningen er stor, også 

støyforurensningen. Zoom inn på denne linken og se selv: 

https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=805f97e2d6694f45beca

4b7a7c59acec Med andre ord: Uforsvarlig høyt støynivå. Det er et lappeteppe av mindre pene 

støyskjermer her og der utover til Borgheim. 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/stoy 

 

Bilparken preges av mer miljøvennlige biler, men ikke mer vennlige biler når det kommer til 

støy. Over 40 km/t så er det dekkstøy som er hovedstøykilde. Se siste avsnitt på side 3: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/68f2760db3a046a285eedc19ca954382/norsk-

forening-mot-stoy.pdf?uid=Norsk_forening_mot_st%C3%B8y Bilparken preges av statig 

tyngre biler, med dekkdimensjoner deretter. En Tesla S veier 2100kg, mens vanlige biler veier 

over 1500kg. 600 kg mer drasser en Tesla på, det er mye bagasje på vei til hytten. Opp og 

nedbremsing er også store støykilder. "Hvitslitt" asfalt, gammel asfalt, er en stor støykilde.  

 

Så til poenget. Mitt forslag er gratis. Vil føre til mye mindre støy. Det vil føre til større 

sikkerhet for mye traffikanter. Det vil føre til bedre flyt i trafikken, og færre farlige situasjoner 

ved utkjøring på Nøtterøyveien og Kirkeveien. Det vil gjøre at folk helt ut til Borgheim føler 

seg fristet til å ta sykkelen fatt hvis de skal til Tønsberg. 

 

Ha 40 sone ifra kanalen opp Nøtterøyveien til Teie veidele.  

 

Endel haug av guffne situasjoner for de som bor langs Nøtterøyveien. En haug av guffne 

situasjoner for tungtransporten som skal inn på Findus området. Guffent for de som skal ut på 

Nøtterøyveien ifra Kvernhusveien. Mindre støy ved oppbremsing til fotgjengerovergangene 

ved Teie veidele. Færre tilfeller av at folk blåser over Teie veidele i 80 km/t, som ofte er 

praksis med den 60 sonen som er idag. 

 

Ha 40 sone ifra Teie veidele til etter borgheim videregående, kanskje helt ut til avkjørselen til 

Tenvik.  

 

Det bor mange eldre ved Teiehøyden. Det skal også bygges mange nye boliger i området. Her 

er det mye støy når det gjelder nedbremsning og høye hastigheter. Krysset 

Kjærnåsveien/Kirkeveien er vel beryktet og kjent for de fleste. Kommer du ifra Vestskogen så 

er det ikke alltid lett å komme seg ut på Kirkeveien på morgenen. Praksis er at når det er 60 

km/t så kjører folk ofte mye fortere. Det er kulteren på øyene. Heldigvis er det 40 forbi skolen 

der, og kanskje rundt kirken husker ikke i farten. Krysset ved Tenvik kan også være guffent. 

Også over toppen på skjerve kan det gå fort.  

 

Vi får en tryggere trafikk, insentiver til helse og til å reise kollektivt. Flere vil benytte seg av 

den nye fastlandsforbindelsen når den er på plass. Det er folk det skal tas hensyn til her. Ikke 

https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=805f97e2d6694f45beca4b7a7c59acec
https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=805f97e2d6694f45beca4b7a7c59acec
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/stoy
https://www.regjeringen.no/contentassets/68f2760db3a046a285eedc19ca954382/norsk-forening-mot-stoy.pdf?uid=Norsk_forening_mot_st%C3%B8y
https://www.regjeringen.no/contentassets/68f2760db3a046a285eedc19ca954382/norsk-forening-mot-stoy.pdf?uid=Norsk_forening_mot_st%C3%B8y


bilistene. Det blir også mindre slitasje på veiene. Utover her burde det nesten legges ny asfalt 

annenhvert år.  

 

Å bli kvitt støyen kommer til å gjøre folk gladere og friskere (det er også bevist at støy er 

direkte helseskadelig.) For å virkelig utnytte det miljøvennlige aspektet ved elbiler, så bør 

fartsgrensene ned i tettbygde strøk. Nordre nøtterøy har tatt sin del av støyten. Her etterlyses 

også solidaritet med denne delen av byen. 

 

Takk for at dere oppfordret folk til å si sin mening. Mitt forslag er sunn fornuft, og gratis.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Andreas Myhre, Teie 

94486663 

 

 

Sent with ProtonMail Secure Email. 

 

https://protonmail.com/


Fra: Arvid Brekke <arvid.brekke@wideroe.no> 
Sendt: fredag 17. januar 2020 11:06 
Til: Marit Synnes Lindseth 
Emne: Høringsuttalelse 
 
  
Hei 

Får ikke sendt til firmapost og håper du kan ta i mot 😊  
  
  
Etter møtet i Bydelshuset har jeg følgende skriftlig tilbakemelding til  prosjektet. 
  

 Det må raskest mulig bygges sikker sykkelparkering i sentrum.  Dette er etablert på 
Lillestrøm stasjon 
https://www.banenor.no/Jernbanen/Sykle-til-stasjonen-/ 
Dagens sykler er for dyre til å brukes til byen og jeg vet det er en god grunn for  
mange til å droppe sykkelen 

 Mange dropper sykkel til jobb da de ikke har dusjmulighet..  
Planlegg sikker sykkelparkering og dusjmulighet i den nye svømmehallen..  

 Ved godkjenning av nybygg  (bolig/kontor) bør det stilles krav til enkel fremkommelighet til 
egen bod/sikker parkering. 
Like enkelt som parkering av bil.. 

 I dag er det alt for mange steder kant til fortau ved kryssing av vei..  
Alle overganger fra vei til fortau må være helt uten kant.. 
  
  
Det burde startes en positiv «aksjon» for  La bilen stå en dag i ukedagene 
  
Ellers takk for god informasjon på møtet..  
  
Mvh 
Arvid Brekke 
98901082 

  

https://www.banenor.no/Jernbanen/Sykle-til-stasjonen-/


 

 
Ringshaug og Gårdbo Vel, c/o Dag Olav Høgvold, Ringshaugveien 115B, 3150 Tolvsrød 

Tlf: +47 928 20 540, Kontonr: 1594.46.66971, Organisasjonsnummer: 996 287 432, E-post: post@ringshaug.com 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 
PB 2103 
3104 Tønsberg 
 
Til: Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 03.12.2019 
 
 
Innspill til planforslag for interkommunal kommunedelplan gange, sykkel og 
kollektivtransport  
 
Vi viser til høringsbrev om høring/offentlig ettersyn av planforslag: Interkommunal 
kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv, datert 08.10.2019, fra Bypakke Tønsberg-
regionen, sendt til oss i Ringshaug og Gårdbo Vel av Marit Synnes Lindseth i Vestfold 
Fylkeskommune den 02.12.2019. 
 
På vegne av velforeningen og våre medlemmer ser vi frem til den interkommunale 
kommunedelplanen, og håper dette kan bidra til en positiv utvikling for Tønsberg-regionen, 
inkludert vårt område på Ringshaug og Gårdbo.  
 
Vi har tre konkrete innspill til planforslaget slik det fremkommer nå: 
 

Kollektivtransport 
Vi i Ringshaug og Gårdbo Vel er positive til permanent utbedring av endeholdeplass for 
bussene i vårt område, på Skallevold (tiltak Ø8-1). Dagens løsning er ikke god, verken for 
bussene, myke trafikanter, bilister eller parkerende gjester til stranden, så en omforent 
løsning her vil være ønskelig. 
 
Imidlertid stiller vi oss undrende til grunnlaget for å endre traséen for den nye pendel-linje 4 
fra dagens trasé for bussrute 116, som beskrevet i planbeskrivelsens kapittel 4.3.1. Spesielt 
stiller vi oss undrende til at bussruten legges om til å gå over Ringshaugveien og 
Gauterødveien til Olsrød, og ikke via vårt lokalsenter, Tolvsrød? Vi undrer oss over hvordan 
det står seg opp mot kommuneplanens ønsker om å bygge opp lokalsenteret som 
knutepunkt for handel og kommunikasjon? 
 
Vi viser her til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018-2030 
(https://www.tonsberg.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer-
kommuneplan/kommuneplanen-2018-2030/). 
 
Målsetting N1 («Flere nye arbeidsplasser frem mot 2022, og blant topp tre i økt vekst på Østlandet (utenfor 
Oslo) i perioden 2023-2030.»), som bl.a. «skal skje gjennom […] å legge til rette for kompetansebedrifter og 
arbeidsintensive næringer, samt handels og servicenæring i Tønsberg sentrum og i lokalsentrene». 
 

https://www.tonsberg.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer-kommuneplan/kommuneplanen-2018-2030/
https://www.tonsberg.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer-kommuneplan/kommuneplanen-2018-2030/


 

 
Ringshaug og Gårdbo Vel, c/o Dag Olav Høgvold, Ringshaugveien 115B, 3150 Tolvsrød 

Tlf: +47 928 20 540, Kontonr: 1594.46.66971, Organisasjonsnummer: 996 287 432, E-post: post@ringshaug.com 

Målsetting A4 («Vi vil ha effektive, trafikksikre og robuste transportløsninger»), som bl.a. «skal skje gjennom 
[…] kollektivtrafikk i og gjennom sentrum, samt på sentrale hovedstrekninger mellom sentrum og lokalsentrene 
[og] at arbeidsintensive virksomheter legges i og nær bysentrum og i lokalsentre med god kollektivdekning»,  
 
Kapittelet «Hvor og hvordan skal kommunen vokse», der det bl.a. heter «Kommunen ønsker å videreføre og 
styrke den eksisterende stjernestrukturen med by-senteret som hovedsenter og med lokalsentrene rundt.» og 
«Lokalsentrene kan videreutvikles med lokale servicefunksjoner[…]». 
 
Vi viser også til kommuneplanens arealdel (ibid.). 
  
I §1-1 er et av de viktigste utbyggingsprinsipp for kommunen anført som: «Videreføre lokalsentrene med lokale 
servicefunksjoner, men ikke slik at bysenteret svekkes. Tønsberg har følgende aktive lokalsentre: Sem, Vear, 
Barkåker, Eik, Tolvsrød, Olsrød. Det er tillatt å etablere lokalsenter på Ilebrekke og nærsenter på Volden.» 

 
Vi mener at en av grunnene til at Tolvsrød i dag kan fungere som lokalsenter, og er 
forholdsvis attraktivt for handels- og servicenæring, er nettopp at det er naturlig for mange 
som bor i vårt område å benytte gang-, sykkel- og kollektivtilbud, i tillegg til bil, på vei til og 
fra hjemmet. Dersom dagens bussrute 116 delvis erstattes med den planlagte linje 1 (Vallø – 
Tolvsrød – Sentrum) og linje 4 (Skallevold – Gårdbo – Gauterød – Sentrum) vil dette bidra til 
å svekke Tolvsrød som lokalsenter. 
 
