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Forord 
Statens vegvesen Vestfold er tiltakshaver og 
ansvarlig for utredning av tiltakene i Tønsberg-
pakken. Pakken omfatter nye hovedveger, tiltak for 
kollektivtrafikk, gang- og sykkelveger samt miljø- 
og trafikksikkerhetstiltak innen transport-systemet i 
Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner.  

Bompengefinansieringen for Tønsbergpakken ble 
vedtatt i Vestfold høsten 2002 gjennom politisk 
behandling i kommunene og fylkeskommunen. Det 
ble samtidig besluttet at pakkens endelige innhold, 
med unntak av Ringvei Nord og gang- og sykkelveg 
langs riksvei 308 fra Kjøpmannskjær til Verdens 
Ende, skulle fastlegges gjennom en konse-
kvensutredning for hele veg- og transport-systemet. 
Konsekvensutredningen skal gjennom-føres etter 
bestemmelsene i plan- og bygnings-loven.  

Stortingsvedtaket om bompengefinansieringen av 
prosjekter og tiltak i Tønsbergområdet ble fattet i 
januar 2003. 

Fase 1 av Tønsbergpakken omfatter følgende 
prosjekter som er definert som faste forutsetninger i 
Tønsbergpakken og som kan avklares gjennom 
reguleringsplan: 

• Ringvei Nord fra Kjelle til Kilen 
• Bomstasjonene i bompengeringen 
• Gang- og sykkelvei langs riksvei 308 fra 

Kjøpmannskjær til Verdens ende 
• Trafikkløsning for Vestfold Sentralsykehus, 

straksløsning 
• Miljø- og trafikksikkerhetstiltak iht. 

handlingsprogrammet i Nasjonal transportplan 
 

Fase 2 inneholder følgende elementer som skal 
vurdres:  

• Prosjekter som inngår i nord-syd-aksen gjennom 
Tønsberg fra Teie til Kjelle (hovedveiløsning på 
Teie, ny kryssing av Kanalen, sentralåre eller 
eventuell annen nord-syd-rettet hovedveiløsning, 
herunder vestover mot Hogsnes/Smørberg) 

• Hovedveiløsning på Presterød 
• Kollektivtrafikktiltak (som alternativ/supplement 

til vegutbygging) 
• Trafikkløsning for Vestfold sentralsykehus, 

permanent løsning. 
 

Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre 
virkninger av Tønsbergpakken Fase 2 som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser 
eller samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre at 

disse virkningene blir tatt i betraktning under 
planleggingen og når det tas stilling til om, og 
eventuelt på hvilke vilkår, fase 2 kan gjennomføres.  

Utredningsplikten må være oppfylt før det kan 
gjøres vedtak om kommunedel- eller 
regleringsplaner. Det er initiert et prosjekt hvor 
Tønsberg og Nøtterøy i samarbeid skal utarbeide 
forslag til valg av alternativ. Formelt skjer valg av 
løsning gjennom vedtak av kommundedel- og 
reguleringsplan i de to kommunene.  

Alternativene og temaene i konsekvensutredningen 
er fastlagt av ansvarlig myndighet, som er Vestfold 
fylkeskommune, på grunnlag av høringen av 
meldingen som foregikk fra 1. oktober til 13. 
desember 2003. Utredningsprogrammet ble vedtatt i 
Nærings-, samferdsel- og arealplanutvalget 23. april 
2003.  

Alternativene som skal utredes i konsekvens-
utredningen er kalt ”systemalternativer”. System-
alternativene er definert i utredningprogrammet og 
skal inneholde sentrums- og kollektivtiltak, ny 
Nøtterøyforbindelse, trafikkløsning for Teie og 
trafikkløsning for Presterød. Kollektivtiltakene skal 
legge til rette for en kollektivandel på 8, 12 eller    
16 % av reisene i området.  

Konkretiseringen av systemalternativene har skjedd 
gjennom arbeidet med konsekvensutredningen. Det 
er utarbeidet forslag til tiltak for de tre nivåene for 
kollektivandel og i alt 54 ulike vegalternativer for ny 
Nøtterøyforbindelse, 13 vegalternativer for trafikk-
løsning på Teie og 16 vegalternativer for trafikk-
løsning på Presterød.  

Sentrums- og kollektivtiltakene og de i alt 83 
vegalternativene lar seg sette sammen til flere tusen 
ulike konkrete systemalternativer. I konskvens-
utredningen er det presentert et utvalg på 18 
konkrete helhetlige alternativer og 6 Teie og 6 
Presterødløsninger. De 18 helhetlige alternativene er 
valgt ut av Statens vegvesen i samråd med de berørte 
kommunene og de mest sentrale statlige og regionale 
fagetatene. Løsningene er valgt ut med tanke på at 
de skal representere et bredt spekter av alternativer 
for ny Nøtterøyforbindelse. 

Konsekvensvurderingen av de 3 ulike kollektiv- og 
sentrumstiltakene og de 83 vegelementene gir 
grunnlaget for å sammenstille konsekvensene av 
andre helhetlige alternativer med andre kombina-
sjoner av delløsninger enn de 18 som nå presenteres. 
Valg av løsning er derfor ikke avgrenset til de 18 
helhetlige alternativene som presenteres i deltema-, 
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hovedtemarapportene og konsekvensutrednings-
rapporten.  

Temaene i konsekvensutredningen er inndelt i 
deltemaer og hovedtemaer. Hovedtemaene som 
utredes er trafikale konsekvenser, bymiljø, 
kulturminner og kulturmiljø, bomiljø, natur-miljø, 
naturressurer, prissatte konsekvenser og Vestfjord-
forbindelsen. Hvert hovedtema består av 1 til 5 
deltemaer.  

Utarbeidelsen av konsekvensutredningen har skjedd 
i regi av Statens vegvesen Region Sør og har vært 
styrt og gjennomført av prosjekt-gruppen for 
planlegging av Tønsbergpakken med Steinar Aspen 
som prosjektleder.  

Samarbeidsgruppen for Tønsbergpakken har vært 
med på å legge føringer, rammer og premisser for 
arbeidet. Gruppen består pr. 1. september 2004 av 
ordfører Per Arne Olsen og rådmann Trond 
Stenhaug fra Tønsberg kommune. Ordfører Bjørn 
Kåre Sevik og rådmann Kurt Orre fra Nøtterøy 
kommune. Ordfører Per Hotvedt Nielsen og 
rådmann Gunnar Hansø fra Tjøme kommune. 
Fylkes-ordfører Anne Rygh Pedersen, assisterende 
fylkesrådmann Knut Pihl og spesialkonsult Anne 
Gro Ahnstrøm fra Vestfold fylkeskommune. Fra 
fylkesmannen i Vestfold deltar miljøvernsjef Werner 
Olsen. Gruppen ledes av Regionvegsjef Andreas 
Setsaa, Statens vegvesen Region Sør. Øvrige 
detagere fra Vegvesenet er Arne Birkeland (leder 
Utbyggingsstaben), Tore Foss (Utbyggingsstaben), 
Roar Gärtner (leder Vestfold distriktsvegkontor), 
Steinar Aspen (prosjektleder for Tønsbergpakkens 
plandel), Arvid Veseth (prosjektleder for Tønsberg-
pakkens byggdel), Olav G. Sjønøst (prosjekt-
sekretær).  

Faglig kontakt mot sentrale instanser har vært 
ivaretatt gjennom et KU-forum. Deltagere her har 
vært kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Stokke, 
Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, 
Riksantikvaren Distriktskontor Sør, Næringsmiddel-
tilsynet v/avdeling for miljøretta helsevern, Vestfold 
kollektivtrafikk og Jernbaneverket.  

Under utarbeidelsen av konsekvensutredningen har 
det også vært avholdt møter med den 
medvirkningsgruppen som ble etablert under 
utarbeidelsen av den strategiske transport-
utredningen i 2002 og med velforeninger og andre 
interesseorganisasjoner.  

Delrapportene som er utarbeidet i konsekvens-
utredningen er gjort av eksterne konsulenter med 
unntak av temaene byutvikling, landskap og barn og 
unge som Statens vegvesen har utarbeidet selv. 
Sammenstillingen av delrapportene til hoved-
rapporten er gjort av Statens vegvesen.  

Det er Vestfold fylkeskommune som er ansvarlig 
myndighet, og som på grunnlag av konsekvens-
utredningen og høringen av den avgjør om 
utredningsplikten er oppfylt  

Uttalelser til konsekvensutredningen sendes: 

Vestfold fylkeskommune 
Svend Foyns gate 9 
3126 Tønsberg 

eller e-postadresse: firmapost@vfk.no 

innen 17.12.2004. 

Spørsmål kan rettes til: 

Anne-Gro Ahnstrøm 
telefon: 33 34 41 04 
e-post: anne-gra@vfk.no 

Olav G. Sjønøst 
telefon: 33 37 18 30 
e-post: olav.sjonost@vegvesen.no  

eller  

Steinar Aspen 
telefon: 33 37 18 21 
e-post: steinar.aspen@vegvesen.no 

 

Tønsberg, oktober 2004 
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0 Sammendrag
Konsekvensutredningen for Tønsbergpakken fase 2 
skal klargjøre virkningene av utbyggingen av 
transportsystemet i Tønsbergområdet. De helhetlige 
transportsystemene i fase 2 av Tønsbergpakken 
omfatter både hovedvegutbygging, kollektiv-
løsninger og sentrumstiltak.  

Konsekvensutredningen skal fremskaffe kunnskap 
om virkningene for miljø, naturressurser og 
samfunn, slik at grunnlaget for å fatte beslutning er 
best mulig. Konsekvensutredningen skal sikre at 
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging 
av Tønsbergpakken fase 2 og når det skal tas stilling 
til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan 
gjennomføres.  

I konsekvensutredningen er alternativene vurdert i 
forhold til 8 hovedtemaer og 24 deltemaer slik de er 
definert i utredningsprogrammet. Utrednings-
programmet ble fastsatt av Vestfold fylkeskommune 
i april 2003. Vestfold fylkeskommune er ansvarlig 
myndighet for tiltaket og skal avgjøre om 
utredningsplikten er oppfylt.  

Bakgrunnen for tiltaket 

Behovet for å forbedre transportsystemet i 
Tønsbergområdet har vært utredet ved en rekke 
anledninger. I 1989 ble hovedplaner for Ringvei 
nord og ny Nøtterøyforbindelse fremmet til 
behandling. Samtidig som dette pågikk ble Tønsberg 
utpekt som en av 10 byer som i 1990/91 ble pålagt å 
utarbeide samlede transportplaner. Resultatet av 
dette transportplanarbeidet var at det ble vedtatt 
tiltakspakker for en rekke ulike transportområder og 
der de viktigste strategiene var: 

• Bygging av et nytt hovedvegnett for biltrafikk. 
• Bygging av et omfattende gang- og 

sykkelvegnett. 
• Satsing på kollektivtrafikken. 
 

Basert på denne behandlingen ble Ringvei nord fra 
Kjelle til Kilen vedtatt som en del av det framtidige 
hovedvegnettet, i kommuneplanen for Tønsberg i 
1991. Dette ble senere gjentatt ved rulleringen av 
kommuneplanen både i 1995 og i 1999. 

Av anbefalingene i transportplanen er det bare 
utbyggingen av sykkelvegnettet og mindre 
trafikksikkerhetstiltak som er gjennomført. De andre 
tiltakene har fram til nå ikke latt seg gjennomføre på 
grunn av manglende midler. Nasjonal Transportplan 

og signaler fra bevilgende myndigheter peker 
dessuten mot at det heller ikke i overskuelig framtid 
er mulig å finansiere en utbygging av transport-
systemet i Tønsberg over statsbudsjettet.  

Manglende prioritering hos de bevilgende myndig-
heter og de stadig økende trafikkproblemene var 
bakgrunnen for at arbeidet med å utvikle innhold og 
finansieringsløsning for Tønsbergpakken ble startet 
opp i 1998.  

I april 1999 resulterte arbeidet i at Statens vegvesen 
Vestfold la fram et forslag til strategi for videre 
planlegging av hovedvegnettet, med vekt på å 
ivareta en helhetlig transportløsning slik 
transportplanen for Tønsbergområdet la opp til. 
Samtidig fremmet en prosjektgruppe, utgått fra 
kommunene og det lokale næringsliv, et forslag om 
å delfinansiere utbyggingen med bompenger. 
Prosjektgruppen foreslo også konkrete delprosjekter 
som skulle omfattes av utbyggingen. 

I likelydende vedtak i mai og juni 1999 sluttet by-
/kommunestyrene og Vestfold fylkesting seg til både 
Vegvesenets anbefalte planleggingsstrategi, og til 
prosjektgruppens forslag om bompengefinansiering, 
samt hvilke delprosjekter som skulle omfattes av 
utbyggingen. Den endelige lokalpolitiske tilslut-
ningen til Tønsbergpakken og bompengefinan-
sieringen ble gjort høsten 2000. Følgende 
delprosjekter ble definert som faste forutsetninger 
(fase 1):  

• Ringvei nord fra Kjelle til Kilen. 
• Bomstasjonene i bompengeringen. 
• Gang- og sykkelveg langs riksveg 308 fra 

Kjøpmannskjær til Verdens ende. 
• Trafikkløsning for Vestfold Sentralsykehus, 

straksløsning. 
• Miljø- og trafikksikkerhetstiltak iht. 

handlingsprogrammet i Nasjonal transportplan. 
 
Dette er prosjekter som ut fra sin størrelse, karakter 
eller formell planstatus kan avklares direkte gjen-
nom en reguleringsplanprosess etter planbestem-
melsene i plan- og bygningsloven. 

De øvrige prosjektene som inngår i Tønsbergpakken 
(fase 2), og som først må behandles gjennom 
konsekvensutredningen er: 

• Prosjekter som inngår i nord-syd-aksen gjennom 
Tønsberg fra Teie til Kjelle (hovedvegløsning på 
Teie, ny kryssing av Kanalen, sentralåre eller 



Konsekvensutredning Tønsbergpakken fase 2 Hovedrapport, Sammendrag 

 

 
8 

eventuell annen nord-syd-rettet 
hovedvegløsning). 

• Tunnel under Presterødåsen.  
• Kollektivtrafikktiltak (som alternativ eller 

supplement til vegutbygging). 
• Trafikkløsning for Vestfold sentralsykehus, 

permanent løsning. 
 

Grunnen til at disse prosjektene først må behandles 
gjennom en prosess etter bestemmelsene om 
konsekvensutrtedninger i plan- og bygningsloven, er 
hensynet til de rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging (RPR for 
SAT) og at prosjektene er av en karakter og størrelse 
som i henhold til gjeldende forskrift alltid skal 
konsekvensutredes. 

0.1 Mål og strategi for 
Tønsbergpakken 

Statens vegvesen har utviklet følgende 
målformulering for Tønsbergpakken: 

1. Målet er å utvikle et transportsystem som gjør det 
godt å bo, oppholde seg og ferdes i Tønsberg-
området. Sentrum og boliggater skal skjermes 
mot gjennomgangstrafikk. 

2. Du skal komme deg effektivt og sikkert fram, 
enten det er på sykkel, med buss eller i bil. 
Transportsystemet skal utformes slik at faren for 
å bli drept eller livsvarig skadet blir så liten som 
mulig. Fotgjengere og barn skal beskyttes 
spesielt. 

3. Transportløsningene skal bidra til lavere 
energiforbruk og mindre forurensning. Gang-, 
sykkel- og kollektivtrafikk skal prioriteres. 

 

For å nå dette målet har Statens vegvesen foreslått 
følgende strategi for transportsystemet i 
Tønsbergområdet: 

• Gjennomgangstrafikken føres utenom sentrum 
på nye omkjøringsveger. 

• Den sentrumsrettede trafikken føres i størst 
mulig grad over på kollektivtrafikk eller sykkel. 

Strategien er lagt til grunn i arbeidet med å utarbeide 
konkrete alternativer i konsekvensutredningen.  

 

0.2 Beskrivelse av alternativene 

Alternativene som er utredet er fastsatt i 
utredningsprogrammet datert 23. april 2003. 

Utredningsprogrammet tar utgangspunkt i at det skal 
utredes 4 ulike systemalternativ (senere kalt 
Systemalternativ I, II, III og IV).  

Et systemalternativ består av sentrumstiltak 
inkludert parkeringsløsninger som ses i sammenheng 
med løsning for kollektivtrafikk, en ny Nøtterøy-
forbindelse, en vegløsning for Teie og en vegløsning 
for Presterødområdet.  

Traséene som er konsekvensutredet er framkommet 
gjennom et samarbeid mellom, kommunene, statlige 
fagetater, publikum og Vegvesenet. 

0.2.1 Kollektiv- og sentrumstiltak, inklusive 
parkeringsløsninger. 

Det er utformet ett forslag til kollektivløsning og 
sentrumstiltak som er felles for alle de fire system-
alternativene. Vegvesenet anbefaler et bussmetro-
alternativ med kollektivfelt og en ny busstrasé 
gjennom sentrum som dekker sentrumsområdet 
bedre enn i dag. Årsaken er at målet om en økt 
kollektivandel til 8%, 12% eller 16% krever en 
offensiv kollektivsatsing. Busstraséene i sentrum 
legges om slik at Nedre Langgate, Kjelleveien, 
Møllegata og Halfdan Wilhelmsens allé erstatter 
dagens busstrasèer i Stoltenbergs gate, Farmanns-
veien og Slagenveien. 

Formålet med å foreslå en slik omlegging av 
trasèene i sentrum, er å treffe målpunktene for 
passasjerenes reiser bedre enn i dag. Dette gjelder 
særlig de som skal til sykehuset og den søndre delen 
av sentrum. En ny gangbru fra Kaldnes til sentrum 
vil dessuten knytte den nye bydelen til bussmetroen i 
Nedre Langgate. 

Forslaget innebærer at: 

• Alle busser til/fra vest skal kjøre 
Kjelleveien/Nedre Langgate og Møllegaten.  

• Alle busser til/fra sør skal kjøre Nedre Langgate 
og Møllegaten. 

• Alle busser til/fra øst skal kjøre H. Wilhelmsens 
allé forbi sykehuset. 

• Busser fra Eik skal følge eksisterende trasé over 
Stenmalen 

• Alle ruter, unntatt ruter til Eik og Horten, skal 
kjøre forbi sykehuset. 
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For å få god fremkommelighet for bussene, må 
Nedre Langgate stenges for gjennomgangstrafikk. 
Stengingen er foreslått i området ved Brygga kino, 
mens Halfdan Wilhelmsens allé foreslås stengt ved 
sykehuset. Adkomst til virksomhetene på hver side 
av stengningspunktene vil fortsatt bli mulig. De 
lysregulerte kryssene i busstraséene vil få 
prioritering for buss. I Mammutkrysset og kryss på 
Kilen er det lagt inn en kombinasjon av egne 
bussfelt/gater og prioritering i kryss i de ulike 
løsningene/alternativene. 

Kollektivfelt foreslås etablert i: 

• Kirkeveien/Nøtterøyveien fra Teie og inn mot 
Kanalen. 

• Presterødbakken/H. Wilhelmsens allé fra Olsrød 
og inn mot Heimdalkrysset.  

• Kjelleveien i systemalternativene II og III fra 
nytt Kjellekryss til Slottsfjelltunnelen. 

 
For systemalternativene I og II omgjøres ett kjørefelt 
i hver retning i Nøtterøyveien til kollektivfelt på 
strekningen Teie veidele til Kanalbrua. Alternativt til 
rent kollektivfelt vurderes sambruksfelt, dvs. felt 
som også er tillatt for personbil med 2 eller flere 
personer. I systemalternativ III og IV utvides 
Nøtterøyveien på denne strekningen og den får 2 
kjørefelt og ett kollektivfelt i hver retning. 

Kollektivløsning og sentrumstiltak er felles for alle system-
alternativene 

 

Utenfor sentrum er det særlig viktig å heve 
standarden på holdeplassene. Leskur med 
informasjon om når bussen kommer (sanntids-
informasjon) er foreslått på de mest benyttede 
holdeplassene. 

Det foreslås innført 5 nye pendelruter. Der de har 
felles trasè, vil det opprettes en høyfrekvent 
bussmetro. I praksis vil dette bli på strekningen 
mellom Teie og Kilen, via Nedre Langgate, Mølle-
gaten, Farmannstorvet, jernbanen og sykehuset. 

De største tilbudsforbedringene utenfor bykjernen er 
foreslått på Nøtterøy der trafikkgrunnlaget er størst. 
Her blir det i gjennomsnitt en dobling av frekvensen. 
For hele Tønsbergområdet innebærer forslaget at 
frekvensen økes med gjennomsnittelig 34 %. Både 
på Nøtterøy og Søndre Slagen legges rutene om slik 
at de skal bli mer oversiktlige. 

Ny hovedterminal for alle lokale og regionale 
bussruter er foreslått i Møllegaten ved 
Farmandstorvet. Denne plasseringen gir en like god 
tilgjengelighet til Farmanstredet som dagens rutebil-
stasjon, og en bedre tilgjengelighet til butikk-strøket 
for øvrig. I tillegg foreslås nye holdeplasser ved 
Mammutkrysset, i Nedre Langgate, i Kjelleveien 
nær Statens Park, i Møllegaten, samt i H. 
Wilhelmsens allé ved sykehuset og ved krysset mot 
Slagenveien. 

Ny trasè i sentrum og nytt ruteopplegg innebærer at 
det vil bli få busser som har behov for å kjøre innom 
rutebilstasjonen. Overgang mellom rutene kan skje 
på alle holdeplasser langs den felles busstrasèen. En 
del regionale ruter og ekspressbusser vil imidlertid 
fortsatt ha endeholdeplass eller stoppested på 
rutebilstasjonen. 

For å oppnå en kollektivandel på 8 % må det i tillegg 
iverksettes tiltak mot økt bilbruk. Av restriktive 
tiltak foreslås det at antallet langtids parkerings-
plasser i sentrum reduseres med 20 %, dvs. fjerning 
av 2000 slike plasser. I tillegg foreslås en avgift på 
30,- kroner pr. døgn på parkeringsplasser knyttet til 
arbeidsplasser for å få overført flere bilreiser til 
kollektiv og sykkel. Tiltakene anbefales i første 
omgang rettet mot store private og offentlige 
arbeidsplasser, og må skje i samarbeid med disse. 

Det foreslås at det som prinsipp anlegges sykkelfelt 
på de viktigste rutene på hovedsykkelvegnettet i 
sentrum. Erfaringene viser at sykkelfelt gir 
syklistene bedre fremkommelighet og sikkerhet enn 
adskilte anlegg på fortau. Sykkelfelt anbefales 
innenfor området som avgrenses av Kjelle, Kilen og 
Kanalen. Utenfor sentrum foreslås det å opprettholde 
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løsningen med separate gang- og sykkelveger. Der 
nye vegløsninger berører eksisterende gang- og 
sykkelanlegg, er det en forutsetning at anleggene 
skal opprettholdes med dagens standard. Der trafikk-
mengdene og feltbreddene øker, forutsettes det at det 
etableres nye og sikrere kryssløsninger. 

For å sikre de myke trafikantene og hindre unødig 
gjennomkjøring i sentrum er fartsgrensen foreslått 
redusert til 30 km/t. 

0.2.2 Systemalternativ I 

Systemalternativ I omfatter kollektivløsninger og 
sentrumstiltak inkl. parkeringsløsninger, ny 
Nøtterøyforbindelse (delalternativ Hogsnes), trafikk-
løsning Teie og trafikkløsning Presterød. 

 
Systemalternativ I 

For ny Nøtterøyforbindelse (delalternativ Hogsnes), 
er følgende hovedelementer vurdert: 

• Tunnel under Teieskogen 
• Fjordkryssing som senketunnel eller som bru, 

mellom Rambergåsen og Hogsnes. Det er også 
vurdert en lang fjelltunnel fra Kirkeveien til 
Jarlsberg travbane. 

• Veg frem til rv 312 ved Jarlsberg travbane, enten 
via Smørberg eller via tunnel under Vear og 
Hogsnesåsen. 

• Forbindelse mellom Ringvei syd og Slagenveien 
via Svelvikgaten. 

 

Nøtterøyforbindelsen planlegges med fire kjørefelt 
på strekningen mellom Kirkeveien og Jarlsberg 
travbane. I systemalternativ I går ny Nøtterøy-
forbindelse vestover enten fra Kolberg, Grindstu-
veien eller Teie veidele. Vegen går i tunnel under 
Teieskogen og Rambergåsen og krysser Byfjorden i 
høybru eller senketunnel. Brua får en fri seilings-
høyde på 40m. Den vil også kunne svinges eller 
løftes slik at høye konstruksjoner fra Hereema og 
Scanrope kan passere uhindret. Brua vil få gang-
sykkelveg. 

 

 
Illustrasjonen viser alternativet for nordre skråstagsbru mellom 
Ramberg og Smørberg 

På Vear/Hogsnes-siden kan videreføringen av 
vegen, enten legges med 4 felt i dagløsning over 
Smørberg eller gå i tunnel under Vear og 
Hogsnesåsen. Alle variantene gis tilknytning til 
eksisterende vegnett ved Jarlsberg travbane.  

Kryssløsninger og kryssplasseringer på 
vegstrekningen vil variere avhengig av hvordan 
fjordkryssingen skjer. Samtlige kryssløsninger bør 
ivareta alle viktige svingebevegelser og sikre myke 
trafikanter. 

I systemalternativ I vil kostnadene for ny 
Nøtterøyforbindelse på strekningen Kirkeveien – 
Jarlsberg travbane, variere mellom 1,3 og 2,2 
milliarder kroner avhengig av hvilken løsning som 
velges. Kostnadene er eksklusiv Teie- og 
Presterødløsningene. 
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0.2.3 Systemalternativ II 

Systemalternativ II omfatter kollektivløsninger og 
sentrumstiltak inkl. parkeringsløsninger, ny 
Nøtterøyforbindelse, trafikkløsning Teie og trafikk-
løsning Presterød. 

For ny Nøtterøyforbindelse er følgende hoved-
elementer vurdert: 

• Tunnel under Teieskogen  
• Fjordkryssing i senketunnel fra Kaldnes til 

Korten 
• Utvidelse av riksvei 308 Kjelleveien fra to til 

fire felt på strekningen fra Korten til 
Kjellekrysset samt etablering av kollektivfelt i 
retning mot Kjellekrysset.  

• Utvidelse av riksveg 312 Semslinna fra to til fire 
felt på strekningen fra Kjellekrysset til Jarlsberg 
travbane. 

• Forbindelse mellom Ringvei syd og Slagenveien 
via Svelvikgaten 

 

 
Systemalternativ II 

Nøtterøyforbindelsen planlegges med fire kjørefelt 
på strekningen fra Kirkeveien til Jarlsberg travbane. 

I systemalternativ II går ny Nøtterøyforbindelse 
nordvestover, enten fra Kolberg, Grindstuveien eller 
Teie veidele. Vegen går i tunnel under Teieskogen 
og krysser Byfjorden i senketunnel fra Kaldnes til 
Korten. Herfra føres vegen som dagløsning nord for 
Færder videregående skole, (tidligere Tønsberg 
Maritime skole) og følger Kjelleveien fram til 
Kjellekrysset. Fra Kjellekrysset til Jarlsberg 
travbane er det forutsatt at riksveg 312 Semslinna 
utvides fra to til fire felt. 

I systemalternativ II vil kostnadene for ny 
Nøtterøyforbindelse (strekningen Kirkeveien – 
Jarlsberg travbane) varierer mellom 2,1 og 2,3 
milliarder kroner avhengig av hvilken løsning som 
velges. Kostnadene er eksklusiv Teie- og Presterød-
løsningene. 

Planprosessen har vist at det finnes alternative 
traséer for senketunnellen sydøst for den vurderte 
traséen. Dette vil kunne redusere lengden på 
senketunnellen betydelig og vil kanskje kunne føre 
til en reduksjon i anleggskostnader i størrelsesorden 
250 – 350 mill kr. 

0.2.4 Systemalternativ III 

Systemalternativ III omfatter kollektivløsninger og 
sentrumstiltak inkl. parkeringsløsninger, ny 
Nøtterøyforbindelse, trafikkløsning Teie og 
trafikkløsning Presterød. 

For ny Nøtterøyforbindelse - delalternativ med 
sentralåre, er følgende hovedelementer vurdert: 

• Tunnel under Kanalen eller ny bru i tillegg til 
eksisterende bru. 

• Sentralåre som tunnel under Tønsberg sentrum. 
Tre alternative trasèer er vurdert (vest, øst og øst-
øst) 

• To trasèer for hovedinnfart/tangent fra øst. 
Søndre hovedinnfart/tangent er vurdert som både 
tunnel og dagløsning. Nordre 
hovedinnfart/tangent er kun vurdert som tunnel. 

• Kryssløsninger med mulighet for kobling mellom 
sentralårene, lokalvegnettet og/eller innfart fra 
øst; 

 Mammutkrysset som kryss i plan eller som 
planskilt kryss. 

 Nytt kryss nord for Svømmehallen med 
tilkobling til sentralårealternativene.  

 Nytt kryss ved Jernbanegata x Slagenveien 
med tilkobling til sentralårealternativene. 

• Utvidelse av rv. 312 Semslinna fra 2 til 4 felt 
mellom Kjellekrysset og Jarlsberg travbane.  
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• Forbindelse mellom Ringvei syd og Slagenveien 
via Svelvikgaten. 

 

I systemalternativ III er det forutsatt at ny 
Nøtterøyforbindelse bygges parallelt med dagens 
Kanalbru. Kanalkryssingen kan enten skje på bru 
eller i tunnel. Etter å ha krysset kanalen ledes 
trafikken under Tønsberg sentrum i en fire felts 
tunnelløsning (sentralåre). Tunnelen kan enten ligge 
som fjelltunnel under Haugar og Slottsfjellet 
(sentralåre vest) og kople seg til Kjelleveien ved 
Nordbyen, eller den kan ligge som en nedgravd 
betongtunnel under Vestfoldgata og Jernbanegata 
(sentralåre øst) og komme fram i dagen i 
Farmannsveien ved Statens Park. Et tredje alternativ 
for framføring av tunnel under Tønsberg by, er 
sentralåre øst-øst som er en kombinasjon av 
nedgravde betongtunneler og fjelltunneler. Trasèen 
går i tunnel under Vestfoldgata, Sentralsykehuset, 
Gamle Idretten og munner ut i Farmannsveien ved 
Statens Park.  

 
Systemalternativ III 

Sentralårene kan om ønskelig gis tilknytning til 
gatenettet i sentrum i kryss ved svømmehallen eller 
via en søndre hovedinnfart/tangent i Slagenveien i 

området hvor Slagenveien krysset Jernbanegata. 
Søndre tangent/innfartsåre fra øst kan gå som 
dagløsning eller i tunnel under Slagenveien. 

 
Søndre tunnelportal og kryss ved Svømmehallen. Som del av 
sentralåre vest med kanalbru og Mammutkrysset i plan. 

Sentralåre øst og øst-øst, kan i likhet med sentralåre 
vest, gis tilknytning til sentrum via en søndre tangent 
(hovedinnfart fra øst) i Slagenveien. 

 
Nedføring til sentralåre øst i krysset Slagenveien x Jernbanegata. 

Sentralåre øst kan i stedet for en søndre tangent, gis 
tilknytning til lokalvegnettet via en nordre 
hovedinnfart/tangent i tunnel.  

Nordre tangent vil gå fra Heimdal og legges i tunnel 
under Halfdan Wilhelmsens allé og gis tilknytning 
til tunnelen for sentralåre øst i området ved 
jernbanestasjonen.. En nordre tangent vil også kunne 
gis en tilknytning til lokalvegnettet gjennom 
oppramping til Farmannsveien. 

 
Nordre tangent (hovedinnfart fra øst) sett fra øst ved 
Sykehusbakken 
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Kostnadene for ny Nøtterøyforbindelse i 
systemalternativ III fra Teie veidele, Kanalkryssing, 
Sentralåre under byen og veg fram til Jarlsberg 
travbane via Kjellekrysset, varierer mellom 1,3 og 
2,6 milliarder kroner avhengig av hvilken løsning 
som velges. Kostnadene er eksklusiv Teie- og 
Presterødløsningene. 

 
Rampe i Farmannsveien hvor nordre hovedinnfart fra øst/nordre 
tangent tilknyttes lokalvegnettet. 

0.2.5 Systemalternativ IV 

Systemalternativ IV omfatter kollektivløsninger og 
sentrumstiltak inkl. parkeringsløsninger, ny 
Nøtterøyforbindelse (delalternativ Ringvei syd) 
trafikkløsning Teie og trafikkløsning Presterød. 

For ny Nøtterøyforbindelse (delalternativ Ringvei 
syd) er følgende hovedelementer vurdert: 

• Kryssing av kanalen i bru eller tunnel parallelt 
med dagens Kanalbru.  

• Mammutkrysset i plan eller planskilt. 
• Utvidelse av Ringvei syd fra to til fire felt på 

strekningen fra Mammutkrysset til Kilen. 
• Utvidelse av rv. 312 Semslinna fra 2 til 4 felt 

mellom Kjellekrysset og Jarlsberg travbane. 
• Forbindelse mellom Ringveg syd og 

Slagenveien via Svelvikgaten. 
 

Kanalkryssingen kan enten skje på bru eller i tunnel. 
Etter å ha krysset kanalen forutsetter dette 
systemalternativet en utvidelse av eksisterende 
Ringvei fra to til fire kjørefelt fram til krysset på 
Kilen. I forbindelse med utbyggingen av ny Ringvei 
nord er det forutsatt at kryssområdet på Kilen er 
bygget om slik at det er etablert rundkjøringer i 
eksisterende kryss ved Kilden Kino, ved nytt kryss 
med Ringvei nord/ rv 311 og kryss med Halfdan 
Wilhelmsens allè. Denne løsningen kan senere bli 
endret for å kunne tilpasses det endelige valget av 
systemalternativ og Presterødløsning. 

 
Systemalternativ IV 

Kostnadene for ny Nøtterøyforbindelse fra Teie 
veidele, Kanalkryssing, Ringvei syd samt tilpas-
singer til Ringvei nord og utvidelse fra 2 felt til fire 
felt på riksveg 312 Semslinna fram til Jarlsberg 
travbane, varierer mellom 0,5 – 1,0 milliarder kroner 
avhengig av om det velges å krysse kanalen i bru 
eller tunnel. Kostnadene er eksklusiv Teie- og 
Presterødløsningene. 

0.2.6 Trafikkløsning for Teie 

Hensikten med å utrede konsekvenser for 
trafikkløsning for lokalsenteret Teie er ønsket om 
både å styrke lokalsenteret kvalitetsmessig og å 
bedre fremkommeligheten for gjennomgangs-
trafikken som i dag må kjøre over torget. 
Utredningen klargjør hvilke kombinasjoner som kan 
løse trafikkproblemene på Teie og hvordan en 
trafikkløsning på Teie best lar seg kombinere med 
ny Nøtterøyforbindelse. 

Det er vurdert 3 hovedprinsipp for å føre trafikk fra 
syd, gjennom eller utenom Teie torv og mot nord 
eller vest. Disse prinsippene er: 
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• Hovedprinsipp A - Teie torv 
• Hovedprinsipp B - Teglverksveien 
• Hovedprinsipp C - Teie syd 
 

 
Hovedvegløsnignene på Teie. Prinsipp A i Smidsrødveien, 
prinsipp B i Teglverksveien og prinsipp C på jordene syd for 
tettbebyggelsen.  

Hovedprinsipp A – Teie torv 

Trafikken ledes fortsatt på Rv 309 gjennom Teie 
torv, enten som dagløsning eller ved at rv 309 legges 
i en ca. 500 m lang betongtunnel under Teie torv. 

I alternativet med tunnel stenges Teie torv for ut- og 
innkjøring ved Teie veidele for all trafikk unntatt 
gang- og sykkeltrafikk. Dette skyldes at det ikke er 
plass til avkjøringsramper i tillegg til gang- og 
sykkelveg ved siden av tunnelen i området ved Teie 
veidele. Atkomst til Teie torv for buss og 
lokaltrafikk vil skje via krysset på Teiehøyden. 

Hovedprinsipp B – Teglverksveien 

Trafikken fra rv 309 ledes over i Kirkeveien (rv 308) 
via Teglverksveien, enten i dagløsning eller ved at 
det bygges en ca. 500 m lang tunnel under 
Teglverksveien.  

I disse alternativene stenges Teie torv for ut- og 
innkjøring fra Teie veidele for all trafikk unntatt 
buss og gang- og sykkeltrafikk. Dette gjøres for å 
hindre gjennomkjøring over torvet. Atkomst til Teie 

torv for buss og lokaltrafikk vil skje via krysset på 
Teiehøyden. 

 
Tunnelmunning ved Eika. Løsningen er aktuell ved 2 felts tunnel 
i Teglverksveien og tunnel under Teie torv.  

Hovedprinsipp C – Teie syd 

Trafikken fra Smidsrødveien (rv 309) ledes over i 
Kirkeveien (rv 308) via en tverrforbindelse syd for 
Teie. Tverrforbindelsen er utredet i en nordre og en 
søndre variant. 

Nordre tverrforbindelse starter i Bekkeveien og føres 
ut på jordet like før Grindløkken skole, før den 
kobles til Kirkeveien ved Frogner gård på Kolberg. 

Søndre tverrforbindelse går i tunnel gjennom 
Smidsrødhøyden før den ligger som dagløsning over 
jordet og opp til Frogner gård, hvor den kobles til 
Kirkeveien ved Kolberg.  

Alternativ C inkluderer også vurdering av tiltak på 
Kirkeveien på strekningen mellom Teie veidele og 
Kolberg. Alternativene som er vurdert er kort (ca. 
200 meter) eller lang (ca. 600 meter) 4-felts tunnel, 
samt et alternativ med utvidelse av Kirkeveien til 4 
felt i dagløsning. 

 
Tunnelportal ved Kolberg. Innkjøring i 4 felts, lang miljøtunnel i 
Kirkeveien fra tverrforbindelsen syd for Teie 

I disse alternativene stenges Teie torv for ut- og 
innkjøring fra Teie veidele for all trafikk unntatt 
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buss og gang- og sykkeltrafikk. Dette gjøres for å 
hindre gjennomkjøring over torvet. 

Det legges til rette for busstrafikk i alle løsningene. 
Det er viktig at bussen kan trafikkere Teie som i dag 
med buss i Kirkeveien og i Smidsrødveien over Teie 
torv. 

Gang- og sykkelvegtrafikk ivaretas i alle løsninger. 
Det er behov for å supplere gang- og 
sykkelvegsystemet inn mot Tønsberg spesielt langs 
Smidsrødveien. Kryssingspunktene på Kirkeveien 
ved Teiehøyden, Smidsrødveien ved Teie torv, 
Teglverksveien og Øgårdsveien anses som spesielt 
viktige å trygge. Kostnadene for løsningene på Teie 
varierer fra 70 til 570 millioner kroner avhengig av 
hvilken løsning som velges. 

0.2.7 Trafikkløsning for Presterød 

Det foreligger fire hovedprinsipp for løsninger på 
forbindelsen øst-vest mellom Kilen og Presterød. I 
hvert av prinsippene vurderes også hvordan 
kryssingen mellom Ringveien og Valløveien kan 
skje. Krysset kan enten utformes som kryss i plan 
eller planskilt ved at Ringveien løftes over 
Valløveien.  

 
Hovedprinsipp for løsninger på Presterød.  

 

• Hovedprinsipp A - Nordre tunnel under 
Presterødåsen 

• Hovedprinsipp B - Søndre tunnel under 
Presterødåsen 

• Hovedprinsipp C - Utvidelse av eksisterende 
Presterødbakke eller miljøtunnel. 

• Hovedprinsipp D - Ny veg syd for 
Presterødbakken 

Hovedprinsipp A - Nordre tunnel under 
Presterødåsen 

All biltrafikk fra Presterødkrysset føres gjennom en 
900 m lang tunnel under Presterødåsen. Tunnelen 
har to løp med to felt i hvert løp. Langs Vellebekken 
bygges Ringvei nord som firefelts veg fram til nytt 
kryss ved Industrigata. All trafikk fra Slagen i øst 
må kjøre gjennom Presterødtunnelen fram til krysset 
med Ringveg nord og videre sørover til en 
rundkjøring ved Industrigata. Herfra kan trafikken 
fordele seg hhv. langs Ringveien eller Industrigata 
og Slagenveien til sentrum. Halvdan Wilhelmsens 
allè og Presterødbakken/Valløveien vil, på 
strekningen fra Olsrødkrysset til Heimdalskrysset, 
bli stengt for gjennomkjøring og reserveres for 
kollektivtrafikk og gang- og sykkel trafikk, men med 
mulighet for atkomst til næringsarealene langs 
Halvdan Wilhelmsens allé og Valløveien. 