Sett opp mot neste punkt stiller vi oss også kritiske til at store, tunge busser skal kjøre opp 
og ned Ringshaugveien mellom Rosenlundveien og Titanveien, ettersom dette er en 
forholdsvis bratt, og vinterstid ofte svært utfordrende bakke å forsere, kombinert med flere 
krysninger av myke trafikanter. Dette har vi i velforeningen allerede påpekt til Tønsberg 
kommune og Statens Vegvesen i forbindelse med trafikksikkerhets-befaringer, men 
utfordringene her vil bare bli større om bussene skal opp og ned hele bakken.  
 

Gang/sykkel tiltak Ø7-3 
Vi i Ringshaug og Gårdbo Vel mener at foreslått tiltak Ø7-3 bør finansieres, og samtidig 
utvides med en mer helhetlig tiltaksplan for krysset Ringshaugveien - Gårdboveien - 
Rosenlundveien, for å sikre skoleveien mellom Gårdbo-området og Ringshaug skoler. Som 
beskrevet ovenfor er dette et dårlig utformet kryss, som sannsynligvis blir enda mer 
komplisert med ytterligere en akse med myke trafikanter. Dersom pendel-linje 4 vil gå som 
beskrevet ovenfor vil dette komplisere trafikkavviklingen i dette området betydelig, spesielt 
vinterstid, og en helhetlig plan for krysset er nødvendig. 
 

Forhold til kommuneplanens arealdel – g/s-vei 
Vi i Ringshaug og Gårdbo Vel stiller oss undrende til hvordan man kan i den fremlagte 
kommunedelplanen kan ha unngått å ta hensyn til planene som ligger i kommuneplanens 
arealdel (https://www.tonsberg.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer-
kommuneplan/kommuneplanen-2018-2030/), om gang-/sykkelvei langs østsiden av 
Moloveien fra Ringshaugveien til Tareveien, og langs vestsiden av Ringshaugveien fra 
Neptuns vei til Orrestien. Dette er noen av de få eksisterende planene for nye gang-

https://www.tonsberg.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer-kommuneplan/kommuneplanen-2018-2030/
https://www.tonsberg.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer-kommuneplan/kommuneplanen-2018-2030/


 

 
Ringshaug og Gårdbo Vel, c/o Dag Olav Høgvold, Ringshaugveien 115B, 3150 Tolvsrød 

Tlf: +47 928 20 540, Kontonr: 1594.46.66971, Organisasjonsnummer: 996 287 432, E-post: post@ringshaug.com 

/sykkelveier i området Søndre Slagen, og disse burde i det minste vært omtalt i 
kommunedelplanen, ettersom de allerede foreligger i offisielle plandokumenter? 
 
Vårt ønske er at gang-/sykkelvei langs østsiden av Moloveien fra Ringshaugveien til 
Tareveien prioriteres og finansieres i Bypakken, samt at gang-/sykkelvei langs vestsiden av 
Ringshaugveien fra Neptuns vei til Orrestien planlegges. 
 
Forøvrig imøteser vi gjerne informasjon om videre utvikling i planarbeidet, og deltar gjerne i 
eksempelvis befaringer eller dialogmøter dersom det kan være aktuelt. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Erik Harg (sign.) 
For styret i Ringshaug og Gårdbo Vel 



 

   
                                                                                                                                                                                     Org.nr. 994044079 
                                                                                                                                                               Postboks 96, 3167 Åsgårdstrand 
                                                                                                                                                            www.asgardstrandvel.dinstudio.no 

                

 

 
 

 

 

 

 

 Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv  
 

Höringsuttalelse fra Åsgårdstrand Velforening 

 

 

Åsgårdstrand er jo ikke en del av Tönsberg kommune, men vi tillater oss likevel å sende 

inn noen kommentarer vedrörende sykkelveier og kollektivtrafikk, da dette er noe som 

angår oss i denne nabobyen direkte. 

 

Kollektivtilbudet 

Etter at rute 02 nå legger om sin rute slik at den ikke lenger vil gå nedom snuplassen i 

Övre Åsgården, er det bare rute 01 som betjener Åsgårdstrand og står for 

kollektivforbindelsen til Tönsberg. Vi er enig i det som står i planen, at det skal ganske 

mye til for å få folk til å skifte fra bil og i stedet bruke buss. 

Vi erfarer dårlig regularitet på denne ruten, og ganske lav frekvens, stort sett 2 avganger  

pr. time. 

Vi önsker oss 4 avganger pr. time, samt mye bedre samsvar mellom bussruten og når 

bussen kommer. Tror at tilbudet kunne bli mye bedre hvis det blir satt opp en ny 

rute som bare går mellom Horten og Tönsberg, gjerne med mindre busser, som 

supplement til rute 01. 

 

 

Sykkelveier 

Det er ca 12 km  fra Åsgårdstrand til Tönsberg, og det tar litt over 30 minutter å sykle 

denne strekningen. Elektriske sykler blir stadig mer vanlige, og med slike er det ikke 

strevsomt å sykle til Tönsberg, og vi ser for oss at dette kan bli mer vanlig i fremtiden.  

Det er sammenhengende sykkelvei langs fylkesvei 325, og det er fint. 

Men langs fylkesvei 311 slutter sykkelveien ved Saltkop, og det mangler sykkelvei derfra, 

forbi Feskjärområdet og til kommunegrensen. Vi vil önske, og foreslår at denne biten får 

sykkelvei nå i denne runden. Uten en trygg sykkelvei fremstår denne strekningen som 

utrygg, og det er mange som föler seg usikre når de skal sykle på en smal stripe som bare 

er skilt fra veibanen med en malt strek. 
 

Åsgårdstrand, den 25.januar 2020 

 

Åsgårdstrand Velforening 

 



 

 

 
 



B; N E N O R

Vestfold fylkeskommune
Svend Foynsgate 9
3126 TØNSBERG

Dato: 18.12.2019
Saksref: 201722155-3
Deres ref.: 201908516-1
Side: 1  / 1

Vår saksbehandler:  Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil:  +47 47977073
E-post:  stig.hagelid.fj eldstad@banenor.no

Bypakke Tønsberg-regionen -  Uttalelse til høring av interkommunal kommunedelplan for
gange, sykkel og kollektivtransport

Vi viser til oversendelse datert 08.10.2019. Bane NOR har hatt løpende dialog med
bypakkesamarbeidet og er representert i styringsgruppen.

Bane NOR gjør oppmerksom på at bilparkeringsplass for togreisende vil bli opprettholdt på
mellomlang sikt, og at det må være mulig kj are privatbil lovlig frem til denne så lenge den er i
bruk. Hensikten med parkering for togreisende er å forenkle sammensatte reiser og reiser der
brukeren har flere gjøremål på samme reise. Parkering skjer mot betaling og er åpent for
periodebillett innehavere, i t illegg t il et begrenset antall plasser for tilfeldige reisende. Samtidig har
Bane NOR kommunisert både til bypakkesamarbeidet og Tønsberg kommune at det på sikt
forventes at bilparkeringsplassen ved Skoppum stasjon vil være den primære stasjonen for
innfartsparkering i Vestfold. V i er tilfreds med at dette er omtalt i planforslaget. Videre bør det være
mulig med kjøring for korttidsparkering ved henting og bringing. Det må også være mulig a
håndtere buss som alternat iv for tog i veisystemet fra overordnet veinett frem til stasjonen, samt
areal til venteplasser og holdeplass for passasjerutveksling.

Bane NOR viser til at det ikke er avklart hvor i Tønsberg ny j ernbanestasjon blir plassert. Planen
må derfor ikke legge bindinger på dette , og det kan være hensiktsmessig med en revisjon når dette
er avklart.

Vi gjør også oppmerksom på at planovergangen i H. Wilhelmsens alle vurderes av oss som
komplisert i en sikkerhetskontekst på grunn av mange hendelser med ulovlig ferdsel over sporet
når det ventes togpassering.

Med  vennlig hilsen

Ragnhild Lien
Seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Stig Hagelid Fjeldstad
Planlegger

Dokumentet er godkjent elekt ronisk og sendes uten signatur

Bane NOR  SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr .: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNO KK



 

Saksbehandler:  Halvor Lindqvist 

Direkte telefon:  

Vår ref.: 20/4357 

Arkiv: FE-033 

Deres ref.:  

  Dato: 28.01.2020 

 

Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: 33 39 00 00   
Besøksadresse:  Org.nr.: 817 263 992   
E-post: postmottak@faerder.kommune.no Internett: www.færder.kommune.no 
 

Vestfold Telemark fylkeskommune  
 
 
 
 

Høringsuttalelse fra Færder eldreråd til interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og 
kollektiv 
 
Færder eldreråd vedtok i sitt møte 27/1-20 å gi følgende innspill til den interkommunale 
kommunedelplanen. 
 
Eldrerådet mener at det må satses på et best mulig kollektivtilbud som frakter folk dit de skal til en 
rimeligst mulig pris. Eldrerådet ber om at det ses spesielt på gode overgangsmuligheter fra buss til andre 
typer kollektive fremkomstmidler som feks til taxi, samt utvikling av  nye bestillingsordninger for 
kollektivtransport. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Halvor Lindqvist 
Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3811 128/31 

180370 41129 

Gaute Nordbotten 

Tørkopveien 15 

3142  VESTSKOGEN      2020-01-28 

gaute.nordbotten@gaunor.com 

 

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Postboks 2103 

3103 TØNSBERG 

 

 

 

Interkommunal kommundelplan for gange, sykkel og kollektivtransport, uttalelse fra 

privatperson Gaute Nordbotten 

 

1. Generelt 

Bypakke Tønsberg ber om uttalelse til planprogrammet. Det vises til 

https://bypakketonsbergregionen.no/delprosjekter/tiltak-for-gange-sykkel-og-

kollektivtransport/interkommunal-kommundelplan-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport/ 

 

Der jeg skriver gang- og sykkeveg vil dette også gjelde sykkelveg med fortau der det blir 

valgt. 

 

Jeg vil påpeke at jeg uttaler meg som privatperson, både som dagpendler fra Nøtterøy til Oslo, 

som busspassasjer, som gående, som syklende og som bilist. 

 

2. Buss 

2.1  Terminal 

Da nåværende bussterminal ble åpnet, var dette et stort løft for bruk av buss: 

- Venterommet ble flyttet innendørs i oppvarmet rom. 

- Det ble ikke nødvendig å krysse kjørevegen for bussene til fots. 