Hovedprinsipp B - Søndre tunnel under 
Presterødåsen 

All biltrafikk fra Presterødkrysset føres gjennom en 
650 m lang tunnel under Presterødåsen. Tunnelen 
har to løp med to felt i hvert løp. Langs Vellebekken 
bygges Ringvei nord som firefelts veg. All biltrafikk 
fra Slagen i øst må kjøre gjennom Presterødtunnelen 
fram til krysset med Ringvei nord. Herfra kan 
trafikken fordele seg henholdsvis langs Ringveien 
eller langs Industrigata og Slagenveien inn til 
sentrum. Halvdan Wilhelmsens allè og 
Presterødbakken/Valløveien vil, på strekningen fra 
Heimdalskrysset til Olsrødkrysset, bli stengt for 
gjennomkjøring og reserveres for kollektivtrafikk og 
gang- og sykkel trafikk, men med mulighet for 
atkomst til næringsarealene langs Halvdan 
Wilhelmsens allé og Valløveien. 

 
Søndre tunnel gjennom Presterødåsen. Presterødbakken 
reserveres for kollektivtrafikk og kjøring til eiendommene. Gang-
/sykkelvegbru over Ringvei syd. 
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Hovedprinsipp C - Utvidelse av eksisterende 
Presterødbakke til 4 felt og kollektivfelt i hver 
retning 

Presterødbakken utvides fra to til fire felt pluss 
kollektivfelt i begge retninger – totalt 6 felt. 
Valløveien vil, på strekningen fra Solkilen til 
Heimdalkrysset, bli stengt for gjennomkjøring og 
reserveres for kollektivtrafikk og gang- og sykkel-
trafikk, men med mulighet for atkomst til 
næringsarealene langs Halvdan Willhelmsens allé og 
Valløveien. Langs Vellebekken bygges Ringvei nord 
som firefelts veg fram til nytt kryss med 
Industrigata. Sentrumsrettet trafikk må kjøre om 
Solkilen via Industrigata og fram til Slagenveien og 
Heimdalskrysset.  

 
Utvidelse av Presterødbakken til 4 felt og kollektivfelt i hver 
retning (totalt 6 felt). Gang-/sykkelvegbru over Solkilen og 
Ringvei syd. 

Hovedprinsipp C – Variant med betongtunnel 
under eksisterende Presterødbakke 

Tunnelen (500m) har fire kjørefelt og vil betjene all 
trafikk untatt kollektivtrafikk og gang- og 
sykkeltrafikk. Denne trafikken vil gå i egne trasèer 
oppe på tunneltaket. Langs Vellebekken bygges 
Ringvei nord som firefelts veg.  

 
Tunnel under Presterødbakken. Vestre tunnelportal ved 
Tolvkanten på Kilen. 

Halvdan Wilhelmsens allè og Valløveien vil, på 
strekningen fra Solkilen til Heimdalskrysset, bli 

stengt for gjennomkjøring og reserveres for 
kollektivtrafikk og gang-sykkel trafikk, men med 
mulighet for atkomst til næringsarealene langs 
Halvdan Wilhelmsens allé og Valløveien. 

Hovedprinsipp D – Ny veg syd for 
Presterødbakken 

Det bygges en ny fire felts veg syd for bebyggelsen 
langs Presterødbakken. Langs Vellebekken bygges 
Ringvei nord som firefelts veg. Halvdan 
Wilhelmsens allè og Presterødbakken/Valløveien 
vil, på strekningen fra Olsrødkrysset til 
Heimdalskrysset, bli stengt for gjennomkjøring og 
reserveres for kollektivtrafikk og gang- og sykkel 
trafikk, men med mulighet for atkomst til 
næringsarealene langs Halvdan Wilhelmsens allé og 
Valløveien. 

Det legges til rette for busstrafikk i alle løsningene 
for Presterød/Kilen. Det er svært viktig at 
kollektivtrafikken unngår å stå i kø og det er derfor 
lagt stor vekt på å finne plass til egne kollektivfelt i 
alle alternativene. Kollektivtrafikken prioriteres 
enten med lyssignaler eller planskilt kryssing 
mellom Presterødbakken/Valløveien og Ringveien.  

Det er også viktig å prioritere gang- og 
sykkeltrafikken på Kilen/Presterød. Retningen øst – 
vest har mye trafikk av transportsyklister til/fra 
sentrum. Både på toppen og i bunnen av 
Presterødbakken fordeles g/s-trafikken med en stor 
strøm sydover mot Husvik og Råel. G/s-trafikken 
føres i paralell trasè med kollektivtrafikken, med 
gode tilknytninger til eksisterende gang- og sykkel-
trasèer fra nord og syd. Det foreslås å bygge gangbru 
over Ringveien. Kryssingspunktene på tvers av 
Halvdan Wilhelmsens allè/Valløveien ved 
Heimdalskrysset og Presterødkrysset, skal også gi 
gode forhold for fotgjengere og syklister. 

Kostnadene for løsningene på Presterød varierer 
mellom 270 mill kroner og 570 mill kroner avhengig 
av hvilken løsning som velges. Velges 
systemalternativet IV, med utvidelse av Ringvei syd, 
vil kostnadene over øke med ca. 100 mill. Det 
skyldes at med en fire felts Ringveg syd vil det høyst 
sannsynlig være behov for å la Ringveg syd gå i bru 
over Halvdan Wilhelmsens allé/Valløveien i 
området ved Kilden kino. 
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0.3 Utvelgelse av helhetlige 
alternativer som presenteres i 
hovedrapporten 

Utredningsprogrammet tar utgangspunkt i at det skal 
utredes 4 ulike systemalternativer. Et system-
alternativ består av en løsning for kollektivtrafikken 
og sentrumsområdet, en ny Nøtterøyforbindelse, en 
vegløsning for Teie og en vegløsning for 
Presterødområdet. Det er vurdert 3 ulike kollektiv-
løsninger som skal gi 8%, 12% og 16% 
kollektivandel, 54 ulike Nøtterøyforbindelser, 13 
ulike trafikkløsninger for Teie og 16 ulike 
trafikkløsninger for Presterød.  

Kollektiv- og sentrumsløsningene og de 83 ulike 
vegløsningene vurderes hver for seg i alle 
deltemarapportene. I deltema-, hovedtemarapportene 
og konsekvensutredningsrapporten vurderes i tillegg 
systemalternativer som er satt sammen av: 

• Kollektiv og sentrumstiltak inklusive parkering 
som skal gi 8% kollektivandel. Kollektiv- og 
sentrumstiltakene er de samme i alle 
systemalternativene. 

• Ny Nøtterøyforbindelse 
• Trafikkløsning på Teie 
• Trafikkløsning på Presterød  
 

Nøtterøyforbindelsen, Teie- og Presterødløsningene 
kan settes sammen på mange tusen forskjellige 
måter og kombineres med kollektiv- og 
sentrumsløsningene til helhetlige alternativer. Av 
disse kombinasjonsmulighetene er det valgt ut 18 
helhetlige alternativer. De 18 helhetlige alterna-
tivene er valgt ut av Statens vegvesen i samråd med 
de berørte kommunene og de mest sentrale statlige 
og regionale fagetatene. Løsningene er valgt ut med 
tanke på at de skal representere et bredt spekter av 
alternativer for ny Nøtterøyforbindelse.  

Løsningene for Teie og Presterød varierer i mindre 
grad i systemalternativene. I tillegg til de 18 
helhetlige alternativene er det derfor vurdert 6 ulike 
Teieløsninger og 6 ulike Presterødløsninger. Disse 
presenteres sammen med de 18 helhetlige 
alternativene i deltema-, hovedtemarapprotene og i 
konsekvensutredningsrapporten.  

Konsekvensvurderingen i deltemarapportene av de 3 
ulike kollektiv- og sentrumstiltakene og de 83 
hovedvegvarianter gir grunnlag for å sammenstille 
konsekvensene av andre helhetlige alternativer med 
andre kombinasjoner av delløsninger enn de 18 som 

presenteres i konsekvensutredningsrapporten. Valg 
av helhetlige systemalternativ er derfor ikke 
avgrenset til de 18 helhetlige alternativene som 
presenteres i deltema-, hovedtemarapportene og 
konsekvensutredningsrapporten. De 83 hovedveg-
variantene fordeler seg slik: 

Systemalternativ I: 15 hovedvegvarianter. 

Systemalternativ II: 3 hovedvegvarianter. 

SystemalternativIII: 33 hovedvegvarianter. 

Systemalternativ IV: 3 hovedvegvarianter. 

Teie: 13 hovedvegvarianter 

Presterød: 16 hovedvegvarianter 
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0.4 Konsekvenser 

Dagens situasjon i planområdet, influensområdet og 
nullalternativet er beskrevet i hovedrapporten og i 
hoved- og deltemarapportene som er utarbeidet.  

0.4.1 Prissatte konsekvenser 

Et vegprosjekts samfunnsøkonomiske lønnsomhet 
uttrykkes gjennom brøken NN/K. Det beskriver 
forholdet mellom beregnet netto nytte (NN) og 
kostnader (K). Netto nytte er samfunnets totale nytte 
fratrukket kostnadene (K) med å gjennomføre 
tiltaket. Nytten uttrykker samfunnets reduserte 
kostnader forbundet med transport totalt i 
beregningsperioden, når tiltaket sammenlignes med 
nullalternativet. NN/K større enn 0 innebærer at 
prosjektet regnes som samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. 

Tabellen viser at det kun er to av de helhetlige 
alternativene som er samfunnsøkonomisk lønn-
somme. Det er 4A-2/5C-4/6C-2 og 4A-3/5C-4/6C-2 
som begge er Ringveg syd, med henholdsvis bru 
eller bru og planskilt Mammutkryss, tverrforbindelse 
i Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden og 6 felt i Bryggeri-
bakken. På Presterød har alternativene 6 felt i  

Presterødbakken og Ringveg syd i 4 felt. Alterna-
tivene har NN/K lik 0,12 og 0,13. 

Systemalternativ I og II (Ramberg-Hogsnes- og 
Kaldnes-Korten-forbindelsene) kommer generelt 
dårligere ut enn de fleste løsningene innenfor 
systemalternativ III og IV (sentralårene og Ringvei 
syd). Dette skyldes i første rekke at reduksjonen i 
tidskostnader er langt mindre for disse alternativene, 
og de har en betydelig økning i kjøretøykostnader. 
Innsparte tidskostnader utgjør en stor del av 
alternativenes beregnede nytte. I systemalternativ I 
og II har gjennomgangstrafikken et tilbud i ny 
Nøtterøyforbindelse. Mammutkrysset får redusert 
kapasitet som følge av prioritering av buss og gang- 
sykkeltrafikk. Dette påfører den sentrumsrettede 
biltrafikken forsinkelser, noe som gir økte 
tidskostnader og påvirker NN/K i negativ retning. 

Systemalternativ I og II kommer altså negativt ut i 
beregningene av tidskostnader selv om de bygger 
best opp under strategien i Tønsbergpakken om å 
føre mest mulig av den sentrumsrettede biltrafikken 
over på buss, gange og sykkel. Dette viser at 
metodikken i Håndbok 140 i liten grad er tilpasset 
bysituasjoner. Det må taes hensyn til denne 
svakheten i metodikken når prissatte konsekvenser 
skal veies opp mot ikke prissatte konsekvenser. 
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Anleggskostnad og netto nytte/kostnad for de 18 helhetlige alternativene som er vurdert. 
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0.4.2 Trafikale konsekvenser 

Utredningene som er gjennomført viser at system-
alternativ I peker seg ut som best ved en samlet 
vurdering av de trafikale konsekvensene. 

I systemalternativene I og II fordeles trafikken fra 
Nøtterøy og Tjøme på to atskilte traseer. En for 
gjennomgangstrafikken mellom syd og nord og en 
for sentrumsrettet trafikk. Med en slik løsning vil 
kollektivprioritering kun influere på den sentrums-
rettede trafikken. I systemalternativ II samles 
gjennomgangstrafikk, sentrumsrettet biltrafikk og 
kollektivtrafikken i ett snitt i østre del av 
Kjellekrysset. Krysset får kapasitetsproblemer i 
rushtiden, og på grunn av begrenset arealtilgang er 
det særlig muligheten for kollektivprioritering i 
reserverte kjørefelt som vil bli vanskelig å få til.  

Systemalternativ I vurderes som dårligst for 
tilgjengeligheten til sykehuset, fordi det gir minst 
avlastning av sentrum og gir størst ekstra 
kjørelengde som alternativ utrykningsrute til 
Nøtterøy og Tjøme. For deltemaet risiko og 
sårbarhet er alle alternativene i systemalternativ I 
vurdert å medføre en noe høyere risiko enn 
systemalternativ II.  

Systemalternativ III har stort potensiale for 
avlastning av veinettet i sentrum, men legger opp til 
god tilgjengelighet med bil for sentrumsrettede 
reiser. Særlig gjelder dette variantene hvor 
tangentene fra øst er tilknyttet sentralårene. Dette 
mener Vegvesenet strider mot strategien om at 
sentrumsrettede reiser i størst mulig grad skal 
overføres til buss eller gange/sykkel.  

  

 
 

I systemalternativ III er det i flere alternativer også 
et kryss nord for svømmehallen. En slik løsning 
betyr tre sterkt belastede rundkjøringer på en 600 
meter lang strekning. Kryssene ligger så tett at de 
må betraktes som et system. Trafikalt er det knyttet 
stor usikkerhet til hvorledes en slik løsning vil 
fungere. 

For tilgjengeligheten til sykehuset vurderes 
systemalternativ III som noe bedre enn de øvrige 
fordi det gir størst trafikkavlastning av sentrum og 
muligheter for at utrykningskjøretøyer kan utnytte 
det nye hovedveisystemet. For risiko og sårbarhet er 
det av de 18 helhetlige alternativene kun sentralåre 
øst med kanalbru og nordre tangent som vil medføre 



Konsekvensutredning Tønsbergpakken fase 2 Hovedrapport, Sammendrag 
 

 
21 

høy risiko. Alternativet frarådes å gå videre med i 
neste planfase.  

I systemalternativ IV er det den samme 
trafikkmengden som skal over Kanalen som i 
systemalternativ III, og avviklingsproblemene blir 
mye de samme. I systemalternativ IV er kollektiv-
trafikken sikret god fremkommelighet på Kilen, men 
også der blir trafikkbelastningen i nytt hovedkryss 
svært stor. Tilgjengeligheten til sykehuset vurderes 
for systemalternativ IV som omtrent likeverdig med 
systemalternativ II.  

De fleste varianter i systemalternativ III og IV inne-
bærer at viktige kryss får svært høy trafikkbelastning 
med fare for dårlig avvikling. Med ny Kanalbru og 
stor rundkjøring i Mammutkrysset er det allerede i 
2015 anstrengt trafikkavvikling i krysset. 

0.4.3 Bymiljø 

Økningen i kollektivtilbudet, kombinert med lettere 
og mer sikker bevegelse for syklister og fotgjengere, 
vil generelt sett være en fordel for næringslivet og 
publikumsrettede aktiviteter i Tønsberg sentrum.  

Redusert parkering, stengte gater i sentrum og 
omprioritering av hovedveger til kollektivfelt, vil 
redusere biltilgjengeligheten til bedrifter og kultur-
institusjoner. Total sett vil kollektiv- og sentrums-
tiltak ha positive virkninger for bymiljø, under 
forutsetningen av at det sikres fortsatt god tilgjenge-
lighet til forretninger og kulturaktivitetene i sentrum. 

Konsekvensene av systemalternativ I er vurdert som 
generelt positive for byutvikling ognæringsutvikling, 
som et resultat av den trafikale avlastningen av 
sentrum.  

På den negative siden er de landskapsmessige 
skadevirkningene betydelige. Risiko for areal-
spredning er også vurdert å være betydelig, særlig 
ved Auli og Travbanen. Arealspredning er en 
ulempe for handelsnæringen i Tønsberg sentrum, og 
ny hovedveg gjennom Hogsnes eller over Smørberg 
vil skape betydelige nye barrierer lokalt. Samlet sett 
vurderes alle varianter av dette systemalternativ å ha 
små konsekvenser for bymiljøet.  

 

Konsekvensene av systemalternativ II er vurdert 
som generelt svært positive for utbyggingsmønster, 
byutvikling og næringsutvikling, som et resultat av 

både den trafikale avlastningen av Tønsberg 
sentrum, bedre tilgjengelighet til bebygde områder 
og begrensede støy- og barrierevirkninger.  
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På den negative siden gir alternativet visse 
landskapsmessige skadevirkninger og en risiko for 
arealspredning. En mer publikumsrettet utbygging 
av områder ved Korten kan bli svært attraktiv. 
Arealspredningsrisikoen er en ulempe for handels-
næringen i Tønsberg sentrum, mens barriere-
virkningene vil samlet sett være marginale i dette 
alternativet. Samlet sett vurderes variantene av dette 
systemalternativ som moderat positivt for bymiljøet.  

Konsekvensene av systemalternativ III er vurdert 
som generelt svært positive for utbyggings-
mønsteret, byutvikling og næringsutvikling, som et 
resultat av den trafikale avlastningen av Tønsberg 
sentrum, bedre tilgjengelighet i bebygde områder og 
sterkt redusert støy. På den negative siden er de 
landskapsmessige skadevirkningene vurdert som 
moderat eller betydelige. Dette systemalternativet 
bygges gjennom sentrale deler av byen og kan 
dermed begrense mulighetene for videre 
byutvikling. Risiko for arealspredning er vurdert 
som moderat, da alternativet ikke skaper sterk 
trafikk- eller tilgjengelighetsøkning ved noen 
åpenbare nye utbyggingsområder.  

Samlet sett vurderes dette systemalternativ å gi små 
konsekvenser for bymiljøet. Det er en viss variasjon 
i konsekvensene mellom alternativene.  

Konsekvensene av systemalternativ IV er vurdert 
som generelt positive for utbyggingsmønsteret og 
total sett betinget positive for næringsutvikling. På 
den negative siden er både de landskapsmessige 
skadevirkningene og risiko for arealspredning 
vurdert som betydelige. Systemalternativet skaper et 
meget godt trafikksystem for videreutvikling av 
Kilen som et ekspansivt handels- og tjenesteområde. 
Markedspresset for etablering av forretninger på 
Kilen, og vegbygging i tråd med systemalternativ 
IV, kan føre til stagnasjon i handelstilbudet i 
Tønsberg sentrum. Systemalternativet vurderes 
negativt for byutvikling. Samlet sett vurderes dette 
systemlternativet å være negativt for bymiljøet.  

0.4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

I Tønsberg sentrum fører kollektivalternativet og 
sentrumstiltakene generelt til bedre kollektivtilbud 
og økt tilgjengelighet til hele sentrum fra 
holdeplassene. En bussmetro som blant annet dekker 

de nedre bydelene vil øke tilgjengeligheten til 
kulturminnene og kulturmiljøene syd i byen. Nedre 
Langgate stenges for gjennomgangstrafikk.  

En gateterminal for bussene på Farmannstorget vil 
være en viktig faktor for å skape tilgjengelighet og 
heve attraktiviteten på dette torget. Opplevelsen av 
bygningsmiljøer i området vil bedres, og man kan 
anta fornyet interesse for disse kulturminnene, noe 
som igjen kan føre til større interesse for bevaring. 

Innen systemalternativ I vil alle løsningene med 
dagløsning over Smørberg rangeres som dårlige for 
kulturminner og kulturmiljø. Alternativ 1A med 
søndre bru over Byfjorden og tunnel gjennom Vear 
og Hogsnes, er blant de minst konfliktfylte. 
Koblingen på Teie er bedre til Teie veidele enn til 
Kolberg. Dette gjelder også systemalternativ II. 

Begge alternativene innen systemalternativ II er 
dårlige fordi de kommer i direkte konflikt med 
potensial for funn av marine kulturminner på 
Danholmen. Foruten dette konfliktområdet er 
systemalternativ II forholdsvis problemfritt.  

For systemalternativ III er alle alternativene med 
sentralåre vest vurdert å ha meget stor negativ 
konsekvens. Årsaken er de antatte skadene tunnel-
bygging kan påføre kulturlagene i middelalderbyen, 
noe som innebærer at kulturminner av nasjonal verdi 
vil gå tapt eller bli betydelig redusert.  

De middelalderske kulturlagene i Tønsberg by er en 
meget viktig del av det automatisk fredete kultur-
minnet Tønsberg middelalderby. Dette kulturminnet 
har internasjonal verdi. I et slikt perspektiv vil 
skadevirkninger ikke være akseptable. Bygging av 
Sentralåre vest antas å kunne få store negative 
konsekvenser for bevaringen av de middelalderske 
kulturlagene dersom fjelltunnelen medfører lekkasje 
og senking av grunnvannstanden. Det vil også kunne 
oppstå skade på verneverdige bygninger funda-
mentert på treflåter. Også sentralåre øst vil få 
tilsvarende negative konsekvenser for kulturlagene 
men jo lenger øst sentralåren legges jo bedre er 
vilkårene for kulturminnene i byen vurdert å bli. 

Systemalternativ IV er det minst konfliktfylte for 
kulturminner og kulturmiljø.  
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0.4.5 Bomiljø 

Systemalternativ I gir små positive konsekvenser for 
helse og trivsel. Løsningene på Teie og Presterød har 
størst betydning for hvor mange som blir plaget av 
støy. Luftforurensning kan bli et problem lokalt 
rundt tunnelmunninger og ved dobbelsidig 
støyskjerming. Økningen i CO2-utslipp varierer 
mellom 2 % (nordre bru og tunnel i Smidsrødveien) 
og 9 % (søndre bru til Vear og tunnel under 
Hogsnesåsen til Travbanen).  

Konsekvensene av søndre bru til Vear med tunnel 
under Hogsnesåsen til Travbanen er vurdert å få 
positive konsekvenser for filfutslivet. Den avlaster 
eksisterende vegnett uten å skape vesentlige nye 
barrierer. For løsnigene med nordre bru og 
senketunnel er det daglønsingen over Smørberg som 
medfører negative konsekvenser. Løsningene lokalt 
på Teie har også betydning for arealbelsaget og nye 
barrierer. På Presterød forsterkes Presterødbakken 
som barriere med 6 felt i dagen. 

For barn og unge blir det store negative 
konsekvenser av alle de helhetlige alternativene i 
systemalternativ I. Det er arealbeslag på Smørberg 
hvor vegen deler arealene som brukes av både 
barn/unge, skoler og barnehager i to. På Vear er det  

 

arealer som brukes av barn/ungdom, skoler og 
barnehager berøres, som gir de største 
konsekvensene. På Teie er konsekvensene knyttet til 
utvidelse av Kirkeveien og tverrforbindelsen i 
Bekkeveien.  

Totalt sett vurderes de negative konsekvensene for 
bomiljøet som små for alternativet med søndre bru 
til Vear, og som middels negative for alternativene 
med veg i dagen over Smørberg. De største negative 
konsekvensene oppstår for barn og unge.  

Systemalternativ II gir små til middels positive 
konsekvenser for helse og trivsel. Tunnel fra 
Kolberg til Kaldnes og senketunnel til Korten 
berører få nye områder og er det gunstigste 
alternativet for helse og trivsel. Luftforurensning kan 
bli et problem lokalt rundt tunnelmunninger og ved 
dobbelsidig støyskjerming. Økningen i CO2-utslipp 
varierer mellom 4 % og 6 %. Det er alterantivet med 
tunnel fra Teie veidele som gir de største utslippene.  

For friluftslivet har alternativene i systemalternativ 
II små positive konsekvnser. Det er få nye områder 
som berøres, og eksisterende vegnett avlastes for 
trafikk. For barn og unge blir det små negative 
konsekvenser. Ny Nøtterøyforbindelse har nesten 
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ingen negative konsekvenser. Kun et mindre område 
på Korten berøres. Teieløsningen berører områder i 
forbindelse med Bekkeveien og utvidelse av 
Kirkeveien. Kort miljøtunnel på Teiehøyden er 
porsitiv for barn og unge. På Presterød forsterkes 
Presterødbakken som barriere med 6 felt i dagen.  

De helhetlige alternativene i systemalternativ III gir 
også alle små positive konsekvenser for helse og 
trivsel. Sentralåreløsningene er blant de beste når det 
gjelder å redusere støyplagene. Det skyldes at disse 
alternativene gir den største reduksjonen av 
trafikken på de eksistrende hovedvegene i sentrum, 
der randbebyggelsen ligger tett innpå. 
Sentralåreløsningene med tunnel under kanalen gir 
best effekt når det gjelder å redusere antall personer 
som er eksponert for forurensning til luft. Økningen 
i CO2-utslipp varierer mellom 3 % og 8 %.  

For friluftslivet gir alle de helhetlige alternativene, 
med unntak av tunnel under kanalen og vestre 
sentralåre, en balansering av de poistive og de 
negative virkningene for friluftslivet. Vestre sentral-
åre og tunnel under kanalen gir små positive 
konsekvenser for friluftslivet. Det er første og fremst 
barriereeffekten som blir mindre i sentrumsområdet 
som bidrar til de positive konsekvensene.  

For barn og unge medfører de helhetlige 
alternativene i systemalternativ III middels negative 
konsekvenser. Virkningene av sentralårene knytter 
seg i første rekke til Kanalområdet og løkka nord for 
svømmehallen. Tangentene medfører også negative 
konsekvenser der de etableres som dagløsninger. På 
Teie og Presterød er konsekvensene som for de 
andre alternativene.  

Konsekvensene av systemalternativ IV for helse og 
trivsel blir litt positive. Hovedvegløsning IV 
(Ringvei syd) kommer allikevel dårligst ut av de 
helhetlige alternativene og gir marginale 
forbedringer i forhold til nullalternativet for 
luftforurensning. Det dårligste alternativet medfører 
en svak forverring i forhold til luftforurensning. 
Økningen i CO2-utslipp varierer mellom 8 % og 11 
%, og er de høyeste av de helhetlige alternativene.  

For friluftslivet blir konsekvensene litt positive. Det 
skyldes i første rekke minsket barriereeffekt i 
byområdet og bedre sammenheng med omkring-
liggende friluftsområder.  

For barn og unge blir det små negative 
konsekvenser. De negtive konsekvensene er knyttet 
til kryssingen av kanalen i bru. Ved kryssing i tunnel 
blir det litt positive konsekvenser for barn og unge. 
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På Teie og Presterød er konsekvensene som for de 
andre systemalternativene.  

0.4.6 Naturmiljø 

Støy og forstyrrelser for naturmiljøet er vurdert som 
den mest negative konsekvensen for mange av 
alternativene. Norsk Institutt for Naturforskning 
(Røv m.fl., 2004) gjennomførte sommeren 2004 en 
kartlegging av hekkende spurvefugl i Ilene og 
Presterødkilen. I denne undersøkelsen ble det påvist 
en klar negativ sammenheng mellom støynivå og 
antall hekkende våtmarksfugl. Det ble påvist liten 
forskjell i tetthet av hekkende spurvefugl mellom 
ulike delområder hvor støynivået var under ca 60 
dB(A), men en betydelig reduksjon ved støy over 
dette nivået. Selv om mange av lokalitetene i 
influensområdet allerede må sies å være til dels 
sterkt påvirket av trafikkstøy, vil en økning av 
trafikken nær Presterødkilen og Ilene med stor 
sannsynlighet medføre en ytterligere forverring av 
tilstanden i disse områdene, dersom ikke avbøtende 
tiltak iverksettes.  

 

Tap av leveområde (arealbeslag) vil primært berøre 
lokalitetene Ilene naturreservat, Rambergåsen, 
Grindløkken, Vellebekken, Presterød. I tillegg vil 
nærområdet til Presterødkilen naturreservat bli 
berørt. For Vellebekken, som er vurdert som en 
lokalitet av stor verdi for naturmiljøet, vil 
arealbeslag og fragmentering i forbindelse med 
krysninger ha negative konsekvenser. For Ilene 
naturreservat, Rambergåsen, Grindløkken og 
Presterød vil effekten av selve arealbeslaget være 
relativt liten. Her vil konsekvensene i hovedsak være 
knyttet til støy og andre forstyrrelser. 

En effekt som fragmentering og barrierevirkninger 
er i første rekke knyttet til en eventuell 
bruforbindelse mellom Ramberg og Hogsnes. Det 
eksisterer lite kunnskap om effekten av bruer som 
fysiske barrierer, men det antas at brualternativene 
vil kunne få negative konsekvenser for fuglelivet i 
Ilene naturreservat og indre deler av Byfjorden 
forøvrig. 

 

 
 

Kollisjoner mellom fugl/dyreliv og kjøretøyer vil, i 
samvirkning med øvrige konsekvenser, kunne 

medføre en ytterligere forverring av forholdene i og 
nær de beskrevne lokalitetene. Det er vanskelig å 
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anslå forventet omfang av kollisjoner som følge av 
tiltakene i Tønsbergpakken. Det antas at alternativer 
som går i dagen mellom Smørberg og Jarlsberg, vil 
kunne medføre økt fare for påkjørsler av bl.a. rådyr 
og annet vilt som beiter ned mot Ilene, samt at bruer 
og andre høye konstruksjoner kan representere en 
fare for fugl. 

Det er vanskelig å kvantifisere forurensnings-
belastningen og å si noe eksakt om hvordan den vil 
påvirke det biologiske mangfoldet i området. De 
negative konsekvensene av Tønsbergpakken er 
primært knyttet til økt forurensningsbelastning som 
følge av økt trafikk nær Presterødkilen naturreservat 
i systemalternativ IV, og også nær Ilene 
naturreservat for enkelte av delløsningene i 
systemalternativ I. I tillegg innebærer senketunnelen 
Kaldnes-Korten, de østre sentralårealternativene og 
alternativene på Presterød at det må gjennomføres 
anleggsarbeid i områder med forurenset grunn. Dette 
setter spesielle krav til anleggsgjennomføringen slik 
at spredning av forurensning unngås. Spesielt viktig 
er det å unngå utslipp til Vellebekken som drenerer 
direkte til Presterødkilen naturreservat.  

En tunnel under Slottsfjellet vil kunne føre til 
drenering av grunnvann, men ikke i en slik grad at 
dette vil ha konsekvenser for planter og vegetasjon.  

0.4.7 Naturressurser 

Konsekvensene for landbruket i området er i første 
rekke knyttet til arealbeslag og fragmentering/ 
barrierevirkninger. De mest konfliktfylte alterna-
tivene er de som har bru over eller tunnel under 
Byfjorden og veg i dagen over Smørberg i 
kombinasjon med nordre tverrforbindelse på Teie. 
Alle disse alternativene innebærer tap av nærmere 
70 dekar dyrka mark. Alternativene splitter 
jordbruksområdet i to og berører også landbruks-
bebyggelse i området.  

Systemalternativ II, III og IV fremstår som de klart 
beste alternativene med tanke på ivareta jord- og 
skogressursene i området. Disse systemalternativene 
medfører alle noe arealbeslag langs eksisterende veg 
mellom Jarlsberg og Kjelle, men er samlet sett 
vurdert å ha liten negativ konsekvens. Dette er de 
beste løsningene for tema naturressurser. For de 
utvalgte løsningene på Teie og Presterød er det 
alternativet med nordre og søndre tverrfor-bindelse 
på Teie og omkjøringsveg syd for Presterød som har 
vesentlige negative konsekvenser for landbruket. 
Arealbeslag og oppsplitting av godt arronderte 
jordbruksarealer med høy kvalitet er konsekvensen 
ved gjennomføring av et av disse alternativene.  
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0.5 Vegvesenets anbefaling 

Med bakgrunn i løsningene og virkningene som er 
presentert i denne konsekvensutrednings-rapporten, 
anbefaler Statens vegvesen Region sør følgende 
løsninger og føringer til den videre planleggings- og 
beslutningsprosessen fram mot et endelig valg av 
løsning: 

0.5.1 Uaktuelle alternativer 

Av de mange alternativene som er undersøkt er det 
tre løsninger Vegvesenet anser som uaktuelle i den 
videre beslutningsprosessen ut fra tekniske forhold 
og sikkerhet. Det ene er fjelltunnel fra Kirkeveien til 
Jarlsberg travbane i systemalternativ I. På grunn av 
dybdeforholdene i fjorden og knusningssoner i 
fjellet vil stignigen for tunnelen bli uakseptabel (ca. 
80 ‰). De andre løsningene som Vegvesenet anser 
som uaktuelle er i forbindelse med sentralårene 
(systemalternativ III). Alternativet med tilkobling av 
nordre tangent (tunnel) til sentralåre øst ansees som 
sikkerhetsmessig meget uheldig. Dette skyldes at to 
store trafikkstrømmer møtes i et kryss under bakken 
og at redningsaksjoner i forbindelse med uhell blir 
svært vanskelige. Alternativet med en tilkobling av 
søndre tangent i tunnel i Slagenveien til sentralåre 
vest, frarådes av samme grunn. Vegvesenet vil 
vurdere å varsle innsigelse mot disse løsningene. 

0.5.2 Kollektiv- og sentrumstiltak  

Formålet med kollektiv- og sentrumstiltakene er å 
ivareta og videreutvikle sentrums kvaliteter som 
møtested for handel, service, opplevelser og 
underholdning. Behandlingen av de myke 
trafikantenes interesser vil være avgjørende for 
opprettholdelsen av et variert og attraktivt sentrum. 
Sentrumstiltak, som ivaretar fotgjengere og 
syklisters framkommelighet og sikkerhet, er 
inkludert i alle systemalternativene. Det samme er 
nødvendige kollektivtiltak.  

De foreslåtte kollektiv- og sentrumstiltakene 
anbefales lagt til grunn for den videre utviklingen av 
Tønsbergpakken fase 2. Dette innebærer også en 
videreføring av sykkelsatsingen i Tønsberg-området. 
Den fysiske løsningen med kollektivfelt, 
kollektivgater, kollektivprioritering i kryss, 
holdeplasser og sentrumsterminal, etableres trinnvis 
og parallelt med hovedvegutbyggingen. Fysisk 
utbygging kan tidligst påbegynnes i 2007/2008 etter 
at Ringveg nord står ferdig og deler av gatenettet 
avlastes for gjennomgangstrafikk. 

Det anbefales at en kollektivandel på 8% legges til 
grunn for satsingen i forhold til økning av 
bussfrekvenser, pris, parkeringsrestriksjoner i 
sentrumsområdet og andre tiltak knyttet til 
kollektivsatsingen. Høyere kollektivandel enn 8% 
kan også oppnås dersom man er villig til å ta i bruk 
sterkere virkemidler innen parkeringspolitikken og 
tiltak som fremmer redusert bilbruk i sentrum. 
Andre sentrumstiltak, herunder 30 km/t-soner, 
etableres samtidig med den fysiske utbyggingen av 
kollektivtiltakene. 

Statens vegvesen understreker at flere aktører må på 
banen samtidig og ta et felles ansvar for å lykkes 
med en kollektivsatsing. De fysiske løsningene som 
kommer på plass gjennom Tønsbergpakken gir 
grunnlaget for satsingen. I tillegg er Tønsberg 
kommune med hensyn til parkering og Vestfold 
fylkeskommune med hensyn til driftsmidler, viktige 
aktører i kollektivsatsingen. Det blir avgjørende å 
etablere et forpliktende samarbeid over tid for å 
utvikle kollektivsatsingen trinnvis og målrettet. 

Statens vegvesen vil påpeke overfor kommunene at 
en vellykket kollektivsatsing er avhengig av styring 
også i forhold til arealbruk, byutvikling og parkering 
i sentrumsområdet og randsonen rundt sentrum. 
Kommunene anbefales derfor å utarbeide en 
kommunedelplan for Tønsberg sentrum og for Teie 
med sikte på å etablere en helhetlig og langsiktig 
strategi for byutviklingen. Kommunedelplanene bør 
legge til rette for høy arealutnyttelse langs kollektiv-
traséen i sentrumsområdet. Arealutvikling koblet 
opp mot kollektivsatsing og parkeringstilbud, samt 
videre tilrettelegging for sykkel bør være sentrale 
temaer i en slik kommunedelplan.  

0.5.3 Hovedvegene i systemalternativene 

Statens vegvesen anbefaler at minst ett løsnings-
prinsipp innenfor hvert systemalternativ videreføres 
i beslutningsprosessen som grunnlag for utbygging 
av hovedvegsystemet. På Teie og Presterød 
anbefales to løsninger viderført for hvert område. 

I systemalternativ I anbefales løsningen med 
nordre bru over Byfjorden videreført. Dette 
alternativet har flere positive konsekvenser og færre 
negative for de ikke-prissatte konsekvensene enn de 
andre løsningene innenfor systemalternativ I. 
Dessuten er det rimeligere å krysse Byfjorden med 
bru enn med tunnel. Kostnaden er om lag 1,3 mrd. 
kr. for strekningen Teie veidele - Jarlsberg travbane 
og om lag 1,4 mrd. kr. om man tar utgangspunkt i 
Kolberg. Anleggskostnaden for det helhetlige 
systemet inkludert kollektiv- og sentrumstiltak, samt 
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Teie- og Presterød-løsning er om lag 2,0 - 2,1 mrd. 
kr. 

I systemalternativ II anbefales løsningen med 
tunnel fra Kolberg eventuelt Teie veidele  videreført. 
Store deler av strekningen går i tunnel (fjelltunnel 
under Teieskogen og senketunnel i Byfjorden). 
Løsningen har derfor mange fordeler med hensyn til 
bomiljø og bymiljø, men den blir svært kostbar. 
Kostnaden er om lag 2,1 mrd. kr. for strekningen 
Teie veidele – Kjelle og om lag 2,2 mrd. kr. om man 
tar utgangspunkt i Kolberg. Anleggskostnaden for 
det helhetlige systemet inkludert kollektiv- og 
sentrumstiltak, samt Teie- og Presterød-løsning er 
om lag 2,8 – 2,9 mrd. kr. Systemalternativ II er 
svært ugunstig når det gjelder framtidige drifts- og 
vedlikeholds-kostnader for vegsystemet. 

I systemalternativ III anbefales det at en løsning 
for sentralåre vest og en for sentralåre øst-øst  
videreføres. Begge løsningene anbefales basert på 
bru over kanalen og uten tangenter. Disse løsningene 
er de beste for naturmiljø fordi de ikke berører 
verdifulle naturområder.  Løsningene er gunstig for 
utbyggingsmønster og næringsliv, men vestre 
sentralåre er den dårligste i forhold til kulturminner. 
Dette gjelder spesielt med fjelltunnelen under 
Haugar og Slottsfjellt på grunn av faren for 
drenering av kulturlagene. Kostnaden er om lag 1,3 
mrd. kr. for ”vest” og 1,7 mrd. kr, for ”øst-øst” for 
strekningen Teie veidele – Kjelle. Anleggskostnaden 
for det helhetlige systemet inkludert kollektiv- og 
sentrumstiltak, samt Teie- og Presterød-løsning er da 
henholdsvis 2,1 og 2,4  mrd. kr. 

I systemalternativ IV anbefales løsningen med bru 
over kanalen og Mammutkrysset i plan videreført. 
Vegvesenet mener at ekstrakostnadene på om lag 0,5 
mrd. kr. ved en tunnel under kanalen ikke står i 
forhold til de miljøgevinstene som kan oppnås. 
Denne løsningen er ugunstig med hensyn til 
naturmiljø og landskap. Nærføringen til 
Presterødkilen naturreservat er uheldig. Alternativet 
er imidlertid det rimeligste, og det klart gunstigste 
når det gjelder framtidige kostnader til drift og 
vedlikehold av vegsystemet. Kostnaden er om lag 
0,5 mrd. kr. for strekningen Teie veidele - Kjelle via 
Kilen. Anleggskostnaden for det helhetlige systemet 
inkludert sentrums- og kollektivtiltak, samt Teie- og 
Presterød-løsning er da om lag 1,4 mrd. kr. 

0.5.4 Teie og Presterød  

På Teie anbefales løsningen med tunnel/dagløsning i 
Teglverksveien og tverrforbindelsen syd for Teie i 
Bekkeveien eller fra Håndverkssenteret, videreført. 

Løsningene er gode for Teie som lokalsenter. Med 
tunnel i Teglverksveien er de kostnadsmessig like, 
om lag 400 mill. kr. for området fra Teie veidele og 
sydover. Uten tunnel i Teglverksveien synker 
kostnaden til ca. 100 mill. kr. 

På Presterød anbefales løsningen med utvidelse av 
Presterødbakken og alternativet med søndre tunnel 
videreført. Utvidelse av Presterødbakken har lavest 
kostnad, om lag 300 mill. kr., mens søndre tunnel er 
best for miljøet, men den er om lag 180 mill. kr. 
dyrere. 

0.5.5 Mål og strategi for Tønsbergpakken  

Det er systemalternativ I og delvis II som på best 
måte fører gjennomgangstrafikken utenom sentrum, 
og som derfor legger best til rette for en god 
byutvikling og satsing på kollektivtransport for den 
sentrumsrettede trafikken. Spesielt systemalternativ I 
skiller gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet 
trafikk i to uavhengige korridorer som gjør at dette 
systemet er robust og framtidsrettet med tanke på 
trafikkutviklingen.  Systemalternativ I og II møter 
derfor best strategien for Tønsbergpakken om å føre 
gjennomgangstrafikken utenom sentrum, og i størst 
mulig grad føre den sentrumsrettede trafikken over 
på kollektivtrafikk, gange og sykkel.  