- Det ble kort veg fra Farmannstredet til bussen. Jeg har hatt med meg både printer og 

store puter på bussen etter handel på Farmannstredet. Det hadde ikke gått med annen 

terminalplassering. 

- På- og avstigning ble ryddig og entydig. 

- Området der bussene kjører, ble stengt for fotgjengere. 

 

Det er nå foreslått terminal i Møllegata med kantstopp. Dette ser jeg på som uheldig da de 

store fordelene nevn over ser ut til å forsvinne. For å få terminalen i Møllegata god, foreslår 

jeg følgende tiltak: 

- Det må bygges oppvarmede venterom på hver side av Møllegata. 

- Det må bygges innebygget og oppvarmet forbindelse med Farmandstredet. 

- Det må bygges innebygget og oppvarmet overgang/bru over Møllegata. Tiltaket 

forutsetter sannsynligvis rulletrapper/heis på hver side. Overgangen må forbindes med 

venterom og forbindelsen til Farmandstredet. 

- Det må settes opp fysisk skille i Møllegaten slik at fotgjengere (og syklister) ikke kan 

krysse gata i plan i bussterminalområdet. Blanding av fotgjengere og busser er uheldig 

https://bypakketonsbergregionen.no/delprosjekter/tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport/interkommunal-kommundelplan-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport/
https://bypakketonsbergregionen.no/delprosjekter/tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport/interkommunal-kommundelplan-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport/


med tanke på sikkerhet. De fleste fotgjengere som dør i trafikken, «springer etter 

bussen». 

 

Jeg synes også det bør vurderes å utvide dagens terminal framfor å bygge ny. 

 

2.2 Krysset med jernbanen – forslag om bussbru 

De fleste bussene er forutsatt kjørt Møllegaten og videre forbi sjukhuset. Dette er sikkert 

fornuftig med tanke på passasjergrunnlag. En utfordring er krysset med jernbanen der bussene 

blir stående i kø hver gang det er togpassering. I 2019 økte trafikken på Vestfoldbanen med 

17 % (ifølge Tønsbergs blad). Det er derfor lite sannsynlig at togtrafikken vil minske. I 

Tønsberg og Færder er det ingen politisk interesse for linja videre sørover, og jeg tror vi må 

leve med planovergangen i overskuelig framtid dersom ikke bypakka gjør noe med den. 

 

Med bakgrunn i ovenstående bør det bygges bussbru som erstatning for Halvdan Wilhelmsens 

allé. Alléen har et naturlig lavbrekk der den krysser jernbanen slik at det høydemessig bør 

være uproblematisk. Fylkesordføreren har uttalt at alt skal bygges i trevirke i den nye 

fylkeskommunen og en estetisk tiltalende trebru kan derfor sikkert passe fint inn i byrommet. 

Brua behøver sannsynligvis heller ikke bygges med 100 års dimensjonerende brukstid da 

jernbanen før eller siden sannsynligvis blir flyttet.  

 

Det bør anordnes bussholdeplass på brua med heis ned til perrongene på stasjonen. Dette vil 

bidra til en god forbindelse mellom buss og tog noe som er mangelvare i dag og som ikke er 

bedre i forslaget til ny interkommunal plan, se også punkt 2.5. 

 

Dersom bussbrua utvides til også å føre gang- og sykkelveg og eller bilveg, ser jeg på det som 

positivt. Det viktigste er imidlertid bussene. 

 

2.3 Drift av bussveger 

Jeg er klar over at drift av bussveger ikke er en del av bypakka, men det er ikke noe vits i å 

legge til rette for omfattende busstrafikk dersom det ikke blir driftet slik at bussene kommer 

fram. En lørdag i 2019 var jeg med en buss som kjørte av vegen som følge av glatt veg. 

Bussvegene bør derfor ha barvegstrategi og driftes av fylkeskommunen og i hvert fall ikke 

Færder kommune. 

 

2.4 Andre forhold 

Som togpendler fungerer det ikke for meg med buss. Dels går ikke bussen tidlig nok på 

morgenen og dels er tidtabellen lagt opp slik at man ser bussen gå, men ikke rekker den, når 

man kommer med toget fra Oslo. Dette er uavhengig av hvor ofte bussen går, men det verste 

eksempelet er utover kvelden når det er timesavganger på bussen. Å stå 59 minutter for å 

vente på neste buss er ikke greit. I høytrafikken på ettermiddagene har det også vært for mye 

forsinkelser på bussene de gangene jeg har brukt buss. Selv med kvartersruter (som det var 

tidligere) har jeg opplevd en halv time ventetid. Bussene kjører ikke innom stasjonen, har litt 

for lang kjøretid, noen sjåfører har en svært ubehagelig kjørestil og sjåførene bryter alt for 

mange trafikkregler (kjører mot rødt lys, overholder ikke vikeplikt osv). Det er rett og slett 

tidvis ukomfortabelt å ta bussen. 

 

2.5 Kobling mellom buss og tog 

Det er ikke lagt opp til noen bedre kobling mellom buss og tog enn det som er tilfellet i dag. 

Dette skuffer meg. Forslag til forbedring er omtalt i punkt 2.2. 

 



3. Sykkel 

3.1  Foreslåtte forbindelser 

Det er positivt med ny forbindelse for gående og syklende over kanalen/byfjorden lengre 

nord/vest samt å utvide dagens gang- og sykkelbru. Jeg tror imidlertid at ny forbindelse lagt 

ved dagens kanalbru bør flyttes lengre øst da kanalbrua har forholdsvis god kapasitet. Det er 

ikke noen optimal løsning å sykle langs høytrafikkerte hovedveger da de genererer mye støy 

og ofte gjør kryssingene farlige eller upraktiske.  

 

3.2 Kjørekomfort 

En av grunnene til at jeg ikke sykler mer, er dårlig kjørekomfort på gang- og sykkelvegene. 

Mens fylkesvegen ved siden av har et jevnt og helt asfaltdekke, er ofte gang- og sykkelvegen 

et lappeteppe med ujevn asfalt. Fylkesveg 308 mellom Astoria og Teiehøyden har for 

eksempel blitt asfaltert fire ganger mens gang- og sykkelvegen ikke har fått noe nytt dekke, 

men derimot vesentlig flere skjøter og lappinger. Det er fullt av skjøter, mer eller mindre gode 

lappinger, kuler og hull i asfaltdekket. Dette gjelder til dels også nyetablerte gang- og 

sykkelveger. Det er tilsynelatende fritt fram å grave i gang- og sykkelveg noe det ikke er i en 

fylkesveg, se også forskrift om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig 

veg.  

 

Jeg er klar over at asfaltvedlikehold ikke er en del av planen, men det kan likevel gjøres tiltak 

i planfasen som bedrer forholdene: 

- Det legges inn rikelig med ekstra trekkerør under gang- og sykkelvegen for 

framtidig trekking av strøm- og signalkabler. 

- Gamle vann-, overvann-, drens- og spillvannledninger byttes ut under ny gang- og 

sykkelveg. Det legges inn trekkerør for planlagte framtidige ledninger. 

- Det settes krav til at slitelaget legges etter at alle andre arbeider er ferdig. Ofte ser 

jeg at det blir lagt alt for tidlig, sannsynligvis for å ferdigstille tidlig. Helst tror jeg 

slitelaget bør legges året etter ferdigstillelse for å kunne rette avvik uten at 

slitelaget blir skadelidende. 

- Rødt slitelag anser jeg som vesentlig dårligere enn vanlig asfalt. Dels falmer 

fargen fort og dels blir det aldri «lappet» med rød asfalt igjen. Det er dessuten en 

unødvendig kostnad. 

- Betong, gatestein, heller, belegningsstein og grus anser jeg som et veldig dårlig 

alternativ til asfalt som slitelag for gang- og sykkelveg. De nevnte overflatene blir 

aldri gode å sykle på. 

  

3.3 Planskilte kryssinger 

For å få en brukbar gjennomsnittshastighet bør det etableres planskilte kryssinger der det er 

mye trafikk. Slik det er nå, med fotgjengerfelt der syklistene skal krysse, tar dette veldig mye 

tid dersom en skal følge trafikkreglene og ikke ta unødvendig risiko. Som syklist har jeg 

vikeplikt for stort sett all annen trafikk når jeg benytter gang- og sykkelveger. Dette innebærer 

i verste fall stopp i alle kryss. 

 

Hvis mulig, bør høyden på kryssingen under kanalbrua økes. 

 

3.4 Sykkelfelt 

Sykkelfelt langs eksisterende veger, kan være en god løsning. Dette forutsetter at sykkelfeltet 

blir ivaretatt gjennom kryssområder. Alt for ofte slutter sykkelfeltet i «ingenting» rett før 

kryss. Dette kan være farlig for syklistene og lite logisk for bilistene. I Göteborg er dette ofte 

tydelig merket mens det i Oslo er håpløst. 



 

3.5 Fortau 

Det er foreslått fortau i Amundrødbakken mellom Mukerekka og Vestskogen. Dette bør 

unngås. Fortau er ingen god løsning for syklister da man kommer for nære inn på bilene, det 

er risiko med kantstein (pang-bom og på «hue» ned i vegen) og på vinteren brøytes snøen fra 

vegen inn på fortauet. Fortau har dessuten ofte dårligere overflate enn gang- og sykkelveg. 

Gang- og sykkelveg bør derfor bygges. Alternativt bør Amundrødveien stenges for gående- 

og syklende slik at Vestfjordveien/Grågåsveien eller kyststien benyttes. 

 

3.6 Viktig manglende gang- og sykkelveg 

På våren 2017 ble en del av gang- og sykkelvegen mellom Vestskogen og fylkesveg 308 

fjernet, se bilde. Dette innebærer at det ikke lenger er sammenhengende gang- og sykkelveg 

fra Vestskogen til Tønsberg. Dette er på ingen måte med på å fremme syklingen, og 

strekningen bør reetableres. 

 

 
Bilde: Viktig lenke (markert med gult) i gang- og sykkevegnettet fjernet 

 

3.7 Drift av gang- og sykkelveger 

Jeg er klar over at drift ikke er en del av bypakka, men vil likevel påpeke at det ofte er glatt 

samt betydelig og ujevnt snø- og isdekke på gang- og sykkelvegene. Bilvegen ved siden av er 

ofte bar på samme tidspunkt. Det er også ofte dårligere feiet på gang- og sykkelvegene enn på 

bilvegene. Forholdene gjelder oftere langs sekundær- enn primær fylkesveg. Jeg oppfordrer 

derfor bypakka til å legge press på riktige instanser for å bedre forholdene. 

 

3.8 Annet 

Mine uttalelser fra 2017-07-07 vedrørende sykkel gjelder fortsatt og underbygger ovenstående 

punkter.   