Systemalternativ III og IV bygger ikke tilsvarende 
godt opp om denne strategien i og med at 
gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet biltrafikk 
og kollektivtrafikk føres i samme korridor helt inn til 
sentrum. Prioritering av kollektivtrafikken vil i slike 
løsninger også influere på framkommeligheten for 
gjennomgangstrafikken. 

Prinsippene som strategien bygger på og hensynet til 
robuste løsninger i et langsiktig perspektiv bør telle 
tungt i den videre beslutningsprosessen, hvor 
kommunene står sentralt. 

0.5.6 Beslutningsprosessen  

Det er kommunene som planmyndighet som 
godkjenner valg av løsning og utbyggingen av 
Tønsbergpakken fase 2 gjennom vedtak på 
kommunedelplaner og reguleringsplaner. Utred-
ningsplikten må være oppfylt før planvedtak kan 
fattes. Det er Vestfold fylkeskommune (ansvarlig 
myndighet for konsekvensutredningen) som avklarer 
om utredningsplikten er oppfylt. Denne avklaringen 
ventes å foreligge våren 2005. 

Når utredningsplikten er oppfylt vil Vegvesenet som 
tiltakshaver, komme med en endelig anbefaling 
overfor kommunene om hvilket systemalternativ 
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som bør legges til grunn for den videre 
planleggingen. Vi anbefaler kommunene å etablere 
et samarbeidsopplegg for beslutningsprosessen slik 
at man hele tiden er kjent med hverandres 
vurderinger og prioriteringer. Det vil være 
nødvendig at kommunene står bak en felles løsning 
for fase 2. Samferdselsdepartementet har forutsatt å 
legge fase 2 av Tønsbergpakken fram for Stortinget 
når konsekvensutredningen og prioriteringene fore-
ligger, og det er utarbeidet planer med sikre 
kostnadsoverslag. 

Som kjent er tilgjengelig ramme for fase 2 på 1,3 
mrd.kr., slik det er forutsatt ved behandlingen i 
Stortinget i januar 2003. Dette er for lavt for flere av 
de helhetlige løsningene. I prioriteringsdiskusjonen 
som nødvendigvis må komme, vil Vegvesent derfor 
signalisere klart at ny Nøtterøyforbindelse og 
kollektiv- og sentrumstiltak må prioriters høyere enn 
løsninger for Teie og Presterød. 

 
Kartet viser hovedvegalternativer det foreslås å gå videre med i den videre planprosessen. Kollektiv- og sentrumstiltakene 
forslås etablert samtidig med hovedvegutbyggingen i alle alternativene.  
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1 Bakgrunn og formålet med utredningen
Den foreliggende konsekvensutredningen skal 
klargjøre virkningene av ulike helhetlige transport-
system i Tønsbergområdet. De helhetlige transport-
systemene omfatter både hovedvegutbygging, 
kollektivløsninger og sentrumstiltak som inngår i 
fase 2 av Tønsbergpakken.  

Konsekvensutredningen skal fremskaffe kunnskap 
om virkningene for miljø, naturressurser og 
samfunn, slik at grunnlaget for å fatte beslutning er 
best mulig. Konsekvensutredningen skal sikre at 
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging 
av tiltaket og når det skal tas stilling til om, og 
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. 
Utredningen skal munne ut i en anbefaling fra 
tiltakshaver om en helhetlig transportløsning. 

1.1 Bakgrunn for 
Tønsbergpakken 

Veg og gatenettet i Tønsberg er utformet slik at all 
gjennomgangstrafikk i dag må kjøre gjennom 
sentrumsområdet. Om lag 36 % av totaltrafikken til, 
fra og gjennom Tønsberg er gjennomgangstrafikk, 
mens 64 % er sentrumsrettet trafikk. Tønsberg har 
tre områder som utgjør spesielle ”flaskehalser” i 
trafikksystemet:  

• Kanalbrua, som er eneste forbindelsen til 
Nøtterøy og Tjøme  

• Kilenområdet, hvor all trafikken fra Slagen og 
Åsgårdstrand må passere 

• Kjellekrysset, hvor all trafikk fra vest, E18 
nordfra og E18 sydfra må passere  

 

Trafikken gjennom disse flaskehalsene nærmer seg 
grensen for hva dagens kryss og hovedvegnett kan 
tåle, og det oppstår betydelige køer i morgen- og 
ettermiddagsrushet. Kapasitetsgrensen på gatenettet 
gjennom sentrum er i ferd med å bli nådd på grunn 
av stor biltrafikk i kombinasjon med smale 
gatetverrsnitt og mange kryss. Både innfartsårene og 
hovedvegene gjennom sentrum har et stort innslag 
av busser, syklister og fotgjengere. Stor aktivitet er 
naturlig for et sentrumsområde, og dette påvirker 
kapasiteten på vegnettet.  

Trafikksystemet må anses som sårbart, og 
konsekvensene av ytterligere trafikkøkning vil på 
sikt bli betydelig dersom ikke tiltak gjennomføres. 
Tidvis kan man oppleve stillestående kø gjennom 
hele Tønsberg sentrum. 

To punkter bidrar til å gjøre trafikksystemet spesielt 
sårbart: 

• Bommene på jernbaneovergangen i plan med 
Halfdan Wilhelmsens allè sperrer biltrafikken 
ved togpasseringer. Utviklingen går i retning av 
stadig hyppigere togavganger mellom Tønsberg 
og Oslo. 

• Kanalbrua åpnes jevnlig for større båter. 
Nøtterøytrafikken avstenges fra fastlandet.  

 
Den høye biltrafikken bidrar til en forringelse av 
trivsel, miljø og trafikksikkerhet i sentrum og 
sentrumsnære områder. 

Dette bidrar til at dagens situasjon er lite 
tilfredsstillende for alle trafikantgrupper: 

• Bilistene opplever forsinkelser i morgen- og 
ettermiddagsrushet. 

• Gjennomgangstrafikken har ingen 
omkjøringsmulighet. Dette medfører blant annet 
at all transport av farlig gods fra anleggene på 
Slagentangen fraktes på tankbiler gjennom 
Tønsberg sentrum. 

• Næringstrafikken blir forsinket. 
• Bussene forsinkes av bilkøene. 
• Syklister og fotgjengere har flere vanskelige 

kryssingssituasjoner, stedvis dårlig 
framkommelighet, samt opplevelse av ubehag og 
utrygghet i forbindelse med den store 
biltrafikken. 

 

I et byområde må man regne med noe begrenset 
framkommelighet under trafikktoppene. Det er 
uheldig når dette også rammer kollektiv- og 
nyttetrafikken. For å illustrere situasjonen nevnes at 
Tønsbergområdet i dag kun har ett kollektivfelt. På 
dette 300 meter lange kollektivfeltet gjennom Kilen-
området, opplyser Vestfold kollektivtrafikk at de 
sparer opp til 15 minutter i ettermiddagsrushet.  

Kollektivtrafikken har i dag kun 4 % andel av 
trafikantene. Reisetid og pålitelighet er to viktige 
suksesskriterier for kollektivtrafikken. Dagens 
framkommelighetsproblemer for bussene må løses 
dersom kollektivtrafikken skal kunne lykkes i å 
tiltrekke seg nye kunder. 

Gjennom prosjektet ”Sykkelbyen Tønsberg/ 
Nøtterøy” ble det bygget ut et sammenhengende 
hovedvegnett for sykkel i Tønsbergområdet. Med 
unntak av en del nødvendige forbedringer i 
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krysningspunkter og supplering av enkelte 
manglende lenker, ligger de fysiske betingelsene 
godt til rette for bruk av sykkel. 

1.2 Utvikling av Tønsbergpakken 
Behovet for å forbedre transportsystemet i 
Tønsbergområdet har vært utredet ved en rekke 
anledninger. I 1989 ble hovedplaner for Ringvei 
nord og ny Nøtterøyforbindelse fremmet til 
behandling. Samtidig som dette pågikk ble Tønsberg 
pekt ut som en av TP10-byene som i 1990/91 ble 
pålagt å utarbeide samlede transportplaner.  

Sluttbehandlingen av hovedplanene for de nye 
vegforbindelsene skjedde gjennom den formelle 
behandlingen av transportplanen, der det ble vedtatt 
tiltakspakker for en rekke ulike transportområder og 
der de viktigste strategiene var: 

• Bygging av et nytt hovedvegnett for biltrafikk. 
• Bygging av et omfattende gang- og 

sykkelvegnett. 
• Satsing på kollektivtrafikken. 
 

Basert på denne behandlingen ble Ringvei nord fra 
Kjelle til Kilen vedtatt som en del av det framtidige 
hovedvegnettet, i kommuneplanen for Tønsberg i 
1991. Dette er senere gjentatt ved rulleringen av 
kommuneplanen både i 1995 og i 1999. 

Av anbefalingene i transportplanen er det imidlertid 
bare utbyggingen av sykkelvegnettet og mindre 
trafikksikkerhetstiltak som er gjennomført. De andre 
tiltakene har fram til nå ikke latt seg gjennomføre på 
grunn av manglende midler. Nasjonal Transportplan 
og signaler fra bevilgende myndigheter peker 
dessuten mot at det heller ikke i overskuelig framtid 
er mulig å finansiere en utbygging av transport-
systemet i Tønsberg over statsbudsjettet.  

Manglende prioritering hos de bevilgende 
myndigheter og de stadig økende trafikkproblemene 
(jfr. kap. 1.1) var bakgrunnen for at arbeidet med å 
utvikle innhold og finansieringsløsning for 
Tønsbergpakken på ny ble startet opp i mars 1998. 
Initiativet kom fra kommunene og det lokale 
næringslivet. Arbeidet skjedde i nært samarbeid 
mellom Statens vegvesen Vestfold, Vestfold 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og de tre 
kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. 

I april 1999 resulterte arbeidet i at Statens vegvesen 
Vestfold la fram et forslag til strategi for videre 
planlegging av hovedvegnettet, med vekt på å 
ivareta en helhetlig transportløsning slik 

transportplanen for Tønsbergområdet la opp til. 
Samtidig fremmet en prosjektgruppe, utgått fra 
kommunene og det lokale næringsliv, et forslag om 
å delfinansiere utbyggingen med bompenger. 
Prosjektgruppen foreslo også konkrete delprosjekter 
som skulle omfattes av utbyggingen. 

I likelydende vedtak i mai og juni 1999 sluttet by-
/kommunestyrene og Vestfold fylkesting seg til både 
Vegvesenets anbefalte planleggingsstrategi, og til 
prosjektgruppens forslag om bompengefinansiering, 
samt hvilke delprosjekter som skulle omfattes av 
utbyggingen. Samtidig ga vedtaket prinsipiell til-
slutning til å delta i et aksjeselskap med formål å 
finansiere planleggingen og utbyggingen av 
tiltakene. 

Utbyggingsselskapet Tønsberg Hovedvegfinans A/S 
ble stiftet i august 1999, med de tre kommunene og 
Vestfold fylkeskommune som eiere.  

Den endelige lokalpolitiske tilslutningen til 
Tønsbergpakken og bompengefinansieringen ble 
gjort høsten 2000, med ca. to tredels flertall i 
Tønsberg bystyre den 13. september, Nøtterøy 
kommunestyre den 26. september, Tjøme kommune-
styre den 18. oktober og i Vestfold fylkesting den 
12. desember. 

Følgende delprosjekter ble definert som faste 
forutsetninger (Fase 1):  

• Ringvei nord fra Kjelle til Kilen. 
• Bomstasjonene i bompengeringen. 
• Gang- og sykkelveg langs riksveg 308 fra 

Kjøpmannskjær til Verdens ende. 
• Trafikkløsning for Vestfold Sentralsykehus, 

straksløsning. 
• Miljø- og trafikksikkerhetstiltak iht. 

handlingsprogrammet i Nasjonal transport-plan. 
 
Dette er prosjekter som ut fra sin størrelse, karakter 
eller formell planstatus kan avklares direkte 
gjennom en reguleringsplanprosess etter plan-
bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
 

De øvrige prosjektene som inngår i Tønsbergpakken 
(fase 2), og som først må behandles gjennom 
konsekvensutredningen er: 

• Prosjekter som inngår i nord-syd-aksen gjennom 
Tønsberg fra Teie til Kjelle (hovedvegløsning på 
Teie, ny kryssing av Kanalen, sentralåre eller 
eventuell annen nord-syd-rettet hovedveg-
løsning). 

• Tunnel under Presterødåsen.  
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• Kollektivtrafikktiltak (som alternativ eller 
supplement til vegutbygging). 

• Trafikkløsning for Vestfold sentralsykehus, 
permanent løsning. 

 

Grunnen til at disse prosjektene først må behandles 
gjennom en prosess etter konsekvensutrednings-
bestemmelsene i plan- og bygningsloven, er 
hensynet til de rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging (RPR for 
SAT) og at prosjektene er av en karakter og størrelse 
som i hht. gjeldende KU-forskrift alltid skal 
konsekvensutredes. 

1.3 Mål og strategi for 
Tønsbergpakken 

Statens vegvesen har utviklet følgende målformu-
lering for Tønsbergpakken: 

1. Målet er å utvikle et transportsystem som gjør det 
godt å bo, oppholde seg og ferdes i Tønsberg-
området. Sentrum og boliggater skal skjermes 
mot gjennomgangstrafikk. 

2. Du skal komme deg effektivt og sikkert fram, 
enten det er på sykkel, med buss eller i bil. 
Transportsystemet skal utformes slik at faren for 
å bli drept eller livsvarig skadet blir så liten som 
mulig. Fotgjengere og barn skal beskyttes 
spesielt. 

3. Transportløsningene skal bidra til lavere 
energiforbruk og mindre forurensning. Gang-, 
sykkel- og kollektivtrafikk skal prioriteres. 

 

For å nå dette målet har Statens vegvesen foreslått 
følgende strategi for transportsystemet i 
Tønsbergområdet: 

• Gjennomgangstrafikken føres utenom sentrum 
på nye omkjøringsveger. 

• Den sentrumsrettede trafikken føres i størst 
mulig grad over på kollektivtrafikk eller sykkel. 

1.4 Bompengefinansieringen 

1.4.1 Stortingets behandling av 
bompengesøknaden – St.prp. nr. 38 
(2002-2003) 

Tønsbergpakken ble fremmet for Stortinget gjennom 
St. prp. nr. 38 (2002-2003) Om bompenge-

finansiering av prosjekter og tiltak i Tønsberg-
området, og Innst. S. nr. 103 (2002-2003) fra 
samferdselskomiteen. Saken ble behandlet i 
Stortinget 28. januar 2003. Samferdselskomiteens 
innstilling lød: 

Stortinget samtykker i at: 

1. Bompengeselskapet får rett til å kreve inn 
bompenger for finansiering av Tønsbergpakken. 
Vilkårene fremgår av St.prp. nr. 38 (2002-2003) 
og Innst. S. nr. 103 (2002-2003). 

2.  Vegdirektoratet får fullmakt til å inngå avtale 
med bompengeselskapet og fastsette nærmere 
regler for finansieringsordningen. 

Ved behandlingen ble komiteens innstilling bifalt 
med 67 mot 30 stemmer. 

Vilkårene som det refereres til i vedtakets punkt 1 er 
at Stortinget skal ha fase 2 tilbake til ny behandling 
når konsekvensutredningen og prioriteringer fore-
ligger, og det er utarbeidet planer med sikre 
kostnadsoverslag. 

Rammen for hele Tønsbergpakken ble satt til 2,6 
milliarder kroner (prisnivå i 2002). Fase 1 utgjør 1,3 
milliarder kroner og Fase 2 utgjør 1,3 milliarder 
kroner. 

1.4.2 Stortingets behandling av Dokument 8:15 
(2003-2004) 

Etter Stortingets behandling av bompenge-søknaden 
har det gjennom avisskriverier og leserbrev gjort seg 
gjeldende en betydelig motstand mot etableringen av 
bomringen og iverksetting av bompengeinnkrev-
ingen.  

Etter kommune- og fylkestingvalget høsten 2003 
kom det dessuten til et politisk skifte både i 
Tønsberg og på Nøtterøy, som gjorde motstanden 
enda tydeligere også i de nyvalgte kommunestyrene. 

Et ankepunkt har også vært at Ringvei nord fra 
Kjelle til Kilen (i Fase 1) ikke har vært inkludert i 
arbeidet med konsekvensutredningen. 

Gjennom Dokument nr. 8:15 (2003-2004) fremmet 
stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Heidi 
Sørensen i desember 2003 forslag om midlertidig 
stans i alt arbeid med Tønsbergpakka, både av fase 1 
og planleggingsarbeidet med fase 2. 

Forslaget innebar en midlertidig stans fram til 1. 
oktober 2004, i påvente av ny behandling i 
kommunestyrene.  
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Videre i forslaget het det at:  

• Stortinget ber regjeringen innen 1. oktober 2004 
utrede om bygging av veien (Ringvei nord) 
kommer i konflikt med Ramsarkonvensjonen for 
vern av våtmarker 
og  

• Stortinget ber regjeringen i samarbeid med 
kommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy utrede 
mulige alternative finansieringsmulig-heter for 
prosjektet, herunder etterskuddsvis 
bompengebetaling samt tiltak for økt kollektiv-
andel. 

Stortinget behandlet forslaget 18. desember 2003 og 
gjorde følgende vedtak, anbefalt av Samferdsels-
komiteen i Innst. S. nr. 94 (2003-2004): 

”Dokument nr. 8:15 (2003-2004) – forslag fra 
stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Heidi 
Sørensen om midlertidig stans i alt arbeid med 
Tønsbergpakka – avvises”. 

1.5 Planprosess 

1.5.1 Rollefordeling i planprosessen 

Statens vegvesen er tiltakshaver for Tønsberg-
pakken. Som tiltakshaver skal Vegvesenet gjennom-
føre konsekvensutredningen, utarbeide og fremme 
planer for de enkelte byggeprosjektene og gjennom-
føre utbyggingen. 

Vestfold fylkeskommune er ansvarlig myndighet. 
Ansvarlig myndighet skal etter bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven fastsette utredningsprogram 
for konsekvensutredningen og avgjøre om utred-
ningsplikten er oppfylt. Vanligvis vil det være 
kommunen som er ansvarlig myndighet. Siden både 
Tønsberg og Nøtterøy berøres, har de to kommunene 
besluttet å tildele Vestfold fylkeskommune denne 
rollen. 

Den enkelte kommune er planmyndighet. Det er 
kommunene som gjennom vedtak av kommune-
delplaner og reguleringsplaner for de enkelte bygge-
prosjektene fastlegger og godkjenner utbyggingen. 

1.5.2 Strategisk transportutredning 

Statens vegvesen utarbeidet våren 2002 en strategisk 
transportutredning, ”Kollektivtrafikk og 
omkjøringsveger”, som var ute til høring fra 20. juni 
til 15. september 2002. I denne fasen ble det 
gjennomført en bred medvirkningsprosess med 
omgivelsene (Velforeninger, næringsliv, 
organisasjoner, offentlige etater osv.), som gjennom 

en serie møter med gruppearbeid og diskusjoner 
bidro med kreativitet, lokal forankring og inte-
grering av lokalkunnskap.  

 
Medvirkning har vært sentralt i utarbeidelsen av alternativene og 
i konsekvensutredningen 

Utredningen la grunnlaget for den foreslåtte 
strategien for transportsystemet (jfr. kap. 1.3) og de 
alternativer som Vegvesenet foreslo utredet i 
meldingen og forslaget til utredningsprogram. 
Meldingen ble sendt på høring i oktober 2002. 
Vestfold fylkeskommune, som er ansvarlig myndig-
het, fastsatte utredningsprogrammet den 23. april 
2003. 

Medvirkningen fra omgivelsene har vært fulgt opp 
også gjennom det påfølgende arbeidet med selve 
konsekvensutredningen.  

1.5.3 Konsekvensutredningen 

Formålet med konsekvensutredningen er å klarlegge 
hvilke virkninger tiltaket vil ha for miljøet, 
naturressursene og samfunnet. Konsekvens-
utredningen skal således fremskaffe relevant 
kunnskap om tiltaket, for at denne kunnskapen skal 
benyttes i den videre planlegging av tiltaket. 
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Når konsekvensutredningen er ferdig fra tiltaks-
havers (Vegvesenet) side, er det ansvarlig myndighet 
(Vestfold fylkeskommune) som sender konsekvens-
utredningen ut på høring. Basert på 
høringsuttalelsene er det ansvarlig myndighet som 
skal avgjøre om utredningsplikten er oppfylt, og 
deretter utarbeide et sluttdokument for 
konsekvensutredningen. 

Sluttdokumentet skal kort redegjøre for tiltakets 
(Tønsbergpakken Fase 2) konsekvenser, slik disse 
fremkommer i konsekvensutredningen og høringen 
av denne, samt hva som kan gjøres for å forhindre 
og avbøte skader og ulemper som tiltaket kan 
medføre. 

I sluttdokumentet kan det stilles krav om nærmere 
undersøkelser før gjennomføring av tiltaket. Videre 
kan det stilles krav om undersøkelser med sikte på å 
overvåke og klargjøre faktiske virkninger av tiltaket 
under utbyggingen, i driftsfasen og ved nedleggelse. 
Det skal fremgå av sluttdokumentet hvem som har 
ansvaret for å påse at slike eventuelle krav blir 
oppfylt. 

1.5.4 Kommunedelplaner 

Beslutninger om hvilke vegløsninger og tiltak som 
skal gjennomføres skjer først gjennom kommune-
delplaner. Utredningsplikten må være oppfylt før 
kommunedelplaner kan vedtas. Det vil bli fremmet 
en kommunedelplan for Tønsberg og en for 
Nøtterøy. 

Det er kommunene som er planmyndighet, og som 
gjennom vedtak av kommunedelplanene fastlegger 
hvilke alternativer eller løsninger den videre 
planlegging og utbygging skal baseres på. 

Kommunedelplanene vil danne grunnlaget for 
behandlingen av Tønsbergpakkens fase 2 i 
Stortinget. Det tas sikte på å nå fram til Stortings-
behandling i 2006. 

1.5.5 Videre planlegging 

På grunnlag av vedtatte kommunedelplaner vil det så 
bli utarbeidet og fremmet reguleringsplaner. Også 
her er det kommunene som er planmyndighet. 
Gjennom vedtak av reguleringsplanene gir kommun-
ene den endelige formelle godkjenning av utbyg-
gingen. 

Reguleringsplanene gir hjemmel til å foreta grunn-
erverv som sikrer areal for gjennomføring av 
utbyggingen. 
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2 Planområdet 
I dette kapitlet beskrives det området som 
alternativene i Tønsbergpakken fase 2 vil kunne 
berøre. Beskrivelsen tar utgangspunkt i regist-
reringene og verdivurderingen av områdene fra 
deltema- og hovedtemarapportene.  

Det er redegjort for metodene som er benyttet i 
registreringene i vedlegg 1 og konsekvensene i 
kapitel 7. Utviklingen frem til 2015 er beskrevet i 
kapitel 4 om nullalternativet.  

Kapittel 2.1 gir en kort oversikt over planområdet. 
De etterfølgende underkapitlene er inndelt etter 
hovedtemaene i utredningsprogrammet.  

Begrepet ”Tønsbergområdet” slik det er brukt i 
denne konsekvensutredningen dekker Tønsberg, 
Nøtterøy, Tjøme og nordre del av Stokke kommune. 
Tønsberg tettsted er det tettbygde området fra 
Vestskogen i sør til Eik i nord, og fra Hogsnes i vest 
til Skallevold i øst.  

 
Tønsberg tettsted slik det defineres av Statistisk sentralbyrå. 
Tettstedet omfatter bebyggelse både i Tønsberg, Nøtterøy og 
Stokke kommune.  

Tønsberg sentrum er sentrumssonen slik denne er 
definert i kommuneplanens arealdel i Tønsberg 
kommune. Området er mindre enn det som vises på 
kartet over (kartet viser sentrumssonen slik den 
defineres av Statistisk sentralbyrå). Sentrumssonen i 

kommuneplanens arealdel strekker seg fra 
Jernbanegata i nord til Brygga i sør og fra Tollbu-
gata i vest til Haugar i øst.  

2.1 Generell beskrivelse av 
planområdet 

Tiltakene som inngår i Tønsbergpakken vil berøre 
Nøtterøy og Tønsberg kommune. I tillegg vil Stokke 
kommune kunne bli berørt dersom de sydligste 
variantene av systemalternativ I velges.  

Tønsberg er Norges tiende største tettsted med en 
bosetting på 44 343 personer pr. 1. januar 2003. Av 
disse er 28 705 bosatte i Tønsberg kommune mens 
de øvrige 15 638 hører til i Nøtterøy kommune. 
Totalt bor det ca. 35 000 innbyggere i Tønsberg, 20 
000 i Nøtterøy og 4 500 i Tjøme kommune. 
Befolkningsveksten i disse kystkommunene har i 
lengre tid vært langt større enn i innlands-
kommunene i Vestfold.  

Tettstedet, som utgjør et felles bolig- og 
arbeidsmarked, omfatter foruten kommunene 
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, også deler av Stokke, 
Andebu, Re og Horten. Tønsbergs handelsomland 
utgjør ca. 80 000 mennesker. Tønsberg er 
regionsenter i Vestfold fylke med sentralsykehus, 
fylkesmannen og andre statlige etater på regionnivå 
og fylkeskommunens administrasjon. Tettstedet 
Tønsberg har et stjerneformet utbyggingsmønster. 
Den største arbeidsplasskonsentrasjonen finnes i 
Tønsberg sentrum, blant annet i form av sykehus, 
kontorer og handel/service. Annen industri, 
verkstedsvirksomhet, salgsvirksomhet mv. er spredt 
i Tønsberg kommune og omland. Detaljhandel 
foregår pr. i dag hovedsaklig i Tønsberg sentrum. 
Det er i den nye kommuneplanen for Tønsberg åpnet 
for noe detaljhandel også på Stensarmen og Kilen 
utenfor bysenteret. Tønsberg kommune har en 
overdekning av arbeidsplasser på over 150 %, som 
betyr innpendling av arbeidstakere fra omkring-
liggende kommuner. Dersom hele Tønsbergområdet 
ses under ett, er arbeidsplassdekningen i underkant 
av 100 %.  

Tønsberg har tunge boligkonsentrasjoner i og i 
umiddelbar nærhet av sentrum. Tønsberg kommune 
satser på en sterk fortetting og funksjonsblanding 
mellom boliger, handel, næring og annen virksomhet 
i sentrum. På Nøtterøy vil mye av veksten i 
boligbyggingen skje på den nordre delen av øya.  
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Det er knyttet sterke frilufts- og rekreasjons-
interesser til friområdene i og rundt sentrum og til 
sjøområdene i Kanalen. Med unntak av den nordre 
delen av Nøtterøy og Tønsberg sentrum inngår 
Tønsbergområdet i de arealene som omfattes av de 
rikspolitiske retningslinjene for Oslofjordområdet.  

Dyrket og dyrkbar mark i Vestfold har en nasjonal 
verdi, både på grunn av kvaliteten på jorda, og på 
grunn av de klimatiske forholdene i Vestfold. 
Tønsberg er en stor landbrukskommune. Jordbruket 
bidrar i tillegg til matproduksjon også til 
opprettholdelse av verdifulle kulturlandskapet og 
rekreasjonsarealer for befolkningen i Tønsberg og på 
Nøtterøy. Kommunene har fortetting og 
arealøkonomisering som strategi innenfor utbyg-
gingspolitikken, bl.a. for å spare dyrket og dyrkbar 
mark. 

I umiddelbar nærhet av sentrum i Tønsberg er to 
områder, Presterødkilen og Ilene, vernet som 
naturreservater. Områdene er også RAMSAR-
områder1 og har en internasjonal betydning som 
fuglebiotoper. Det er også registrert rødlistede arter 
(sjeldne eller truede arter av dyr og planter) i 
Tønsbergområdet utenfor naturvernområdene. 
Tønsberg kommune har avsatt områdene i 
Vestfjorden utenfor Ilene naturreservat til område 
som skal reguleres til naturvernformål.  

Tønsberg er blant Norges eldste byer, og har vært en 
markedsplass og et maktsentrum fra vikingtiden av. 
Både gatenettet, bygningsruiner og arkeologiske 
funn vitner om byens historie. Grevskapet Jarlsberg 
og andre nyere tids kulturminner er viktige i 
nasjonal sammenheng. Både områdene rundt 
Jarlsberg hovedgård, i Slagendalen og rundt 
Akersvannet er registrert som nasjonalt verneverdige 
kulturlandskap. Kulturminner i sjø er lite kartlagt, 
men i en havneby som Tønsberg må det forventes at 
det kan finnes viktige kulturminner også på 
havbunnen. Sjøfartsmuseet har gjennomført 
registreringer i forbindelse med foreliggende KU-
arbeid. Kulturminnene forbundet med vikingetid og 
middelalder i Tønsberg har nasjonal og internasjonal 
verdi.  

2.2 Trafikk 
Det er laget egne delutredninger for temaene 
trafikale virkninger (trafikkberegninger), sykehuset i 

                                                      
1 Ramsar-konvensjonen ble vedtatt i 1971 og har som formål å 
beskytte våtmarksområder som fuglebiotoper 

Vestfold, parkering, funksjonshemmede og risiko og 
sårbarhet.  

I forhold til folketallet har Tønsbergområdet et antall 
biler som klart overstiger det vi finner i mange andre 
norske byer av sammenlignbar størrelse. De fem 
bykommunene som har høyere biltetthet er alle 
sammen mindre innlandsbyer på Østlandet, der 
biltettheten generelt er høyest i landet (Hamar, 
Kongsvinger, Kongsberg, Ringerike og Gjøvik).  

 
Valg av transportmiddel har store virkninger for bymiljøet. Bilde 
fra Stoltenbergsgate.  

Den gode biltilgangen avspeiles direkte i 
transportmiddelvalget. Tre av fire reiser foregår med 
bil. Dette er en høy andel i forhold til hva vi finner i 
andre mellomstore norske byer. Sammenlignet med 
de øvrige Vestfoldbyene skiller Tønsberg seg likevel 
ikke ut. Tønsberg er en bilby i et bilfylke. 

2.2.1 Kollektivtrafikken 

Kollektivandelen for sentrumsrettede arbeidsreiser 
er lav i Tønsberg. I Tønsberg foregår bare 8% av de 
arbeidsreisene som går til bykjernen i rushtid med 
buss. Over døgnet foregår bare 4% av reisene i 
området med buss. I andre sammenlignbare norske 
byer finner vi en kollektivandel for sentrumsrettede 
arbeidsreiser på ca. 25%. I forhold til andre byer er 
det først og fremst kollektivandelen i rushtiden som 
skiller Tønsberg fra andre norske byer på samme 
størrelse.  

Dagens busspassasjerer er i stor grad bundet til å 
velge kollektivtransport. Tre av fire som reiser med 
buss har ikke tilgang til bil, først og fremst fordi de 
ikke har førerkort. Unge mellom 13 og 17 år og 
kvinner dominerer. Mer enn hver tredje 
busspassasjer er i gruppen unge mellom 13 og 17 år. 

Over 60% av bussreisene starter eller ender i 
bykjernen. Så godt som alle bussreiser mellom de 
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ulike sonene av Tønsbergområdet, går gjennom 
sentrum. 14% av bussreisene berører ikke sentrum. 
Bare 1% av reisene går internt i bykjernen. 2/3 av 
bussreisene som går til eller fra bykjernen har det 
sentrale byområdet (S1 og S2 på kartet) som start- 
eller endepunkt. 

 
Dagens brukere er i stor grad bundet til å bruke 
kollektivtransport 

42% av bussreisene som starter eller ender i 
bykjernen går til eller fra Sentrum nord og 
Byfogdløkka/Farmannstredet (S1). 25% har Sentrum 
syd og Møllebakken som start- eller endepunkt (S2).  

Mens busstilbudet først og fremst betjener de aller 
innerste delene av bykjernen, dominerer bilen så 
snart avstanden til Farmannstredet og Torget nærmer 
seg 1 km. Ca. 30% av bilreisene går til eller fra det 
sentrale byområdet (S1 og S2), mot 67% av 
bussreisene.  

Reisetiden for bussreiser som starter og ender 
innenfor Tønsbergområdet er i gjennomsnitt 31 
minutter. Av dette er 19 minutter kjøretid på bussen, 
5 minutter er gangtid til holdeplassen og 7 minutter 
gangtid fra holdeplassen. For reiser som starter eller 
ender utenfor Tønsbergområdet er den 
gjennomsnittlige reisetiden 50 minutter. Gangtiden 
fra holdeplass i Tønsberg sentrum er i gjennomsnitt 
7 min. Dette oppleves av de fleste som langt å gå i 

forbindelse med en kollektivreise. Dette er en klar 
indikasjon på at trasévalg og holdeplasstruktur i 
sentrum ikke er optimal i forhold til passasjerenes 
målpunkt for reisen. Sykehuset og de sydlige delene 
av sentrum er eksempler på viktige målpunkter som 
har en holdeplassavstand som overstiger det man 
normalt må kunne forvente innenfor et 
sentrumsområde. 

 
Inndeling av målpunkter i sentrum 

29% av busspassasjerene bytter underveis. Bytte av 
buss oppleves som en stor ulempe for passasjerene, 
hovedsakelig fordi det alltid vil innebære lengre 
samlet reisetid.  

2.2.2 Jernbanen 

Jernbanen kan spille en vesentlig rolle som 
transportalternativ mellom Tønsberg og de øvrige 
Vestfoldbyene. I dag utgjør togreisene 9-10 % av 
alle reiser mellom Sandefjord og Tønsberg sentrum. 
Andelen er betydelig høyere for reiser til Drammen 
og Oslo. Tønsberg stasjon har daglig ca 2000 av- og 
påstigende passasjerer. Dette utgjør mellom 40-50 % 
av kundegrunnlaget på Vestfoldbanen sør for 
Drammen. 
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Jernbanen har en sentral plassering i byen og er viktig for 
pendlingen mellom Vestfoldbyene.  

2.2.3 Sykkel og gangturer 

Det sykles mer i Tønsberg enn i de fleste andre 
norske byer. Omtrent 8% av reisene som foretas av 
personer bosatt i Tønsbergområdet foregår med 
sykkel vår, sommer og høst. Om vinteren er 
sykkelandelen ca 2%.  

 
Vær- og føreforhold begrenser sykkelbruken for mange – men 
ikke for alle 

13% av alle turer foregår til fots. Satsingen på 90-
tallet for å gjøre byen mer sykkelvennlig synes ikke 
å ha gitt de forventede resultater. På en annen side 

har ikke Tønsberg i samme grad som resten av 
landet opplevd en nedgang i antall sykkelreiser på 
90-tallet. Dette kan bety at sykkelsatsingen tross alt 
har hatt en effekt, og dempet en generell tendens til 
mindre sykling.  

 
Bysykler utenfor hotell Klubben. Sykkel egner seg godt til reiser i 
sentrumsområdet.  

2.2.4 Bilbruk 

Omtrent 80% av reisene som går til eller fra 
bykjernen og 90% av de som går gjennom bykjernen 
foregår med bil. Personbilens dominerende posisjon 
i forbindelse med reisene som berører bykjernen er 
en viktig forklaring på de trafikkavviklings-
problemene som oppstår ved flaskehalsene 
Kanalbrua, Kilen og Kjelle, og den betydelige 
trafikken i sentrum. Også på svært korte reiser 
dominerer personbilen. Tre av fire sentrumsrettede 
reiser som er kortere enn 2 km foregår med bil. 

Undersøkelsene som er gjennomført tyder på at 
reisende i Tønsbergområdet ikke er særlig innstilt på 
å variere mellom ulike transportmidler for 
arbeidsreisene. Over halvparten av de yrkesaktive 
kjører bil til jobben hver dag, og fem av seks setter 
seg aldri på en buss. 

Den viktigste forklaringen på at bilen har en 
dominerende plass som transportmiddel er at det er 
så enkelt å bruke den. Årsaken til at så få bruker 
buss og sykkel har ikke først og fremst med mangler 
i tilbudet eller for dårlig tilrettelegging å gjøre, men 
at det oppleves som enda enklere å bruke bil. 

Dersom man trekker en ring rundt Tønsberg by 
omtrent etter den gamle bygrensen, men langs 
Kanalen i syd, viser det seg at ca. 87000 kjøretøyer 
passerer denne ringen pr. døgn. Av disse skal 55800 
(64 %) til og fra Tønsberg og 31200 (36 %) gjennom 
Tønsberg. Av trafikken til/fra Tønsberg by har den 
største andelen selve sentrum som mål (31,2 %). 
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Andre store målområder er Korten/ 
Teglhagen/Fjerdingen med 16,4 % og jernbane-
sløyfen (sykehuset) med 14,8 % av byrettet trafikk.  

 
Dagens flaskehalser på hovedvegsystemet 

I forhold til en trafikkundersøkelse gjennomført i 
1986 er sentrum i dag målområde for en mindre 
andel av den byrettede trafikken, trolig pga. 
strengere parkeringsrestriksjoner. Korten derimot 
har en større andel trafikk i dag enn i 1986, antagelig 
på grunn av utbyggingen av Statens Park de senere 
årene. 

De største trafikkstrømmene gjennom Tønsberg 
sentrum er: 

Trafikkstrøm, 
kjøretøyer/døgn  

1986  2003  Økning  

Kanalbrua – Kjelle  7030  9300  32,3 %  
Kjelle – Kilen  3450  4900  42,0 %  
Kanalbrua – Kilen  3910  3780  -3,3 %  

 

Økningen har vært størst for den øst-vestgående 
trafikken gjennom byen. Dette innebærer at 
prosjektet Ringvei nord vil få stor betydning som 
avlastning for øst-vest-gående trafikk gjennom 
sentrum. Trafikkstrømmen Kanalbrua-Kilen har 
derimot vært omtrent uendret i følge undersøkelsen. 
Av trafikken som passerer Kanalbrua (ca 34-35000 
kjøretøyer/døgn i 2003) utgjør trafikken som skal 
gjennom Tønsberg (mot Kjelle, Kilen, Horten, Eik 
eller Slagendalen) ca 46 % (16240 kjøretøyer/døgn). 

2.2.5 Transport av farlig gods 

Bedrifter som transporterer farlig gods av litt 
størrelse, er Esso Slagentangen (den desidert største) 
og Kjemiservice på Nøtterøy. I tillegg er det mindre 
omfang av transport til bl.a. alle bensinstasjoner i 
området, Jarlsø Reime (galvanisering), Jarlsø 
tankanlegg på Husvik (Archus), samt noe 
containertrafikk over Tønsberg havn. Mellom E18 
og Esso Slagentangen, via nedre Langgate, går det 
40 – 55 tankbiler pr. døgn. 

 
I dagens situasjon kjører tankbiler og andre lastebiler med farlig 
gods gjennom tettbebyggelsen. Når Ringvei Nord står ferdig vil 
denne trafikken bli ledet utenom sentrum.  

I løpet av en 13-års periode, 1990 til 2002, ble det 
registrert 7 uhell med farlig gods i Tønsberg 
(opplysninger innhentet fra Direktoratet for brann- 
og eksplosjonsvern). Ingen av uhellene forårsaket 
personskade. 

2.2.6 Parkering 

Det er registrert i overkant av 10 000 parkerings-
plasser i Tønsbergs bykjerne innenfor områdene 
Kjelle, Mammut og Kilen. Av disse er 5-6000 
reserverte plasser i tilknytning til arbeidsplasser. 
Antallet yrkesaktive med oppmøtested i bykjernen er 
i overkant av 12 000. Til sammenligning opplyser 
Bergen kommune at det også i Bergen by er ca 6000 
reserverte parkeringsplasser.  

Det er registrert nærmere 3000 offentlige 
avgiftsbelagte parkeringsplasser i bykjernen, som 
først og fremst benyttes i tilknytning til andre formål 
enn arbeidsreiser, som korttidsparkering i for-
bindelse med innkjøp, fritidsreiser og lignende. 

Av de som vanligvis bruker bil (minst tre ganger i 
uka), har 83% tilgang til gratis parkeringsplass som 
disponeres av arbeidgiver, mens 10% kan parkere på 
vei, gate eller plass uten avgift. Bare 7% av de som 
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jobber i bykjernen og som vanligvis bruker bil til 
jobb betaler for parkering. 84% av de yrkesaktive 
som har oppmøtested i sentrum og som har tilgang 
til gratis parkering, bruker aldri buss eller tog til 
jobben, mens 75% aldri sykler. 63% verken sykler 
eller reiser kollektivt. 

 
Mange parkerer gratis langs boliggater og offentlige plasser i 
utkanten av sentrumsområdet. Bilde fra Nordbyen.  

2.2.7 Trafikkulykker 

I 10-årsperioden 1993 – 2002 har 5 blitt drept, 6 blitt 
meget alvorlig skadd og 41 blitt alvorlig skadd i 
Tønsberg sentrum. Når vi tar med ulykker med 
lettere skade, skjer det ca. 50 ulykker i Tønsberg 
sentrum hvert år. Det er ingen klar trend som tilsier 
økning eller reduksjon av det totale antallet ulykker 
gjennom de siste ti år. Det samme gjelder 
alvorlighetsgraden av ulykkene.  

Den mest utsatte aldersgruppen er de mellom 20 og 
24 år hvor 85 personer ble skadet eller drept i 
samme periode.  

Ulykkene har med få unntak funnet sted på det 
sterkest belastede vegnettet og kan deles opp i 
strekninger. Disse strekningene er: 

• Rv 308 Kjelleveien/Nedre Langgate 
• Fv 428 Farmannsveien/Rv 19 Stoltenbergsgate 
• Fv 466 Tollbodgata 
• Fv 459 H. Wilhelmsens allé (Sykehusbakken) 
 

Av disse strekningene er Fv 459 H. Wilhelmsens 
allé (Sykehusbakken) samleveg, mens de andre er 
hovedveger. I tillegg har det forekommet noen 
alvorlige ulykker på Fv 428 Banebakken, som også 
er samleveg. På de resterende samlevegene og det 
øvrige vegnettet har det forekommet svært få 
ulykker med alvorlig skadde. 

De fleste ulykkene skjer i kryss eller ved kryssing av 
veg. Kryss- og fotgjengerulykker utgjør 61 % av 
ulykkene med alvorlig skadde og drepte. Blant 
fotgjengerulykkene skjer de fleste ved kryssing av 
veg. 1/3 av de alvorlige ulykkene skjer innen en 
radius på ca 500 m i bysentrum. Ulykkene i 
planområdet i perioden 1992-2001 kostet samfunnet 
75 millioner kroner i året. Fordelt på vegtype utgjør 
riksvegene 39 %, fylkesvegene 21 %, kommunale 
veger 14 % og private veger 1 % av kostnadene. 

Totalt har 194 personer blitt skadet som myke 
trafikanter i 10-årsperioden, dvs. gjennomsnittlig 19 
skadde per år. Av alle skadde, utgjør de myke 
trafikantene ca. 1/3. Det har i løpet av 10-
årsperioden skjedd en betydelig utbygging av gang- 
og sykkelvegnettet i byen. For ulykkene med myke 
trafikanter kan man ikke registrere noen reduksjon 
på grunn av dette. Fra 5-årsperioden 1992-96 og til 
5-årsperioden 1997-01 har antall ulykker holdt seg 
stabilt. Biltrafikken har imidlertid økt i perioden. 
Uten tiltak for gang- og sykkeltrafikken ville 
antakelig ulykkesbildet vært forverret. 

De aller fleste gang- og sykkelulykkene har skjedd 
nettopp langs hovedvegene og i svært beskjeden 
grad på samle- og lokalveger. Fv 459 H. 
Wilhelmsens allé (Sykehusbakken) er imidlertid en 
samleveg, hvor det skjer en del ulykker med myke 
trafikanter innblandet. Selv om det er gang- og 
sykkelveg langs de fleste hovedvegene, forhindrer 
ikke dette ulykker med fotgjenger/syklist, fordi de 
fleste av disse ulykkene (ca. 75 % på landsbasis) 
skjer ved kryssing av veg. 

2.3 Bymiljø 
Det er laget egne delutredninger for temaene 
landskap, utbyggingsmønster og befolknings-
utvikling, arealspredning og senterstruktur, 
byutvikling, og næringsliv og sysselsetting.  

2.3.1 Landskap 

Landskapet rundt Tønsberg domineres av store, 
sammenhengende flate partier, oppbrudt av 
nordsydgående porfyråser. Rundt Tønsberg er de 
skogkledde åsryggene viktige romavgrensende 
elementer. Toppen av disse avtegnes mot himmelen 
som viktige silhutter eller horisontlinjer. 
Influensområdet kan deles inn i tre overordnede 
landskapsrom, Jarlsbergsletta-Byfjorden, Kanalen, 
Træla - Kilen - Slagendalen. Disse består igjen av 
flere mindre rom, med mer lokal betydning. Et 
høydedrag går fra Teiehøyden i sør, faller mot 
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Kanalen og stiger igjen mot nord hvor det går over i 
Byskogen/ Frodeåsen. Tønsberg sentrum er plassert 
langs og på hver side av høydedraget og med 
Slottsfjellet, Haugar og sykehuset på lokale 
forhøyninger. 

I Tønsberg kommunes arealdel for perioden 1999-
2011, temakart 02 Landskapsvurdering, er 
landskapene i kommunen inndelt i A-områder og B-
områder. A-områdene er preget av helhet, variasjon 
og inntrykksstyrke og er spesielt sårbare for inngrep. 
Området Jarlsberg/Ilene er klassifisert som et  
A-område. Det kjennetegnes av å være åpent og 
flatt, der all forandring vil være synlig og forstyrre 
områdets karakter. Området er i tillegg klassifisert 
som et nasjonalt verdifullt kulturlandskap. 
Kystbeltet er også regnet som et A-område og 
omfatter bl.a. Teigen/Presterødkilen. Det er her 
ønskelig at landskapet skal beholde kystpreget og 
styrken i møtet mellom land og sjø.  

 
Overordnede landskapsrom i Tønsbergområdet. 
Sentrumsområdet i Tønsberg med omkringliggende 
boligområder, sett fra sørøst. Teieområdet til venstre i bildet.  

2.3.2 Byutvikling 

På begge sider av den smale kanalen er arealene i 
bruk til industri, nyttehavn, småbåthavn, 
gjestebrygge og restaurantstrøk. På enkelte 
strekninger ligger det mindre, parkmessig 
opparbeidede grøntarealer langs sjøkanten. 
Presterødkilen og Ilene med strandkanter ligger som 
vernede grønne våtmarksområder. På Nøtterøys 
østside ligger friområder med småbåthavn og 
badeplass. 

Byen har ekspandert i areal siden midten av 1800-
tallet, men det var først fra midten av 1960-tallet at 

endringer i sentrum kom for alvor. Endringene førte 
til utrettinger og utvidelser av sentrale gateløp (som 
Nedre Langgate) og større bygårder som erstattet en 
tett og lav trehusbebyggelse. 

 I perioden 1980 til 2000 har det ikke skjedd store 
strukturelle endringer i sentrumsområdet. Bortsett 
fra noen enkeltbygg har det vært liten byggeaktivitet 
innenfor sentrum. Siden 1970-tallet har bevaring 
stått sterkt i byutviklingen i Tønsberg. Gjeldende 
kommuneplan stiller strenge krav innenfor 
bykjernen til byggehøyder og tilpasning.  

Vern av automatisk fredete kulturminner i 
bygrunnen, og kostnader i forbindelse med sikring 
og arkeologiske undersøkelser, har bidratt til økte 
utbyggingskostnader. Kommunale krav til løsning 
av parkeringsbehov på egen grunn ved nybygging 
påvirker omfanget av kostnader for sikring og 
undersøkelser i bygrunnen. Dette, sammen med 
næringslivets ønske om parkeringsplasser, har ført til 
at sentrale og attraktive tomter i sentrum brukes til 
parkering. Dette er spesielt tydelig i områdene rundt 
Nedre Langgate hvor gaterommene er utflytende og 
dermed utydelige på grunn av mange hull i 
bygningsmassen. I de senere årene har riktignok 
bygninger med inntil 3-4 etasjer vært oppført med 
begrensede arkeologiske forundersøkelser, ved bruk 
av fundamenter som forutsetter små inngrep i 
grunnen. Bryggeområdet fremstår i dag som et 
attraktivt område med restauranter, kapell, kino og 
kontorer. 

For Tønsberg sentrum er det i første rekke Nedre 
Langgate, Stoltenbergsgate, Mammutkrysset og 
Tollbodgaten som er de største fysiske barrierene. 
Fordi biltettheten er stor fremstår de også som 
visuelle barrierer. Nedre Langgate kommer i en 
særstilling fordi den atskiller bysentrum fra 
kontakten med sjøen. Barriereeffekten av Nedre 
Langgate er redusert noe gjennom miljøtiltak.  

Kollektivtraseene som betjener sentrum går i dag i 
Stoltenbergsgate. Dette fører til at de 
kollektivreisende som skal til og fra Tønsberg 
sentrum som oftest starter og avslutter byturen på 
bussterminalen. Dette gir god tilgjengelighet til de 
øvre bydelene og dårlig tilgjengelighet til de nedre 
delene. 

Arealbruken på Teie er styrt gjennom en 
reguleringsplan som ble vedtatt i kommunestyret 10. 
november 1999. Planen åpner for forretnings- og 
kontorbebyggelse i lokalsenterområdet, blant annet 
på deler av arealet nord for Bellevuesenteret og på 
arealene syd og vest for Teie kirke. 
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Bygningene fra 1920-tallet rundt Teie Torv og en 
del andre bygninger er regulert til spesialområde 
bevaring. En del av villaområdene rundt senteret er 
også regulert til spesialområde bevaring. 
Reguleringsbestemmelse er senere endret slik at det 
på enkelte områder ikke kan iverksettes bygge- og 
delingstiltak før nye vegtraseer er fastlagt. 
Endringene gjelder tomta på hjørnet av Ørsnesalleen 
og Teglverksveien hvor COOP planlegger 
utbygging, og bensinstasjonen mot Kirkeveien. 

 
Lokalsenteret på Teie 

På Teie virker Smidsrødveien, Kirkeveien og 
Nøtterøyveien som kraftige barrierer på grunn av de 
store trafikkmengdene. Det er fotgjengerundergang 
under Kirkeveien ved Øgårdsveien. Ved Teie 
veidele og på Teiehøyden er det signalregulerte 
gangfelt. 

Forholdene for syklende og gående langs 
Smidsrødveien gjennom lokalsenteret på Teie 
vurderes å være forholdsvis dårlige. Det er smale 
fortau med fortausskilt og gående og syklende i 
skjønn forening. De myke trafikantenes forhold 
preges ellers av utflytende parkeringsarealer. 

2.3.3 Utbyggingsmønster og befolknings-
utvikling 

Tønsbergområdet2 er preget av relativt spredt 
bebyggelse. Andelene av befolkningen i kommunen 
som bor i tettbygde områder er omtrent like stor som 
i Tromsø og Drammen, men tettstedsarealet i disse 
byene er bare to tredjedeler av hva det er i Tønsberg-
området.  

I hele Tønsberg kommune bor det 35 000 personer, 
20.000 personer i Nøtterøy kommune og 4.500 
                                                      
2 Tønsbergområdet er her definert som kommunene Tønsberg, 
Nøtterøy og Tjøme.  

personer i Tjøme kommune. I det området som vil 
kunne berøres direkte av byggeprosjekter i 
Tønsbergpakken er det bosatt 12.000 personer i 
Tønsberg kommune og 6.000 personer i Nøtterøy 
kommune.  

Gjennomsnittlig boligbygging i Tønsberg i perioden 
1990-2001 var 168 boliger pr. år. I perioden frem til 
2009 er det planlagt bygd 3-400 boliger pr. år. For 
årene 2010-2014 har kommunen ingen offisielle 
boligbyggeanslag. Anslag på sannsynlig 
boligbygging i felt og som fortetting er etter drøfting 
med kommunen lagt til grunn for beregningene for 
disse årene.  

På Nøtterøy har boligbyggingen ligget på 90-100 
boliger årlig. Dette antallet holdes frem til 2007. 
Kommunen har et boligbyggeprogram fra 2001 som 
dekker perioden 2001 – 2014. 

På Tjøme vil befolkningssammensetningen bli 
nesten uendret frem til 2015. Den viktigste 
endringen vil være at antallet eldre øker mens 
andelen av befolkningen i aldergruppen 0 – 40 år 
synker.  

2.3.4 Næringsliv og sysselsetting 

Tønsberg har ca. 18.000 bosatte yrkesaktive og er 
den eneste kommunen i Vestfold med godt over 100 
% egendekning av arbeidsplasser. Nøtterøy har over 
6.000 bosatte yrkesaktive og en svært lav 
egendekning av arbeidsplasser. I arbeidsmarkeds-
sammenheng er Nøtterøy og Tønsberg ett 
arbeidsmarked. Samlet er egendekningen av 
arbeidsplasser på 89 %. Det er som gjennomsnittet i 
Vestfold.  

Tønsberg har en innpendling på 14.200 arbeids-
takere og en utpendling på 5.400 arbeidstakere. Den 
netto innpendlingen er på 8.800 arbeidstakere. Det er 
netto utpendling nordover mot Oslo og betydelig 
netto innpendling fra de andre hovedretningene. 

Tønsberg er den kommune med flest arbeidsplasser i 
Vestfold, med mer enn 25% av alle sysselsatte i 
fylket gjennom de siste 15 årene. Den sektorvise 
utviklingen i sysselsettingen for Tønsberg vises i 
figurene på neste side. Det generelle bildet viser 
følgende hovedtrekk:  

• Nedgang i sysselsetting i industrinæringen  
• Vekst i tjenesteytende næringer – både privat og 

offentlig.  
• Nedgang i sysselsetting i primærnæringen 
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Industrisysselsetting i Tønsberg kommune har blitt 
redusert relativt jevn med om lag 2 % pr år over de 
siste 15 år. For Tønsberg har utviklingen i 
industrisysselsettingen variert mellom de ulike 
bransjene.  

På midten av 1980-tallet var industrisysselsettingen i 
kommunen dominert av verkstedsindustri, 
treforedling, næringsmiddel, inkludert drikkevarer 
samt verftsindustri. Tidlig på 1990-tallet sluttet 
produksjonen innen treforedling og drikkevarer, 
mens sysselsettingen ved verftet og innen 
verkstedsindustrien ble halvert. Samtidig økte 
produksjonen innen næringsmiddelproduksjonen 
sterkt og tekstilproduksjon ble startet.  

 
Sysselsetting i Tønsberg i perioden 1986 – 2001.  

I den siste delen av 1990-tallet startet treforedlingen 
på nytt med færre ansatte enn tidligere. Grafisk- og 
forlagssektoren økte bemanningen og det ble økt 
sysselsetting innen verkstedsindustrien og 
næringsmiddelproduksjon. Samtidig sluttet en del 
virksomheter innen tekstiler, verftsproduksjonen falt 
kraftig og flere mindre virksomheter ble redusert.  

Siden år 2000 har det vært liten endring så langt. 
Næringsmiddelproduksjonen øker fortsatt mens 
verkstedsindustrien sysselsetter stadig færre. 

2.3.5 Verdivurdering 

Verdiklassifiseringen av landskapet er gjort på 
bakgrunn av eksisterende nasjonale, regionale og 
lokale landskapsregistreringer og landskapsanalysen 
som er utarbeidet i forbindelse med denne 
konsekvensutredningen.  

I samsvar med metoden beskrevet i håndbok 140, er 
følgende kriterier og underkriterier benyttet:  
(kriterier for landskap med stor verdi): 

Fysisk form  

• Landskap med stor variasjon i terrengform og 
vegetasjon 

• Markerte landskapsrom og relieff 

• Skjærgård med mange viker og holmer, 
strandlinje med stor variasjon, varierte elveløp 

• Harmonisk og særpreget bebyggelsesstruktur 
med stor variasjon og historisk dybde. 

• Mangfold av særpregede byrom, gateløp og 
parker  

 

Helhet 

• Landskap med høy estetisk kvalitet, der de ulike 
elementene danner en harmonisk sammenheng 

• Åpne storskala landskap, storslagne og 
dominerende dalformer, sammenhengende 
strandsoner. 

• Store, sammenhengende kulturlandskap 
• Helhetlig bebyggelsesstruktur av stor estetisk og 

kulturhistorisk verdi 
• Markerte byrom og gateløp med enhetlig karakter 
• Sammenhengende park- og grøntstrukturer 
• Dominerende fjernvirkning og utsikt. 
 

Opplevelsesverdi / Visuell kvalitet 

• Landskap av spesiell stor opplevelsesverdi med 
dramatiske, slående og minneverdige kvaliteter 

• Stor kontrastvirkning mellom terrengformasjoner 
eller mellom vann og landformer 

• Variert kulturlandskap med godt tilpassede 
anlegg og bygninger. 

• Særpreget bebyggelsesstruktur med innslag av 
monumentale bygg 

• Byrom og gateløp som gir stor visuell opplevelse 
og med innslag av bebyggelse med stor 
opplevelsesverdi 

• Verdifulle landemerker av stor natur- eller 
kulturhistorisk betydning 

• Bybilde dominert av storslagent landskapsrom, 
elv, fjord og havn 

• Landemerker 

Markerte terrengformasjoner, nasjonalt verdifulle 
kulturlandskap og andre spesielt viktige 
landskapsrom, naturreservatene bysentrum i 
Tønsberg og fjorden er gitt høy verdi. 
Boligområdene og Teie sentrum er gitt middels 
verdi. Industriområdene på Ramdal, Kilen, 
Stensarmen og Korten/Kjelle, samt Jarlsberg 
Travbane er gitt liten verdi 

Temaet byutvikling er analysert som en 
fordelingsvirkning og sammenlikningene mellom 
alternativene er basert på vurderingskriterier som gir 
forskjeller mellom alternativene. Det er ikke gjort 
verdivurderinger knyttet til arealer. 
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For at vurdering av verdi for ulike områder i 
forbindelse med utbyggingsmønsteret både skal 
reflektere utviklingspotensiale og eksisterende verdi 
i forhold til i kommunens arealpolitikk, skjer 
vurderingen trinnvis. Først vurderes det om 
delområdet har et utviklingspotensiale (utbyggings- 
eller transformasjonsspotensiale) i følge planer. Det 
settes en verdi på delområdet, basert på kriteriene 
under.  

Deretter vurderes eksisterende verdi basert på 
kriteriene beskrevet under.  

Kriterier for vurdering av verdi for utbyggings-
mønsteret: 

Utviklingspotensiale: 

Hvorvidt arealet utgjør en ressurs som utbyggings- 
eller transformasjonsområde. 
• Bruksverdi/funksjonalitet: Egnethet for angitt 

arealbruk i kommunale planer. 
• Arealknapphet/etterspørsel og behov: Hvorvidt 

kommunen har knapphet på slike arealer. 
• Sjeldenhet: Hvorvidt den gitte arealbruken er 

sjelden enten innenfor undersøkelsesområdet, 
eller i områder med tilsvarende sentralitet. 

• Tilgjengelighet: Hvorvidt tilgjengelighet til 
eksisterende og planlagte veianlegg er 
tilstrekkelig for den gitte arealbruken.  

• Sentralitet: Hvorvidt området ligger sentralt i 
forhold til bysentrum og til kollektive 
transporttilbud, avhengig av hvilket behov 
arealbruken genererer. 

Eksisterende verdi: 

Relativ markedsverdi, hvor sammenlignings-
grunnlaget er områder med tilsvarende arealbruk 
innenfor undersøkelses-området, eller i områder med 
tilsvarende sentralitet i kommunen. 
• Bruksverdi/funksjonalitet: Hvorvidt området er 

funksjonelt for gjeldende bruk, i tråd med 
formålet vist i kommunale planer (for enkelte 
formål innebærer dette hvorvidt området 
representerer et felles gode for allmennheten). 

• Arealknapphet/etterspørsel og behov: Hvorvidt 
kommunen har knapphet på slike arealer. 

• Sjeldenhet: Hvorvidt den gitte arealbruken er 
sjelden enten innenfor undersøkelsesområdet, 
eller i områder med tilsvarende sentralitet. 

• Tilgjengelighet: Hvorvidt tilgjengelighet til 
eksisterende og planlagte veianlegg er 
tilstrekkelig for den gitte arealbruken. 

• Sentralitet: Hvorvidt området ligger sentralt i 
forhold til bysentrum og til kollektive 
transporttilbud, avhengig av hvilket behov 
arealbruken genererer. 

 

Øvrige deltema 

For temaene arealspredning og senterstruktur og 
næringsliv og sysselsetting er det ikke gjort 
verdivurderinger knyttet til arealer.  
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Verdivurdering av de bebygde og ubebygde områdene i Tønsberg-området. Kart fra deltemautredning utbyggingsmøsnter
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Verdivurdering av landskapsbilde. Fra deltemautredning landskap. 
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2.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er laget egne registreringsrapporter for temaene 
forhistoriske miljøer, kulturminner under vann, 
middelalderbyen og nyere tids kulturminner.  

2.4.1 Forhistorien 

Landskapet og bruken av dette har gradvis endret 
seg over tid ettersom landet hevet seg og isen trakk 
seg tilbake etter siste istid. Arkeologiske funn av 
steinredskaper i Tønsbergområdet vitner om en 
jeger- og fangstbasert befolkning her i eldre 
steinalder (6000-4000 f.Kr.) som hadde sine 
boplasser ved datidens strandkant, mer enn 25 meter 
over dagens havnivå. På det høyeste var havnivået 
over 100 meter høyere enn i dag. Spor etter en 
jordbrukende befolkning finnes tilbake til 
begynnelsen av yngre steinalder (ca 4000-1800 
f.Kr.). 

På øyene utenfor Tønsberg finnes gravrøyser, en 
type gravminner som opptrer i bronsealderen (ca. 
1800-500 f.Kr) og eldre jernalder (ca 500 f.Kr – 400 
e.Kr). Disse viserhvilke type områder som hadde 
bosetning på den tiden. Noen av åsene nær Tønsberg 
har spor av forsvarsverker fra jernalderen, 
bygdeborger, som vitner om urolige tider og 
krigføring.  

Funn som vitner om bosetning fra yngre 
steinalder/bronsealder er også gjort på en rekke 
nåværende gårder. Funnstedene, i sandjordenes 
kjerneområder, ble i yngre jernalder (ca 400-1050 
e.Kr) utviklet til tradisjonell gårdsdrift. Jernalderens 
gårder vises ved gravminner og gravfunn, slik som i 
Tønsberg hvor det ble drevet jordbruk før byen 
vokste frem. Fra vikingtiden er det rike gravfunn 
også ved leirjordsområdene ved fjordsystemet rundt 
Tønsberg. Her bodde innflytelsesrike personer som 
hadde en viss regional betydning. 
Jordbruksområdene Jarlsbergsletta, Slagendalen og 
området Aker med Akersvannet står på listen over 
nasjonalt verneverdige kulturlandskap i Norge 
(Miljødepartementet 2003). 

2.4.2 Middelalderbyen 

Tønsbergs beliggenhet på en halvøy gir nærhet til 
fjorden, noe som helt frem til nyere tid har vært av 
avgjørende betydning for utviklingen av byen og 
dets omland. Restene av middelalderbyen er et ikke 
synlig kulturminne, og ligger under bakken som 
kulturlag, i den delen av dagens by som vender ut 
mot Byfjorden. Kulturlagene har i store områder 

meget godt bevarte rester av trebygninger, 
brolegninger og gjerder av tre. I tillegg finnes 
gjenstander som folk har kastet eller mistet, som 
måltidsrester og annet avfall. Spor etter vegetasjon 
og en rekke andre levninger kan fortelle om livet i 
middelalderen i Tønsberg. Dette er en sjeldent godt 
bevart historisk skattekiste.  

De foreløpig eldste funnene av bebyggelse, i 
tilknytning til Storgatens løp i dag, er gjort nær 
datidens strandområde. Tidlig på 1100-tallet 
ekspanderte bebyggelsen oppover det skrånende 
terrenget mot øst og sydover langs stranden. Mot 
slutten av 1100-tallet omfattet bybebyggelsen også 
strandarealene sørover mot områdene der 
Olavsklosteret ble anlagt på denne tiden. I løpet av 
1100-tallet ble steinkirkene Lavranskirken, 
Mariakirken og Peterskirken reist. På 1200-tallet 
bygget kongen et kongsgårdsanlegg i stein nord for 
Lavranskirken i tillegg til anlegget på Slottsfjellet. 
Nok en klosterorden, Fransiskanerne, etablerte seg i 
byen med Gråbrødreklosteret oppunder Haugar. 
Byen fikk også to hospitaler, ett nord i byen ved 
Lavranskirken og ett like syd for Olavsklosteret, ved 
Gunnarsbø. Olsobispen eide gården Teie, som hadde 
eget kapell. 

Tønsberg er en av 8 middelalderbyer i Norge og har nasjonal 
verdi som kulturminne.  

Bryggeområdet strakte seg i høymiddelalderen fra 
dagens Anders Madsens gate i nord til en søndre 
grense mellom Prestegaten og Conradis gate. 
Samtidig har det foregått en ekspansjon utover i 
sjøen, både som følge av landhevningen og ved 
utfylling av avfall i sjøen for å få dypere vann ved 
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bryggene og vinne nytt land. I retning bakover fra 
havnen, oppover i byen, er det registrert bebyggelse 
og aktivitetsspor til godt opp på høydedraget mellom 
Slottsfjellet og Haugar.  

Med middelalderbyen Tønsberg forstås i 
forvaltningssammenheng det avgrensede og 
kartfestede fornminneområdet som er automatisk 
fredet i henhold til kulturminneloven. Området 
omfatter deler av dagens bysentrum, Slottsfjellet, 
Haugar og et område omkring Teie hovedgård. 
Middelalderbyen Tønsberg hadde administrativt og 
juridisk en videre grense angitt i Magnus Lagabøters 
bylov av 1276. Området innenfor disse grensene ble 
kalt byens ”takmark”. Dette ble administrert med 
utgangspunkt i Byloven, i motsetning til områdene 
utenfor, hvor Landsloven gjaldt.  

 
Gerhard Fischers rekonstruksjonsforsøk av Tønsbergs byplan og 
topografi ” ”Omkring 1300-årene. Etter ” Norske kongeborger 
I”, 1951. 

Andre sentrale steder i middelalderen var Gunnarsbø 
og Teigar. Gunnarsbø på Tønsberghalvøya har vært 
en stor gård i middelalderen, og lå da med grense til 
bymarken. Oslobispen eide gården på Teigar i 
senmiddelalderen (Teie Hovedgård). 

Gatenettet innenfor bybebyggelsen er i noen grad 
kjent fra arkeologiske undersøkelser. Av langgatene, 
slik vi kjenner dem i dag er det bare Storgaten 
(Stræti) og Øvre Langgate (Øfra Stræti) som går 
tilbake til middelalderen. Nedre Langgate ble anlagt 
først på 1700-tallet. Tverrgående gateløp i ulike 
bredder og mindre passasjer har ofte vært påtruffet 
ved utgravninger. For flere av disse er det registrert 
kontinuitet over lengre tidsperioder.  

2.4.3 Tønsberg og omegn i nyere tid 

Til langt utpå 1800-tallet var byen avgrenset på 
landsiden av høydedragene Haugar og Slottsfjellet. 
Den eldre bebyggelsen strekker seg fortsatt nesten 
opp mot toppen av Haugar. Dermed bidrar den lave 
trehusbebyggelsen til å sette sitt markante preg også 
på dagens bylandskap. Tønsberg by har en lang og 
rik historie som avspeiles i så vel gatemønsteret som 
i eksisterende bebyggelse.  

Middelalderbyen Tønsberg ble ødelagt av brann i 
1536 og brukte nesten to århundrene på å bli et 
livskraftig bysamfunn igjen. Trelasthandelen med 
Europa, som hadde startet i middelalderen, fikk 
utvidet betydning på 1500-tallet for byen. Utover på 
1600- og 1700-tallet kom både trelasthandel og 
skipsfart til å danne grunnlag for økonomisk vekst 
og for økt velstand, ikke bare for det rike 
handelsborgerskapet, men også for gårdbrukerne i 
distriktet. I samme periode ble det også mer og mer 
vanlig at byens borgere gikk til innkjøp av 
gårdseiendommer i distriktet. Disse ble til dels tatt i 
bruk som setergårder, dels som løkker og lystgårder. 

På lik linje med de fleste av landets byer startet en 
ny økonomisk vekst fra midten av 1800-tallet. For 
Tønsberg hadde dette blant annet sammenheng med 
Svend Foyns modernisering av sel- og hvalfangsten. 
I den økonomiske oppgangstiden som fulgte 
ekspanderte byen. Etter at jernbanen kom i 1881 ble 
også kommunikasjonen med omlandet bedret, men 
fortsatt var Tønsberg en sjøfartsby, og mye av byens 
handel og trafikk var lokalisert til byens brygger.  

Fra omkring 1900 ble stadig flere boliger og 
villaområder anlagt utenfor byens gamle sentrum. 
Byens betydning i forhold til sel- og hvalfangst 
bidro til god økonomi hos en stor del av byens 
befolkning. Dette forklarer hvorfor byen har såvidt 
omfattende villaområder fra første halvdel av 1900-
tallet. Industriveksten utenfor det gamle sentrum 
fikk også betydning for byens utvikling på 1900-
tallet, og ettersom ekspansjonen foregikk utenfor 
sentrum, ble den eldre sentrumsstrukturen med sin 
trehusbebyggelse stående relativt urørt frem til 
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1960-årene. Pressområdet var først og fremst i byens 
tilstøtende landskap.  

I løpet av 1960- og 70-tallet var mye av den eldre 
bebyggelsen i dårlig stand og ble heller ikke lenger 
ansett som hensiktsmessig. Dette førte blant annet til 
sanering av småhusbebyggelsen i Sørbyen og i 
området rundt Slottsfjellet. Nye krav førte også til at 
en del eldre sentrumskvartaler ble sanert og erstattet 
med store nybygg, som både i størrelse, arkitektur 
og materialbruk brøt radikalt med byens øvrige 
karakter. En annen faktor som i sterk grad bidro til å 
endre bybildet fra 1970-tallet og fremover, var den 
økte biltrafikken. Dette har resultert i at Nedre 
Langgate og Stoltenbergsgate i dag fungerer som 
hovedfartsårer gjennom byen. På samme måte utgjør 
trafikken langs rv 308 mellom Tønsberg og 
Nøtterøy/Tjøme en belastning for den tilgrensende 
villa- og tettstedsbebyggelsen. 

 
Foto fra rundt 1940 av bryggekvartalet i Tønsberg. Strukturen i 
denne bebyggelsen har sine aner tilbake til middelalderen. 
Serien Gamle Tønsberg, hefte 6: Bod og Brygge, fig. 18. 

2.4.4 Det marine og maritime kulturlandskapet 
i Tønsberg og omegn 

Bunnen i både Byfjorden, Vestfjorden og i Træla sør 
for Slagendalen er marine sedimenter av leire, sand 
og grus med avsetninger av leire fra elvene og 
bekkene i området. Det har skjedd en gradvis heving 
av bunnen over tid. Dette gjør at levninger som er 
sunket på bunnen relativt raskt er blitt overdekket av 
nye masser. Avleiringene har vært størst og massene 
er mest homogene i området ved den nåværende 
Tønsberg havn. I Vestfjorden ved Hogsnes 
forekommer det ikke gjørmelag tykkere enn 0,5-1,0 
m i toppen av sedimentene.  

Ved Tønsberg havn har det i løpet av middelalderen 
og tidlig nyere tid dessuten skjedd en deponering av 
avfallsmasse fra bosetningen. Dette har ført til 
omfattende endringer i bunntopografien. Her har 

bevaringsforholdene vært spesielt gunstige pga. rask 
tildekking.  

Fra ca. år 1000 til i dag har landet i Tønsberg-
området trolig steget med mellom 3 og 4 meter. 
Dette betyr at større deler av Jarlsbergsletta og den 
sydligste delen av Slagendalen den gangen lå under 
vann. Landhevningen har gjort at det i grunne 
områder, som var farbare med båt i vikingtiden, ikke 
har vært mulig å ferdes med båt i middelalderen, og 
at områder som før lå under vann i dag er tørt land. 

Mudringen av Skeljasteinsundet (ved Kanalbrua) i 
Håkon Håkonssons tid (midten av 1200-tallet) er den 
første mudringen i Byfjorden vi hører om. Senere 
ble sundet stengt for større båter pga. tilslamming og 
sperringer. Kanalen ble mudret ut i 1730-35. Fra 
slutten av 1700-tallet og frem til moderne tid har det 
vært omfattende mudring for å sikre skipsfarten. 
Dette gjelder ikke bare Kanalen, men store områder 
ved bryggene i Tønsberg og på Kaldnes. Ved denne 
mudringen er trolig vrak og andre levninger blitt 
fjernet.  

En viktig forutsetning for oppkomsten av 
bysamfunnet på Tønsberghalvøya har vært sjøfart 
over lengre tid, og militære forhold. Tønsberg ligger 
nær hovedleia i Oslofjorden, og topografisk har den 
en ypperlig beliggenhet for seilskipsfart ved at den 
har to adkomster, Kanalen og Vestfjorden. Tønsberg 
var et sted der trafikk over land og trafikk til vanns 
møttes, med omlasting av varer. Det var også 
omfattende omlasting fra lokal båttrafikk til båter 
som gikk til andre regioner og til utlandet. Som 
tingsted var det et viktig regionalt sentrum, avhengig 
av gode båtforbindelser. Slottsfjellet og farledene 
inn til Byfjorden fra sør og øst har gitt gode 
muligheter til forsvar. 

De eldste bryggene som er funnet i Tønsberg er 
laftede bryggekar fra 1100-tallet i middelalderbyen. 
Arkeologiske undersøkelser har påvist en gradvis 
forskyving av bebyggelsen utover i havnebassenget. 
Bebyggelsen ned mot sjøen hadde en struktur av 
smale husrekker, avgrenset av passasjer, veiter eller 
dråpefall. Nederst stod sjøbodene med gavlen mot 
sjøen. Denne strukturen ble opprettet allerede ved 
anleggelse av bryggene og holdt seg gjennom hele 
middelalderen og inn i nyere tid. 

Tønsberg var i høy- og senmiddelalderen en såkalt 
Hansaby, med omfattende handel med omverdenen. 
Det var jevnlig anløp av kogger og andre store 
handelsfartøyer, og trafikken med slike skip var 
større enn den tilsvarende i Oslo.  
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På 1700-tallet hadde handelsvirksomheten en 
oppgangsperiode, og Tønsberg havn fungerte i stor 
grad som transitthavn, med fortolling, omlasting og 
lagring av varer i sjøbodene. Etter Napoleonskrigene 
fikk byen en kortere nedgangsperiode med 
konsekvenser for havnen. Mot slutten av 1800-tallet 
resulterte sel- og hvalfangsten i ny oppblomstring av 
havneaktivitetene, og det er sjøboder fra denne 
periode som fremdeles preger havnen. Av stor 
viktighet for havnen og Byfjorden var også 
skipsverftet på Kaldnes. 

 
Parti av Tønsberg med Slottsfjellet i bakgrunnen, sett fra Kaldnes 
1875. Legg merke til at dagens kjente tårn på Slottsfjellet ikke er 
der. Dette ble innviet i 1888 etter at det eldre tårnet ble tatt av 
brann noen år tidligere. 

2.4.5 Verdivurdering 

Riksantikvarens gjeldende metode for verdisetting er 
lagt til grunn i verdisettingen. Metoden er basert på 
en analyse av kulturminneverdiene i delverdier med 
tilhørende kriterier. Delverdiene sier noe om hvorfor 
kulturminner/-miljøer er verneverdig, hvilke 
historier kulturminnene/-miljøene forteller og hvilke 
behov de kan imøtekomme. Kriteriene forteller hvor 
godt kulturminnene/-miljøene fyller disse rollene. 
Følgende delverdier og kriterier legges til grunn: 

Kunnskapsverdier  

Omfatter kulturhistorisk, sosialhistorisk, nærings-
historisk, bygningshistorisk verdi etc.  

Kriterier: 

• Representativitet 
• Sammenheng og miljø 
• Autentisitet 
• Fysisk tilstand 

Opplevelsesverdier  

Omfatter opplevelse av kontinuitet, tilhørighet, 
stedskarakter, mangfold, harmoni, formidlings-verdi 
etc.  

Kriterier: 

• Sammenheng og miljø  
• Identitet/symbol  
• Arkiteketonisk/kunstnerisk kvalitet 
 

Bruksverdier  

Omfatter verdier knyttet til bruk av bygninger og 
anlegg.  

Kriterier: 

• Økonomi og bruk 
• Økologi 
 

Verdivurderingen skal sammenfatte alle fire 
deltemaene, forhistorie, middelalder, nyere tid og 
marine/maritime miljøer. Noen miljøer er mer 
sammensatte enn andre i den forstand at for 
eksempel alle fire deltemaene dekker ett og samme 
område. Andre områder dekkes kanskje bare av ett 
eller to temaer. I konsekvens-utredningen om 
kulturminner og kulturmiljø er det blitt kartlagt 22 
miljøer av kulturhistorisk verdi innenfor 
influensområdet.  
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Verdivurdering av kulturmiljøene. Fra hovedtema kulturminner og kulturmiljø. 
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2.5 Bomiljøet 
Det er laget egne delutredninger for temaene 
luftforurensning, støy, helse og trivsel, friluftsliv og 
rekreasjon og barn og unge.  

Tema bomiljø omfatter både boliger i 
sentrumsområdet, i sentrumsranden og mer landlige 
boligområder. Noen spredtbygde områder berøres på 
Smørberg. Det bor anslagsvis 23 000 mennesker 
innenfor det influensområdet som berøres direkte 
eller indirekte. Av disse er ca 4600 under 18 år.  

Innenfor det området som vil kunne bli berørt av 
utbyggingen av Tønsbergpakken ligger det ca 19000 
boliger. Av disse er ca 3800 eneboliger, 2500 
tomannsboliger, 3500 rekkehus, 2500 småhus med 
tre leiligheter eller mer og ca 6500 leiligheter i 
blokker på 2 etg. eller mer.  

 
Trafikkanleggene legger beslag på store arealer og påvirker 
mange boliger og rekreasjonsområder. Bilde fra Slagenveien.  

2.5.1 Støy 

Ca 9100 mennesker er utsatt for støy over 55 dBA 
utenfor boligen eller institusjonen hvor de oppholder 
seg i Tønsbergområdet. 55 dBA er et støynivå hvor 
mange begynner å føle seg plaget av støyen. 55dBA 
brukes ofte som en grense for når det bør iverksetts 
støytiltak. Ca 2400 mennesker er i dag svært plaget 
av støyforurensning fra biltrafikken på riks- og 
fylkesveinettet. Omtrent 2100 av disse er knyttet til 
boliger. De andre oppholder seg i skoler eller 
institusjoner.  

Beregningen av dagens situasjon med år 2001 
trafikk omfatter 18343 personer fordelt på 16170 
personer i boenheter, 1242 personer i skole/ 
barnehage, 624 personer i helse-institusjoner og 307 
personer i kategorien annet. Kategorien omfatter 
blant annet hoteller og en del av bygningene med 

blandede formål. Antall plagede av støy fra 
kommunale veier er ikke beregnet.  

Beregninger viser at Kirkeveien og Smidsrødveien 
skiller seg noe ut på grunn av kombinasjonen høy 
trafikkmengde og høy boligtetthet. I tillegg kan 
nevnes Presterødbakken, Ringvei Syd, Stenmalen og 
Stoltenbergsgate som også har en god del støy-
plagede. Eksisterende veier med høye støynivåer er 
allerede støyskjermet.  

Forskriften om lokal foruresning og støy pålegger 
tiltak for de boligene som ligger over grenseveridene 
for støy og luftforurensning. Forurensnings-
situasjonen med hensyn til inneklima vil derfor 
bedre seg i årene fremover.  

2.5.2 Luftforurensning 

Tønsbergområdet har en topografi som gir få 
muligheter for oppdemming av luft, slik det 
forekommer i byer som Oslo og Drammen. 
Vindmålinger ved Torp i Sandefjord og ved Melsom 
i Stokke bekrefter dette generelle bildet, med vind i 
henholdsvis 95 og 65% av målingene. Erfaring 
bekrefter også at det nesten alltid er en viss lufting i 
området sett over døgnet. Enkelte områder kan tidvis 
ha stagnasjon av luft. Dette gjelder blant annet Kilen 
vinterstid.  

Ingen personer er utsatt for CO-forurensning over 
dagens grenseverdier. For nitrogenoksyd er ca 1000 
personer utsatt for forurensning over dagens 
grenseverdier. Ca 4700 personer er utsatt for 
svevestøv over dagens grenseverdier.  

2.5.3 Friluftsliv og rekreasjon 

Områder for friluftsliv og rekreasjon utgjør en stor 
del av arealene innenfor Tønsbergområdet og er 
planlagt i sammenheng med boligområdene. Noen 
områder er typiske nærrekreasjonsområder mens 
andre områder også brukes regionalt. Områdenes 
forskjellige beskaffenhet og opparbeidelsesgrad gir 
variasjoner i hvordan områdene brukes.  