 

4. Gange 

Det fungerer bra å gå i Færder og i Tønsberg. Spesielt er lyskryssene laget slik at de slår om 

fort når man trykker på knappen, og det ellers er tomt for biler. Sammenlignet med for 

eksempel Oslo og Göteborg er man svært langt framme på dette området i Tønsberg. Det er 

derfor viktig at dagens styresystemer for lyskryssene videreføres. 

 

Det som ikke fungerer er å gå på kommunalt vegnett i Færder kommune vinterstid. Det er 

oftest glatt og dårlig driftet.  

 



Også på gangarealer er det viktig med asfaltdekke. For fotgjengere med joggesko, spiller det 

ikke så stor rolle, men dersom man for eksempel har med seg en trillekoffert er det uheldig 

med andre overflater. Dette vil sikkert også gjelde for høyhæla sko, rullestoler osv.  

 

5. Alternativt forslag til løsning for kollektivtrafikken 

Bypakke Tønsberg bør samarbeide med BaneNOR og gå inn for togets Nøtterøyalternativ. 

Ved å bygge tre spor fra Tønsberg Jernbanestasjon til en ny kollektivterminal på Teie, der det 

tredje sporet kun benyttes til skytteltrafikk med tog mellom stasjonen og terminalen, vil 

busstrafikken mellom Nøtterøy og Tønsberg kunne fjernes og erstattes av noe som vil fungere 

bra. Jeg tenker meg da at bussene på Nøtterøy går innom terminalen, men ikke inn til 

Tønsberg. Det er uheldig med bytte fra buss til tog, men hvis det er forutsigbart og 

velfungerende er det bedre enn busser som står i kø og ikke kommer når de skal. Terminalen 

må også ha parkeringsplasser og ordentlig låsbar sykkelparkering. Bilkøen kan da stå i 

Nøtterøyveien uten at det påvirker kollektivreisende.  

 

6. Fjerning av skiltingen mot Horten i Tønsberg sentrum  

I Tønsberg sentrum er det skiltet mot Horten langs fylkesveg 325 til tross for at det går 

raskere, er mer komfortabelt, mindre støyende for naboer og langt sikrere å benytte fylkesveg 

308, E18 og riksveg 19 til Horten. Det bør være et billig og overkommelig tiltak å fjerne 

skiltene mot Horten langs fylkesveg 325. Jeg vil tro at dette kan gi en viss lettelse av trafikken 

i planovergangen ved jernbanestasjonen. Det er ikke skiltet til noen nabobyer for øvrig i 

Tønsberg. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Gaute Nordbotten 
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Høringsuttalelse fra Færder ungdomsråd til Vestfold og Telemark fylkeskommune om   
 «Interkommunal kommunedelplan gange, sykkel og kollektivtransport» 
 
Busstilbudet fra Torød til Borgheim er for dårlig, per i dag tar det om lag 1 til 1,5 time pga bussbytte og 

venting. Ungdomsrådet foreslår at buss 116b fra Tønsberg til Kaldnes kan bli fjernet og erstattet med en 

buss som går hele veien fra Tønsberg via Kaldnes og Borgheim til Bergan og Torød. Dette begrunnes 

med at 116a uansett stopper på Kaldnes, og vil likevel plukke opp de som tar Borgheim/Kaldnes bussen 

til Tønsberg. Det er viktig at dette ruteforslaget korresponderer med 02 bussen fra Hvasser og Tenvik og 

113b fra Teie/Torød. Ungdomsrådet mener det er viktig at rutetidene og ruten til 116a forblir som den 

er i dag. 

Ungdomsrådet i Færder mener at gang og sykkelstiene i Færder er for dårlig forfatning og enkelte 

strekninger mangelfulle, samtidig bør trafikksikkerheten utbedres rundt busstopp og gangfelt, gang og 

sykkelstier også utover hoved-aksene som omtales i den interkommunale kommunedelplanen. 

Eksempelvis er busstoppene langs rute 02 Hvasser til Tønsberg utrygge og vanskelig å se. 

 
På vegne av leder av Ungdomsrådet i Færder, Malin Kjøle Tuxen 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anette Malme 
Konsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Høringsuttalelse ift Gang – Sykkel – Kollektivløsning i Bypakke Tønsberg 

Frist 01.02.20 

 

 

1. Prioriterer buss og myke trafikanter i lyskryss 

2. Der det er mulig skal buss ha eget kollektivfelt. Viktig at bussen ikke stamper i kø 

sammen med bilene. 

3. Obs vedlikehold av gang/sykkelveiene. 

Eksempel på dårlig løsning: Strekning på østsiden av Eikveien mellom Peer Gynts vei 

og Nordre Allè. Der er gang/sykkelveien så smal at vanlig snørydding ikke er 

gjennomførbart. Det fører til håpløse forhold på vinteren. 

Obs underganger. 

Eksempel: Undergang ved Olsrødkrysset. Der brøytes det fram til undergang på 

begge sider. Det fører til at snø og is legger seg ved og i undergangen.  

Strøing gjennomføres også bare fram til undergangen. Det er risikabelt å komme 

syklende der i vintersesongen. 

4. For å bedre framkommeligheten for gående og syklister ved jernbanebommene, vil 

jeg foreslå å åpne undergangen under skinnegangen. 

5. Ved å velge Møllergaten som busstrasè i stedetfor Tolbodgaten, opplever jeg at vi 

gjør bysentrum mindre. Møllergaten pr i dag er en del av sentrum, men når 600 

busser skal passere her daglig, ser jeg for meg at dette kan snevre inn bysentrum 

Jeg ønsker meg Tønsberg som en menneskevennlig by, en by andre har lyst til å besøke.  

Hva skal til for å oppnå dette? Hvilke kvaliteter synes vi er viktig når vi besøker andre byer? 

Hva gjør en by attraktiv? 

Faktorer som bidrar til en hyggelig by: Bilfritt sentrum, grønne lunger, god framkommelighet 

for myke trafikanter og tilbud til mennesker i alle aldre. 

Det bør også tilrettelegges for at mennesker kan bo i sentrum.  

Da blir det er en levende by hele døgnet. 

 

 

Eik 28.01.20 

Med vennlig hilsen 

Astrid Evju 
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Til Bypakke Tønsberg-regionen 
Vestfold fylkeskommune 
Svend Foyns gate 9 
3126 Tønsberg 

Tønsberg 24. januar 2020  

 

Høringsuttalelse fra Tønsberg Næringsforening og Tønsberglivet:  
Interkommunal kommunedelplan for gange – sykkel og kollektivtransport. 

Vi vil understreke at forutsetningen for denne høringsuttalelsen er at dagens plassering av 
fastlandsforbindelse blir stående, hvis ikke gjelder ikke denne uttalelsen. Skulle plassering av 
fastlandsforbindelsen endres vil det ha stor påvirkning på trafikkmønsteret og vil påvirke 
Tønsberg sentrum og andre områder som direkte knyttes til sentrum.  

Helt overordnet mener vi at planen som foreligger burde vært laget helt uten forutsetninger 
og med tanke på å få til en helhetlig transportløsning. Slik den nå fremlegges mener vi den 
vedtatte gatebruksplanen som er lagt til grunn for utredningen til Norconsult hemmer de 
beste løsningene for en helhetlig byutvikling, og dermed medfører at kollektivtrafikken blir 
førende for videre utvikling. Bypakke Tønsberg slik den nå foreligger er en plan med for 
mange halvgode løsninger, spesielt med tanke på å ivareta både jernbane og svømmehall, to 
viktige institusjoner som bør ivaretas. 

Vi mener det er noen mangler og negative konsekvenser av enkelte forslag som er til høring. 
Her er våre innspill: 

1. To store utfordringer som bør løses 
2. Trasévalg 

a. Stoltenberggaten 
b. Svømmehallen som attraksjon for sentrum 
c. Møllegaten vs Tollbodgaten 
d. Storgaten som hovedfartsåre for gange 
e. Nedre Langgate 

3. Utredning av enveiskjøring 
4. Helhetlig blikk på transport inkludert parkeringsstrategi og sykkelparkering 
5. Antall arbeidsplasser i området – avskåret fra tilbudet 

1. To store utfordringer som bør løses 

Bypakken som nå er ute på høring har to vesentlige utfordringer vi mener må løses.  

Jernbanestasjonen 
Jernbanestasjonen har titusener av passasjerer daglig og vi mener løsningen som er skissert 
med nærmeste bussholdeplass på Farmandstorvet eller i beste fall et kantstopp i nærheten av 
Stoltenberggaten ikke er tilfredsstillende. Vi mener det må utredes et forslag som gjør at 
majoriteten av de som kommer med tog velger kollektivt videre. Ved å ha kantstopp ved 



Stoltenbergparken må passasjerer ta med bagasje og krysse gangfelt og park for å komme til 
nærmeste busstopp, denne terskelen mener vi er for høy til at dette vil oppleves som et godt 
nok tilbud.  

Svømmehallen 
Svømmehallen blir en viktig attraksjon for sentrum i fremtiden og vi mener det må legges til 
rette for at byen og svømmehallen får gode miljøvennlige løsninger slik at innbyggere og 
besøkende enkelt kan ferdes rundt og at et besøk i svømmehallen fører til et besøk i byen og 
motsatt.  
Med dagens løsning må enkelte brukere av svømmehallen (avhengig av hvor de kommer fra) 
krysse både Nedre Langgate og Stoltenberggaten uten at det er tatt høyde for undergang. Vi 
ser at det ikke er tatt med forslag til forbedring av Mammutkrysset for gående og syklende. 
Dette ønsker vi utredet slik at det sikres god kommunikasjon til/fra svømmehallen.  

2. Trasévalg 

Stoltenberggaten  

Forslag til nye ruter for kollektivtrafikk vil medføre at alle brukere av svømmehallen og alle 
som bor eller jobber i området rundt Træleborg vil miste/få vesentlig dårligere kollektivtilbud 
når bussen ikke lenger skal ta med seg hele dette området. Som nevnt over, dette er uheldig 
knyttet til plassering av svømmehallen som også er i dette området. 

Møllegaten vs Tollbodgaten 

Vi mener at forslaget slik det ligger ikke har tatt for seg hvilke problemer og konsekvenser valg 
av Møllegaten vil gi knyttet til kunder, og særlig bruk av sidegater for varelevering. Dette 
ønsker vi utredet ytterligere.  
Vi mener også at ved å velge Møllegaten som trasé vil man avskjære byen med et helt kvartal 
da 15 meters busser som skal kjøre i to retninger vil oppleves som en «vegg» og det vil bli 
utfordrende å kunne ha muligheten til å skape miljø med andre næringsdrivende i samme 
gaten/nærområdet. Vi mener at buss i Møllegaten vil være hemmende og ikke fremmende 
for bylivet i denne bydelen. 