Friluftsliv- og rekreasjonsområdene kan inndeles i 
fem ulike områdetyper: 

• Boligområder med tilhørende friområder 
• Sentrumsområder med tilhørende friområder 
• Dyrket mark og spredt bebyggelse 
• Naturområder som ikke er en del av større 

sammenhengende naturområder 
• Naturområder som er en del av større 

sammenhengende naturområder 
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2.5.4 Barn og unge 

Det er gjennomført registreringer av områder som 
brukes av barn og unge på fritiden og på skolen. 
Barn og unge er alle personer under 18 år. 
Dokumentasjon av arealer med bruksverdi for denne 
aldersgruppen er gjort i samarbeid med nærmere 900 
barn og unge i 5., 6. og 9. klassetrinn ved 10 
barneskoler og 5 ungdomsskoler i Tønsbergområdet. 
Metoden er kjent under navnet barnetråkk-
registreringer. Samarbeidet har i tillegg omfattet 
mellom 100 og 150 lærere ved de utvalgte 
barneskolene og ansatte i 16 utvalgte barnehager 
innen Tønsbergområdet. 809 steder/plasser/områder 
for lek og utfoldelse, til undervisning og friluftsliv er 
registrert. 

 
Barn og unge har selv registrert hvilke områder de bruker og til 
hva, innenfor det området som kan bli berørt av inngrep.  

I tillegg ble målpunkter for barn og unge, og gater 
og veier som ble oppfattet som farlige, registrert. 
Det er til dels stor forskjell på barn og unges 
vurdering av trafikkfare og de faktiske ulykkene som 
registreres. Særlig blant 5. og 6.-klassinger ble det 
registrert få veier som de oppfattet som farlige.  

Hovedinntrykket i barnas tilbakemeldinger om 
opplevd trafikkfare er at mange er redde for voksne 
som kjører for fort, for voksne som bryter 
fartsgrensene i barnas nærmiljøer og på skoleveien. 
Mange er redde når de sykler på fortau eller gang-
/sykkelstier der det er mange utkjøringer fra boliger, 
der hekker sperrer for oversikten og fordi det er 
vanskelig å se biler og fotgjengere når man selv 
sykler.  Dette er et problem som mest av alt gjelder 
kommunale veier, men også enkelte riks- og 
fylkesveier. 

Registreringene som er gjennomført viser at 
boliggatene hører med til barnas viktigste nærmiljø. 
Gatene brukes ikke bare som ferdselsårer eller 

transportstrekninger. De er viktige områder for lek 
og rekreasjon, og for sosialt samvær med andre barn. 
Dette utemiljøet er i tillegg en arena for læring og 
utvikling. Biltrafikken er derfor en faktor som 
begrenser barns aksjonsradius i byområdet. De 
nærmeste omgivelsene er viktigere desto kortere 
aksjonsradius barna har.  

 
Barn og unge er henvist til å gå, sykle eller bruke 
kollektivtrafikken når de ferdes på egenhånd. Bilde fra 
Mammutkrysset.  

2.5.5 Verdivurdering 

For støy er døgnekvivalent (gjennomsnittlig støy 
gjennom døgnet) og nattestøy lagt vekt på i 
verdivurderingene. For døgnekvivalent støy er 
erfaringstall for i hvilke grad personer plages av støy 
lagt til grunn for verdivurderingene. For støy nattetid 
er erfaringstall for søvnforstyrrelser lagt til grunn.  

For forurensning til luft er erfaringstall for 
helseeffekten av ulike forurensningsfraksjoner lagt 
til grunn for verdivurderingene.  

For helse og trivsel er verdivurderingene knyttet til 
følgende: 

• Trafikkulykker er knyttet til samfunnsmessig 
omkostning 

• For mosjon er attraktivitet og arealstørrelse på 
mosjonsområdene lagt til grunn 

• For erverv av boliger som må rives er det lagt 
vekt på miljøpåvirkning og om det er typiske 
utleieenheter (leiligheter) eller enebolig.  

 
Alle delelementer som inngår i deltema helse og 
trivsel er også vektet i forhold til hverandre til en 
samlet vurdering. 

Følgende kriterier er brukt til å verdisette friluftsliv: 

• Fysiske forhold: Arealbeslag og tilrettelegging 
for aktiviteter og opplevelsesverdi 
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• Tilgjengelighet: Tilgjengelighet og områdets 
lokale/regionale betydning 

• Sårbarhet: Inngrepssituasjon og sårbarhet for 
inngrep. Potensial for økt bruk og alternative 
områder. 

 

Områdene er gitt stor, middels og liten verdi i tråd 
med Vegvesenets metodikk for konsekvens-
utredninger (Håndbok 140). Alle friluftsområdene 
innenfor influensområdet har en høy verdi i seg selv 
da befolkningstettheten i området er høy og 
tilgangen på friluftsområder i nærmiljøet er 
begrenset. 

Verdivurderingen av områder brukt av barn og unge 
er gjort ut fra eksisterende bruk av områdene, 
områdenes egenkvalitet og potensialet for bruk.  

• Dagens bruk av områdene er registrert gjennom 
barnetråkkregistreringene. Antall aktiviteter, type 
aktiviteter, antall brukere, alderfordeling, 

aktivteter over året og om området brukes av 
skoler eller barnehager.  

• Områdets egenkvalitet er vurdert ut fra størrelse, 
støyforhold, vegetasjon og om området ligger 
ved sjø eller vassdrag.  

• Aktivitetsmuligheter er vurdert ut fra avstand til 
bolighus, om området er sikret i kommuneplanen 
og om området er opparbeidet.  

 

Av de registrerte lekearealene har 8397 daa høy 
verdi, 9807 daa middels verdi og 21 daa liten verdi. 
Områder med liten verdi er bygninger (bensin-
stasjoner og lignende).  

Det er også gjort en vurdering av områder som i dag 
ikke brukes av barn og ungdom, men som kan egne 
seg til lek og opphold. De 18 uregistrerte arealene 
egnet for lek fordelte seg slik: 7 har høy (139.5 daa), 
11 middels (1038.4 daa) og ingen har liten verdi. 

 

 
Verdivurdering av områder for friluftsliv og rekreasjon i Tønsbergområdet 
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Verdivurdering av områder som brukes av barn og unge.  
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2.6 Naturmiljøet 
Det er laget egne delutredninger for temaene planter 
og vegetasjon, dyreliv, fugl, fisk og forurensning til 
vann og jord.  

Influensområdet har hele 3 naturreservater (to 
våtmarksområder (RAMSAR-området Ilene og 
Presterødkilen) og et edelløvskogreservat).  

På grunnlendte koller og åser består vegetasjonen av 
fattig lyngfuruskog. Der jorda er dypere kommer det 
fort inn rikere skogstyper som lågurtgranskoger, 
edelløvskoger, samt sumpskoger og 
strandenger/sumper i fuktige miljøer. 

 
Ramsarområdene er sårbare og ligger i influenssonen til både 
hovedveier og industriområder 

Distriktet har en spesielt rik soppflora. Bare i 
Tønsberg og Nøtterøy kommuner er det registrert 
over 250 funn av rødlistede sopper. De fleste er 
knyttet til edelløvtrær (Soppherbariet Botanisk 
museum i Oslo). Innenfor naturreservatet 
Gullkronene er det registrert 39 rødlistede sopparter. 

Under feltarbeidet ble det registrert 12 nye verdifulle 
lokaliteter. Dette dreier seg om store gamle trær, 
edelløvskog, gammelskogs-områder, samt et par 
sumpskoger. Disse er lokalt til regionalt viktige 
områder. Naturreservatene viser at influensområdet 
også har nasjonal til internasjonal verdi.  

Hittil er det registrert til sammen 33 arter av 
pattedyr, 5 arter av amfibier og 5 arter av reptiler 
innenfor influensområdet, deriblant hele 12 

rødlistearter. I tillegg er det påvist et stort antall 
rødlistede insekter på et fåtall undersøkte lokaliteter. 
Selv om området fremstår som sterkt påvirket av 
mennesker i form av bl.a. bebyggelse, infrastruktur, 
industri og landbruk, er det likevel flere viktige 
lokaliteter og forekomster med tanke på dyreliv og 
biologisk mangfold. 

Pr 1.1.2004 er det registrert til sammen 264 arter av 
fugl innenfor influensområdet, deriblant hele 44 
rødlistearter, dvs. arter som regnes som truede eller 
sårbare og som er oppført på Nasjonal rødliste for 
truete arter i Norge. Området utmerker seg altså 
både med et stort artsmangfold og en betydelig 
forekomst av rødlistearter. 

Ramsarområdene Ilene og Presterødkilen 

Innen influensområdet fremstår våtmarksområdene 
Ilene og Presterødkilen naturreservater som 
lokaliteter av stor verdi. Det samme gjør lokalitetene 
med rødlistede amfibier, nærmere bestemt tjernene 
på Døsserød, Byskogen og Teieskogen, samt to 
lokaliteter med stor forekomst av rødlistede insekter 
(Gullkronene og Frodeåsen).  

Ilene og Presterødkilen naturreservater har status 
som Ramsarområder, noe som innebærer at de er 
våtmarksområder av stor verdi både i nasjonal og 
internasjonal sammenheng. De fleste observasjonene 
av rødlistearter innenfor influensområdet er gjort i 
og rundt de to naturreservatene, som er de områdene 
som har størst potensiale for interessante funn og 
som dermed er best undersøkt.  

 
Ilene naturreseervat grenser inn til bebyggelsen på Korten øverst 
til høyre på bildet.  

Ilene naturreservat er fredet ved kgl. res av 4. juli 
1969, revidert 2. oktober 1981. Reservatet dekker et 
areal på ca. 905 dekar, hvorav ca. 625 dekar er 
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vannareal. Formålet med fredningen er å bevare et 
naturlig våtmarksområde med interessant planteliv 
og et særlig rikt og variert fugleliv. Det ligger ved 
munningen av Aulielva innerst i Byfjorden, og har 
flere karakteristiske munningsbanker som indikerer 
fortsatt aktiv bunntransport av materiale ut i fjorden.  

I gruntvannsområdene finnes store forekomster av 
ålegras og tarmgrønske. Strandsonen på Vestre Ilene 
er dominert av salturt som vokser på leirholdige 
strender som regelmessig oversvømmes ved 
høyvann. Tett takrør-vegetasjon dekker områdene 
øst for Aulielva og vest for Hogsnesbekken. Totalt 
er det registrert ca 200 karplantearter i området.  

Til sammen er det registrert ca. 240 fuglearter i 
Ilene. Mye av årsaken til det rike fuglelivet er de 
store og sammenhengende gruntvannsområdene som 
blottlegges ved fjære sjø. Her avsettes næringsstoffer 
fra sjø, elv og bekker og tilsig av overflatevann. 
Dette fører til høy produksjon av alger, snegler, 
muslinger og andre næringsdyr. Ilene rangeres blant 
de våtmarksområder som har høyest verneverdi i 
landet.  

Det er ingen større tekniske inngrep i deltaet. 
Aulivassdraget som helhet er ikke regulert, men 
oppover i elva er den preget av mange små tekniske 
inngrep som vannuttak, kanalisering, bekkelukking 
og dammer i forbindelse med fløting og 
møllevirksomhet. Den største forurensingskilden i 
vassdraget er utslipp av næringssalter fra landbruket 
og punktutslipp av kloakk. Avrenning og erosjon har 
bidratt til at elva blakkes av leire i perioder med stor 
nedbør.  

Det er også å vente at den marine biologiske 
produksjonen i Ilene naturreservat er stor. Store 
grunnområder med betydelige tilførsler av 
næringsstoff fra Aulivassdraget gir særlig rike 
produksjonsforhold. Dette gir seg utslag i stor 
produksjon av næringsorganismer for fisk, slik at 
dette må antas å være et viktig oppvekstområde for 
fisk i Byfjorden. Dette gjelder også for 
sjøørretbestanden fra Aulielva, som høyst sannsynlig 
benytter disse produktive sjøområdene som 
beiteområder sommerstid. 

Presterødkilen er fredet som naturreservat ved kgl. 
res. av 28. juni 1985. Formålet med fredningen er å 
bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende 
spesielt og rikt fugleliv, plantesamfunn og annet 
dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området 
ligger i bunnen av Træla, øst for sentrum. 
Vellebekken/ Kilebekken drenerer ut i området. 
Presterødkilen rangeres blant de våtmarksområder 
som har høyest verneverdi i landet og som også 

inngår i et internasjonalt nettverk av slike områder 
(Ramsar). 

Forurensning til vann og jord 

Vellebekken/Kilebekken  er den nest største av de 
influerte vannløpene med et nedbørfelt på 25,2 km². 
Vannkvaliteten i Vellebekken er preget av 
betydelige næringstilførsler og transport av leire. 
Bekken har en størrelse som gjør den egnet for 
oppvandring av sjøørret, men den dårlige vann-
kvaliteten gjør at Fylkesmannens miljøvernavdeling 
har kategorisert produksjonspotensialet for sjøørret 
som ”nedsatt” og bestanden som ”sårbar”.  

 
Presterødkilen naturreservat ligger øst for Tønsberg sentrum ( i 
forgrunnen av bildet) og Ilene naturreservat på vestsiden (i 
bakgrunnen av bildet).  

Samtlige bekker i influensområdet ligger under den 
marine grense og drenerer områder med marin leire.  
Aulielva og Vellebekken har sårbare bestander av 
sjøørret, som finner sine gyteplasser litt oppe i 
vassdragene. Aulielva er definert i kategori 3 i DNs 
klassifiseringssystem, hvilket betyr at produksjonen 
av sjøørret er redusert i forhold til naturgitt kapasitet 
på grunn av inngrep og forurensing. I Aulielva er det 
også en liten bestand av laks. En må regne med at 
betydelige deler av sjøørretbestanden i både 
Aulielva og Vellebekken benytter de nærliggende 
grunne sjøområdene utenfor elvedeltaet som 
beiteområder sommerstid.  

Med unntak av forekomsten av nipigget stingsild i 
Semsbekken, er det ingen biologisk interessante 
forekomster eller verdier knyttet til bekken på 
Hogsnes, Manumsbekken og Semsbekken. 
Sjøområdene utenfor bekkene består av grunne og 
produktive områder med stor artsrikhet (Ilene og 
indre del av Byfjorden).  

Den indre delen av Vestfjorden samt Byfjorden, 
Kanalen og Træla (med Kilen) ligger i 
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influensområdet. Disse delene av fjorden benyttes 
primært til havn og havnetrafikk samt til 
rekreasjonsformål i form av fritidsfiske og bading. 
Tønsbergfjordens avløpsutvalg (TAU) har kartlagt 
vannkvaliteten i Tønsbergfjorden i en årrekke. 
Måleresultatene generelt (fram til 1996) viser 
bedring for følgende parametre; fosfor (tot P og 
orto-P), nitrogen (tot N), nitrat, klorofyll og siktedyp 
i overflatevann, samt oksygen (O) i bunnvann. For 
termotolerante kolliforme bakterier har utviklingen 
vært mer ujevn. For stasjon 5 (Kanalen) er det 
skjedd en forverring, og stasjon 2 og 5 har de 
høyeste målte verdiene av termotolerante koliforme 
bakterier. Årsaken er sannsynligvis overløp fra 
pumpestasjoner, samt overflateavrenning fra 
bysenterområdet (Interconsult, 1997). 

Det finnes en rekke småbåthavner i området.  Den 
største ligger i Ollebukta rett vest for Kanalen, mens 
mindre båthavner er lokalisert bl.a. i Nordbyen og 
Ramdal.  Videre er det en større småbåthavn på 
Rosanes. I forbindelse med TAU’s vannprøvetaking 
i sjøen er det ikke analysert med hensyn på hydro-
karboner. Småbåthavnenes konsekvens for 
vannkvaliteten er derfor ikke kjent. 

I SFTs database for grunnforurensninger (SFT, 
2003) er det i planområdet registrert 6 lokaliteter 
hvor det er deponier eller områder med forurenset 
grunn. Statens vegvesen har i tillegg satt i gang en 
identifisering og kartlegging av potensielle 
lokaliteter med forurenset grunn.  

2.6.1 Verdivurdering 

Verdisetting av naturområder/biologisk mangfold i 
hovedtema naturmiljø er gjort etter systematikken i: 

• DN–håndbok 11-1996 om Viltkartlegging 
• DN-håndbok 13-1999 om kartlegging av 

naturtype og verdisetting av biologisk mangfold 
• DN-håndbok 15-2000 om kartlegging av 

ferskvannslokaliteter  
• DN-håndbok 2001-19 om kartlegging av marint 

biologisk mangfold 
 

Arbeidet med kartlegging av biologisk mangfold i 
influensområdet er i hovedsak basert på metodikken 
i de to førsnevnte håndøkene. 

Kriterier for verdisettingen fremgår av håndbøkene.  

De små bekkene i området (bekk ved Hogsnes, 
Manumsbekken og Semsbekken), er vurdert til å ha 
liten verdi, både i forhold til naturverdi og 
bruksverdi.  Aulielva har en middels til stor verdi 

grunnet vassdragets størrelse og forekomst av 
anadrom fisk. Vellebekken er vurdert å ha middels 
verdi av samme grunn som  Aulielva. Ilene 
naturreservat er vurdert å ha stor verdi som 
oppvekstområde for fisk, mens Presterødkilen 
naturreservat er vurdert til å ha middels til stor verdi.  

Tabellen under viser den samlede verdien for 
naturmiljøet i de områene som er registrert.  

Nr Lokalitet Verdi 

1 Tjern på Døsserød og 
Sandeåsen Stor verdi 

2 Vellebekken Middels til stor verdi 

3 Presterød Middels verdi 

4 Presterødkilen naturreservat Stor verdi 

5 Træla Middels til stor verdi 

6 Rosahaug Middels til stor verdi 

7 Grindløkken Middels verdi 

8 Frogner Middels til stor verdi 

9 Teieskogen Middels til stor verdi 

10 Tjern i Teieskogen Stor verdi 

11 Rambergåsen Middels til stor verdi 

12 Smørberg øst Middels verdi 

13 Smørberg vest Stor verdi 

14 Smørberg Middels til stor verdi 

15 Bjelland Middels til stor verdi 

16 Byfjorden Middels til stor verdi 

17 Ilene naturreservat Stor verdi 

18 Aulielva Stor verdi 

19 Ilene Middels verdi 

20 Gullkronene naturreservat Stor verdi 

21 Byskogen  Middels til stor verdi 

22 Frodeåsen Stor verdi 

23 Tjern i Byskogen Stor verdi 
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2.7 Naturressurser 
Temaet omfatter delutredning landbruk.  

Jordsmonnet i influensområdet består nesten 
utelukkende av marine avsetninger. Dette medfører 
at det meste av jorda er relativt tung og tørkesterk, 
men også at den har dårlig naturlig dreneringsgrad. 
For å høyne produksjons-potensialet er det 
gjennomført drenering på det meste av det som er 
fulldyrket areal. Produksjonsforholdene på disse 
marine avsetningene er i dag svært gode.  

Kartlegging av jordsmonnkvalitet utført av NIJOS 
(Norsk institutt for jord- og skogkartlegging) viser at 
jordbruksarealene i influensområdet jevnt over er 
egnet/godt egnet for dyrking av korn, gress og potet. 
Et gjennomgående trekk for arealene som ikke er 
klassifisert som godt egnet, er at det er dårlig 
dreneringsgrad som trekker ned kvaliteten. Dette er 
det kompensert for gjennom drenering.  

Innenfor influensområdet finnes det 12 gårdsbruk 
som er i drift, dvs. som søker om produksjonstillegg. 
10 av disse ligger i Tønsberg kommune og 2 i 
Nøtterøy kommune. 

På arealene i Tønsberg kommune er kornproduksjon 
dominerende driftsform. Hele 97 % av arealet på de 
seks gårdsbrukene som har arealer innenfor 
influensområdet består av korn og annet til frø og 
modning. De resterende gårdene som blir berørt av 
prosjektet driver i stor grad med grønnsaks-, potet- 
og bærproduksjon. 

De to gårdene på Nøtterøy driver hovedsakelig med 
grønnsaksproduksjon, nærmere bestemt på 65 % av 
arealet, men har også noe korn og bær. En gård på 
Hogsnes driver med hest. Ellers er det ingen gårder i 
influensområdet som driver med husdyrhold.  

Som følge av strukturrasjonaliseringen i landbruket 
de siste 10-15 årene, er bruken av leiejord svært 
utbredt i influensområdet. Basert på data fra Søknad 
om produksjonstillegg er det beregnet at for 
brukerne i influensområdet er 75 % av jordbruks-
arealet eid av brukerne, mens de resterende 25 % er 
leieareal. 

Det aller meste av jordbruksarealet i 
influensområdet ligger på lavereliggende, marine 
avsetninger. Gunstige topografiske forhold, arron-
dering m.m. gjør at det meste av arealet er svært 
godt egnet til maskinell drift. 98,2 % av 
jordbruksarealet innenfor influensområdet er i de 
digitale markslagskartene karakterisert som 

lettdrevet. De resterende 1,8 % er mindre lettdrevet. 
Ingen arealer er klassifisert som tungdrevet. 

11 gårdstun som er i aktiv drift, samt noen som er 
ute av drift og hvor jorda forpaktes bort, utgjør 
gårdsbebyggelsen som har arealer innenfor 
influensområdet. Åtte av disse ligger i området 
Hogsnes – Jarlsberg (Tønsberg), to på Presterød - 
Olsrød (Tønsberg) og ett på Smidsrød (Nøtterøy). I 
tillegg er ett gårdsbruk med tilhørende 
gårdsbebyggelse lokalisert like sør for 
influensområdet. Dette gårdsbruket driver deler av 
jorda i området Frogner - Hjertnes. 

Det meste av landbruksarealet i influensområdet 
består av dyrket mark. Den skogen som finnes er i 
hovedsak konsentrert til områdene Teieskogen, 
Smørberg – Hogsnes – Bjelland, Byskogen – 
Frodeåsen og Gullkronene. Hele Teieskogen og 
deler av Byskogen er avsatt som friområder, og 
Gullkronene er vernet som naturreservat 
(edelløvskog). Skogen i disse områdene har derfor 
ingen økonomisk verdi for landbruket. Hensynet til 
friluftsliv, rekreasjon og biologisk mangfold er det 
primære i disse områdene. 

I øvrige områder, dvs. de skogkledte delene av LNF-
arealene på Smørberg – Hogsnes – Bjelland og 
Byskogen – Frodeåsen, finner man noe skog på 
varierende bonitet. I Byskogen og området nord for 
Frodeåsen er boniteten jevnt over middels til høy, 
mens det i området rundt Hogsnes forekommer 
lavereliggende partier med høy bonitet og 
koller/tørrere rabber med lav bonitet.  

Mangelen på store, sammenhengende skogsområder 
innenfor influensområdet, gjør at omfanget av hogst 
er beskjedent. Det er ingen kommersiell hogst i 
områdene som er avsatt som friområder, kun 
skjøtselshogst av begrenset omfang.  

Influensområdets karakter, med mye jordbruksareal 
og bebygd areal, medfører at det er lite utmarks-
ressurser i influensområdet. Med unntak av et 
begrenset skogbruk er det kun fiske og salg av 
fiskekort i Aulielva og Vellebekken som potensielt 
kan ha en viss betydning. 

Jordbruksarealene innenfor tiltaksområdet finnes 
hovedsaklig i tre adskilte områder, hvorav to ligger i 
Tønsberg kommune og ett i Nøtterøy kommune. 
Felles for alle områdene er at de er avsatt som LNF-
områder i de respektive kommuneplaner, og at 
fremtidig landbruks-produksjon på disse arealene er 
høyt prioritert.  

I Jarlsberg-Hogsnesområdet (Tønsberg kommune) 
finner man seks driftsenheter som driver aktivt, samt 
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en driftsenhet som per i dag pakter bort jorda. 
Området har et allsidig landbruk, med produksjon av 
korn, grønnsaker og bær, samt gartneri, hestehold og 
noe skogbruk. Jordbruksarealet er jevnt over 
egnet/godt egnet til produksjon av korn, potet og 
gras, og selv om topografi og arrondering enkelte 
steder er litt mindre gunstig enn i de to øvrige 
områdene, er det aller meste av arealet klassifisert 
som lettdrevet. Jordbruksarealet i området er vurdert 
å ha stor verdi, mens skogarealene er gitt middels 
verdi. 

I Olsrød-Presterødområdet (Tønsberg kommune) 
finner man to driftsenheter som driver aktivt med 
kornproduksjon. Jordbruksarealet er jevnt over 
egnet/godt egnet til produksjon av korn, og arealet er 
velarrondert og klassifisert som lettdrevet. 
Jordbruksarealet i området er vurdert å ha stor verdi. 
Det er ingen skogarealer av kommersiell/økonomisk 
betydning i dette området.  

I Kolberg-Hjertnesområdet (Nøtterøy kommune) 
ligger fire driftsenheter, hvorav kun en er i aktiv 
drift. I tillegg har en driftsenhet som ligger utenfor 
tiltaksområdet kjøpt opp deler av arealet i dette 
området. De to driftsenhetene driver storskala 
grønnsaksproduksjon, samt at de produserer noe 
korn og jordbær. Jordbruksarealet i området er 
velarrondert, lettdrevet og av god kvalitet. Alt 
jordbruksarealet er vurdert å ha stor verdi. Det er 
ingen skogarealer av økonomisk betydning i dette 
området. 

I 1997 ble førstehåndsverdien av primær-
produksjonen i Tønsberg kommune beregnet til ca 
153 milloner kroner. Husdyrproduksjon stod da for 
ca. 26% og planteproduksjon for ca. 74%. 
Tilsvarende tall for Nøtterøy er ikke tilgjengelig. 
Den landbrukstilknyttede virksomheten i Tønsberg 
kommune sysselsatte samme år ca. 1050 årsverk og 
hadde en omsetning på ca. 2,53 milliarder kroner. 
Produksjon av næringsmidler var den største 
gruppen med ca 2,3 milliarder i omsetning. 

2.7.1 Verdivurdering 

Kriteriene som ligger til grunn for verdivurderingene 
på temaet landbruk er i hovedsak  

• jord- og skogarealenes størrelse og arrondering,  
• jordsmonnkvalitet (jordbruksarealer) og bonitet 

(skogarealer), 
• driftsforhold (lett-/tungdrevet),  
• utmarksarealenes produksjonsforhold (tømmer, 

vilt, fisk etc).  
 

I de tilfeller hvor et bestemt areal har høy verdi på et 
av kriteriene og lav verdi på et annet, vil kriteriet 
som gir høyest verdi være utslagsgivende for den 
endelige verdivurderingen.  

I vurderingen av områdenes verdi erdet brukt samme 
klassifiseringen som i Tønsberg kommunes arealdel: 

Kategori Verdi 

A-område 
Svært verdifulle landbruks-
områder. Tilsvarer stor 
verdi 

B-område 
Verdifulle landbruks-
områder. Tilsvarer middels 
verdi 

C-område 
Mindre verdifulle 
landbruksområder. 
Tilsvarer liten verdi 

 

Det meste av landbruksarealet i området er vurdert å 
være av stor verdi (A-område). Unntakene er noe 
jord-og skogarealer på Hogsnes og skogsområdene 
Frodeåsen og Byskogen. Disse er vurdert å være av 
middels verdi (B-område). Noen få, mindre 
skogsområder med lav bonitet sør for Bjellandsåsen 
er vurdert å være av liten verdi (C-område).  

Den høye verdien kan begrunnes utfra det faktum at 
jordbruksarealenes størrelse og arrondering jevnt 
over er svært god, og at jordsmonnet er godt egnet 
for produksjon av korn og grønnsaker (som er 
dominerende vekstslag). De topografiske forholdene 
gjør at driftsforholdene også er svært gode, med 
unntak av enkelte arealer på Hogsnes. Store deler av 
influensområdet har ingen relevans med tanke på 
landbruk. Dette gjelder bl.a. alt bebygd areal, med 
unntak av gårdsbebyggelse og arealer som i 
kommuneplanene er avsatt til andre formål enn LNF 
(bl.a. Teieskogen og deler av Byskogen, som er 
avsatt som friareal). 
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3 Forholdet til annen planlegging 
I dette kapitelet beskrives forholdet til overordnede 
statlige retningslinjer, statlig arealpolitikk og fylkes-
kommunale og kommunale planer.  

3.1 Overordnede retningslinjer 

3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal- og tranportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre 
samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging både i kommunene og på tvers 
av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 
fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, 
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det 
skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å 
oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av 
kommunegrensene. 

Retningslinjene har betydning for planleggingen av 
Tønsbergpakken fase 2: 

• Planlegging av utbyggingsmønsteret og 
transportsystemet bør samordnes slik at det 
legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg 
og miljøvennlig transport, og slik at 
transportbehovet kan begrenses. Det bør legges 
vekt på å få til løsninger som kan gi korte 
avstander i forhold til daglige gjøremål og 
effektiv samordning mellom ulike transportmåter. 

• Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde 
områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. 
En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. 
Langs eksisterende hovedveg og banenett skal 
det legges vekt på hensynet til å opprettholde et 
differensiert transportsystem og fremtidig behov 
for utvidelser av veg- og banenettet.  

• Hensynet til effektiv transport må avveies i 
forhold til vern av jordbruks- og naturområder. 
Beslutninger om utbyggingsmønster med 
transportsystem må baseres på brede vurderinger 
av konsekvenser, med særlig vekt på 
samfunnsøkonomiske kostnader, virkninger for 
langsiktige mål i landbruket og hensynet til å ta 
vare på natur og kulturmiljøet. 

• Utbyggingsmønster og transportsystem bør 
utformes slik at en unngår omdisponering av 
store, sammenhengende arealer med dyrket eller 

dyrkbar mark av høy kvalitet. Innenfor 
gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på 
hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan 
utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, 
under forutsetning av at det planlegges en 
konsentrert utbygging og tas hensyn til kultur-
miljøer og grøntstruktur.  

• En bør unngå nedbygging av særlig verdifulle 
naturområder, inkludert særlig verdifulle 
kulturlandskap, sjø og vassdragsnære arealer, 
friluftsområder, verdifulle kulturmiljøer og 
kulturminner. 

• Ved utforming av boligområder og trafikksystem 
skal det tas hensyn til statlige normer og 
retningslinjer for miljøkvalitet. Ved planlegging 
av nye boligområder og veganlegg bør en søke 
lokalisering og utforming som ivaretar 
miljøkvalitet slik at behov for avbøtende tiltak i 
ettertid unngås. 

• I regioner eller områder der befolkningstettheten 
kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et 
miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal 
det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og 
transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge 
for kollektive transportformer.  

• Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, 
skal andre alternativer enn økt vegkapasitet 
vurderes på lik linje, f.eks regulering av trafikk, 
forbedring av kollektivtransporttilbudet.  

 

 
Når det oppstår kapasitetsproblemer i vegnettet skal satsing på 
kollektivtrafikk vurderes på lik linje med utvidelse av 
vegkapasiteten.  

• Sykkel som transportform skal tillegges vekt der 
det ligger til rette for det.  
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• Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal 
tillegges vekt i planleggingen.  

• Miljø og helserisiko forbundet med transport av 
farlig gods skal tillegges vekt ved beslutninger 
om lokalisering av virksomhet som medfører slik 
transport og ved planlegging av transportårer og 
arealbruk langs transportårer. 

3.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
unge 

Viktige nasjonale mål for barn og unge er å: 

• Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge 
trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale 
og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i 
samsvar med eksisterende kunnskap om barn og 
unges behov. 

• Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og 
unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi 
den enkelte utfordringer og en meningsfylt 
oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell 
bakgrunn. 

 

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene for å 
styrke barn og unges interesser i planleggingen er å:  

• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 
all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven.  

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og 
ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling.  

• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og 
unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn / interesser. 

 

Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 

• Arealer og anlegg som skal brukes av barn og 
unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. 

• I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene er store nok og 
egner seg for lek og opphold, gir muligheter for 
ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av 
ulike aldersgrupper og gir muligheter for 
samhandling mellom barn, unge og voksne. 

• Ved omdisponering av arealer som i planer er 
avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk 
eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig 
erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal 

som barn bruker som lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for lek fører til at 
dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 

 

Kravet om erstatningsarealer har til hensikt å 
forhindre at lekearealer betraktes som reservearealer 
for utbyggingsformål. Svært mange av 
plankonfliktene i tilknytning til barn går på at 
lekeområder tas i bruk til andre formål. Dette gjelder 
både naturlige lekeområder (skogholt, ubebygde 
tomter, løkker o.l. der barn leker og har gode 
utfoldelsesmuligheter), og arealer som er spesielt 
regulert til lek eller utendørs opphold. Selv om barn 
og unge har brukt et område i generasjoner, får de 
ikke ”hevd” på det. ”Fullverdig erstatning” betyr at 
de nye arealene som gis som kompensasjon, skal 
fylle kravene i første og andre prikkpunkt.  

 

 
Arealer som er i bruk av barn og unge skal erstattes dersom de 
tas til utbyggingsformål. Område ved Svelvikgata.  

Kravet om erstatningsarealer gjelder alle slags 
omdisponeringer, dvs. både utbygging og 
omregulering. Retningslinjene tar utgangspunkt i 
faktisk bruk av arealet eller arealets nytteverdi for 
lek og opphold, og ikke i de formelle eller 
reguleringsmessige forhold som gjelder for arealer. 
Det er bruks- eller nytteverdien som er relevant for 
barn og unge og ikke hva arealet faktisk er regulert 
til, om det er regulert eller uregulert og hvem som 
eier det.  
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Kravet til erstatning vil ikke gjelde ethvert areal som 
er egnet for lek, men skal sikre at slike områder ikke 
blir tatt til utbygging før en har forvisset seg om at 
de generelle kravene til lekemuligheter i første og 
andre prikkpunkt kan oppfylles, og på hvilken måte 
dette skal skje.  

Formuleringen om ”fremtidens behov” viser til 
problemet med at antall barn i et område varierer 
over tid. En kan derfor ikke bare ta hensyn til de 
barn som til enhver tid bor i et område, men må også 
sikre fremtidige barnegenerasjoners behov.  

3.2 Stortingsmeldinger 

3.2.1 Stortingsmelding nr. 29 (1996-97): 
Regional planlegging og arealpolitikk 

Gjennom stortingsmeldingen om regional 
planlegging og arealpolitikk la regjeringen vekt på at 
følgende hensyn skal tillegges større vekt i den 
regionale planleggingen:  

• hensynet til biologisk mangfold  
• hensynet til utbyggingspolitikk og transport 

system  
• hensynet til jordvern  
• hensynet til estetikk og landskapsbilde  
• hensynet til funksjonshemmede  
 

I byer og tettbygde områder skal det legges større 
vekt på å utvikle et miljøvennlig utbyggingsmønster 
og transportsystem, med sikring av grønne områder. 
Byutviklingen må legge til rette for at kollektiv-
transporten kan ta en større andel av transport-
arbeidet. Bysentrene og bygdenes tettsteder må 
styrkes.  

Det vil bli lagt økt vekt på å utvikle gode boforhold 
og levende lokalsamfunn i byområder og tettsteder. 
Boligbygging må i større grad finne sted innenfor 
allerede bebygde områder og kulturmiljøer. Kvalitet 
i bebyggelse, utemiljø og stedsforming må sikres og 
sammen med lokale tjenester og aktiviteter danne 
ramme for et godt hverdagsliv og oppvekstmiljø.  

Ut fra knapphet på høyproduktive landbruksarealer 
er det viktig at arealpolitikken i fremtiden legger 
større vekt på sikring av dyrkete og dyrkbare arealer. 
Regjeringen understreker behovet for et sterkt 
jordvern. Ved praktiseringen av jordvernet vil 
kvaliteten og produksjonspotensiale ved dyrket og 
dyrkbar jord være et viktig grunnlag ved avveining i 
arealbrukskonflikter. I en slik avveining må også 
andre relevante hensyn trekkes inn i vurderingene, 

bl.a. behovet for utvikling av funksjonelle og 
levedyktige byer og tettsteder. 

I kulturlandskapet, spesielt i omlandet til byer og 
tettsteder der utbyggingspresset er sterkt, vil det bli 
lagt økt vekt på å sikre variasjonsrikdommen og det 
kulturhistoriske og økologiske perspektivet på 
kulturlandskapet. Mulighetene for naturopplevelser i 
ulike typer landskap, trivsel og friluftsliv må 
utvikles, og kulturarven i landskapet må trygges og 
forvaltes forsvarlig. Dette er også viktig som basis 
og støtte for næringsutvikling.  

3.2.2 Stortingsmelding nr. 25 (2002-03): 
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand 

Regjeringens viktigste tiltak for å møte 
miljøutfordringene er (utdrag): 

• Nasjonal oppfølging av Kyotoprotokollen og 
tiltak overfor de norske utslippene også før 2008, 
slik det framgår av tilleggsmeldingen om 
klimapolitikken  

• Arbeide internasjonalt for en mer ambisiøs 
klimaavtale etter 2012, som også omfatter USA 
og utviklingsland med store utslipp og sterk 
utslippsvekst  

• Forsterke innsatsen for opprydding i forurenset 
grunn i havne- og fjordområder  

• Sørge for å stoppe tapet av biologisk mangfold, 
blant annet gjennom oppfølging av 
stortingsmeldingen om biologisk mangfold  

• Styrke innsatsen for å sikre naturverdiene i 
vassdragene, ved å gjennomføre EUs 
vanndirektiv og supplere Verneplan for vassdrag  

• Styrke innsatsen for et helsefremmende og 
miljøvennlig friluftsliv  

• Styrke innsatsen for å ta vare på viktige 
kulturminner, blant annet gjennom kultur-
minnefondet  

• Forsterke innsatsen for å redusere miljøpro-
blemene i de største byområdene ved å føre en 
miljøvennlig transportpolitikk med økt satsing på 
kollektivtransport.  

 

Valg av virkemidler i miljøvernpolitikken skal være 
tilpasset de miljøproblemene som skal løses og sørge 
for at miljøinnsatsen er kostnadseffektiv. I mange 
tilfeller vil det være viktig å få til god samordning 
mellom ulike typer virkemidler.  
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3.2.3 Stortingsmelding nr. 40 (2002-03): 
Nedbygging av funksjonshemmende 
barrierer 

Personer med nedsatt funksjonsevne møter fortsatt 
barrierer som hindrer like muligheter til aktivitet og 
deltakelse. Funksjonshemning oppstår i gapet 
mellom den enkeltes forutsetninger og de krav 
samfunnet stiller. Det er ingen selvfølge at personer 
med nedsatt funksjonsevne blir funksjonshemmet. 
En funksjonsnedsettelse behøver ikke resultere i 
begrensninger i samfunnsmessig deltakelse. Funk-
sjonshemning oppstår når det foreligger et gap 
mellom individets forutsetninger og omgivelsenes 
utforming eller krav til funksjon. 

En politikk for å bygge ned funksjonshemmende 
barrierer må styrke den enkeltes forutsetninger 
samtidig som samfunnet gjøres mer tilgjengelig.  

 
GAP-modellen viser hvordan funksjonhemning oppstår i 
forholdet mellom individets ferdigheter og samfunnets krav.  

Hovedmålene i regjeringens politikk for mennesker 
med redusert funksjonsevne er:  

• Aktiv deltakelse og full likestilling.  
• God tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, 

produkter og tjenester.  
• Tjenester, opplæring og kvalifisering skal ta 

utgangspunkt i den enkeltes behov.  
• Flere i arbeid som kan nytte sine evner og anlegg 

til beste for seg selv og samfunnet.  
• Sikre økonomisk og sosial trygghet.  
 

Regjeringen vil legge prinsippet om universell 
utforming til grunn for nybygg og nyanskaffelser. 
Universell utforming innebærer at hensynet til alle 
brukergrupper skal innarbeides i løsningene så langt 
det er teknisk og praktisk mulig. Prinsippet om 
universell utforming skal søkes gjennomført ved 

hjelp av ulike tiltak som informasjon, veiledning, 
kompetansestyrking, forskning og utviklingsarbeid 
samt samarbeid med standardiseringsorganene.  

3.2.4 Stortingsmelding nr. 26 (2001-02): Bedre 
kollektivtransport 

Regjeringens kollektivtransportpolitikk skal legge til 
rette for et tilbud som er tilpasset brukernes behov, 
og som skaper et mer effektivt tjenestetilbud. Bedre 
kollektivtransport skal tilfredsstille det grunn-
leggende reisebehovet til folk flest og bidra til å 
sikre en miljøvennlig utvikling og velfungerende 
bysamfunn. Dette skal gjøres gjennom:  

• Økt statlig innsats for å bedre kvaliteten i 
kollektivtransporttilbudet, med vekt på storbyene, 
der kollektivtransporten har sine største fortrinn 
og bidrar sterkest til bedre miljø, helse og 
framkommelighet.  

• Bedre organisering og samordning av transport-
politikken som tydeliggjør roller og ansvar.  

• Å frigjøre ressurser til bedre kollektivtilbud 
gjennom økt konkurranse både mellom transport-
selskaper og om offentlige kontrakter.  