Vi ser likevel hvorfor man har valgt Møllegaten da utfordringen med bruk av Tollbodgaten 
som busstrasé som vil være åpen for blandet trafikk, vil utvide reisetiden betraktelig. Vi 
ønsker oss derfor en utredning av enveiskjøring som både vil være en mulighet i Tollbodgaten 
og i Møllegaten. Se mer i eget punkt.  

Storgaten som hovedfartsåre for gang og byliv 

Tønsberg er i vekst og med utviklingsområder på Stensarmen mener vi Bypakken bør se på 
hvordan vi kan utvikle Storgaten som en hovedfartsåre for gange, og på den måten knytte det 
nye utviklingsområdet på byen. Ved å lage underganger i Mammutkrysset kan vi tilrettelegge 
for enkel og miljøvennlig ferdsel og næringsvirksomhet i hele bykjernen innenfor «Ringveien» 
og ikke minst, ferdes enkelt i aksen Domkirken - Torvet - Storgaten - Mammutkrysset - 
Stensarmen til fots.  



Nedre Langgate 

Det oppfattes som at det er uklart hvilke løsninger som blir foretrukket fremover, men vi er 
opptatt av at intensjonen til byplanen blir ivaretatt, dvs at Nedre Langgate ikke må bli en 
barriere mellom bryggelivet og sentrum. Gaten må utvikles til å bli en myldregate som knytter 
brygga og byen sammen og bidrar til byliv og gode gangtraser som binder hele byen sammen. 

 

3. Enveiskjøring 

Vi mener at forslaget som det foreligger med to felt med buss i Nedre Langgate og 
Møllegaten er hemmende for å skape det gode livet mellom husene og byliv i sin helhet. Vi er 
selvsagt positive til at bussen kommer tettere på bylivet, men mener at den vedtatte 
gatebruksplanen har satt oss i en situasjon hvor utredningen til bypakken ikke får den beste 
og mest helhetlig løsningen, som også omhandler å ivareta livet mellom husene og bidra til 
byliv. I tillegg hemmer løsningen også andre gode miljøvennlige valg slik som f.eks. at 
kollektivtrafikk i begge retninger gjennom Nedre Langgate vil stenge muligheten for egen 
sykkeltrase, slik at folk kan bruke sykkel til/fra jobb og komme raskt inn og ut av byen i Nedre 
Langgate. Vi ønsker basert på dette en utredning av en enveiskjøring i ring som tar med seg 
Stoltenberggaten - Nedre Langgate - Tollbodgaten – Jernbanegaten – Halvdan Wilhelmsens 
allé.  

 

4. Helhetlig blikk på transport inkludert parkeringsstrategi og sykkelparkering 

Høringsuttalelsen slik den er fremlagt mangler et helhetlig fokus på transport som også 
innebefatter personbil og parkering. 
Tønsberg har en sunn sammensetning av populasjonen, og det er mange som vil være 
avhengig av bil for å levere i barnehage/skole for så å foreta jobbreisen. Dette mener vi må 
sees i sammenheng med sykkel, kollektiv og gange som ledd i en reisekjede. 

Vi mener derfor at en helhetlig plan for kollektiv, sykkel og gange også omhandler 
innfartsparkering. Dette fordi man må ha et helhetlig bilde av hvordan folk skal komme seg til 
byen (randsonen) og videre derfra. Ved å fjerne plasser sentralt i bykjernen og erstatte disse 
et annet sted i randsonen, er det helt essensielt at dette sees i en helhet.  
Vi ønsker også å understreke at det må legges opp til at det etableres nye parkeringsområder 
før vi fjerner eksisterende parkering f.eks. i Møllegaten. 

Det er heller ikke tatt høyde for sykkelparkering og vi savner at dette også sees i lys av 
bypakken. Når man nå skal få flere over på sykkel og kanskje over lengre distanser, er det 
viktig at man har en plan for hvor disse skal parkeres. Eksempelvis er el-sykler kostbare og 
man setter ikke fra seg den med mindre det er et tilbud om trygge og gode sykkelparkeringer. 

 

Med vennlig hilsen 



Tønsberg Næringsforening     Tønsberglivet 
Heidi Skjeggerød      Cecilie Sørumshagen 
Daglig leder       Daglig leder 
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Byen som glemte å ha menneskene i sentrum 

 

Tema: Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv  

 

Ingress: «Det er som om kommunen i sine intensjoner om å tilrettelegge for kollektivtrafikk helt 

har glemt hva som gjør at mennesker trives og føler seg trygge».   

Torsdag 16. januar var jeg på høringen om interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og 

kollektiv, på bydelshuset i Tønsberg. Det ble nevnt at planen har som formål å tilrettelegge for en 

miljøvennlig, robust og effektiv gange, sykkel og kollektivtrafikk. Intensjonene er flotte, men jeg lurer 

på hvorfor kommunen ikke også har som mål å tilrettelegge for et grønt og barnevennlig bysentrum. 

Jeg tenker spesielt på planleggingen av den massive kollektivtrafikken i Møllegaten hvor 600 busser 

skal gå frem og tilbake vegg i vegg med en stor lekeplass for barn og unge på farmannstorget. I 

Møllegaten er det et pulserende liv med kafeer, hoteller, restauranter, butikker og flere bolighus som 

til sammen utgjør et levende bymiljø. Det er også flere store misunnelsesverdige grønne trær som 

har en bevisst og ubevisst positiv effekter på folks humør og lynne. Jeg skriver misunnelsesverdige, 

for ikke alle bysentra har slike høye fine trær til glede for sine innbyggere og besøkende. Da jeg på 

høringsmøtet spurte hvorfor kommunen hadde valgt å legge en massiv kollektivtrafikk midt på 

røttene til de store trærne, som er tenkt fjernet fordi Møllegaten ikke er dimensjonert for massiv 

trafikk, og rett ved siden av et pulserende torg med lekeplass for barn og unge, var svaret «av hensyn 

til en ‘bil/buss’ problematikk», uten nærmere forklaring. Tønsberg har som motto: «Byen der barn 

ler» Det er et fint motto, for når barn ler, ler ofte vi voksne med. Det er både paradoksalt og trist at 

kommunen og fylkeskommunen, i det stille, legger sine planer med utgangspunkt i mottoet: «byen 

der busser og biler ler».  

Sett ut ifra en samfunnsplanleggers øyne, vil en massiv kollektivtrafikk i Møllegaten ikke bare være 

en trussel for store og små mennesker i og rundt farmanstorget, det vil også bidra til å innskrenke et 

grønt og byvennlig sentrum. Den massive kollektivtrafikken vil ha negative ringvirkninger av støy, 

svevestøv, stress og fare, langt utover selve Møllegaten. Den vil gjøre det farlig og anmassende å 

oppholde seg på torget og ved nærliggende bebyggelse. Finnes det ikke bedre alternativ? Et 

alternativ, som i stedet for å innskrenke bykjernen åpner den opp for et trygt og pulserende liv for 

mennesker i alle aldre. Hvordan ville det sett ut hvis kommunen/fylkeskommunen gjorde sine 

vurderinger på bakgrunn av verdiene: barn og unges sikkerhet, frist luft, større og grønnere 

bykjerne? Det er som om kommunen i sine intensjoner om å tilrettelegge for kollektivtrafikk helt har 

glemt hva som gjør at mennesker trives og føler seg trygge.  Nyere forskning kan bekrefte den 

positive virkningen trær har på den menneskelige psyken. Støy, støv og fravær av trær gjør oss 

mindre rolige, mer stresset, og mindre åpne for andre.  Den massive kollektivtrafikken som 

planlegges i Møllegaten vil både ødelegge det psykososiale og sosiokulturelle miljøet på stedet og 

være livsfarlig, i kombinasjon med klokkeklang og lekeplass.  

Tønsberg sentrum ville tjent på å planlegge for gode psykososiale byrom for barn og unge, og 

menneskene som ferdes der. Helse- og tivselseffekten av å tilrettelegge for et bysentrum der trær og 

barn kan være i fred for farlig svevestøv, støy og andre stressfaktorer, vil være stor. Det kan 

kommunen gjøre ved å tilrettelegge for et grønt og mildt sentrum uten en massivt, kontinuerlig 

tungtgående busstrafikk, som i kombinasjon med lyden fra de store flotte klokkene over bankbygget, 

vil gjøre det livsfarlig og umulig for foreldre og rope tilbake barn som er på full fart ut i trafikken. 

Svevestøvet fra de kontinuerlige tunge bussene vil gjøre det helsemessig skadelig å bo og oppholde 



seg i nærheten av lekeplassen og torget. En kollektivtrasse lengre vekk fra lekeplassen og 

farmannstorget vil både åpne opp bykjernen og gjøre det sikrere for barn og unge å leke på torget.  

At kommunen planlegger å fjerne store grønne trær og gjøre det farlig for barn og unge å leke på 

torget, er en pinlig, gammelmodig og bakstreversk byplanlegging. Kanskje Tollbugaten kunne være et 

bedre alternativ? Den er foreslått og forkaster på bakgrunn av en buss/bil problematikk. 

 

Språk skaper virkelighet og kan være skadelig for demokratiske beslutninger 

Under høringen om den bl.a. massive kollektivtrafikken i Møllegaten på bydelshuset ble det 

presentert en plan helt uten kritiske refleksjoner eller sideblikk på konsekvenser. Du behøver ikke å 

være ingeniør eller byplanlegger for å forstå at 600 busser i døgnet rett ved siden av bolighus, kafeer, 

lekeplass og restauranter, vil medføre skadelige og farlige effekter.  Det er kjent at språk skaper 

virkelighet. Hvis kommunen virkelig vil ha reelle medvirkning fra sine innbyggere må de sørge for å 

opplyse oss om konsekvensene av en slik massiv kollektivtrafikk. Kommunen presenterte en plan 

som fremstod uten særlig konsekvenser for noen. De nevnte aldri usikkerheten knyttet til den 

fremtidige lokaliseringen av togstasjonen som en utfordring, de nevnte aldri lekeplassen som en 

utfordring. De nevnte aldri støy eller svevestøv, stress eller nedleggelse av kafeer og butikker og 

fraflytting fra området. Når språket som kommunen/ fylkeskommunen benytter ikke omhandler 

virkeligheten, fremstår kommunen/fylkeskommunen som en trussel mot demokratiet og den reelle 

befolkningsmedvirkningen. Jeg mener høringen om den interkommunal kommunedelplan for gange, 

sykkel og kollektiv på bydelshuset, legger opp til et skinndemokrati. Jeg mener derfor høringene må 

annulleres.  Det må også tidsfristen for tilbakemelding på planen som er satt til 1. februar. Vi, 

innbyggerne som blir berørte av planen, kan ikke medvirke hvis vi ikke blir opplyste om planens reelle 

konsekvenser. En kommunedelplan uten reell medvirkning vil svekke tilliten til kommunen og 

fylkeskommunen og føre til sinne og mistrivsel. Kjære kommune og fylkeskommune, som borger av 

denne byen stoler jeg ikke på at dere ved denne planen har gjort det beste dere kan for å sikre en 

trygg og menneskevennlig by. 

Line Joranger  

Samfunnsplanlegger og førsteamanuensis i kultur-samfunnspsykologi 
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Tønsberg 30. januar 2020 

  

Høringsuttalelse  

Forslag til nytt tiltak: Etablering av sykkel og gangvei under Kanalbroa på Nøtterøysiden. 

Trafikksikkerhet og et godt utbygd sykkel- og gangvei er høyt prioritert i Bypakke Tønsberg. Sykkel- 

og gangvei under Kanalbroa vil gi en betydelig økt sikkerhet og bedret fremkommelighet for myke 

trafikanter som skal krysse fylkesvei 308/rundkjøringen ved Kanalen. 

Det vises til vedlagte planskisse, som viser strekningen fra kai øst for Kanalbroa til Tønsberg 

kystkultursenter. 

Det kan for øvrig nevnes at det i samarbeid med Tønsberg kommune og grunneiere utredes 

muligheten for en sterkt ønsket sammenhengende gang- og sykkelvei/promenade på begge sider av 

Kanalen mellom broene. 

  

Vennlig hilsen 

For Tønsberg Kystkultursenter 

Petter Chr. Gran 
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Høring/offentlig ettersyn av planforslag: Interkommunal kommunedelplan for gange, 
sykkel og kollektiv – Innspill og spørsmål fra Holtane Vel- og Båtforening, Tjøme 
 
Holtane Vel- og Båtforening (HVB) har fått tilgang til de svært omfattende dokumentene som utgjør 
Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv. 
 
Ikke noe sted i dokumentene (globalt søk) kan vi finne omtale av den lenge planlagte gang- og 
sykkelveien fra Grimestad (Velveien) til Flekkenveien (eventuelt Gjervåg/Holtane veikryss) på Holtane 
på Tjøme. 
 
Det gir grunnlag for sterk bekymring for fastboende og hytteeiere på Holtane.  
 
Den aktuelle gang- og sykkelveien har vært i forskjellige faser av planlegging og prosjektering siden 
2013, slik det fremgår av vedlagte oversikt. Strekningen fra Feierskauen til Grimestad (Velveien) ble 
sommeren 2018.  
 
HVB har nå i flere år utvist stor aktivitet rettet mot folkevalgte og administrasjon i Tjøme kommune 
og, etter hvert, Færder kommune for å få sluttført prosjektet frem til Flekkenveien (eventuelt 
Gjervåg/Holtane veikryss).   
 
Vi anser det derfor som oppsiktsvekkende at ferdiggjøring av prosjektets siste fase ikke er nevnt i 
planforslaget.  
 
Planarbeidet for prosjektet begynte i 2012/2013. Det forteller om en fremdrift styret i HVB som 
ansvarlige representanter for innbyggerne på Holtane ikke kan akseptere. 
 
Det dreier seg om trafikksikkerhet og trygg ferdsel for alle som går eller sykler mellom Holtane og 
Haug/Tjøme sentrum. Og det dreier seg, ikke minst, om trygghet og liv, for barn og unge som har 
dette som vei til og fra skole og annen aktivitet og for eldre som opplever den stadig økende 
trafikken med tungtransport som truende.  
 
Det er den farligste strekningen som gjenstår. 
 
HVB og befolkningen på Holtane er særlig opptatt av å få svar på disse konkrete spørsmålene: 
 

1. Er gang- og sykkelveien på Holtane i det hele tatt behandlet under planarbeidet? 
2. Hvis gang- og sykkelveien på Holtane er behandlet; hvorfor er den ikke nevnt i 

plandokumentene? 

mailto:firmapost@vtfk.no
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3. Har det vært befaring på stedet for å vurdere trafikksikkerheten for gående og syklende på 
Holtane? 

4. Hvis det ikke har vært befaring; hva er grunnen til at man ikke har ønsket å se nærmere på en 
strekning det har vært varslet om så mange ganger? 

5. Blir det nå arbeidet for å få den aktuelle veistrekningen inn i plandokumentene? 
 
Vi imøteser Vestfold og Telemark fylkeskommunes svar på våre spørsmål og positive behandling av 
dette innspillet.  
 
Vedlagt følger en komprimert utgave av en oppsummering av fasene i dette prosjektet, slik de ble 
beskrevet i et brev fra Tjøme kommune.   
 
Vennlig hilsen 
HOLTANE VEL- OG BÅTFORENING 
 
 
Rita Bekken 
styreleder 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Fremdrift gang- og sykkelvei langs Østveien fra Feierskauen til Gjervåg 
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Fremdrift ny gang- og sykkelvei langs Østveien fra Feierskauen til Gjervåg 

 2013 - Arbeidet med «Detaljplan for ny gang- og sykkelvei langs fra Feierskauen til Gjervåg» 

startet  

 2014 - desember - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Feierskauen til Holtane vedtatt i 

kommunestyret  

 Søknad om finansiering av gang- og sykkelvei sendt Vestfold fylkeskommune  

 Det ble det nødvendig å dele opp prosjektet i 2 utbyggingsetapper  

 Betinget forhåndstilsagn om tilskudd ble gitt for Feierskauen til Grimestad (Velveien) 

 2015 - Byggeplan Feierskauen til Velveien utarbeidet og endelig godkjent av Statens 

vegvesen 

 Prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter og anbudstegninger gjennomført 

 2015/2016 - Anbudskonkurranser og kontraktsforhandlinger med entreprenør 

 2016 februar/april - Endelig finansiering av prosjektet vedtatt i kommunestyret og avtale om 

finansiering med Vestfold fylkeskommune 

 Byggearbeidene startet umiddelbart etter dette  

 2017 - Gang- og sykkelvei Feierskauen til Velveien, skal stå ferdig til bruk innen 1. juli 

 

 Før start fra Velveien til Flekkenveien eller til Holtane, må prosjektet være fullfinansiert 

 Økonomiplan for perioden 2017 – 2020 ikke satt av midler til bygging av gang- og sykkelvei 

langs fra Grimestad til Flekkenveien/Holtane 

 Ingen mulighet til å imøtekomme HVBs ønske om å videreføre bygging den planlagte gang- 

og sykkelvei frem til Flekkenveien i denne omgang 

 Heller ikke mulig uten å gjennomføre en ny anbudskonkurranse 

 Videreføring av gang- og sykkelvei må innarbeides i budsjett og økonomiplan for Færder 

kommune 
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Her er våre inspill til høring/offentlig ettersyn av planforslag: Interkommunal kommunedelplan for 
gange, sykkel og kollektivtransport.  
 
 
 
Det er en stor plan med mye dokumenter som vi har brukt tid på å gjennomgå.  
 
Vi ønsker å minne om kravene til universell utforming i hele reisekjeden, og at det også tenkes på det 
mht stigningsgrad osv på gang og sykkelbru. 
 
Kravene til universell utforming kommer dårlig til syne i dokumentene.  
 
Viktig at det tenkes på universelt utformede busser, ledelinjer fra bussholdeplass til dør på bussen, 
plass nok til rullestoler på buss slik at man slipper komme i konflikt med barnevogner, skikkelig 
sikkring og at sjåfører har kunnskap både om sikring og bruk av rampe/ senking av buss, universelt 
utformede bussstopp, skjermer , nedsenkede kanter osv. 
 
Med hilsen 
Norges Handikapforbund Søndre Vestfold 
Gro Rohde  
leder 
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møllegaten 8 as eiendomsselskap 
postboks 65 sentrum 310 1 tønsberg 

jahn.henrik@rjahnsen.no 
org.nr.: 814262472mva 

el) +4791391204 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Postboks 2103 
3101 Tønsberg 

Tønsberg, den 31.01.2020 

Høringsuttalelse til planforslag; 

«Interkommunal kommunedelplan gange, sykkel og kollektivtransport» 

Det vises til hørlngsbrev dat. 08.10.2019 med referanse: 201908516-1, saksbehandler: Marit Synnes 
Lindseth, for ovennevnte planforslag som er sendt ut til offentlig ettersyn. 

Undertegnede representerer meg selv som privatperson bosatt i Bjørnsons vei 28, 3117 Tønsberg 
og som daglig leder og styreleder i Møllegaten 8 AS; hjemmelshaver til og eier av eiendommen 
Møllegaten 8, gnr 1002 bnr 331 i Tønsberg. Vår eiendom er direkte berørt av konsekvensene ved 
omlegging av Møllegaten til kollektivtrase for alle busslinjer gjennom, til og fra Tønsberg sentrum, 
direkte forbi eiendommen som også er beliggende svært nær området/arealet for planlagt 
gateterminal for busser i Møllegaten ved Farmannstorvet med ventearealer og lehus, i en avstand 
på bare 30-50 meter fra eiendommen. 

Ulemper som de planlagte tiltakene vil medføre for eiendommen og de som har tilknytning til 
denne er i korthet følgende: 

• Adkomst: 
Eiendommen har all sin adkomst direkte fra Møllegaten. Bygningens kjeller, 2. etg og 3. etg har 
kun og utelukkende eneste adkomst direkte fra Møllegaten. Det drives publikumsrettet 
virksomhet i 1. etg fra Larvikbanken og Aktiv Eiendomsmegling. I øvrige etasjer er det kontorer. 
All virksomhet i gården har ofte behov for korte stopp for av- og påstiging og varelevering, og 
ikke minst leveranser i forbindelse med håndverkstjenester for service og vedlikehold av 
bygningen og dens anlegg. Virksomheten i 1. etg er tilrettelagt for kunder med særlige behov 
som funksjonshemming og kunder med barnevogn, som må ha mulighet for korte stopp utenfor 
døren for av- og påstigning. 

o Ulemper: Dersom adkomsten hindres av de nye tiltakene, vil dette få store negative 
praktiske og verdimessige konsekvenser for eiendommens eier og leietakerne. 

o Avbøtende tiltak: Det må sikres uhindret adkomst med bil til bygningen direkte fra 
Møllegaten. 