 

Regjeringen vil styrke kollektivtransporten som 
virkemiddel for å oppnå god framkommelighet over 
hele landet, bedre miljø samt velfungerende og 
trivelige bysamfunn. Regjeringen legger vekt på en 
samfunnsøkonomisk rasjonell bruk av ressursene 
som tilføres kollektivtransporten. Man vil prioritere 
tiltak som motiverer operatørene til en mest mulig 
effektiv drift og til å gi transportbrukerne et mest 
mulig attraktivt tilbud.  

I byområdene er det først og fremst viktig å sikre 
gode alternativer til bruk av privatbil, for å redusere 
trafikkmengden og de ulempene biltrafikken skaper 
for miljø, helse og arealbruk. Et velfungerende 
kollektivtilbud i byområdene gir mindre køer, bedre 
framkommelighet for næringslivets transporter og 
reduserer behovet for nye veginvesteringer. 
Regjeringen vil styrke innsatsen rettet mot 
utviklingen av en helhetlig transportpolitikk i by-
områdene, der ressurser og virkemidler ses i 
sammenheng på tvers av forvaltningsnivåene.  

Regjeringens mål i de største byområdene er å 
forsterke en positiv trend med økte markedsandeler 
for kollektivtransporten i forhold til personbil, 
samtidig som veksten i transportbehovet begrenses. I 
større byområder må lokale trafikkregulerende tiltak 
kombineres med styrket kapasitet og kvalitet for 
kollektivtransporten. Bedre kapasitet, økt frekvens 
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og bedre punktlighet er de viktigste tiltakene for å 
møte brukernes behov. Ressursinnsatsen til 
kollektivtransport må innrettes på en måte som 
understøtter de forskjellige kollektive 
transportmidlenes konkurransefortrinn. Det må tas i 
bruk markedsløsninger og kontraktsformer som gir 
trafikkselskapene insentiver til å gjøre 
kollektivtilbudet mer attraktivt. Samtidig må 
langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for 
operatørene sikres. 

3.2.5 Stortingsmelding nr. 23 (2001-02):     
Bedre miljø i byer og tettsteder 

Regjeringen vil legge til rette for og støtte opp om 
en utvikling som ivaretar det gode liv i byer og 
tettsteder og de positive kvalitetene ved å bo sentralt. 
Veksten og omformingen av våre byer og tettsteder 
representerer både trusler og muligheter. Ettersom 
endringene har store konsekvenser og i praksis er 
irreversible, er det viktig at både den overordnede 
bystrukturen og de enkelte områdene i byene og 
tettstedene utvikles i ønsket retning. Utvikling av 
mer bærekraftige og konkurransedyktige byer og 
tettsteder krever et langsiktig perspektiv der 
arealplanleggingen blir et viktig redskap. 

 
Det skal i sterkere grad enn i dag rettes fokus på miljøet i byer 
og tettsteder. Bilde fra Nedre Langgate i Tønsberg.  

For å nå nasjonale mål om funksjonelle byer og 
tettsteder vil Regjeringen:  

• videreutvikle og forsterke prinsipper og 
virkemidler for utvikling av funksjonelle og 
miljøvennlige by- og tettstedsstrukturer. 
Kommunene og fylkeskommunene har et 
hovedansvar for å følge opp disse prinsippene 
gjennom sitt ansvar for arealplanleggingen.  

• at byområdene skal utvikles med utgangspunkt i 
samordnede areal- og transportplaner. Planene 
må ha et regionalt perspektiv og være forankret i 

plan- og bygningsloven. Slike planer skal stå 
sentralt i beslutninger om arealbruk og 
transportsystem på nasjonalt, regionalt og lokalt 
nivå.  

• rette oppmerksomhet mot statlige lokaliserings-
beslutninger for å sikre at slik virksomhet bidrar 
til å utvikle byer og tettsteder i ønsket retning.  

• videreutvikle og formidle ny kunnskap om 
sammenhengene mellom arealbruk, bystruktur, 
transport, fysisk aktivitet og helse, slik at 
forebyggende helsepolitikk i sterkere grad 
integreres i areal- og transportplanleggingen.  

• legge vekt på tettere samarbeid med næringslivet 
ved utvikling av transport og arealpolitikken i 
byområder, med tanke på å oppnå mer effektiv 
godstransport og varedistribusjon.  

 

Regjeringen mener det er nødvendig med en sterkere 
kobling mellom areal- og transportplanlegging og 
samferdselsinvesteringer i byområder. Dette vil 
kunne medføre at investeringsmidler i større grad 
kommer kollektivtransportsystemet og sykkelveg-
nettet til gode.  

3.2.6 Stortingsmelding nr. 24 (2003-2004): 
Nasjonal transportplan 2006-2015 

Hvert fjerde år legges stortingsmelding om Nasjonal 
transportplan (NTP) fram. Meldingen som dekker 
planperioden 2006-2015 kom våren 2004. I 
meldingen presenteres hovedtrekkene i Regjeringens 
transportpolitikk. 

Regjeringen legger til grunn fire hovedmål for 
transportpolitikken: 

• Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken, 
og fortsatt høy sikkerhet i andre transporformer 

• Mer miljøvennlig bytransport – med redusert 
bilavhengighet og økt kollektivtrafikk 

• Bedre framkommelighet i og mellom regioner, 
for å fremme utviklingen av levedyktige 
distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarked og 
dekke næringslivets transportbehov 

• Et mer effektivt transportsystem, hvor blant annet 
økt bruk av konkurranse benyttes for å få et best 
mulig transporttilbud for de samlede ressursene 
til transportformål 

 

Når det gjelder transport i by går det fram av 
meldingen at kollektivsatsingen står sentralt. 
Regjeringen legger opp til at transportsystemet i 
byområder må utformes med balanse mellom 
kapasiteten på innfartsvegene og trafikkbelastningen 
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som det sentrale byområdet tåler. Det er verken 
miljømessig eller samfunnsøkonomisk riktig – i 
mange tilfeller heller ikke praktisk mulig – å bygge 
ut et hovedvegnett som fjerner bilkøene i rushtiden. 

Regjeringen kommer med føringer i denne 
sammenheng og sier at det er behov for dempet 
vekst i bilbruk og økt kollektivtransport i byene. En 
slik strategi vil ha størst mulighet for å lykkes 
dersom det er lokal vilje til både å satse mer på 
kollektivtransport og å innføre restriktive tiltak på 
bilbruk. Samferdselsdepartementet legger også til 
grunn at byer som tar dette på alvor skal belønnes, 
blant annet gjennom økte bevilgninger til 
belønningsordningen for kollektivtransport. 

Det går også fram av meldingen at Regjeringen 
fortsatt vil satse på brukerfinansiering, som for 
vegsektorens vedkommende er bompenger og 
betaling gjennom ferjebilletter. Regjeringen mener 
det er behov for en kritisk gjennomgang og 
innskjerping av prinsippene for 
bompengefinansiering. Målet er et forenklet og mer 
brukervennlig system som vil medføre større likhet 
og rettferdighet. Det vil bli lagt vekt på å innskjerpe 
kravet om minst 50 % bompengeandel for at et 
bompengeprosjekt skal bli godkjent. Videre vil det 
bli lagt stor vekt på samsvar mellom nytte og 
betaling. Bompenger skal normalt innkreves 
etterskuddsvis, mens parallellinnkreving kan være 
aktuelt i begrenset omfang, hovedsakelig i bypakker.  

Som en del av Nasjonal transportplan 2006-2015 
(NTP) er det innarbeidet en nasjonal sykkelstrategi. 
Målet for denne strategien er at det skal bli tryggere 
og mer attraktivt å sykle. Delmål er: 

• Risikoen for å bli drept eller varig skadd i 
vegtrafikkulykker skal ikke være høyere for en 
syklist enn for en bilist (den er i dag 3 ganger så 
høy) 

• Andelen sykkeltrafikk i ”sykkelbyer” (byer som 
velger å legge til rette for sykling) skal økes med 
50% 

• Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8% av 
alle reiser 

 

Statens vegvesen har gjennom behandlingen av NTP 
fått ansvaret for å initiere og koordinere arbeidet 
med å øke sykkelbruken. Regionvegkontorene skal 
ta initiativ til planlegging av sammenhengende 
sykkelvegnett i byer og tettsteder med mer enn 5000 
innbyggere. Minst 50 % av disse skal innen 2015 ha 
vedtatte planer om et slikt sykkelnett. Tønsberg/ 
Nøtterøy har gjennom arbeidet med sykkelbyen 
allerede en slik vedtatt plan. Den er i all hovedsak 

gjennomført, men det er fortsatt noen få manglende 
lenker. Nasjonal sykkelstrategi innebærer at Statens 
vegvesen vil vri innsatsen fra hovedsakelig å bygge 
gang- og sykkelveger til utvikling av eksisterende 
veg og gater. Syklister og fotgjengere prioriteres på 
lik linje eller fremfor personbiltrafikken i gater som 
inngår i et sammenhengende sykkelnett. I tillegg 
skal det gjennomføres sykkelveginspeksjoner av 
eksisterende anlegg med tanke på fremkommelighet 
og sikkerhet for syklister og gående. Krysnings-
punktene er som regel det problematiske i denne 
sammenheng, og forslag til utbedringer her vil bli 
foreslått. Utenfor byer og tettsteder forutsettes 
innsatsen rettet mot mer avgrensede strekninger, 
særlig strekninger med mange skolebarn eller hvor 
det ferdes mange mindreårige. 

I stortingsmeldingen er den gjennomsnittlige årlige 
planrammen for 2006-2015 satt til 12,25 mrd. kr. pr. 
år for Statens vegvesen. Dette er en økning på 0,25 
mrd. kr. pr. år sammenliknet med bevilgningene de 
siste årene (2002-2004) hvor gjennomsnittet var 12 
mrd. kr. Ved behandlingen i Stortinget ble det 
flertall for større økning, som innebærer en 
påplussing til vegformål på ytterligere 1 mrd. kr. pr. 
år og dessuten 0,15 mrd. kr. pr. år til ”andre 
kollektivtiltak”. 

Stortinget føyde også til et femte hovedmål for 
transportpolitikken: 

• Eit transportsystem som er tilgjengeleg for alle 
og eit transportilbod som gjer det mogeleg for 
alle å leva eit aktivt liv. 

 

I Innst.S.nr. 240 (2003-2004) som omhandler 
samferdselskomitéens behandling av NTP-
meldingen, er også Tønsbergpakken kommentert. 
Forslagsstillerne til økt ramme, som til slutt 
oppnådde flertall i Stortinget, hadde følgende utsagn 
om Tønsbergpakken i innstillingen:  

”  Medlemene i komiteen frå Arbeidarpartiet har 
merka seg at kostnadane med Tønsbergpakka ser ut 
til å auka. Desse medlemene har og merka seg at det 
er ynskje om auka statleg medfinansiering. Desse 
medlemene viser til at me i vårt alternativ aukar 
ramma til øvrige riksvegar for Vestfold med 210 
mill. kroner til i alt 850 mill. kroner. Dette vil m.a. 
gje rom for statleg medfinansiering av auka 
kostnader med Tønsbergpakka, og eventuelt ein litt 
større statleg andel.  ”  
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3.3 Fylkeskommunale planer 

3.3.1 Fylkesplan for Vestfold  

Fylkesplanen inneholder satsingsområder for 
partnerskap for Vestfold, regional kulturutvikling, 
samferdsel og arealforvaltning, bærekraftig energi, 
kompetanse og næring. Nedenfor refereres planens 
målsettinger for samferdsel og arealforvaltning.  

Vestfold skal utvikles til en attraktiv, funksjonell og 
robust flerkjernet byregion i et regionalt samarbeid. I 
attraktiv legges at fylket beholder og videreutvikler 
sine attraktive fysiske sider som kulturlandskapet, 
kystsonen, rekreasjonsområdene i indre Vestfold og 
blant annet urbane kvaliteter i byene. I funksjonell 
legges et godt utbygd transportsystem, og gode 
fysiske betingelser for blant annet handel og 
næringsliv. Med robust menes en utvikling som er 
basert på bærekraftig arealutvikling, et velfun-
gerende næringsliv, gode bomiljøer og lokal-
samfunn.  
I begrepet flerkjernet byregion ligger en erkjennelse 
av at Vestfold består av godt etablerte byer og 
tettsteder som alle har sine styrker og fortrinn. 
Gjennom samarbeid utvikles disse styrker og 
fortrinn videre i en gjensidig forståelse mellom 
kommunene, slik at Vestfold samlet styrkes som 
byregion. 
Et bærekraftig arealbruksmønster har vært og skal 
fortsatt ligge til grunn som en langsiktig strategi for 
arealforvaltningen i fylket. En slik strategi er nøye 
og gjensidig forbundet med utvikling innen transport 
og samferdsel. Utvikling av arealbruksmønster og 
samferdselsinfrastruktur må ta hensyn til at ulike 
deler av fylket har ulike særpreg. Gjennomføringen 
av denne strategien krever videreutvikling av 
kunnskap om problemstillinger knyttet til areal og 
samferdsel som temaer hver for seg, og om 
sammenhengen mellom arealbruksmønster og 
effektive samferdselsløsninger.  

En del av strategien er å etablere et langsiktig 
arealbruksmønster der grensene er klarere mellom 
ulike arealer. For dette formålet må det utvikles 
effektive og funksjonelle samarbeidsarenaer på tvers 
av forvaltningsnivåer. Dette for å styrke vernet av 
verdifulle landbrukarealer og kyst- og rekreasjons-
områder, og for å sikre hensiktsmessige nærings-
arealer.  
For å underbygge et bærekraftig arealbruksmønster, 
er det ønskelig å utvikle en politikk for infrastruktur 
og transport som begrenser økningen i biltrafikken. 
Det skal utvikles nye mål og strategier innenfor 

samferdsel og arealbruk. Disse skal bidra til en by- 
og tettstedsutvikling som reduserer det totale 
reisebehovet, stimulerer til redusert bilbruk, legger 
vekt på kollektivtransport og bedre tilrettelegging 
for gående og syklende. Særlig i tettbygde og 
bymessige områder er satsing på sykkel og gange, 
transportformer som kan bidra til å begrense bilbruk 
og behov for stadig utvidelse av vegkapitalen. 
Samtidig krever bl.a. trafikksikkerhetshensyn 
fortsatt oppmerksomhet på sykkel og gange som 
transportalternativ, også i tettsteder utenfor byene. 

3.3.2 Fylkesdelplan for samordnet arealbruk og 
transport 

Fylkesdelplan for samordnet arealbruk og 
transportsystem ble vedtatt i fylkestinget i april 
1999. Planen lanserer følgende visjon og hovedmål: 

Visjon Vestfold 2020: 

Vestfold fylke har konsentrerte miljøvennlige byer 
og tettsteder med brede servicetilbud, et fullgodt 
kollektivtilbud og korte avstander til natur- og 
friluftsområder. 

Hovedmål: 

• Veksten i det samlede transportarbeidet skal 
reduseres og i størst mulig utstrekning skje ved 
miljøvennlige transportløsninger 

• Forbruk av verdifulle landbruks-, natur- og 
friluftsområder til utbyggingsformål begrenses til 
et minimum 

• Regionale knutepunkter i indre Vestfold styrkes 
for å reduserer arealpresset i kystsonen 

• Byer og tettsteder skal ha konsentrerte 
utbyggingsmønstre med korte avstander til 
daglige gjøremål, innbefattet arbeid og service-
funksjoner, kollektive transportforbindelser, samt 
natur- og friluftsområder 

 
For å møte utfordringene pekes det på fem 
satsingsområder: 
 
• Miljøvennlige transportløsninger 
• Miljøvennlig utbyggingsmønster 
• Senterstruktur og knutepunktsutvikling 
• Næringsutvikling i ABC-perspektiv 
• Regional parkeringspolitikk 

3.3.3 Fylkesdelplan for kjøpesentre og 
sentrumsutvikling 

Fylkesdelplan for etablering av kjøpesentre og 
sentrumsutvikling i Vestfold ble vedtatt i 
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fylkestinget i juni 2003. Her er det i innledningen 
satt opp følgende generelle mål med planen: 

Målet med fylkesdelplanen er å styrke by- og 
tettstedssentrene, unngå en utvikling som fører til 
unødig spredning av handelsvirksomhet, og å 
redusere økt bilavhengighet. Det er også et mål å 
etablere en samordnet politikk for lokalisering, 
etablering og utvidelse av større kjøpesentre, og 
utarbeide retningslinjer i denne sammenheng. 

 
Målet for fylkesdelplanen for kjøpesentre og sentrumsutvikling 
er en samordnet politikk og retningslinjer for lokalisering, 
etablering og utvidelse av større kjøpesentre. 

Under punktet om Retningslinjer for etablering og 
lokalisering av handel og tjenesteyting er det videre 
formulert følgende: 

Hovedmålet med retningslinjene er å 

• Etablere en samordnet politikk for lokalisering, 
etablering og utvidelse av større kjøpesentre og 
utvikle retningslinjer i den sammenheng 

• Styrke utpekte by- og tettstedssentre som viktige 
møtesteder for befolkning, handel og kultur-
aktiviteter 

• Bidra til at handel og tjenesteyting i Vestfold 
lokaliseres på rett sted i forhold til befolkning og 
infrastruktur 

• Unngå en utvikling som fører til unødvendig 
spredningen av handelsvirksomhet og 
gjenbygging av arealene mellom byene 

• Skape grunnlag for redusert bilbruk og styrket 
kollektivtrafikk 

3.4 Kommunale planer 

3.4.1 Kommuneplanen for Tønsberg 

I kommuneplanen for Tønsberg er det vedtatt mål 
for arealbruk og langsiktig utbyggingsmønster, 
boligbygging og boligområder, næringsarealer, 
kystsonen, overordnet senterstruktur, lokalsentrene 
og bysentrene. Mål for arealbruk og langsiktig 
utbyggingsmønster er: 

• Tønsberg kommunes stjerneformede 
senterstruktur med bysenteret som midtpunkt/ 
hovedsenter og lokale sentra rundt fastholdes. 

• Lokalsentrene videreutvikles med lokale 
servicefunksjoner slik at ikke bysenteret svekkes.  

• Varehusetablering (kjøpesentre) ved E-18 (Ås-
Semsbyen) og knoppskyting av nye sentrums-
etableringer vil kunne svekke bysenteret og de 
lokale sentra og må unngås.  

• Av hensyn til bysenteret og landskapsbevaring 
tillates ikke serviceanlegg og næringsarealer som 
trinnvis kan utvikle seg til en varehusetablering.  

• I de sentrumsnære næringsområdene legges det 
til rette for variert næringsvirksomhet 

• Kilen, Korten og Stensarmen tas inn som en del 
av bysenteret, som et ledd i Tønsberg kommunes 
utvikling som regionssenter. Dette betyr at de 
samme områder generelt åpnes for detaljhandel 
og kombinasjonen næring/bolig på deler av 
områdene. 

 

Mål for bysentrene: 

• Sentrumsrettede funksjoner skal lokaliseres innen 
bysenteret for å styrke sentrum.  

• Det legges til rette for økt etablering av boliger.  
• Bysenteret skal gjøres mer attraktivt ved å legge 

vekt på historisk identitet, moderne formgivning 
og estetikk. 

• Byens grøntstruktur benyttes mer bevisst som 
virkemiddel i utvikling av sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel 2004 – 2016 er ikke 
endelig vedtatt. Ved behandlingen av kommune-
planens arealdel den 14.04.04 var det et politisk 
flertall for å åpne de sentrumsnære nærings-
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områdene Korten, Kilen og Stensarmen for 
detaljhandel, i kombinasjon med bolig og næring. 
Dette spørsmålet ble gjenstand for mekling hos 
Fylkesmannen. Resultatet av meklingen ble at store 
deler av Kilen åpnes for detaljhandel. På Stensarmen 
åpnes det for plasskrevende varer og på Korten 
åpnes det ytterligere for kontorformål. 

3.4.2 Kommuneplanen for Nøtterøy 

Gjeldende kommuneplan for Nøtterøy kommune for 
perioden 2002-2014, er endelig vedtatt i kommune-
styret 18. juni 2003. 

 

 
Kommuneplanens arealdel for Nøtterøy kommune.  

I kapittel 1.1 Senterstruktur, defineres Teie som et 
lokalsenter. Borgheim er områdesenter og Tønsberg 
byområde er regionsenter for Nøtterøy kommune. 
Teie beskrives på følgende måte: ”Teie er 
kommunens lokalsenter. Her er det etablert et bredt 
spekter av arbeidsplasser med en relativt god 
differensiering i bransjer. Fremtidige trafikk-
løsninger gjennom Teieområdet (Tønsbergpakken) 
er under planlegging. Det er på det nåværende 
tidspunkt uaktuelt å båndlegge nye arealer i 

arealplankartet til mulige veitraseer, da alternative 
løsninger foreløpig ikke er ferdig utredet”.  

I kapittel 3.6 Sikker og miljøeffektiv transport, står 
det: ”Både av hensyn til trafikksikkerhet og miljø er 
det en stor utfordring å bremse veksten i bruk av 
privatbil og i stedet få mer av persontransporten over 
på kollektive transportformer og sykkel. Kommunen 
har i den forbindelse et særskilt ansvar for å legge til 
rette for et utbyggingsmønster som er tilpasset 
kollektivtransport og sykling, blant annet gjennom 
konsentrert bebyggelse og klar senterstruktur”.  

3.4.3 Kommuneplanen for Stokke 

Kommuneplanen i Stokke legger opp til en årlig 
boligbygging på ca 50 boliger i året. Ca 20 % av 
utbyggingen skal skje i Vearområdet. Halvparten av 
veksten forventes å komme i Stokke sentrum. Det 
skal legges vekt på å styrke eksisterende sentre. Det 
legges opp til sterkere vekst vest for E18 og mindre 
vekst i kystsonen.  

Det legges vekt på nye veiløsninger rundt 
tettbebyggelsen på Vear og Stokke sentrum som en 
løsning på den økende miljøbelastningen trafikken 
har på disse stedene, i tillegg til at tungtrafikk ledes 
utenfor sentrene. Det er et mål å redusere gjennom-
gangstrafikken i Stokke sentrum og på Vear. Det 
ønskes fortsatt satsing på trafikksikkerhet, spesielt 
utbygging av gang- og sykkelveier langs skoleveier. 

3.4.4 Viktige utbyggingsprosjekter frem til 
2015 

Kartet over viser større utbyggingsprosjekter i og 
rundt Tønsberg sentrum pr. september 2004. Det er 
stor byggeaktivitet i Tønsberg og det lanseres stadig 
nye prosjekter.  

1. Kaldnes – Utbygging av boliger, forretning og 
kontorer. Gangforbindelse i bru over til Brygga 
og Tønsberg sentrum.  

2. Teie – Utbygging av forretning og kontorer.  
3. Kilen – Bygging av forretninger, kontorer, 

industri, lager og boliger. Ombygging av Kilden 
kino til opplevelsessenter og boliger.  

4. Bysenteret – Diverse prosjekter med boliger, 
forretning og kontorer.  

5. Farmandsstredet – Utvidelse av eksisterende 
kjøpesenter, boliger og parkeringshus. Buss- 
terminalen overbygges.  

6. Jernbanetomta – Boliger, forretning og 
kontorer. Arkitektkonkurranse for området er 
avholdt. Det ses på mulighetene for en samlet 
løsning for utbygging og ombygging av 
jernbanestasjonen/jernbanesløyfa.  
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7. Stensarmen – Forretning, kontor og lager. 
Utbygging også med boliger nylig lansert som 
prosjekt.  

8. Korten – Kontor og lager. Videre utvidelse av 
Statens Park.  

9. Sykehuset – Utbygging av byggetrinn 7.  
 

 
Viktige større utbyggingsprosjekter i og rundt Tønsberg 
sentrum.  

I tillegg til disse prosjektene foregår det lokalitetssøk 
for etablering av ny samlokalisert videregående 
skole.  

3.5 Nødvendige tillatelser og 
tiltak 

Nedenfor gis det en kort oversikt over aktuelle lover 
som kommer til anvendelse i den videre prosessen 
frem til ferdig prosjekt.  

3.5.1 Kulturminneloven 

Loven har som mål å verne kulturminner og 
kulturmiljøer. Loven setter forbud mot inngrep i 
automatisk fredete kulturminner. Veganlegg som 
kommer i konflikt med kulturminner som er vedtatt 
fredet etter kulturminnelovens §§ 15, 19 eller 20, vil 
ikke kunne gjennomføres uten at det fattes vedtak 
om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene i 
kulturminneloven. Forholdet til automatisk fredete 
kulturminner forutsettes avklart i forbindelse med 
planleggingsprosessen etter plan- og bygningsloven, 

blant annet gjennom ivaretakelse av 
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9.  

3.5.2 Forurensningsloven 

Loven har et generelt krav om å hindre at 
forurensning oppstår og begrense forurensning som 
finner sted. For nye anlegg gjelder loven for 
forurensning som er forårsaket av anleggsarbeid i 
forbindelse med veganlegg og forurensning 
forårsaket av selve vegkonstruksjonen. Loven 
gjelder også for visse typer forurensning som 
forårsakes av drift og vedlikehold av eksisterende 
veier.  

For forurensning som oppstår i anleggsfasen vil det 
som hovedregel være nødvendig med tillatelse fra 
forurensningsmyndighetene etter forurensnings-
lovens § 11. I tillegg til anleggsvirksomhet kan også 
enkelte vegkonstruksjoner som f.eks. vegfyllinger i 
sjø eller vassdrag være søknadspliktige etter loven. 
Anleggsvirksomhet i et forurenset område, deponi 
m.v. kan være betinget av tillatelse etter § 11 dersom 
virksomheten innebærer at forurensningen fører til 
økt skade på natur og miljø.  

3.5.3 Havne- og farvannsloven 

Lovens formål er å sikre farleder og havne-
funksjoner. For tiltak som kan føre til endring av 
elveløp, farled eller strømningsforhold eller 
innskrenkning av farvannet til hinder for ferdselen i 
dybde, bredde eller høyde, vil det være nødvendig 
med tillatelse fra Kystverket. Dette vil bl.a. gjelde 
bruer over farvann hvor det er skipstrafikk. Videre 
kreves det tillatelse fra Kystverket for tiltak som kan 
være av betydning for Forsvarets eller Kystverkets 
anlegg.  

Innenfor havnedistriktene kreves det særskilt 
tillatelse fra kommunen, eller havnestyret dersom 
slikt er opprettet, for varige konstruksjoner eller 
anlegg og vesentlig terrenginngrep m.v. etter plan- 
og bygningslovens § 84. Dette gjelder uavhengig av 
om det er vedtatt reguleringsplan for veganlegget 
eller ikke. En vedtatt reguleringsplan begrenser ikke 
kompetansen etter havne- og farvannsloven til å 
nekte et tiltak ut fra nautiske og havnefaglige 
vurderinger.  

3.5.4 Brann- og eksplosjonsvernloven 

Loven skal legge til rette for vern mot brann og 
eksplosjon. Loven regulerer forebyggende og 
beredskapsmessige forhold ved håndtering av brann- 
og eksplosjonsfarlige stoff, stoffer under trykk og 
transport av farlig gods på veg.  
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For veger er det først og fremst tunneler som 
omfattes av bestemmelsene i brannvernloven. 
Brannsikkerhet for nye tunneler forutsettes avklart 
gjennom reguleringsplanleggingen etter reglene i 
plan- og bygningsloven og påfølgende byggeplan.  

3.5.5 Jordloven og skogloven 

Formålet med jordloven er å legge til rette for at 
landets arealressurser (jord, skog og fjell) kan bli 
brukt på den måten som er mest tjenelig for 
samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. 
Skogloven har til formål å fremme skogproduksjon, 
skogreising og skogvern. Det er i formåls-
bestemmelsen sagt at det skal legges vekt på 
skogens betydning som rekreasjonskilde for 
befolkningen, som viktig del av landskapet, og som 
livsmiljø.  

Jordlovens forbud mot omdisponering av dyrka 
mark og skogbrukslovens bestemmelse om at det 
skal foreligge tillatelse fra skogoppsynet for å kunne 
ta i bruk skogsmark til andre formål enn skogbruk, 
gjelder ikke for områder som i reguleringsplan er 
avsatt til andre formål enn landbruk og fareområde. 
Disse bestemmelsene får derfor ikke betydning for 
veganlegg hvor det utarbeides reguleringsplan.  

3.5.6 Naturvernloven 

Formålet med loven er å disponere naturressursene 
ut fra hensynet til den nære samhørighet mellom 
mennesket og naturen, og at naturens kvalitet skal 
bevares for fremtiden.  

Veganlegg som er i konflikt med vernede områder 
etter naturvernloven vil ikke kunne gjennomføres 
uten at det blir fattet vedtak om unntak fra 
vernebestemmelsene etter naturvernlovens § 23. Et 
vilkår for unntak er at det gjelder arbeid eller tiltak 
av vesentlig samfunnsmessig betydning.  

3.5.7 Vannressursloven 

Loven skal sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk 
og forvaltning av vassdrag og grunnvann. For 
veganlegg som faller inn under definisjonen av 
vassdragstiltak kan det være nødvendig med 
konsesjon. Det kreves konsesjon fra vassdrags-
myndighetene for å iverksette vassdragstiltak som 
kan føre til nevneverdig skade eller ulempe for noen 
allmene interesser i vassdraget eller sjøen. Også 
rådighet over eller påvirkning av grunnvann er 
konsesjonspliktig, dersom vassdragsmyndigheten 
har bestemt det i forskrift eller i de enkelte tilfelle. 
Konseksjon kan ikke erstattes av rettslig bindende 
plan etter plan- og bygningsloven.  

3.5.8 Lakse- og innlandsfiskeloven 

Loven pålegger at det skal tas hensyn til 
fiskeinteresser for fiskens leveområder i 
planleggingen. Uten tillatelse fra fylkesmannen er 
det forbudt å sette i verk fysiske tiltak som i 
påviselig grad forringer produksjonsmulighetene for 
fisk eller andre ferskvannsorganismer.  

3.5.9 Kommunehelsetjenesteloven 

Lovens formål er å sikre helseforhold og forebygge 
helseskade. Kommunen kan stille krav om utbedring 
eller retting av forhold knyttet til eksisterende veg, 
som direkte eller indirekte kan ha negativ 
innvirkning på helsen. Helsemyndighetene kan også 
helt eller delvis stanse virksomhet som medfører en 
overhengende fare for helseskade.  

3.5.10 Plan- og bygningsloven 

Veganlegg planlegges og bygges etter bestem-
melsene i plan og bygningsloven. Veganlegg er ikke 
søknadspliktige på vanlig måte i forhold til plan- og 
bygningsloven, jfr. § 7 i forskrift om saksbehandling 
og kontroll i byggesaker. ”Unntak fra krav om 
saksbehandling, ansvar og kontroll for visse tiltak 
som behandles etter annet lovverk. Unntak fra andre 
byggesaksregler”.  

Offentlige veganlegg som anlegges etter 
bestemmelser gitt i eller i medhold av lov av 21. juni 
1963 nr. 23 (veglova) så langt tiltaket er detaljert 
avklart i gjeldende reguleringsplan eller bebyg-
gelsesplan etter plan- og bygningsloven, skal ikke 
behandles etter pbl kap. XVI om saksbehandling, 
ansvar og kontroll.  

Tilsvarende regelverk gjelder også for infrastruktur 
som vannkraftanlegg, kraftlinjer, fjernvarmeanlegg, 
jernbane diverse havneanlegg m.m. Begrunnelsen 
for dette er både at det finnes et efet regelverk på 
dette området med fornakring i vegloven, og at 
Statens vegvesen selv har tilstrekkelige ressurser og 
kompetanse til å stå for nødvendig kontroll og 
godkjenning.  

Bestemmelsen i pbl § 74 nr. 2 sier at kommunen skal 
se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir 
planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn 
tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg 
selv og i forhold til omgivelsene. Dette innebærer at 
tiltak skal ha en god estetisk utforming i samsvar 
med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte 
og bygde omgivelser. 
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4 Nullalternativet 2015 
Nullalternativet er situasjonen i 2015 og er den 
situasjonen det sammenlignes med når konse-
kvensene av tiltaket skal vurderes. 2015 er valgt 
fordi gjeldende kommuneplaner strekker seg frem til 
dette tidspunktet.  

Følgende momenter er lagt inn i nullalternativet: 

• Ringvei Nord er bygget som 4-felts vei fra 
Kjelle til riksvei 311 på Kilen.  

• Støytiltak i forbindelse med forskrift om lokal 
luftforurensning og støy er gjennomført.  

• Utbygging skjer i tråd med kommuneplanene. 
For Tønsberg er det forutsatt at kommuneplanen 
vedtas slik den forelå som utkast etter mekling i 
2004. Det største enkeltprosjektet er utbyggingen 
av Kaldnes, inklusive ny gangbro over til 
Tønsberg sentrum. Planen åpner for 
forretningsvirksomhet på deler av Kilenområdet. 
Regulerte områder på Kilen Øst forutsettes å 
være utbygd i 2015.  

• Befolkningsøkningen blir som beregnet i 
rapporten ”Befolkning og pendling 2015”. Dette 
innebærer en befolkningsvekst på 16% i 2015 i 
forhold til i dag.  

• Trafikkmengden vil da ha økt med ca. 19 % i 
regionen bestående av kommunene Tønsberg, 
Nøtterøy, Horten og Stokke, og ca. 16 % i 
sentrale deler av Tønsberg. Det innebærer en 
gjennomsnittlig vekst pr. år for hele 
Tønsbergområdet på ca 1 %.  

• Kollektivtrafikken utvikler seg i tråd med 
eksisterende planer. Det innebærer en nedgang i 
kollektivandelen fra 4 % i 2004 til 3 % i 2015.  

• Sykkelandelen forusettes å holde seg stabil på     
7 % som i dag. 

• Bruken av tog forusettes å holde seg stabil på      
1 % trafikkandel som i dag.  

• Antallet parkeringsplasser antas å øke med 1200 
plasser i sentrum frem til 2015. 380 av disse blir 
reserverte plasser og 820 som korttidsplasser med 
avgift. Antallet handikapplasser og gratis 
parkeringsplasser blir som i dag.  

• Omlegging av Hogsnesbakken i tunnel er vedtatt 
som kommunedelplan men vil sannsynligvisikke 
være realisert innen 2015. 

• Områdene sør for Ilene naturreservat i Byfjorden 
er regulert til naturvernformål etter plan- og 
bygningsloven. 

 
Situasjonen på Kilen i år 2015 etter at Ringvei nord er bygget.  

4.1 Trafikale forhold 

Befolkningsveksten i området vil føre til en økning i 
trafikkvolumet frem mot 2015. I tillegg kommer en 
vekst i trafikken utover befolkningsøkningen, fordi 
flere får førerkort og skaffer seg bil, og fordi økt 
velstand fører til økt bilbruk. Særlig kvinners tilgang 
til bil har økt det siste tiåret frem til 2015. Flere 
yngre kvinner skaffer seg førerkort og har egen bil. 
Etter hvert som nye generasjoner erstatter de eldre 
vil biltilgangen øke i aldersgrupper der få kvinner i 
dag har førerkort og bil. I løpet av det neste tiåret 
kan vi forvente en økning av biltettheten på minst 5 
%. Utbygging av hovedvegsystemet vil også være en 
drivkraft for økt bilbruk fordi den medfører økt 
vegkapasitet. Konsekvensene for reisemønsteret vil 
være avhengig av hvor i området befolkningsveksten 
kommer og om lokaliseringsmønstrene for øvrig 
endres.  

Lokaliseringsmønsteret for detaljhandel og andre 
viktige målpunkt for lokale reiser er også av stor 
betydning. Erfaringen fra andre byer viser at en 
svekking av sentrum og utbygging av kommersielle 
sentre utenfor bysentrum genererer ny biltrafikk. 
Samtidig vil dette være områder som det blir langt 
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vanskeligere å gi et godt kollektivtilbud sammen-
liknet med eksisterende tilbud i sentrumsområdet. 

Trafikkveksten i Tønsbergområdet vil være på ca. 
1% pr. år i perioden frem til 2015. Totalt vil 
trafikken øke med 18,5% frem til 2015. 
Beregningene er basert på befolkningsveksten, økt 
bilhold og økt bruk av bil som følge av bedre 
økonomi i befolkningen. Sommertrafikken ligger ca. 
10% over årsdøgntrafikken, dvs. på ca. 45.000 
kjøretøyer over Kanalbrua i sommerukene.  

 
Sykehuset (midt i bildet) ligger innenfor jernbanesløyfa i 
Tønsberg og har gangavstand fra bussterminalen og 
togstasjonen.  

Utover Tønsbergpakken er det ikke planlagt større 
utbygginger av hovedvegnettet i Tønsbergområdet 
frem  mot 2015. Kommunedelplan for Hogsnes-
bakken er vedtatt og innebærer etablering av en 
tunnel som erstatning for eksisterende vegløsning. 
Tilgjengelige midler over Vegvesenets budsjetter 
tilsier imidlertid at ny løsning ikke vil være på plass 
i 2015. Det er ikke planlagt utbygging av bussfelt 
eller større prosjekter for gang-/sykkelstier i 
Tønsbergområdet i perioden frem mot 2015.  

Tønsbergpakkens fase 1 omfatter etablering av 
bomstasjonene, gang/sykkelveg på Tjøme, 
strakstiltak i forbindelse med sykehuset og bygging 
av Ringvei Nord fra Kjelle til Kilen. Ringvei Nord 
bygges som 4-felts veg og det etableres nye 
kryssløsninger på Kilen og Kjelle. På Kilen vil nye 
kryss i noen grad lette fremkommeligheten i dette 
området, men Presterødbakken vil fortsatt ha 
begrenset kapasitet.  

Utbyggingen av ringveien, arealspredning, økt 
førerkortinnehav og bilhold er eksempler på 
drivkrefter som vil kunne virke i retning av økt 
bilbruk. Trenden er at kollektivandelen vil reduseres 
fra dagens 4 % ned mot 3 % i løpet av ti år, dersom 
det ikke settes inn mottiltak.  

Hovedårsaken er at bussen ikke kan konkurrere 
tidsmessig og prismessig med privatbilen, og at 
mange har tilgang på gratis parkering i byområdet.  

Sykehuset i Tønsberg har vært under kontinuerlig 
utbygging i en årrekke. 6. byggetrinn som er under 
utførelse tas i bruk i oktober 2005. Fullføringen av 6. 
byggetrinn vil i en viss grad øke aktiviteten ved 
sykehuset og trafikken til/fra dette fra 2006, bl.a. i 
form av økt dagaktivitet (poliklinisk virksomhet). 
Sykehuset vil fortsatt være fylkets største arbeids-
plass. Planene for 7. byggetrinn er delt i faser der 1. 
fase er et erstatningsbygg for modernisering av 
resterende sengeposter. Fase 2 og 3 muliggjør en 
samlokalisering av sykehustilbudet i Vestfold, samt 
tidsriktige behandlingsarealer for sykehuspsykiatrien 
i Vestfold. Det er sannsynlig at de vesentligste 
delene av utbyggingen er gjennomført innen 2015. 

 
Hvis det ikke settes i verk tiltak vil andelen som bruker buss 
synke fra 4 % til 3 % frem mot 2015.  

Tilgjengeligheten til sykehuset og hvordan den 
utvikler seg i årene fremover har nær sammenheng 
med hvordan den generelle trafikksituasjonen i 
Tønsberg utvikler seg. Dersom ingen tiltak 
iverksettes for å forbedre trafikkavviklingen i 
området vil tilgjengeligheten for trafikk til sykehuset 
forverres etter hvert som trafikken øker. Dette vil gå 
særlig ut over fremkommeligheten for utryknings-
kjøretøyene.  

I forhold til tilgjengelighet for funksjonshemmede 
vil noen utviklingstrekk fram mot 2015 gå i positiv 
retning, slik som krav om universell utforming 
gjennom EU-direktiv og utvikling i riktig retning 
mht. bedre materiell etc.. Andre utviklingstrekk går i 
negativ retning, slik som økt antall eldre og økt 
biltrafikk. Totalt sett antas forholdene i nullalter-
nativet i 2015 å være omtrent som på dagens nivå. 

En økning av trafikkmengden vil øke sannsynlig-
heten for trafikkulykker på vegnettet. På grunnlag av 
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undersøkelser har man funnet en sammenheng 
mellom trafikkmengde og ulykkestall. Under 
forutsetning av at det ikke blir gjennomført fysiske 
utbedringer på veinettet tilsier erfaringstall at 
personskadeulykkene vil øke med ca. 12 % fram til 
2015. I antall gir dette en økning på ca. 6 person-
skadeulykker pr. år, hvorav ca. 0,6 er med alvorlig 
skade. 

I 2015 vil Ringvei Nord være etablert med tunnel fra 
Kjelle til Slagendalen og 4-felts veg i dagen langs 
Vellebekken til Kilen. På Kilen er det etablert 
rundkjøringer i eksisterende kryss ved Kilden Kino, 
ved nytt kryss med Ringvei Nord/ Rv 311 og ved 
avkjøring til Halfdan Wilhelmsens allè. Kaldnes er 
bygget ut med boliger, kontorer og forretninger og 
ny gangbro er etablert fra Kaldnes til Brygga.  