• Helse, miljø og sikkerhet: 
Med den forespeilede frekvens som byens ca 600 busser vil ha i løpet av et døgn, er det grunn til 
å anta at det vil passere en buss forbi eiendommen i gjennomsnitt hvert minutt i den travleste 
tiden; d.v.s. i arbeidstiden. Bussene skal drives av biogass, men med en slik ekstrem 
trafikkøkning av tungtrafikk i denne lille bygaten, vil dette like vel medføre en vesentlig økning i 
utslipp og lukt, motorstøy og ikke minst svevestøv som en negativ miljømessig konsekvens 
sammenlignet med forholdene i dag. I tillegg er grunnforholdene i gaten og området inntil av 
svært variert karakter slik at bygningen opptar vibrasjoner fra tunge kjøretøy som fører til 

l 



møllegaten 8 as eiendomsselskap 

«rystelser» i bygningen, med potensiell risiko for sjenanse og skader. 

o Ulemper: De mellom 15 og 20 personene som har sitt daglige arbeid i Møllegaten 8, vil 
utsettes for en stor negativ belastning i form av redusert luftkvalitet (lukt og støvpartlkler], 
vedvarende motorstøy hele arbeidsdagen uten opphold og fysisk påvirkning i form av 
massive og hyppige vibrasjoner i grunnen som forplanter seg til/i bygningen, som i dag er i 
meget god og tidsmessig stand og godt vedlikeholdt. 

o Avbøtende tiltak: Det må foretas bedre tetting av bygningen mot Møllegaten for å redusere 
økningen av avgass/lukt, sveve støv og lyd; i form av nye utgangsdører og vinduer med bedre 
pakninger/tetting og høyere lyd isolerende kvalitet. Hele bygningens fasade mot Møllegaten 
må forbedres med vindtettsperre og Iyddempende isolasjon. I tillegg må gårdens 
ventilasjonsanlegg tilpasses slik at friskluften som tilføres rommene gjennom anlegget 
filtreres og renses tilstrekkelig i forhold til økt støvmengde i luften. Det må særlig tas hensyn 
til personer som er sensitive mot partikler i luften (tilsv. allergier, luftveisplager 0.1.). Det må 
også iverksettes adekvate tiltak som motvirker vibrasjoner i bygningen. (Det antas at NS 
8176:2017 «Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert 
samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker», gir 
veiledning.) 

• Mange mennesker på et begrenset område: 
Med ny planlagt utendørs gateterminal ved Farmannstorvet for all kollektivtrafikk til og fra 
Tønsberg, vil det oppholde seg svært mange mennesker i området store deler av døgnet hele 
året, utendørs i all slags vær. Dette vil medføre økt forsøpling, fare for skader (hærverk, tagging 
etc) på bygninger og anlegg og ikke minst økt risiko for tyverier, innbrudd og voldsutøvelse m.m. 
I tillegg vil ventende passasjerer søke ly for dårlig være der dette er å finne. 

o Ulemper: Bygningen i Møllegaten 8 er konstruert med et stort portrom rett inn fra gaten til 
trappeadkomsten mellom bygningens ulike plan, samt et innfelt overbygget inngangsparti til 
virksomhetene iLetg. (bank og eiendomsmegling). Denne konstruksjonen som har 
forankring i stedstypisk tradisjonell eldre sentrumsbebyggelse vil lett kunne bli et uoffisielt 
oppholdssted for ventende passasjerer og andre, med tilgrising, forsøpling, skadeverk og økt 
innbruddsrisiko m.m. som konsekvens og som har potensial for å gjøre bygningen mindre 
tilgjengelig for kunder og andre som skal inn og ut av bygningen og svekke bygningens 
attraktivitet og verdi som en velfungerende sentrumsgård. 

o Avbøtende tiltak: Bygningens portrom og inngangspartier må bygges om slik at det blir 
umulig for uvedkommende å oppholde seg i disse, til sjenanse og hinder for dem som skal tit 
fra eller oppholde seg i bygningen. Gårdens dører og vinduer mot gaten må skiftes ut til en 
sikrere og forsterket kvalitet. Tønsberg kommune må sørge for daglig renhold i Møllegaten 
utenfor bygningen eller gi berørte gårdeiere økonomisk kompensasjon for å engasjere leid 
hjelp til slike renholdsoppdrag. Det må i tillegg anlegges utvendig digitalt 
overvåkningssystem med kamera og alarmsystemer som sikrer bygningen og varsler 
forbipasserende om oppdagelsesrisikoen ved krenkende adferd og skadeverk bl.a, mot 
bygningen. 

Generelt, og på bakgrunn av svært høye risiko for særlige ulemper for alle de som må ferdes til og 
fra den planlagte kollektiv-gateterminalen, for Møllegaten 8 spesielt og for tilsvarende eiendommer 
i området generelt, og for å ta tilbørlig hensyn til alle de som bor, har sitt arbeid, er kunder og/eller 
for øvrig ferdes gjennom og oppholder seg i området, og som ikke skal benytte kollektivtilbudet, 
mener vi- 
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møllegaten 8 as eiendomsselskap 

• primært - at kollektivtrafikk-terminalen må ligge i nærmere tilknytning til dagens 
jernbaneområde. Vi vil på det sterkeste fraråde etableringen av Møllegaten som kollektiv-trasse 
med gateterminal som foreslått. Dette er etter vår oppfatning et vågelig eksperiment med høy 
risiko for å mislykkes. Et slikt knutepunkt for kollektivtrafikken nær jernbaneområdet vil etter 
vårt syn være langt med hensiktsmessig for alle de som skal reiser kollektivt i eller til og fra 
Tønsberg, og vil for byens befolkning være langt mer fremtidsrettet i forhold til en moderne 
byutvikling, og i tillegg et godt bidrag til bedre å ta vare på byens egenart og gamle historie. 
Uten hensyn til fremtidig lokalisering av byens jernbanestasjon er dagens jernbaneområde et 
potensielt utviklingsområde for Tønsberg sentrum, fordi det ligger i umiddelbar forlengelse av 
dagens indre bykjerne og har langt færre utfordringer i forhold til byens historie og kulturminner 
enn i byens eldre sentrumsområder hvor det planlagte anleggene skal legges. Det er rimelig at 
de som bor og eier i Møllegaten slipper denne utilbørlige belastningen den planlagte 
etableringen vil medføre, som sterkt vil påvirke noen menneskers livskvalitet, helse, miljø og 
sikkerhet. 

• prinsipalt - at kollektivtraseen bør fordeles mellom Møllegaten og Tollbodgaten med 
ensrettet kollektivtrafikk i hver gate, en til og en fra en kollektivterminal som fortrinnsvis bør 
legges i tilknytning til jernbaneområdet som nevnt, eller etablere en todelt gateterminal; en i 
Møllegaten som fører trafikken i retning mot Nedre Langgate og en i Tollbodgaten som fører 
trafikken i retning fra Nedre Langgate. Dette vil fordele belastningen over to viktige 
sentrumsgater og over et større område, lettere kunne kombinere annen trafikk med 
kollektivtrafikken samtidig som det vil lette muligheten for nødvendig fremkommelighet til de 
eiendommene som er sterkest berørt av den foreslåtte planen for kollektivtrafikk gjennom 
sentrum, uten at det går på bekostning av rasjonell og effektiv bruk for kollektivpassasjerene. 

Denne høringsuttalelsen er rettidig innsendt innen fristen 01. februar 2020, og sendes som vedlegg 
til e-post til følgende adresse: firmapost@vtfk.no 
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Høringsinnspill 
Interkommunal kommunedelplan gange, sykkel og kollektivtransport 
 
1. Generelle betraktninger 
 
1.1. Uklart hvilken effekt tiltakene i Handlingsplanen har på målene for gange, sykling og 

kollektivtransport (gsk) 
 
Bypakken har som et av sine effektmål: 
Mer miljøvennlig reisemiddelfordeling, der veksten i persontransport tas med kollektivtransport, 
gåing og sykling. 
 
Handlingsplanen må antas å skulle inneholder tiltakene som er nødvendig for å realisere dette målet. 
Handlingsplanen bør derfor tallfeste hvilket omfang gsk forutsettes å ha når tiltakene er gjennomført. 
Dette vil i neste omgang gi et tydelig grunnlag for å evaluere om Handlingsplanen faktisk har gitt de 
forventede/ønskede effekter. 
 
Dersom Handlingsplanen anses for å være utilstrekkelig mht måloppnåelsen, bør dette tydelig 
framgå, samtidig som det bør angis hva det vil koste å lukke dette avviket. 
 
1.2. Tar ikke opp utfordringene knyttet til dagens jernbaneløsning 
 
Tidspunktet for avklaring av jernbaneløsningen for Tønsberg er uvisst. Trolig vil eventuelle endringer 
av jernbanetraséen og stasjonens plassering tidligst bli realisert om 20 år. Vi må derfor i lang tid 
framover leve med de utfordringer som knytter seg til dagens jernbaneløsning. Det er derfor ikke 
tilfredsstillende at Handlingsplanen har så lite fokus på disse utfordringene. 
 
1.3. Valg av sykkelveiløsninger 
 
Dagens g/s-veier er ikke bygget for et trafikkbilde med økt antall syklister og med økt innslag av el-
sykler, el-sparkesykler mv. Den viktigste årsaken til dette er at disse g/s-veiene tillater trafikk i begge 
retninger. Dessuten er disse g/s-veiene i for stor grad preget av kompromisser, bl a mht bredde. 
 
Sykkelveitiltakene som anbefales i Planbeskrivelsen er dominert av typen Sykkelvei med fortau med 
3,0 m bred sykkelvei og 2,0 m bredt fortau (pluss skuldre). Dette er arealkrevende og kostbare 
løsninger, som derfor må forventes realisert med en rekke kompromisser. Samtidig er dette løsninger 
som viderefører trafikk i begge retninger. 
 
Det vil være langt mer framtidsrettet om det i større grad velges sykkelveiløsninger med 
enveiskjøring. I praksis vil det bety å etablere sykkelfelt i eksisterende veibaner. Dersom man ser på 
dette som en trafikksikkerhetsutfordring, kan man kombinere sykkelfeltene med 
hastighetsreduserende tiltak for bilistene. 
 
2. Jernbanekryssingen i Halfdan Wilhelmsens allé 
 
Antall togpasseringer er økende, særlig i rushtiden. Det medfører at bommene vil stå nede en større 
andel av tiden. Som et minimum bør plandokumentet inneholde målinger av hva som er bommenes 
ordinære nedetid på de mest trafikkerte tidspunktene, samt beregninger av hvordan dette kan 
utvikle seg i de nærmeste årene. Mitt anslag er at man på det meste vil kunne forvente at bommene 
sperrer for kryssinger om lag 30 minutter i løpet av en time.  



Tidligere var det en fotgjengerundergang ved jernbanekryssingen i Halfdan Wilhelmsens allé. En slik 
undergang bør igjen komme på plass, tilrettelagt slik at det er mulig å få med seg sykler, 
barnevogner, rullatorer mv. 
 
3. Stenmalveien – Utvidelse av brua over jernbanelinja til sykkelvei med fortau (tiltak N4-1b) 
 
Over jernbanebrua i Stenmalen går det g/s-vei på begge sider. Brupasseringen skjer på det gamle, 
smale fortauet. Strengt tatt så skjer brupasseringen derfor ikke på en g/s-vei, men på et smalt fortau. 
Dette er dermed ikke noe annet enn en «missing-link» på disse to g/s-traséene. 
 
I Planbeskrivelsen er dette tiltaket (N4-1b) omtalt slik: 
Stenmalveien: Utvide brua over jernbanelinja til sykkelveg med fortau (SMF). Kritisk punkt over 
jernbanen. Må ses i sammenheng med ny jernbane. Kostnadsanslag: 17, 5 mill kr. 
 
I Handlingsplanen er dette tiltaket følgelig ikke prioritert. Det framgår ikke hvorfor det er av 
avgjørende betydning å se dette tiltaket i sammenheng med ny jernbane. Er det vesentlige 
uklarheter av teknisk karakter eller er det bare at man ser for seg at kostnadene vil kunne skyves 
over på Jernbanedirektoratet? 
 
G/s-veiene over denne brua har tidvis stor trafikk. Det er bl a skolevei for elever på Greveskogen vgs 
og Byskogen skole. Et så viktig tiltak kan ikke skyves ut i det blå. 
 
 
Eik 1.01.2020 
Åge Henriksen 
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Hei, 
Se vedlagte høringsuttalelse. 
mvh 
Petter Sørum 
GRID Holding AS 
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Mange mi ste r kol l e kt i vt i l bud
Forslag til nye ruter for
ko l l e k t i v t r a f i k k v i l m e d f ø r e
at 60 000 b r u ke r e av
sv ø m m e h a l l e n o g a l l e s o m
bor eller j obber i m ar ker te
om råd e r vil få e t d å r l i g e r e
ko l l e k t i v t i l b u d .

Se ns t a rme n

Tr æ l e b o r g



En god øst/vest trase fo r gå e n d e / sy k l e n d e
gjennom Ma m m u tkrys s e t m a n g l e r

• Når Ne d r e L an ggate
sten ges fo r
gj e n n o mgan gs traf ik k v il
traf f ik ke n i
Sto lten b er ggaten øke.

• By p ak ke Tø n s b e r g
in n e h o ld e r in g e n fo r s lag t il
fo r b e d r i n g e r a v
Mammu tk r y sset fo r
ko lle k tiv traf ik k , gåe n d e og
sy k l e n d e .



Pri o ri t e r p l a n f ri u n d e rga n g fo r å k ny tt e s a mme n
St o rga t e n o g Træ l e b o rg v e i e n fo r gå e n d e / sy k l e n d e .
(Evt . framfor ny gang / s y k ke lbr o ov e r kanalen s om det er s at t av MN OK 70 t il i Bypakke Tø n s b e r g )

• Fjern er b eh o vet fo r l ysregu l ert
fo t gj e n ge r o v e r ga n g t e t t p å
Ma m m u t kr y s s e t o g l e t t e r
ad ko mst fo r p u b liku m øst fo r
St o l t e n b e r gga t eti l b yen o g
bussen.

• Sk a p e r e n b e d r e ø s t / v e s t a k s e f o r
sykl en d e.

• Bi d ra r t i l fl er gå en d e o g s ykl en d e i
St o r ga t e n .

• Tr y g g e r e t r a s e f o r g å e n d e m e l l o m
busstopp i Nedre Langgate og
Sv ø m m e h a l l .

• Ka n a n t a ge l i gv i s gj e n n o m f ør e s
uavhengig av framtidig ombygging
av selve Mammu tkrysset.



Om G RI D Ho l d i n g AS

• Gr i d Ho l d i n gvil i løp et av 2020
frem m e regu lerin gsfo rslag fo r å
st ar t e utvikling av k v ar t al e t
St o lt en b erggat e, Træ l e b o r g v e i e n
og Kjærlighetsstien med et st o rt
an t al l b o l i g e r / ar b e i d s p l as s e r.

• Vi øn sker å gjen n o mføre et go d t
prosjekt som kan komplementere
og u tfylle tilb u d et ved n y
sv ø m m e h al l o g b y e n fo r ø v r i g.
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Hjertelig takk for god informasjon på det åpne møtet på Bydelshuset i Tønsberg,.  
 
Her oversendes herved noen kommentarer / innspill. 
 
 
1: Prisene på enkeltbilletter på buss i nærområdet rundt Tønsberg 
Halvparten av innbyggerne vår region bor innenfor 5 km fra sentrum (opplyst i møtet).  
 
De fleste husstander har en eller flere biler, og mange har behov for å kjøre noe bil, men mange kan 
redusere bilkjøring om busstilbudet blir rimeligere.  
 
Med dagens soneinndeling er det like dyrt å ta bussen fra de befolkningsrike områdene nær 
Tønsberg som det er fra Hvasser og Vivestad! Dvs kr 68,- tur / retur med appen.  
Og da velger mange i nærområdene rundt Tønsberg å benytte bilen som man har stående. 
 
Jeg kjenner mange arbeidstagere som har behov for bilen i sitt arbeid kun noen av arbeidsdagene, 
mens de andre dagene tar de også bilen fordi bussen koster så mye, sier de. Bilen har de jo, og 
drivstoff-forbruket er jo ikke så stort... 
Bussene går nokså hyppig i nærområdene rundt Tønsberg, og har også ganske god fremkommelighet. 
De ville ha valgt å ta buss disse dagene om buss var rimelig!  
 
Jeg vil anbefale et forsøk med buss i sentrumsnære områder for kr 10,- pr billett eller enda bedre 
kr 10,- pr dag.  
Dette bør testes ut som et forsøk i f eks ett år for å erfare endret adferd.  
 
Et annet forslag jeg er fortalt at en by av Tønsbergs størrelse i Skotland har hatt meget god effekt av, 
er å gi gratis buss til alle over 60 år! Erfaringen der var både reduserte køer, og reduserte 
parkeringsproblemer! Anbefales å teste ut dette også i ett år. 
(Jeg er kjent med at fylkeskommunen må subsidiere for å kunne teste dette. Men antar at disse 
subsidiene vil være svært beskjedne sammenlignet med støtte til bypakken.) 
 
Jeg tror også denne testen bør være av ett års varighet for å teste mulig endret adferd!  
 
 
2: Gang og sykkelvei fra Hortensveien til Ås, via Tomsbakken og Jarlsbergsgata 
Jeg opplever stadig, året rundt, å se syklister som sykler Tomsbakken og Jarlsberggata, til tross for 
smal «veiskulder». Noen anbefales å sykle via Semsbyen, hvor det er gang- og sykkelsti. Jeg frykter 
alvorlig uhell på strekningen, med alvorlig resultat.  



Jeg er også kjent med at svaksynt person regelmessig sykler her... 
Anbefaler etablering av gang- og sykkelsti fra Hortensveien og til Ås (Nortura osv) før vi opplever 
dødsulykker på denne strekningen. 
 
 
3: Levende bysentrum! Hele byen i bruk! 
Avslutningsvis vil jeg også gi min klare støtte til omlegging av busstrasene, via Nedre Langgate og 
Møllegata, og med ny «hovedholdeplass» på Farmandstorvet. 
Dette tror jeg at er ett godt tiltak som kan være med på å skape mer liv i hele byen! 
 
 
Ønsker lykke til i det videre arbeidet!  
 
 
Mvh 
Sigurd Stokke 
906 88 317 
 
Sendt fra min iPad 
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Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Samferdselsseksjonen 
 
Vedlagt. følger innspill fra SydHavna Vel vedr. ovennevnte sak. 
 
Med vennlig hilsen 
for SydHavna Vel 

 
                                                

                                                
Christian Stokke           Kristin Eivindvik 
nestleder                              styremedlem 
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Innspill til Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionens 

høring/offentlig ettersyn av planforslag for interkommunal kommunedel-

plan for gange, sykkel og kollektiv  

 
Det vises til den pågående høring om ovennevnte tema. 
 
SydHavna Vel organiserer 24 hytter og ett hotell på Havna, Tjøme og er medlem av 
Oslofjordens Friluftsråd. 
 
Styret i Sydhavna Vel støtter: 
 

 Innspillet fra Holtane- Vel og Båtforening av 9 januar 2020 vedr. den lenge planlagte 
gang- og sykkelveien fra Grimestad (Velveien) til Flekkenveien (eventuelt 
Gjervåg/Holtane veikryss) på Holtane på Tjøme. 

 

 Hovedrapportens anbefalte tiltak S18-1 Tjøme; Gang- og sykkelveg Ormelet – 
Risbrua, et prioritert prosjekt i bypakka. Dette veistrekket har i store trekk en 
veistandard fra 1960-tallet samtidig som mengden trafikk i alle kategorier har økt 
formidabelt. 

 
Med vennlig hilsen 
for SydHavna Vel 

 
 
 

Christian Stokke    Kristin Eivindvik 
nestleder      styremedlem 
cdstokke@online.no / tlf 90 88 09 90  kri-eiv@online.no / tlf 95 24 64 28 
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Høringsforslag skadeomfang for Møllegaten 
 
Som hjemmelsinnhaver til Håkon gamlesgt 1a, vil jeg få protestere på den delen som gjelder mitt 
nærområde Farmandstorvet og øvre del av Møllegaten. 
Jeg har fått i sin tid, mottatt nabomelding på en barnepark på torget. Hvordan vil kommunen kunne 
forsvare å felle de vakre, store trærne som opptar støv og støy for området? Er denne parken reel så 
lar den seg ikke kombinere med hyppige busspasseringer og holdeplass. Boforholdende i Møllegaten 
vil bli ødelagt. Det samme gjelder handel og serveringstedene, som vil lide mangel på tilgjengelighet, 
da en må krysse Møllegaten med fare for liv og helse. Dette er ikke tatt hensyn til i utredningen! 
 
Den eneste som tjener og som har blitt tilgodesett er handelen i Farmandstredet. 
Og når jeg ser hvordan Tønsberg blad skriver om "spøkelseshus" i min del av Møllegaten og avbilder 
min eiendom bl a, ser jeg en tendens som smaker av "Watergate"!!! 
 
Ikke ødelegg Møllergaten som område! Der busser og trafikk flytter inn, flytter folk ut. Ikke bare mine 
ord, men en sannhet i alle fora som har med byplanlegging å gjøre. 
 
Mvh Haldis Cbristine Rabe 
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