 
Trafikkvekst fra i dag og frem til 2015. Største endring i 
vegsystemet er etablering av Ringvei Nord fra Kjelle til Kilen.  

Ringvei nord vil medføre at enkelte gater i sentrum 
blir avlastet for trafikk. Sannsynligheten for ulykker 
på vegnettet som avlastes vil reduseres. Ettersom 
sentrumsgater som avlastes for trafikk har høy andel 
alvorlige personskadeulykker reduserer dette antallet 
ulykker. Ny gangbru fra Kaldnes til Tønsberg 
sentrum kan også få en positiv effekt på ulykker med 
gående og syklende. 

På Kilen er det i 2015 etablert flere nye butikker for 
kapitalvarer. Trafikken i randsonen av sentrum og på 
Nøtterøy har økt med ca. 16% i forhold til 2004. I 
sentrum har trafikken vokst lite eller blitt redusert 
som følge av Ringvei Nord. Tungtrafikken fra 

Slagentangen kjører Ringvei Nord og ikke gjennom 
sentrum. Kollektivandelen har sunket til 3% tross 
oppgang i kollektivandelen etter at bomringen ble 
innført.  

I 2015 har trafikkvolumet på rv 312 Semslinna, rv 
311 på Kilen og rv 308 over Kanalbrua økt 
betydelig. Summert er det hvert døgn ca. 20.000 
flere kjøretøyer som passerer disse tre snittene. 

For gjennomgangstrafikken mellom øst og vest og 
avlastning av sentrum, har Ringveg Nord stor 
betydning, men vegstrekningene på hver side 
Presterødbakken og Semslinna har fortsatt kun to 
kjørefelt. Årsdøgntrafikken på disse strekningene er 
rundt 30.000 kjt., og fremkommeligheten vil tidvis 
være dårlig. Kollektivtrafikken står i kø sammen 
med øvrig trafikk. 

Nytt stort kryss på Kjelle og store rundkjøringer på 
Kilen fungerer effektivt i 2015 og fotgjengerunder-
gangen som erstattet det signalregulerte fotgjenger-
feltet ved Kilden kino bidrar også til bedre 
avvikling. Etter hvert som det er blitt stadig 
vanskeligere å kjøre gjennom sentrum er det flere 
som benytter Ringvegen og kryssene på Kilen er i 
ferd med å bli overbelastet i rushperiodene. 
Presterødkrysset har den samme utformingen som da 
signalanlegget ble satt opp i 1980. 

 
Oversikt over kryss i sentrumsområdet som har kapasitets-
problemer. Kryss markert med rødt viser kryss hvor mer enn 80% 
av krysskapasiteten er utnyttet i 2015. Lenker med belastning 
over 80 % er også vist.  
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Av de tre hovedinnfartene er det området ved 
Kanalen som har fått størst trafikkvekst i 2015. Med 
unntak av et nytt venstresvingefelt i Mammutkrysset 
fra øst og gangbrua mellom Kaldnes og sentrum, 
som kom i forbindelse med Kaldnes utbyggingen, er 
det ikke gjort tiltak for å forbedre fremkom-
meligheten i området. Gangbrua benyttes daglig av 
1500 fotgjengere og syklister. Den skjeve trafikk-
fordelingen i rundkjøringen nederst i Bryggeri-
bakken er ytterligere forsterket og rushperiodene er 
blitt merkbart lengre. Det er ikke etablert 
kollektivfelt og forsinkelsene for busstrafikken er 
som for den øvrige trafikken. 

I selve sentrum er det som vist på kartet en rekke 
kryss med kapasitetsproblemer, særlig er etter-
middagsrushet vanskelig. Om morgenen er det en 
del av gjennomgangstrafikken fra syd som velger 
Ringveien, men om ettermiddagen velges ruten 
gjennom sentrum i Nedre Langgate. Økt kryssende 
fotgjengertrafikk som følge av gangbrua til Kaldnes 
har bidratt til redusert fremkommelighet i Nedre 
Langgate. 

Avviklingen i Mammutkrysset er svært anstrengt i 
rushperiodene og dette forplanter seg til omkring 
liggende kryss og inn i sentrum. Det resulterer i sin 
tur til at flere bilister velger å benytte det lokale 
vegnettet.  

Antallet parkeringsplasser i Farmandsstredet har økt, 
det samme har antallet butikker etter at buss-
terminalen ble overbygget. Dette sammen med økt 
frekvens på Vestfoldbanen, og dermed stadig oftere 
stenging av planovergangen, har resultert i vanske-
ligere avviklingsforhold både for bussene og øvrig 
trafikk i krysset Jernbanegata. – Halfdan 
Wilhelmsens-allé. I 2015 oppleves stadig oftere at 
når trafikken i et kryss stopper opp, så får det raskt 
betydning i et annet kryss. 

Risikoen for storulykker vurderes å være omtrent 
like stor om trafikken går gjennom sentrumsgatene 
(Stoltenbergsgate og Nedre Langgate) eller om den 
går via Ringvei Syd og Ringvei nord. I sentrums-
gatene kan eksponeringen (nærheten til andre 
trafikanter) være stor, slik at konsekvensene kan bli 
store. Til gjengjeld er rømningsmulighetene gode og 
rednings- og brannslukningsarbeid ikke spesielt 
komplisert. I tunnel derimot vil følgene av en 
uønsket hendelse  kunne bli store  pga. vanskeligere 
forhold for rømning, redning og brannslukking.  

Ny gangbru fra Kaldnes til Tønsberg sentrum vil ha 
positiv betydning for sårbarheten i trafikksystemet. 
Dersom det skjer en stengning av Kanalbrua vil 
gangbrua kunne benyttes av ambulanser. 

Sammenliknet med dagens situasjon bedres derfor 
sårbarheten for kanalbrua i nullalternativet. 

I 2015 er det tatt utgangspunkt i at det er 11.000 
parkeringsplasser i sentrumsområdet. Av disse vil 
5.500 være reserverte plasser og 3.500 avgifts-
belagte. Antallet gratisplasser og parkeringsplasser 
for funksjonshemmede endres ikke.  

4.2 Bymiljø 

Tønsberg er i 2015 sentrum for service, 
administrasjon, handel, utdanning og kultur med et 
betydelig større oppland enn det som defineres som 
Tønsbergområdet. Funksjonene i bykjernen gene-
rerer reiser, både for områdets egen befolkning og 
for befolkningen i resten av fylket. Det forventes en 
stadig fortetting i byområdet og på Teie ved utbyg-
ging på ledige tomter og ombygging av eksist-
erende bebygde områder.  

Økt trafikk vil på sikt kunne føre til forringelse av 
vegens nære omgivelser. Det kan være i form av 
støy- og støvplager, slitasje på bygninger, skader på 
vegetasjon, utflytting etc. Veger der kapasiteten er 
sprengt vil generelt også gi økt barrierevirkning. 
Store utbyggingsprosjekter vil påvirke bymiljøet og 
landskapsbildet gjennom positive eller negative 
endringer i gate- og vegrommet, gatestrukturen og 
bebyggelsesmønsteret.  

 
Mye av veksten i boliger og arbeidsplasser vil skje i 
sentrumsområdet og i de nære områdene rundt. Vekst i 
varehandelen vil sannsynligvis skje i sentrumsranden og i 
Kilenområdet.  

Utbyggingen av Kaldnes med ny gangforbindelse 
mellom Brygga og bebyggelsen på andre siden av 
kanalen vil utvide sentrumsområdet. Økende fokus 
på bymiljø og estetikk vil sannsynligvis føre til 
bedre estetisk/arkitektonisk og miljømessig kvalitet i 
sentrumsområdet over tid.  

Frem mot 2015 vil det skje utbygging i Tønsberg 
sentrum hvor det også etableres parkeringsplasser. 
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Det forventes at dette vil være reserverte og 
avgiftsbelagte parkeringsplasser. Viktige prosjekter i 
denne sammenheng er Kaldnes, Bysenteret og 
utvidelse av Farmandsstredet kjøpesenter. Bygge-
prosjektene vil også beslaglegge arealer som i dag 
brukes til parkering, men det totale antallet 
parkeringsplasser forventes å øke med ca. 1200 
plasser hvor ca. 380 er reserverte plasser og ca. 820 
er avgiftsplasser.  

Arealøkonomisering, særlig i sentrumsområdet, 
forventes å føre til mindre åpne områder og høyere 
arealutnyttelse i bygninger og anlegg enn i dag. 
Åpne arealer i byområdet som ikke er definert og 
sikret som friområder eller friluftsområder forventes 
i økende grad å bli utnyttet til bebyggelse og 
parkering.  

 
Større reguleringsplaner og mulige byggeprosjekter i Tønsberg 
sentrum og omkringliggende områder de nærmeste årene. For 
flere av prosjektene er det knyttet usikkerhet til om de blir 
gjennomført innen 2015, eller i det hele tatt.  

Pendlingen i 2015 har den samme hovedstrukturen 
som dagens pendling. Det forventes en økning på ca. 
1.000 personer i innpendling til Tønsbergområdet og 
800 flere forventes å pendle ut. Med den sterke 
boligbyggingen som er planlagt i Tønsbergområdet 
vil mer enn 80% av nye arbeidstakere i det voksende 
næringslivet få dekket sitt boligbehov lokalt og 

dermed slippe å pendle inn fra nabokommunene. Det 
forventes en forsatt høy sysselsettingsvekst, noe som 
vil forsterke dagens sentraliserende pendling.  

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Både kulturminnene og kulturmiljøene i Tønsberg er 
under press som følge av utbygging. Kulturminnene 
er også i noen grad utsatt for forfall og ødeleggelse 
på grunn av manglende eller dårlig vedlikehold. 
Interessen for å ta vare på kulturminnene er 
imidlertid også stor blant deler av befolkningen. 
Ønsket om å bevare og pleie kulturminnene og 
kulturmiljøene er stigende, men det er også stor grad 
av interessemotsetninger.  

Det automatisk fredete kulturminnet Tønsberg 
middelalderby har fra 1960- til 90-tallet vært utsatt 
for et relativt stort utbyggingspress med frigivning 
av en del arealer etter forutgående arkeologiske 
undersøkelser. I de senere år har omfanget av slik 
frigivning i de sentrale områdene av middelalder-
byen blitt mindre. Det er indikasjoner på at det pga. 
sprekkdannelser og hulrom i Slottsfjellet og grøfter 
og bygninger med drenerende effekt, foregår en 
gradvis nedbrytning av deler av kulturlagene i 
middelalderbyen. Trolig skjer dette særlig lokalt i 
forbindelse med grøfter og bygninger. 

Generelt vil trolig viljen til bevaring av kulturminner 
og kulturmiljøer øke i de nærmeste 10 årene. Dette 
har sin forutsetning i fortsatt høy eller økende 
levestandard. Lokalt engasjement for ivaretagelse av 
egen verneverdig bolig og nærmiljø med kultur-
historiske kvaliteter vil trolig øke og være en viktig 
faktor for bevaring, og også for skjøtsel og 
formidling. 

Med øket press på sentrumstomter som i dag brukes 
til parkering vil det kunne bli press på underjordisk 
parkering i forbindelse med bedre utnytting av 
arealer til næring. Dette vil gjøre at det blir aktuelt å 
frigi flere områder for utbygging. Nedbrytning av de 
automatisk fredete kulturlagene i Tønsberg 
middelalderby vil fortsette, men det vil bli satt inn 
tiltak for å begrense nedbrytningen, noe som trolig 
vil virke positivt.  

Presset på boligmarkedet, krav om bedre 
husisolasjon pga. høyere energipriser og evt. nye 
offentlige krav ut fra miljø- og energihensyn vil 
kunne gi øket press i retning av endringer og 
utskiftninger på bygninger. Øket gjennomgangs-
trafikk vil kunne virke negativt på bebyggelse inntil 
trafikkårene i form av rystelser, trafikkstøv og sprut. 
Områder med økt trafikk og støy vil få redusert 
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verdi, slik at investeringslysten reduseres, og 
nødvendig vedlikehold ikke blir foretatt. Dette kan 
føre til en gradvis endring av funksjonen til 
bygninger og bygningsmiljøer fra bolig til 
næringsformål. 

 
Brygga i Tønsberg er et verdifult kulturminne og en viktig del av 
byens identitet. Bebyggelsesstrukturen har røtter langt tilbake i 
tid.  

Mudring vil kunne ødelegge marine kulturminner, 
men det vil etter alt å dømme bli lagt restriksjoner på 
slik mudring dersom den berører lag på sjøbunnen 
der det kan være skipsvrak eldre enn 100 år eller 
automatisk fredete kulturminner. 

4.4 Bomiljø 

Befolkningsutviklingen er i stor grad avhengig av 
boligbyggingen i den enkelte kommune. Bolig-
massen er viktig for den lokale flyttingen og 
boligbygging er en av de viktigste endrings-
faktorene. Befolkningsveksten i Tønsbergområdet 
har vært på mer enn 500 personer pr. år i største-
delen av 1990-tallet. Gjennomsnittlig vekst pr. år 
forventes å bli noe høyere frem til 2015. Den 
planlagte boligbyggingen i Tønsberg fører til at 
befolkningsveksten i Tønsberg blir markert høyere 
enn de siste 10 årene samtidig som veksten blir 
redusert på Nøtterøy og Tjøme.  

Gjennomsnittlig boligbygging i Tønsberg i perioden 
1990-2001 var 168 boliger pr. år. I perioden frem til 
2009 er det planlagt bygd 3-400 boliger pr. år. For 
årene 2010-2014 har kommunen ingen offisielle 
boligbyggeanslag. Anslag på sannsynlig bolig-
bygging i felt og som fortetting er etter drøfting med 
kommunen lagt til grunn for beregningene for disse 
årene. 

På Nøtterøy har boligbyggingen ligget på 90-100 
boliger årlig. De siste årene har boligbyggingen 

ligget over dette antallet og utfordringen for 
kommunen er å hindre for sterk vekst i 
boligbyggingen. Kommunen har et boligbygge-
program fra 2001 som dekker perioden 2001 – 2014.  

I perioden frem til 2015 blir antall barnefamilier mer 
stabilt enn på 1990-tallet på Nøtterøy og Tjøme. I 
Tønsberg bygges det mange boliger og det fører til 
innflytting av barnefamilier. Eldrebølgen slår inn 
etter 2010 med en sterk økning av antallet 
pensjonister i alle kommunene. På Tjøme vil 
befolkningen bli nesten uendret frem til 2015. Den 
viktigste endringen vil være at antallet eldre øker, 
mens andelen av befolkningen i aldergruppen 0 – 40 
år synker. 

Beregning av veksten i befolkningen er gjort med to 
ulike beregningsverktøy – PANDA som beregner på 
kommunenivå, og KOMPAS som beregner på 
grunnkretsnivå. Beregningene viser en sannsynlig 
befolkningsøkning i Tønsbergområdet på 16 % frem 
til 2015. Det er godt samsvar mellom beregningene i 
de to beregningsverktøyene. 

Dersom boligbyggingen frem til 2015 årlig blir som 
gjennomsnittet i persioden 1990 til 2001 vil 
befolkningsveksten bli 8 % (2900 personer). Med 
Kaldnesutbyggingen i tillegg blir den totalte 
økningen i befolkningen på 16 % (5700 personer). 
Dersom alle planlagte boligområder som nå ligger 
inne i kommuneplanens arealdel bygges ut, vil 
befolkningsveksten bli på 21 % (7500 personer) 
frem til 2015.  

I 2015 er befolkningen i Tønsberg kommune vokst 
til 41.000 og Nøtterøy til 21.000 innbyggere. Tjøme 
har fortsatt 4.500 innbyggere. I Tønsberg kommune 
kommer det meste av veksten i befolkningen på 
Kaldnes (ca. 2.000 personer), Ringshaug (ca. 1.200 
personer) og Presterød (ca. 1.400 personer). På 
Nøtterøy vil befolkningsveksten konsentreres 
spesielt på Foynland og Brattås med en økning på 
ca. 300 personer på hvert sted. Områdene Husvik, 
Borgheim og Torød får en svak nedgang i 
befolkningen frem mot 2015.  

Kravene i forskriften om lokal luftforurensning og 
støy fører til utbedringer i eksisterende bebyggelse 
som er utsatt for støy eller luftforurensning over 
grenseverdiene i forskriften. Antall personer plaget 
av støy og luftforurensning vil derfor gå ned 
fremover mot 2015. Strengere krav til utslipp fra 
kjøretøyer forventes i noen grad å oppveie 
trafikkøkningen i forhold til støy og luftforu-
rensning. Antallet plagede vil derfor være som i dag 
eller lavere i 2015, til tross for en vesentlig 
trafikkøkning.  
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Økende arealpress, utbygging og fortetting på 
arealer innenfor eksisterende byggeområder vil 
begrense mulighetene for lek og opphold for barn og 
unge. Gjenværende områder vil få stadig større verdi 
etter hvert som områder som i dag brukes til lek og 
opphold tas i bruk til andre formål. Områder som er 
avsatt i kommuneplanen eller reguleringsplan til 
friområder, lekeplasser osv. må forventes å få en 
stadig mer intens bruk. Økende trafikk vil føre til 
økende barriereeffekt av eksisterende veier og økt 
forurensningsbelastning på områder som brukes av 
barn og unge.  

 
Økende trafikk, befolkningsvekst og knapphet på arealer vil føre 
til stadig større bruk av gjenværende områder til lek og opphold.  

4.5 Naturmiljø 

Det er mange faktorer som kan påvirke bestandene 
av ulike arter i årene fremover. For trekkende arter, 
som utgjør en stor del av de påviste artene i 
influensområdet, vil internasjonale forhold spille en 
betydelig rolle. I hvilken grad man lykkes å ta vare 
på viktige trekk- og overvintringsområder lenger sør, 
vil kunne få stor innvirkning på artenes forekomst i 
Norge i fremtiden. For øvrige arter, som enten er 
stasjonære eller som hekker lenger nord og over-
vintrer i dette området, vil utviklingen i bl.a. 
arealbruk/-vern i influensområdet ha mye å si for 
bestandenes overlevelse på sikt. 

Utbygging og fortetting i allerede bebygde områder 
vil forsterke presset på naturområdene. Det forventes 
ikke at de større sammenhengende grønne områdene 
(Teieskogen, Frodeåsen og skogsområdene på 
Smørberg) blir vesentlig endret. Området i 
Byfjorden blir regulert til naturvernformål etter plan- 
og bygningsloven og sikrer Ilene naturreservat bedre 
enn i dag.  

De områdene som er vernet eller sikret med 
hjemmel i Naturvernloven (Presterødkilen, Ilene, 

Gullkronene) eller Plan- og bygningsloven (Træla 
som flerbruksområde i sjø og Byfjorden som 
spesialområde naturvern) forutsettes forvaltet på en 
slik måte at områdenes kvaliteter med tanke på 
fuglelivet ivaretas. Egne forvaltningsplaner ventes 
utarbeidet.  

Trafikkøkningen fører til økt avrenning og 
støyforurensning av både Ilene og Presterødkilen 
naturreservat. Ringvei Nord avlaster sentrum for 
trafikk og leder tankbilene fra Slagentangen bort fra 
Ringvei Syd, noe som bedrer sikkerheten i forhold 
til utslipp. Ringvei Nord utformes med oppsamling 
av overflatevann fra kjørebanene til sedimenterings-
bassenger eller tilsvarende. Sikkerheten ved ulykker 
og håndtering av avrenning blir dermed vesentlig 
bedre enn på eksisterende veier.  

Trafikkøkning på eksisterende veier, for eksempel 
Ringvei Syd og Kjelleveien, påvirker natur-
reservatene negativt gjennom støyforurensning og 
avrenning. På Ringvei Syd øker trafikken med 7 800 
kjøretøy pr. døgn fra 10 600 til 18 400 kjøretøy. 
Trafikkøkningen fører til økt støybelastning på 
Presterødkilen naturreservat og større områder enn i 
dag utsettes for støy over 60 dBA (støygrense hvor 
påvirkning av fuglelivet kan dokumenteres) 

Dagens veger er ikke tilrettelagt for oppsamling av 
overvann, sedimentering av partikler og infiltrasjon, 
og en ytterligere trafikkøkning vil føre til mer 
kødannelse og tomgangskjøring og dermed mer 
forurensning. Det er imidlertid ikke sikkert at 
forurensningene øker proporsjonalt med trafikken 
fram til 2015, grunnet antatt strengere utslippskrav i 
tida framover både når det gjelder bilene og 
overflatevannet. 

 
Presterødkilen naturreservat med næringsområdet Kilen i 
forgrunnen. I 2015 vil området øst (til venstre på bildet) for 
Vellebekken være utbygd og Ringvei Nord være etablert med 4 
felt langs Vellebekken (midt i bildet).  
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Det er ventet at vannkvaliteten kan bli enda bedre i 
de berørte vassdragene i åra frem mot 2015, grunnet 
strengere krav til utslippshåndtering i forbindelse 
med nye utbyggingsprosjekter. Avrenningen fra 
eksisterende veger vil imidlertid ikke endres dersom 
det ikke gjennomføres tiltak.  

I 2015 er det vedtatt reguleringsplan som sikrer 
Byfjorden sør for Ilene naturreservat som 
naturvernområde. Færre åpne arealer og økt trafikk 
har påvirket dyre- og plantelivet i negativ retning i 
de øvrige områdene. I forhold til forurensning til 
vann og jord forventes ikke situasjonen i 2015 å 
være vesentlig forskjellig fra i dag. Økt befolk-
ningskonsentrasjon og et større antall fritidsbåter og 
mer trafikk forventes kompensert av strengere 
miljøkrav for utslipp og overvannshåndtering, samt 
større fokus på tilstanden i vassdragene og fjorden 
som følge av bl.a. gjennomføring av EU’s ramme-
direktiv for vann. 

4.6 Naturressurser 

Befolkningsøkning og stor utbygging av boliger vil 
skape et arealpress som kan gå ut over dyrka og 
dyrkbar mark. Både kommuneplanene og statlig 
arealpolitikk har imidlertid målsettinger om bevaring 
av dyrka og dyrkbar mark. Det forventes derfor 
ingen vesentlig endring i tilgangen på dyrka mark i 
perioden frem mot 2015.  

Antall driftsenheter forventes å gå ned, dvs. at stadig 
mer av jorda drives som leiejord.  
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5 Beskrivelse av tiltaket 
Statens vegvesen er tiltakshaver og ansvarlig for 
utredning av tiltakene i Tønsbergpakken. Pakken 
omfatter nye hovedveger, tiltak for kollektivtrafikk, 
gang- og sykkelveger, parkeringsløsninger, samt 
miljø- og trafikksikkerhetstiltak innen transport-
systemet i Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner.  

Alternativene som er beskrevet vil bli bearbeidet 
videre i en eventuell etterfølgende kommunedelplan 
og reguleringsplan. Dette vil kunne medføre 
endringer i forhold til linjeføring, kryssløsninger, 
tunnel og brulengder, samt kostnader. 

5.1 Alternativer som er utredet 

Alternativene som er utredet er fastsatt i utrednings-
programmet datert 23. april 2003. 

Utredningsprogrammet tar utgangspunkt i at det skal 
utredes 4 ulike systemalternativ (senere kalt System-
alternativ I, II, III og IV).  

Et systemalternativ består av sentrumstiltak 
inkludert parkeringsløsninger som ses i sammenheng 
med løsning for kollektivtrafikk, en ny Nøtterøy-
forbindelse, en vegløsning for Teie og en vegløsning 
for Presterødområdet.  

Innenfor hvert systemalternativ er det konkretisert 
en eller flere trasèer. Traséene som er konsekvens-
utredet er framkommet gjennom et samarbeid 
mellom, kommunene, statlige fagetater, publikum og 
Vegvesenet. 

Kravene til sikkerhet i tunneler, samt 
trafikkmengden på vegene, tilsier i henhold til 
vegnormalene (Håndbok 017 og 021) at hoved-
vegene i alle systemalternativene skal utredes som 
fire felts løsninger. Dette gjelder ny Nøtterøy-
forbindelse (Kirkeveien – Jarlsberg travbane) i 
systemalternativ I og II, alle sentralårealternativene i 
systemalternativ III og utvidelsen av eksisterende 
Ringvei syd i systemalternativ IV. Dette inkluderer 
også utvidelse av rv 312 Semslinna til fire felt på 
strekningen mellom Kjelle og Jarlsberg travbane i 
systemalternativ II, III og IV. 

En eventuell utvidelse av rv. 312 Semslinna fra to til 
fire felt fra Jarlsberg travbane og vestover mot E18, 
er ikke tatt med som en del av Tønsbergpakkens fase 
2. Konsekvensene av dette er derfor ikke utredet. 

5.1.1 Kollektiv- og sentrumstiltak, inkl. 
parkeringsløsninger. 

Det er utformet ett forslag til kollektivløsning og 
sentrumstiltak som er felles for alle de fire system-
alternativene. Vegvesenet anbefaler et bussmetro-
alternativ med kollektivfelt og en ny busstrasé 
gjennom sentrum som dekker sentrumsområdet 
bedre enn i dag. Årsaken er at målet om en økt 
kollektivandel til 8 %, 12 % eller 16 % krever en 
offensiv kollektivsatsing. Busstraséene i sentrum 
legges om slik at Nedre Langgate, Kjelleveien, 
Møllegata og Halfdan Wilhelmsens allé erstatter 
dagens busstrasèer i Stoltenbergs gate, Farmanns-
veien og Slagenveien. 

Formålet med å foreslå en slik omlegging av 
trasèene i sentrum, er å treffe målpunktet for passa-
sjerenes reiser bedre enn i dag. Dette gjelder særlig 
de som skal til sykehuset og den søndre delen av 
sentrum. En ny gangbru fra Kaldnes til sentrum vil 
dessuten knytte den nye bydelen til bussmetroen i 
Nedre Langgate. 

Forslaget innebærer at: 

• Alle busser til/fra vest skal kjøre Kjelleveien/ 
Nedre Langgate og Møllegaten.  

• Alle busser til/fra sør skal kjøre Nedre Langgate 
og Møllegaten. 

• Alle busser til/fra øst skal kjøre H. Wilhelmsens 
allé forbi sykehuset. 

• Busser fra Eik skal følge eksisterende trasé over 
Stenmalen 

• Alle ruter, unntatt ruter til Eik og Horten, skal 
kjøre forbi sykehuset. 

 
For å få god fremkommelighet for bussene, må 
Nedre Langgate stenges for gjennomgangstrafikk. 
Stengingen er foreslått i området ved Brygga kino, 
mens Halfdan Wilhelmsens allé foreslås stengt ved 
sykehuset. Adkomst til virksomhetene på hver side 
av stengningspunktene vil fortsatt bli mulig. De 
lysregulerte kryssene i busstraséene vil få priori-
tering for buss. I Mammutkrysset og kryss på Kilen 
er det lagt inn en kombinasjon av egne bussfelt/gater 
og prioritering i kryss i de ulike løsningene/ 
alternativene. 
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Kollektivfelt foreslås etablert i: 

• Kirkeveien/Nøtterøyveien fra Teie og inn mot 
Kanalen 

• Presterødbakken/H. Wilhelmsens allé fra Olsrød 
og inn mot Heimdalkrysset  

• Kjelleveien i systemalternativene II og III fra nytt 
Kjellekryss til Slottsfjelltunnelen 

 

For systemalternativene I og II omgjøres ett kjørefelt 
i hver retning i Nøtterøyveien til kollektivfelt på 
strekningen Teie veidele til Kanalbrua. Alternativt til 
rent kollektivfelt vurderes sambruksfelt, dvs. felt 
som også er tillatt for personbil med 2 eller flere 
personer. I systemalternativ III og IV utvides 
Nøtterøyveien på denne strekningen og da med 2 
kjørefelt og ett kollektivfelt i hver retning. 

Kollektivløsning og sentrumstiltak er felles for alle system-
alternativene 

Utenfor sentrum er det særlig viktig å heve 
standarden på holdeplassene. Leskur med 
informasjon om når bussen kommer (sanntids-
informasjon) er foreslått på de mest benyttede holde-
plassene. 

Det foreslås innført 5 nye pendelruter. Der de har 
felles trasè, vil det opprettes en høyfrekvent buss-
metro. I praksis vil dette bli på strekningen mellom 
Teie og Kilen, via Nedre Langgate, Møllegaten, 
Farmannstorvet, jernbanen og sykehuset. 

De største tilbudsforbedringene utenfor bykjernen er 
foreslått på Nøtterøy der trafikkgrunnlaget er størst. 
Her blir det i gjennomsnitt en dobling av frekvensen. 
For hele Tønsberg-området innebærer forslaget at 
frekvensen økes med gjennomsnittelig 34 %. Både 
på Nøtterøy og Søndre Slagen legges rutene om slik 
at de skal bli mer oversiktlige. 

Ny hovedterminal for alle lokale og regionale 
bussruter er foreslått i Møllegaten ved Farmands-
torvet. Denne plasseringen gir en like god 
tilgjengelighet til Farmanstredet som dagens rutebil-
stasjon, og en bedre tilgjengelighet til butikkstrøket 
for øvrig. I tillegg foreslås nye holdeplasser ved 
Mammutkrysset, i Nedre Langgate, i Kjelleveien 
nær Statens Park, i Møllegaten, samt i H. 
Wilhelmsens allé ved sykehuset og ved krysset mot 
Slagenveien. 

Ny trasè i sentrum og nytt ruteopplegg innebærer at 
det er få busser som har behov for å kjøre innom 
rutebilstasjonen. Overgang mellom rutene kan skje 
på alle holdeplasser langs den felles busstrasèen. En 
del regionale ruter og ekspressbusser vil imidlertid 
fortsatt ha endeholdeplass eller stoppested på 
rutebilstasjonen. 

For å oppnå en kollektivandel på 8 % må det i tillegg 
iverksettes tiltak mot økt bilbruk. Av restriktive 
tiltak foreslås det at antallet langtidsparkerings-
plasser i sentrum reduseres med 20 %. Dette kan 
gjøres på ulike måter, for eksempel ved å fjerne ca 
2000 av p-plassene ved arbeidssteder. Samtidig kan 
det innføres en avgift på kr. 30,- pr. dag på alle p-
plasser ved arbeidsplasser for å få overført flere 
bilreiser til kollektiv og sykkel. Tiltakene anbefales i 
første omgang rettet mot store private og offentlige 
arbeidsplasser, og må skje i samarbeid med disse. 

Det foreslås at det som prinsipp anlegges sykkelfelt 
på de viktigste rutene på hovedsykkelvegnettet i 
sentrum. Erfaringene viser at sykkelfelt gir 
syklistene bedre fremkommelighet og sikkerhet enn 
adskilte anlegg på fortau. Sykkelfelt anbefales 
innenfor kryssområdene på Kjelle, Kilen og 
Kanalen. Utenfor sentrum foreslås det å opprettholde 
løsningen med separate gang- og sykkelveger. Der 
nye vegløsninger berører eksisterende gang- og 
sykkelanlegg, er det en forutsetning at anleggene 
skal opprettholdes med dagens standard. Der trafikk-
mengdene og feltbreddene øker, forutsettes det at det 
etableres nye og sikrere kryssløsninger. 

For å sikre de myke trafikantene og hindre unødig 
gjennomkjøring i sentrum er fartsgrensen foreslått 
redusert til 30 km/t. 
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5.1.2 Systemalternativ I 

Systemalternativ I omfatter: 

Kollektivløsninger og sentrumstiltak inkl. 
parkeringsløsninger, ny Nøtterøyforbindelse 
(delalternativ Hogsnes), trafikkløsning Teie og 
trafikkløsning Presterød. 

 
Systemalternativ I 

Beskrivelse av kollektivløsninger og sentrumstiltak, 
samt trafikkløsninger for Teie og for Presterød er 
gitt i egne avsnitt (jfr. 5.1.1, 5.1.6 og 5.1.7). 

For ny Nøtterøyforbindelse (delalternativ Hogsnes), 
er følgende hovedelementer vurdert: 

• Tunnel under Teieskogen  
• Fjordkryssing som senketunnel eller som bru, 

mellom Rambergåsen og Hogsnes. Det er også 
vurdert en lang fjelltunnel fra Kirkeveien til 
Jarlsberg travbane. 

• Veg frem til rv 312 ved Jarlsberg travbane, enten 
via Smørberg eller via tunnel under Vear og 
Hogsnesåsen. 

• Forbindelse mellom Ringvei syd og Slagenveien 
via Svelvikgaten 

Nøtterøyforbindelsen planlegges med fire kjørefelt 
på strekningen mellom Kirkeveien og Jarlsberg 
travbane. I systemalternativ I går ny Nøtterøy-
forbindelse vestover enten fra Kolberg, 
Grindstuveien eller Teie veidele. Vegen går i tunnel 
under Teieskogen og Rambergåsen og krysser 
Byfjorden i høybru eller senketunnel. Brua får en fri 
seilingshøyde på 40m. Den vil også kunne svinges 
eller løftes slik at høye konstruksjoner fra Hereema 
og Scanrope kan passere uhindret. Brua vil få gang-
sykkelveg. 

 
Illustrasjonen viser alternativet for nordre skråstagsbru mellom 
Ramberg og Smørberg 

På Vear/Hogsnes-siden kan videreføringen av 
vegen, enten legges med 4 felt ”i dagen” over 
Smørberg eller gå i tunnel under Vear og Hogsnes-
åsen. Alle variantene gis tilknytning til eksisterende 
vegnett ved Jarlsberg travbane.  

Kryssløsninger og kryssplasseringer på vegstrek-
ningen vil variere avhengig av hvordan fjord-
kryssingen skjer. Samtlige kryssløsninger bør ivareta 
alle viktige svingebevegelser og sikre myke 
trafikanter. 

I systemalternativ I vil kostnadene for ny Nøtterøy-
forbindelse på strekningen Kirkeveien – Jarlsberg 
travbane, variere mellom 1,3 og 2,2 milliarder 
kroner avhengig av hvilken løsning som velges. 
Kostnadene er eksklusiv kollektiv- og sentrums-
løsningene og eksklusive kostnadene for løsningene 
på Teie og Presterød.  
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5.1.3 Systemalternativ II 

Systemalternativ II omfatter: 

Kollektivløsninger og sentrumstiltak inkl. 
parkeringsløsninger, ny Nøtterøyforbindelse 
(delalternativ Korten), trafikkløsning Teie og 
trafikkløsning Presterød. 

 
Systemalternativ II 

Beskrivelse av kollektivløsninger og sentrumstiltak, 
samt trafikkløsninger for Teie og for Presterød er 
gitt i egne avsnitt. (jfr. 5.1.1, 5.1.6 og 5.1.7). 

For ny Nøtterøyforbindelse (delalternativ Korten), er 
følgende hovedelementer vurdert: 

• Tunnel under Teieskogen  
• Fjordkryssing i senketunnel fra Kaldnes til 

Korten 
• Utvidelse av riksvei 308 Kjelleveien fra to til fire 

felt på strekningen fra Korten til Kjellekrysset 
samt etablering av kollektivfelt i retning mot 
Kjellekrysset.  

• Utvidelse av riksveg 312 Semslinna fra to til fire 
felt på strekningen fra Kjellekrysset til Jarlsberg 
travbane. 

• Forbindelse mellom Ringvei syd og Slagenveien 
via Svelvikgaten 

Nøtterøyforbindelsen planlegges med fire kjørefelt 
på strekningen fra Kirkeveien til Jarlsberg travbane. 
I systemalternativ II går ny Nøtterøyforbindelse 
nordvestover, enten fra Kolberg, Grindstuveien eller 
Teie veidele. Vegen går i tunnel under Teieskogen 
og krysser Byfjorden i senketunnel fra Kaldnes til 
Korten. Herfra føres vegen som ”veg i dagen” nord 
for Færder videregående skole, (tidligere Tønsberg 
Maritime skole) og følger Kjelleveien fram til 
Kjellekrysset. Fra Kjellekrysset til Jarlsberg 
travbane er det forutsatt at riksveg 312 Semslinna 
utvides fra to til fire felt. 

I systemalternativ II vil kostnadene for ny 
Nøtterøyforbindelse (strekningen Kirkeveien – 
Jarlsberg travbane) varierer mellom 2,1 og 2,3 
milliarder kroner avhengig av hvilken løsning som 
velges. Kostnadene er eksklusiv kollektiv- og 
sentrumsløsningene og eksklusive kostnadene for 
løsningene på Teie og Presterød. 

Planprosessen har vist at det finne alternative traséer 
for senketunnellen sydøst for den vurderte traséen. 
Dette vil kunne redusere lengden på senketunnellen 
betydelig og vil kanskje kunne føre til en reduksjon i 
anleggskostnader i størrelsesorden 250 – 350 mill kr. 

5.1.4 Systemalternativ III 

Systemalternativ III omfatter: 

Kollektivløsninger og sentrumstiltak inkl. 
parkeringsløsninger, ny Nøtterøyforbindelse 
(delalternativ sentralåre med eller uten tangenter/ 
hovedinnfart fra øst), trafikkløsning Teie og 
trafikkløsning Presterød. 

Beskrivelse av kollektivløsninger og sentrumstiltak, 
samt trafikkløsninger for Teie og for Presterød er 
gitt i egne avsnitt. (jfr. 5.1.1, 5.1.6 og 5.1.7). For ny 
Nøtterøyforbindelse - delalternativ med sentralåre, 
er følgende hovedelementer vurdert: 

• Tunnel under Kanalen eller ny bru i tillegg til 
eksisterende bru. 

• Sentralåre som tunnel under Tønsberg sentrum. 
Tre alternative trasèer er vurdert (vest, øst og øst-
øst) 

• To trasèer for hovedinnfart/tangent fra øst. 
Søndre hovedinnfart/tangent er vurdert som både 
tunnel og dagløsning. Nordre 
hovedinnfart/tangent er kun vurdert som tunnel. 
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• Kryssløsninger med mulighet for kobling mellom 
sentralårene, lokalvegnettet og/eller innfart fra 
øst; 

 Mammutkrysset som kryss i plan eller som 
planskilt kryss. 

 Nytt kryss nord for Svømmehallen med 
tilkobling til sentralårealternativene.  

 Nytt kryss ved Jernbanegata x Slagenveien 
med tilkobling til sentralårealternativene. 

• Utvidelse av rv. 312 Semslinna fra 2 til 4 felt 
mellom Kjellekrysset og Jarlsberg travbane.  

• Forbindelse mellom Ringvei syd og Slagenveien 
via Svelvikgaten. 

 

 
Systemalternativ III 

I systemalternativ III er det forutsatt at ny 
Nøtterøyforbindelse bygges parallelt med dagens 
Kanalbru. Kanalkryssingen kan enten skje på bru 
eller i tunnel. Etter å ha krysset kanalen ledes 
trafikken under Tønsberg sentrum i en fire felts 
tunnelløsning (sentralåre). Tunnelen kan enten ligge 
som fjelltunnel under Haugar og Slottsfjellet 
(sentralåre vest) og kople seg til Kjelleveien ved 
Nordbyen, eller den kan ligge som en nedgravd 
betongtunnel under Vestfoldgata og Jernbanegata 

(sentralåre øst) og komme fram ”i dagen” i 
Farmannsveien ved Statens Park. Et tredje alternativ 
for framføring av tunnel under Tønsberg by, er 
sentralåre øst-øst som er en kombinasjon av 
nedgravde betongtunneler og fjelltunneler. Trasèen 
går i tunnel under Vestfoldgata, Sentralsykehuset, 
Gamle Idretten og munner ut i Farmannsveien ved 
Statens Park.  

Sentralårene kan om ønskelig gis tilknytning til 
gatenettet i sentrum i kryss ved svømmehallen eller 
via en søndre hovedinnfart/tangent i Slagenveien i 
området hvor Slagenveien krysset Jernbanegata. 
Søndre tangent/innfartsåre fra øst kan gå som 
dagløsning eller i tunnel under Slagenveien. 

 
Sentralåre vest med kanalbru og Mammutkrysset i plan. Søndre 
tunnelportal og kryss ved Svømmehallen. 

 
Sentralåre øst med kanaltunnel. Nedføring til Sentralåre øst med 
kryss ved Svømmehallen. 

Sentralåre øst og øst-øst, kan i likhet med sentralåre 
vest, gis tilknytning til sentrum via en søndre tangent 
(hovedinnfart fra øst) i Slagenveien. 

 
Nedføring til sentralåre øst i krysset Slagenveien x Jernbanegata. 



Konsekvensutredning Tønsbergpakken fase 2 Hovedrapport, Beskrivelse av tiltaket 

 

 90 

Sentralåre øst kan i stedet for en søndre tangent, gis 
tilknytning til lokalvegnettet via en nordre 
hovedinnfart/tangent i tunnel. 

 
Nordre tangent (hovedinnfart fra øst) sett fra øst ved 
Sykehusbakken 

Denne vil gå fra Heimdal og legges i tunnel under 
Halfdan Wilhelmsens allé og gis tilknytning til 
tunnelen for sentralåre øst i området ved jernbane-
stasjonen.. En nordre tangent vil også kunne gis en 
tilknytning til lokalvegnettet gjennom oppramping 
til Farmannsveien. 

 
Rampe i Farmannsveien hvor nordre hovedinnfart fra øst/nordre 
tangent tilknyttes lokalvegnettet. 

I tilknytning til sentralårealternativene er følgende 
vurdert: 

• Splitting av sentralårene i 2 separate løp (gjelder 
kun sentralåre øst). 

• Mulighet for direkte innkjøring til sykehuset i 
fjell. 

• Mulighet for kobling til parkeringsanlegg for 
sentralåre vest i fjell. 

 

Kostnadene for ny Nøtterøyforbindelse i system-
alternativ III fra Teie veidele, Kanalkryssing, 
Sentralåre under byen og veg fram til Jarlsberg 
travbane via Kjellekrysset, varierer mellom 1,3 og 
2,6 milliarder kroner avhengig av hvilken løsning 
som velges. Kostnadene er eksklusiv kollektiv- og 

sentrumsløsningene og eksklusive kostnadene for 
løsningene på Teie og Presterød. 

5.1.5 Systemalternativ IV 

Systemalternativ IV omfatter: 

Kollektivløsninger og sentrumstiltak inkl. 
parkeringsløsninger, ny Nøtterøyforbindelse (del-
alternativ Ringvei syd) trafikkløsning Teie og 
trafikkløsning Presterød. 

 
Systemalternativ IV 

Beskrivelse av kollektivløsninger og sentrumstiltak, 
samt trafikkløsninger for Teie og for Presterød er 
gitt i egne avsnitt. (jfr. 5.1.1, 5.1.6 og 5.1.7). For ny 
Nøtterøyforbindelse (delalternativ Ringvei syd) er 
følgende hovedelementer vurdert: 

• Kryssing av kanalen i bru eller tunnel parallelt 
med dagens Kanalbru.  

• Mammutkrysset i plan eller planskilt. 
• Utvidelse av Ringvei syd fra to til fire felt på 

strekningen fra Mammutkrysset til Kilen. 
• Utvidelse av rv. 312 Semslinna fra 2 til 4 felt 

mellom Kjellekrysset og Jarlsberg travbane. 
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• Forbindelse mellom Ringveg syd og Slagenveien 
via Svelvikgaten. 

Kanalkryssingen kan enten skje på bru eller i tunnel. 
Etter å ha krysset kanalen forutsetter dette 
systemalternativet en utvidelse av eksisterende 
Ringvei fra to til fire kjørefelt fram til krysset på 
Kilen. I forbindelse med utbyggingen av ny Ringvei 
nord er det forutsatt at kryssområdet på Kilen er 
bygget om slik at det er etablert rundkjøringer i 
eksisterende kryss ved Kilden Kino, ved nytt kryss 
med Ringvei nord/ rv 311 og ved avkjøring til 
Halfdan Wilhelmsens allè. Denne løsningen kan 
senere bli endret for å kunne tilpasses det endelige 
valget av systemalternativ og Presterødløsning. 

Kostnadene for ny Nøtterøyforbindelse fra Teie 
veidele, Kanalkryssing, Ringvei syd samt 
tilpassinger til Ringvei nord og utvidelse fra 2 felt til 
fire felt på riksveg 312 Semslinna fram til Jarlsberg 
travbane, varierer mellom 0,5 – 1,0 milliarder kroner 
avhengig av om det velges å krysse kanalen i bru 
eller tunnel. Kostnadene er eksklusiv kollektiv- og 
sentrumsløsningene og eksklusive kostnadene for 
løsningene på Teie og Presterød.  

5.1.6 Trafikkløsning for Teie 

Hensikten med å utrede konsekvenser for 
trafikkløsning for lokalsenteret Teie er både å styrke 
lokalsenteret kvalitetsmessig og å bedre fremkom-
meligheten for gjennomgangstrafikken som i dag må 
kjøre over torget. Utredningen klargjør hvilke 
kombinasjoner som kan løse trafikkproblemene på 
Teie og hvordan en trafikkløsning på Teie best lar 
seg kombinere med ny Nøtterøyforbindelse. 

Det er vurdert 3 hovedprinsipp for å føre trafikk fra 
syd, gjennom eller utenom Teie torv og mot nord 
eller vest. Disse prinsippene er: 

• Hovedprinsipp A - Teie torv 
• Hovedprinsipp B - Teglverksveien 
• Hovedprinsipp C - Teie syd 
 

Hovedprinsipp A – Teie torv 

Trafikken ledes fortsatt på Rv 309 gjennom Teie 
torv, enten som dagløsning eller ved at rv 309 legges 
i en ca. 500 m lang betongtunnel under Teie torv. 

I alternativet med tunnel stenges Teie torv for ut- og 
innkjøring ved Teie veidele for all trafikk unntatt 
gang-sykkeltrafikk. Dette skyldes at det ikke er plass 
til avkjøringsramper i tillegg til gang-sykkelveg ved 
siden av tunnelen i området ved Teie veidele. 

Atkomst til Teie torv for buss og lokaltrafikk vil skje 
via krysset på Teiehøyden. 

 
Prinsippløsningene på Teie 

Hovedprinsipp B – Teglverksveien 

Trafikken fra rv 309 ledes over i Kirkeveien (rv 308) 
via Teglverksveien, enten i dagløsning eller ved at 
det bygges en ca. 500 m lang tunnel under 
Teglverksveien.  

I disse alternativene stenges Teie torv for ut- og 
innkjøring fra Teie veidele for all trafikk unntatt 
buss og gang-sykkeltrafikk. Dette gjøres for å hindre 
gjennomkjøring over torvet. Atkomst til Teie torv 
for buss og lokaltrafikk vil skje via krysset på 
Teiehøyden. 

 
Tunnelmunning ved Eika. Løsningen er aktuell ved 2 felts tunnel 
i Teglverksveien og tunnel under Teie torv.  
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Hovedprinsipp C – Teie syd 

Trafikken fra Smidsrødveien (rv 309) ledes over i 
Kirkeveien (rv 308) via en tverrforbindelse syd for 
Teie. Tverrforbindelsen er utredet i en nordre og en 
søndre variant. 

Nordre tverrforbindelse starter i Bekkeveien og føres 
ut på jordet like før Grindløkken skole, før den 
kobles til Kirkeveien ved Frogner gård på Kolberg. 

Søndre tverrforbindelse går i tunnel gjennom 
Smidsrødhøyden før den ligger som dagløsning over 
jordet og opp til Frogner gård, hvor den kobles til 
Kirkeveien ved Kolberg.  

Alternativ C inkluderer også vurdering av tiltak på 
Kirkeveien på strekningen mellom Teie veidele og 
Kolberg. Alternativene som er vurdert er kort (ca. 
200 meter) eller lang (ca. 600 meter) 4-felts tunnel, 
samt et alternativ med utvidelse av Kirkeveien til 4 
felt i dagløsning. 

I disse alternativene stenges Teie torv for ut- og 
innkjøring fra Teie veidele for all trafikk unntatt 
buss og gang-sykkeltrafikk. Dette gjøres for å hindre 
gjennomkjøring over torvet. 

 

 
Tunnelportal ved Kolberg. Innkjøring i 4 felts, lang miljøtunnel i 
Kirkeveien fra tverrforbindelsen syd for Teie 

Det legges til rette for busstrafikk i alle løsningene. 
Det er ønskelig at bussen kan trafikkere Teie slik 
som i dag med buss i Kirkeveien og i 
Smidsrødveien. Det er viktig at Teie torv fortsatt kan 
betjenes med buss. 

Gang-sykkelvegtrafikk ivaretas i alle løsninger. Det 
er behov for å supplere gang-/sykkelvegsystemet inn 
mot Tønsberg spesielt langs Smidsrødveien.. 
Kryssingspunktene på Kirkeveien ved Teiehøyden, 
Smidsrødveien ved Teie torv, Teglverksveien og 
Øgårdsveien anses som spesielt viktige å trygge. 

Kostnadene for løsningene på Teie varierer fra 70 til 
570 millioner kroner avhengig av hvilken løsning 
som velges. 

5.1.7 Trafikkløsning for Presterød 

Det foreligger fire hovedprinsipp for løsninger på 
forbindelsen øst-vest mellom Kilen og Presterød. I 
hvert av prinsippene vurderes også hvordan 
kryssingen mellom Ringveien og Presterødbakken/ 
Valløveien kan skje. Krysset kan enten utformes 
som kryss i plan eller planskilt ved at Ringveien 
løftes over Presterødbakken/Valløveien 

• Hovedprinsipp A - Nordre tunnel under 
Presterødåsen 

• Hovedprinsipp B - Søndre tunnel under 
Presterødåsen 

• Hovedprinsipp C - Utvidelse av eksisterende 
Presterødbakke eller miljøtunnel. 

• Hovedprinsipp D - Ny veg syd for 
Presterødbakken 

 

 
Hovedprinsipp for løsninger på Presterød 

Hovedprinsipp A-Nordre tunnel under 
Presterødåsen 

All biltrafikk fra Presterødkrysset føres gjennom en 
900 m lang tunnel under Presterødåsen. Tunnelen 
har to løp med to felt i hvert løp. Langs Vellebekken 
bygges Ringvei nord som firefelts veg fram til nytt 
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kryss ved Industrigata.. All trafikk fra Slagen i øst 
må kjøre gjennom Presterødtunnelen fram til krysset 
med Ringveg nord og videre sørover til en 
rundkjøring ved Industrigata. Herfra kan trafikken 
fordele seg hhv. langs Ringveien eller Industrigata 
og Slagenveien til sentrum. Halvdan Wilhelmsens 
allè og Presterødbakken/Valløveien vil, på 
strekningen fra Olsrødkrysset til Heimdalskrysset, 
bli stengt for gjennomkjøring og reserveres for 
kollektivtrafikk og gang-sykkelveg trafikk, men med 
mulighet for atkomst til næringsarealene langs 
Halvdan Wilhelmsens allé og Valløveien. 

Hovedprinsipp B - Søndre tunnel under 
Presterødåsen 

All biltrafikk fra Presterødkrysset føres gjennom en 
650 m lang tunnel under Presterødåsen. Tunnelen 
har to løp med to felt i hvert løp. Langs Vellebekken 
bygges Ringvei nord som firefelts veg fram til nytt 
kryss ved Industrigata. All trafikk fra Slagen i øst 
må kjøre gjennom Presterødtunnelen fram til krysset 
med Ringvei nord. Herfra kan trafikken fordele seg 
henholdsvis langs Ringveien eller langs Industrigata 
og Slagenveien inn til sentrum. Halvdan 
Wilhelmsens allè og Presterødbakken/Valløveien 
vil, på strekningen fra Olsrødkrysset til 
Heimdalskrysset, bli stengt for gjennomkjøring og 
reserveres for kollektivtrafikk og gang-sykkelveg 
trafikk, men med mulighet for atkomst til 
næringsarealene langs Halvdan Wilhelmsens allé og 
Valløveien. 

 
Søndre tunnel gjennom Presterødåsen. Presterødbakken 
reserveres for kollektivtrafikk og kjøring til eiendommene. Gang-
/sykkelvegbru over Ringvei syd. 

Hovedprinsipp C - Utvidelse av eksisterende 
Presterødbakke til 4 felt og kollektivfelt i hver 
retning 

Presterødbakken utvides fra to til fire felt pluss 
kollektivfelt i begge retninger – totalt 6 felt. 
Valløveien vil, på strekningen fra Solkilen til 
Heimdalkrysset, bli stengt for gjennomkjøring og 
reserveres for kollektivtrafikk og gang-/ 
sykkeltrafikk, men med mulighet for atkomst til 
næringsarealene langs Halvdan Willhelmsens allé og 

Valløveien. Langs Vellebekken bygges Ringvei nord 
som firefelts veg fram til nytt kryss med 
Industrigata. Sentrumsrettet trafikk må kjøre om 
Solkilen via Industrigata og fram til Slagenveien og 
Heimdalskrysset.  

 
Utvidelse av Presterødbakken til 4 felt og kollektivfelt i hver 
retning (totalt 6 felt). Gang-/sykkelvegbru over Solkilen og 
Ringvei syd. 

Hovedprinsipp C – Variant med betongtunnel 
under eksisterende Presterødbakke 

Betongtunnelen (500m) har fire kjørefelt og vil 
betjene all trafikk untatt kollektivtrafikk og gang-
/sykkeltrafikk. Denne trafikken vil gå i egne trasèer 
oppe på tunneltaket. Langs Vellebekken bygges 
Ringvei nord som firefelts veg fram til nytt kryss 
ved Industrigata. Sentrumsrettet trafikk må kjøre om 
Solkilen via Industrigata og fram til Slagenveien og 
Heimdalkrysset. Halvdan Wilhelmsens allè og 
Valløveien vil, på strekningen fra Solkilen til 
Heimdalskrysset, bli stengt for gjennomkjøring og 
reserveres for kollektivtrafikk og gang-sykkelveg 
trafikk, men med mulighet for atkomst til 
næringsarealene langs Halvdan Wilhelmsens allé og 
Valløveien. 

 
Tunnel under Presterødbakken. Vestre tunnelportal ved 
Tolvkanten på Kilen. 
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Hovedprinsipp D – Ny veg syd for 
Presterødbakken 

Det bygges en ny fire felts veg syd for bebyggelsen 
langs Presterødbakken. Langs Vellebekken bygges 
Ringvei nord som firefelts veg fram til nytt kryss 
med Industrigata. Sentrumsrettet biltrafikk må kjøre 
om Solkilen via Industrigata og fram til Slagenveien 
og Heimdalkrysset. Halvdan Wilhelmsens allè og 
Presterødbakken/Valløveien vil, på strekningen fra 
Olsrødkrysset til Heimdalskrysset, bli stengt for 
gjennomkjøring og reserveres for kollektivtrafikk og 
gang-sykkelveg trafikk, men med mulighet for 
atkomst til næringsarealene langs Halvdan 
Wilhelmsens allé og Valløveien. 

Det legges til rette for busstrafikk i alle løsningene 
for Presterød/Kilen. Det er svært viktig at 
kollektivtrafikken unngår å stå i kø og det er derfor 
lagt stor vekt på å finne plass til egne kollektivfelt i 
alle alternativene. Kollektivtrafikken prioriteres 
enten med lyssignaler eller planskilt kryssing 
mellom Presterødbakken/Valløveien og Ringveien.  

Det er også viktig å prioritere gang-/sykkeltrafikken 
på Kilen/Presterød. Retningen øst – vest er viktig, 
med mye trafikk av transportsyklister til/fra sentrum. 
Både på toppen og i bunnen av Presterødbakken 
fordeles g/s-trafikken med en stor strøm sydover mot 
Husvik og Råel. G/s-trafikken føres i paralell trasè 
med kollektiv-trafikken, med gode tilknytninger til 
eksisterende gang-/sykkel-trasèer fra nord og syd. 
Det foreslås å bygge gangbru over Ringveien. 
Kryssingspunktene på tvers av Halvdan 
Wilhelmsens allè,/Valløveien ved Heimdalskrysset 
og Presterødkrysset skal også gi gode forhold for 
fotgjengere og syklister. 

Kostnadene for løsningene på Presterød varierer 
mellom 270 og 570 millioner kroner avhengig av 
hvilken løsning som velges. Velges system-
alternativet IV, med utvidelse av Ringvei syd, vil 
kostnadene på Presterød øke med ca. 100 millioner 
kroner i forhold til de kostnadene som er oppgitt. 
Det skyldes at med en firefelts Ringveg syd vil det 
høyst sannsynlig være behov for å la Ringveg syd gå 
i bru over Halvdan Wilhelmsens allé/Valløveien. 

5.1.8 Utvelgelse av helhetlige alternativer som 
presenteres i konsekvensutredningens 
hovedrapport 

Utredningsprogrammet tar utgangspunkt i at det skal 
utredes 4 ulike systemalternativer. Et system-
alternativ består av en løsning for kollektivtrafikken 
og sentrumsområdet, en ny Nøtterøyforbindelse, en 

vegløsning for Teie og en vegløsning for Presterød-
området. Det er vurdert 3 ulike kollektivløsninger 
som skal gi 8 %, 12 % og 16 % kollektivandel, 54 
ulike varianter av Nøtterøyforbindelser, 13 ulike 
varianter av trafikkløsninger for Teie og 16 ulike 
varianter av trafikkløsninger for Presterød.  

Kollektiv- og sentrumsløsningene og de 83 ulike 
vegløsningene vurderes hver for seg i alle deltema-
rapportene. I deltema-, hovedtemarapportene og 
konsekvensutredningsrapporten vurderes i tillegg 
systemalternativer som er satt sammen av: 

• Kollektiv og sentrumstiltak inklusive parkering 
som skal gi 8 % kollektivandel. Kollektiv og 
sentrumstiltakene er de samme i alle 
systemalternativene. 

• Ny Nøtterøyforbindelse 
• Trafikkløsning på Teie 
• Trafikkløsning på Presterød  
 

Nøtterøyforbindelsen, Teie- og Presterødløsningene 
kan settes sammen på 4807 forskjellige måter og 
kombineres med kollektiv- og sentrumsløsningene 
til systemalternativer. Av disse kombinasjons-
mulighetene er det valgt ut 18 systemalternativer. De 
18 helhetlige s 

systemalternativene er valgt ut av Statens vegvesen i 
samråd med de berørte kommunene og de mest 
sentrale statlige og regionale fagetatene. Løsningene 
er valgt ut med tanke på at de skal representere et 
bredt spekter av alternativer for ny Nøtterøy-
forbindelse.  

Løsningene for Teie og Presterød varierer i mindre 
grad i systemalternativene. I tillegg til de 18 
systemalternativene er det derfor vurdert 5 ulike 
Teieløsninger og 5 ulike Presterødløsninger. Disse 
presenteres sammen med de 18 systemalternativene i 
deltema-, hovedtemarapprotene og i konsekvens-
utredningsrapporten.  

Konsekvensvurderingen i deltemarapportene av de 3 
ulike kollektiv- og sentrumstiltakene og de 83 
hovedvegvarianter gir grunnlaget for å sammenstille 
konsekvensene av andre systemalternativer med 
andre kombinasjoner av delløsninger enn de 18 som 
nå presenteres. Valg av helhetlige systemalternativ 
er derfor ikke avgrenset til de 18 systemalternativene 
som presenteres i deltema-, hovedtemarapportene og 
konsekvensutredningen. De 3 ulike kollektiv- og 
sentrumsalternativene er: vurdert med 8 %, 12 % og 
16 % kollektivandel. Kollektiv og sentrums-
alternativene har samme fysiske løsning for buss-
traseér, sentrumsterminal og holdeplasser.  
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De 83 hovedvegvariantene fordeler seg med: 

Systemalternativ I: 15 hovedvegvarianter. 

Systemalternativ II: 3 hovedvegvarianter. 

SystemalternativIII: 33 hovedvegvarianter. 

Systemalternativ IV: 3 hovedvegvarianter. 

Teie: 13 hovedvegvarianter 

Presterød: 16 hovedvegvarianter 

 

 
Oversikt over de 83 hovedvegvariantene som er utredet i deltemarapportene
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5.2 Kollektiv- og sentrumstiltak 

Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av 
kollektivtransportens status og potensial i 
Tønsbergområdet, og munne ut i anbefalte forslag til 
utforming og dimensjonering av kollektivtilbudet. 
Utredningsprogrammet definerer utgangspunktet for 
vurderingene som skal gjøres: 

Utredningen skal vise hvilken kollektivløsning 
(i meldingen beskrevet som ”kollektivfelt ved 
flaskehalser”, flatedekning i sentrum” og 
”bussmetro”) som er best egnet til å oppnå 
den økning i kollektivandelen som strategien 
krever. Utredningen skal ta utgangspunkt i 
8%, 12% og 16% som skjønnsmessig 
alternative ambisjonsnivåer for kollektiv-
andeler. Utredningen skal vise i hvilken grad 
endringene i vegsystemet som helhet bygger 
oppunder en satsing på kollektivtrafikken. I 
hvilken grad satsing på kollektivtrafikk og 
andre tiltak er et alternativ eller supplement 
til hovedvegutbyggingen skal vurderes. 

I tillegg er andre tiltak som vil påvirke 
reisemiddelvalget i en mer miljøvennlig retning 
vurdert. 

Transportøkonomisk institutt har bistått Statens 
vegvesen Region sør i arbeidet med utarbeidelsen av 
kollektivalternativene i konsekvensutredningen. I 
dette arbeidet inngikk også å belyse syklistenes og 
fotgjengernes situasjon. For mer utfyllende 
informasjon om kollektivtransportens status og 
potensiale vises det til TØI-rapport 698/2004. 

5.2.1 Datagrunnlag og analyser 

I forbindelse med kollektivutredningen er det 
gjennomført tre undersøkelser for å kartlegge 
reisemønster, reisemiddelvalg, ønsker om 
forbedringer av tilbudet, konkurranseflater m.m.: 

• Reisevaneundersøkelsen for Vestfold, våren 
2001.  

• Busspassasjerundersøkelse blant 859 passasjerer 
gjennomført i juni 2003 som dokumenterer 
reisemønsteret til brukerne.  

• En samvalgsundersøkelse ble gjennomført i mai 
og juni 2003 blant 1105 personer for å kartlegge 
busspassasjerenes, bilistenes og syklistenes 
preferanser og verdsettinger av ulike 
kvalitetsaspekter knyttet til transportsystemet. 

 

Forslagene til kollektivtilbudets utforming og 
dimensjonering bygger dermed på et svært 
omfattende datagrunnlag om dagens situasjon, basert 
på inngående analyser av:  

• Reisevanedata 
• Befolkningstall 
• Beskrivelse av eksisterende kollektivtilbud 
• Passasjer- og billettstatistikk 
• Trafikktellinger for buss og bil 
• Reisetidsmålinger 
• Identifikasjon av problem- og 

forsinkelsespunkter 
• Dokumentasjon av parkeringstilbudet 
• Undersøkelse om ulike trafikantgruppers 

preferanser 
• Registrering av bilistenes og busspassasjerenes 

reisemønster.  
 

I tillegg kommer bruk av norske og internasjonale 
data som danner et sammenlikningsgrunnlag som 
situasjonen i Tønsberg kan vurderes opp mot. 

UITP-modellen 

For å vurdere forventede effekter av ulike tiltak og 
virkemidler, er en regresjonsmodell kalt UITP-
modellen benyttet.  

UITP-modellen baserer seg på et omfattende 
registreringsarbeid av demografiske og økonomiske 
forhold, vegnett, parkeringsforhold, kollektivtilbud, 
forurensning, ulykker osv i 84 byområder. 
Databasen er siden benyttet i flere studier, bl.a. for å 
analysere forhold som har betydning for transport-
volum og reisemiddelvalg, og for å sammenligne 
standard og rammebetingelser for kollektivtilbudet i 
ulike byer. TØI har bearbeidet modellen for norske 
forhold. TØI’s modell tar utgangspunkt i data fra 47 
byområder, hvorav 5 er norske. Beregninger basert 
på UITP-modellen viser at bruken av kollektiv-
transport vil kunne øke når: 

• Fremkommeligheten for kollektivtransporten 
bedres 

• Frekvens og kapasitet for kollektivtilbudet øker  
• Tilgjengeligheten til kollektivtilbudet øker 
• Standarden på kollektivtilbudet forbedres 
• Kollektivtakstene reduseres 
• Kostnadene ved bruk av bil øker 
• Bilholdet reduseres 
• Vegkapasiteten reduseres 
• Parkeringskapasiteten reduseres 
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Samvalgsundersøkelsen som er gjennomført viser 
trafikantenes avveining mellom ulike kvalitets-
faktorer ved tilbudet. Forsinkelser og bytte av buss 
underveis er de faktorene som busspassasjerene ser 
på som de største ulempene. Betalingsviljen er 
relativt høy for å unngå dette. Det er også 
betalingsvillighet for å redusere reisetiden på bussen, 
for å øke antallet avganger og for å få kortere vei til 
holdeplassen, men nivået for disse faktorene er noe 
lavere i Tønsberg enn det som er funnet i andre byer. 

Alle disse kvalitetsfaktorene har betydning for den 
samlede reisetiden. Fra tidligere undersøkelser vet vi 
at faktorer som informasjon, komfort, sikkerhet og 
pris også har betydning for valg av kollektive 
transportmidler. 

Når forsinkelser og bytte kommer ut som så viktige 
faktorer, tyder dette på at fremkommelighetstiltak og 
opprettelse av flere pendelruter kan være særlig 
viktig for å redusere den samlede reisetiden. Da vil 
busstilbudet også oppleves som mer oversiktelig og 
forutsigbart.  

 
Det å unngå bytte av buss underveis er viktig for hvor fornøyde 
de reisende er med tilbudet.  

Økt frekvensen virker også inn på den samlede 
reisetiden fordi flere da vil kunne velge avganger 
som passer bedre i forhold til den enkeltes 
tidsskjema og gjøremål. 

Det er særlig bytte av buss som innebærer ventetid, 
passasjerene ønsker å unngå. Ventetid oppfattes som 
enda mer negativt av dem som reiser sjeldent enn de 
daglige brukerne. Et ruteopplegg med færre og 
mindre tidkrevende bytter vil dermed kunne få de 
som reiser sjelden med buss til å bruke den oftere. 

For bilistene er forhold knyttet til parkering viktigere 
enn reisetiden. Det er først når man må gå mer enn 5 
minutter fra parkeringsplassen til bestemmelses-
stedet at gangtiden har betydning. Å innføre 
parkeringsavgift på reserverte gratisplasser ved 

arbeidsplassene kan være et effektivt tiltak for å 
redusere bruken av bil. 

5.2.2 Virkninger 

Av de som bor i Tønsbergområdet må 10 % kunne 
sies å ha gangavstand. Dette utgjør over 600 
personer. Ytterligere 23 %, eller nærmere 1500 
personer, har bekvem sykkelavstand (2 - 4,9 km). 
Dermed har en tredjedel av de som vanligvis bruker 
bil til jobb, og som har fri parkering, en reiseavstand 
som tilsier at de vil kunne gå eller sykle når ikke 
spesielle forhold tilsier noe annet. 

26 % av de som bor i Tønsbergområdet, som 
vanligvis bruker bil til jobb, og som har fri 
parkering, har en reiseavstand på mellom 5 og 11 
km. I denne gruppen, som utgjør ca. 1500 personer, 
bør det være et potensial for økt bruk av buss. 

For gruppen som bor utenfor Tønsbergområdet (ca. 
2700 personer) er behovet for bruk av bil større. 
Gruppen som kan sykle eller gå faller bort og det 
varierer i større grad hvor godt tilrettelagt 
kollektivtransporttilbud som finnes. Mye av 
innpendlingen skjer fra Horten, Stokke og 
Sandefjord. Både tog og buss kan være alternativt 
transportmiddel for deler av denne gruppen slik at 
også blant disse er det et potensial for redusert bruk 
av bil.  

Tønsberg sentrum har i dag 5 – 6000 reserverte 
arbeidsparkeringsplasser. Dette tilsvarer det de har i 
Bergen sentrum. En inndragning av 2000 reserverte 
parkeringsplasser, og innføring av en dagsavgift på 
kr 30,- for de resterende plassene, vil kunne 
motivere en betydelig andel arbeidsreisende til velge 
alternative transportmåter. Tiltaket forutsetter 
innføring av boligsoneparkering i sentrumsranden 
for å unngå at folk parkerer der i stedet. Som en 
forutsetning ligger også en forbedring av 
busstilbudet og økt sykkeltilrettelegging. 

”Parker- og reis” er et system som legger opp til at 
bilistene får et tilbud om å parkere bilen på etablerte 
plasser utenfor sentrum, og reise kollektivt videre til 
sentrum. En del europeiske byer har innført dette i 
sammenheng med en restriktiv parkeringspolitikk 
for selve sentrumsområdet. Formålet er å regulere 
trafikknivået i sentrum. Selv med høyere frekvens på 
busstilbud, lave priser og bedre fremkommelighet 
for bussen, ser det ut til å innebære større ulemper 
(kostnader) knyttet til å parkere bilen og omstige til 
buss framfor å reise med bil helt inn til sentrum. 
Selv etter innføring av bompenger, vil kostnadene 
ved å benytte ”parker og reis” tilbudet bli høyere for 
den enkelte bilist enn å bruke bil helt fram. Først når 
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det innføres parkeringsavgift ved arbeidsplassene, 
ser det ut til at gevinsten ved å sette fra seg bilen ved 
parker og reisanlegget slår ut positivt. 

”Parker og reis” i form av etablering av flere små 
parkeringsplasser langs de definerte stamrutene for 
buss anses likevel som et aktuelt alternativ. Disse vil 
fungere best dersom avstanden til sentrum er såpass 
lang at bilistene føler det er bryet verdt å bytte. Som 
et supplement til busstilbudet kan det også være 
aktuelt å vurdere utplassering av sykler i tilknytning 
til mindre anlegg nærmere sentrum (”parker og 
sykle”). Slike tilbud vil også fungere best når det er 
knyttet opp mot begrenset mulighet for parkering i 
sentrum, samt høye parkeringsavgifter. 

5.2.3 Ett konkret eksempel på reduksjon av 
trafikk på Kanalbrua  

Personbiltrafikken over Kanalbrua i rushtid kan godt 
og vel halveres dersom man bygger en ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy, får økt kollektiv-
andelen i rushtid fra 10 % til 20 % og vel dobbelt så 
mange går eller sykler forbi flaskehalsen. Å tilpasse 
bruken av bil etter hva som er behovet for den 
enkelte reise er en annen måte å tilnærme seg det 
samme resultatet på. 

For å belyse effekten av hva en helhetlig løsning av 
transportsystemet kan bety, har vi gjort et 
tankeeksperiment for fremtidig situasjonen over 
Kanalbrua.  

Det mest effektive virkemidlet for å redusere 
gjennomgangstrafikken over Kanalbrua og gjennom 
Tønsberg sentrum, er å etablere en ny fastlands-
forbindelse mellom nordre del av Nøtterøy over mot 
området vest for bykjernen. En slik forbindelse vil 
kunne redusere biltrafikken over Kanalbrua med opp 
mot 30 %.  

Vi forutsetter videre at Tønsberg bør kunne oppnå 
en kollektivandel for sentrumsrettede rushtidsreiser 
på 20 %, det vil si en fordobling i forhold til i dag. 
Dette er en kollektivandel på linje med den vi finner 
i litt større norske byer, blant annet i Drammen og 
Kristiansand, og bør også være realistisk for 
Tønsberg. Vi vil da kunne redusere personbil-
trafikken over Kanalbrua med ytterligere 16 % i 
rushet, da trafikkbelastningen i flaskehalsene er 
størst.  

Dersom i tillegg flere av de korteste reisene 
overføres til gange eller sykkel, slik at i overkant av 
dobbelt så mange reiser til sentrum på denne måten, 
kunne personbiltrafikken over Kanalbrua reduseres 
med ytterligere 13%. I regneeksempelet innebærer 

det at alle reiser under 3 km foregår med sykkel eller 
til fots. I virkeligheten vil den økte andelen fordele 
seg på reiser mellom 1 km og 10 km. 

Dette betyr at summen av effektene av en ny 
fastlandsforbindelse for Nøtterøy, samt en dobling 
av kollektiv-, gange- og sykkelandelen, er at person-
biltrafikken over Kanalbrua i rushtid vil kunne godt 
og vel halveres. Halvparten av denne reduksjonen 
skyldes omkjøring utenom sentrum. 

En annen måte å redusere biltrafikken på kan være at 
alle som i dag bruker bil til og fra sentrum i rush 
setter igjen bilen 1-2 dager i uka. Disse dagene 
sykler eller går man, tar bussen eller samkjører med 
andre. På Kanalbrua vil dette eksempelvis kunne 
medføre en reduksjon av biltrafikken i rush med 15-
20%. Sammen med en ny fastlandsforbindelse vil 
også dette tenkte scenariet gi en vesentlig reduksjon 
i biltrafikken. 

5.2.4 Utforming og dimensjonering av nytt 
kollektivtilbud 

De nye hovedvegløsningene gir grunnlag for 
omprioritering av gatebruken i sentrum. Vegvesenet 
anbefaler et bussmetroalternativ med kollektivfelt 
ved flaskehalser og en prioritert busstrasé gjennom 
sentrum som treffer viktige målpunkter bedre enn i 
dag. En bussmetro vil kjennetegnes med sikker og 
god fremkommelighet, lett gjenkjennbarhet og 
synlighet av holdeplasser og busser, høy estetisk og 
fysisk standard, høy frekvens m.m. 

I utredningsprogrammet for konsekvensutredningen 
er det beskrevet tre ulike utforminger av fysiske 
kollektivtrasé, som samtidig anslår tre ulike 
ambisjonsnivåer: 

• Kollektivfelt ved flaskehalser  

• Flatedekning i sentrum 

• Bussmetro 

Dette er basert på de løsningene som kom frem i den 
strategiske transportutredningen som ble politisk 
behandlet i forkant av meldingen og 
utredningsprogrammet.  

Kollektivfelt ved flaskehalser går ut på at det bygges 
kollektivfelt på innfartsårene inn mot sentrum på de 
strekningene som fortsatt vil kunne få 
fremkommelighetsproblemer i fremtiden. Dette kan 
gjennomføres alene, eller sammen med prioriterings-
tiltakene i sentrum. 

En bedre flatedekning i sentrum kan man få ved å ta 
i bruk flere sentrumsgater til buss. I den strategiske 
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utredningen var tanken å enveiskjøre Stoltenbergs 
gate og Nedre Langgate, slik at bussene kunne kjøre 
på egne felt rundt sentrumskjernen. Ved nærmere 
analyser ser vi at det er problematisk å få til en bedre 
flatedekning med et slikt alternativ, fordi en rundrute 
i sentrum ville bli for tidkrevende og 
uhensiktsmessig både for kollektivtrafikantene og 
driftselskapet. Bussene vil derfor måtte kjøre 
Stoltenbergs gate til sentrum og Nedre Langgate ut 
av sentrum. I tillegg til å skape et mer uoversiktlig 
busstilbud, gir denne løsningen heller ikke bedre 
flatedekning i praksis.  

 
Nye traseer og holdeplasser i sentrum vil gi bedre tilgjengelighet 
til de nedre byområdene enn i dag.  

Bussmetro alternativet gikk ut på å kombinere 
kollektivfelt ved flaskehalser med en prioritert trasé 
for bussene gjennom sentrum. En prioritert trasé for 
bussene også gjennom sentrum sikrer bussene god 
fremkommelighet og regularitet, og er blant annet 
avgjørende for å innføre flere pendelruter. I den 
strategiske utredningen vurderte vi Vestfoldgata som 
en alternativ bussgate. Et argument var at denne 
løsningen ikke vil gå på bekostning av bilenes 
kapasitet gjennom sentrum, og dermed kan vurderes 
uavhengig av hvilke tiltak man ønsker for 
biltrafikken. En stor ulempe med dette alternativet er 
at busstraseen blir mer perifer i forhold til 

målpunktene i sentrum, og blir mindre synlig i 
bybildet. 

Etter en helhetlig analyse av fysiske tiltak og 
driftstiltak, er vår anbefaling et bussmetroalternativ 
med en trasé som treffer viktige målpunkter i 
sentrum bedre enn i dag. Bakgrunnen for dette er at 
de nye hovedvegløsningene muliggjør en 
omprioritering av gatebruken i sentrum. I tillegg 
foreslås kollektivfelt ved flaskehalser. Med disse 
tiltakene, mener vi den foreslåtte kollektivløsningen 
tilfredsstiller ambisjonene i alle de tre utrednings-
alternativene. Det er derfor valgt å satse på én 
kollektivløsning som er lik i alle systemalternativene 
I, II, III og IV.  I tillegg er kollektivfelt ved flaske-
halser inkludert i planene for de ulike hovedveg-
løsningene. 

Et viktig mål med bussmetroen er å gi 
kollektivtilbudet en vesentlig kvalitetsheving slik at 
det får flere av de egenskapene som kjennetegner et 
skinnegående kollektivtilbud, selv om det her er 
snakk om buss. Det vil si prioritering i lyskryss, flere 
kollektivfelt, egne traseer/kollektivgater i sentrum, 
opprusting av holdeplasser og god orienterbarhet. 
Økt komfort og en vognpark som er tilpasset 
kravene som må stilles til busser i bytrafikk, er også 
vesentlige elementer. Både bussene og holde-
plassene skal tilfredsstille kravene til universell 
utforming (tilpasset funksjonshemmede), og 
oppleves som trygge og attraktive. 

Busstraséene i sentrum er lagt om i forhold til i dag. 
Endringene er:  

• Nedre Langgate, Kjelleveien, Møllegata og 
Halfdan Wilhelmsens allé tas i bruk som 
busstraséer.  

• Stoltenberggate, Farmannsveien og Slagenveien 
blir ikke lenger traséer for buss. 

 

Bakgrunnen for å foreslå en omlegging av rutene i 
sentrum er ønsket om å treffe målpunktene for 
passasjerenes reiser bedre. I dag har mange en 
urimelig lang gangavstand fra bussholdeplassen til 
reisemålet, i gjennomsnitt 7 minutter. Dette gjelder 
særlig de som skal til sykehuset eller den søndre 
delen av sentrum.  

Bussmetroen vil gi et svært godt kollektivtilbud til 
det nye byutviklingsområdet på Kaldnes. Den nye 
gangbrua som etableres i forbindelse med 
utbyggingen, vil treffe godt på holdeplassene i 
Nedre Langgate.  
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Alle ruter unntatt ruter til Eik og Horten skal gå 
forbi sykehuset. Noen av disse vil terminere på 
Kilen. Det nye ruteopplegget baseres på følgende: 

• Alle busser til/fra Vest går Kjelleveien/Nedre 
Langgate og Møllegaten.  

• Alle busser til/fra Sør går i Nedre Langgate og 
Møllegaten. 

• Alle busser til/fra Øst skal gå H. Wilhelmsens 
allé forbi sykehuset. 

• Busser fra Eik følger den gamle traseen over 
Stenmalen 

 

 
Forslag til nytt ruteopplegg for busstrafikken 

For at traséene skal fungere tilfredsstillende for buss 
og gi god nok fremkommelighet, er det nødvendig å 
stenge to gater for gjennomgangstrafikk. Stenging-
ene foreslås i Nedre Langgate i området ved Brygga 
kino og i Halfdan Wilhelmsens allé ved hoved-
inngangen til sykehuset. Stengningene kan utformes 
ved hjelp av skilting, bruk av annet belegg i 
kjørebanen, innsnevringer og portaler, eller ved å 
sette opp fysiske bommer. Adkomst til virksom-
hetene på hver side av stengningspunktene vil 
fortsatt bli mulig, men bilene må kjøre ut samme vei 
som de kom. 

Den lave jernbaneundergangen i Halfdan Wilhel-
msens allé må bygges om slik at høyden blir 

tilfredsstillende for buss. Vi må fortsatt leve med 
ulempene som planovergangen i krysset 
Jernbanegata/H. Wilhelmsens allé innebærer. NSB 
har gitt signaler om at ”buttspor” på jernbane-
stasjonen kan være aktuelt å vurdere på sikt når det 
er etablert nytt dobbeltspor til Tønsberg. Inntil da må 
vi innse at trafikken tidvis vil bli hindret over dette 
punktet. For bussene vil dette likevel være til å leve 
med, fordi de vil ha prioritet helt fram til krysset. De 
vil derfor ikke bli hindret unødig av øvrig trafikk når 
bommene åpnes igjen.  

I sentrum vil mange av de lysregulerte kryssene 
bestå og noen nye vil komme til. De lysregulerte 
kryssene i busstraséene vil få prioritering for buss. I 
Mammutkrysset og kryss på Kilen er det i 
løsningene lagt inn en kombinasjon av egne bussfelt/ 
bussgater og prioritering i kryss.  

Det er lagt inn kollektivfelt eller egne bussgater der 
vi har vurdert at det er behov for dette på 
innfartsvegene inn mot sentrum. Dette gjelder: 

• Kirkeveien/Nøtterøyveien fra Teie og inn mot 
Kanalen 

• Presterødbakken/H. Wilhelmsens allé fra Olsrød 
og inn mot Heimdalkrysset  

• Kjelleveien i systemalternativene II og III fra nytt 
Kjellekryss til Slottsfjelltunnelen (se 
oversikttegning og noen prinsippskisser i dette 
heftet, ellers vises det til de øvrige 
tegningsheftene). 

 

For systemalternativene I og II er det i Nøtterøy-
veien fra Teie veidele og inn mot Kanalen lagt inn 
omgjøring av ett av kjørefeltene i hver retning til 
kollektivfelt. Sambruksfelt, dvs. tillatt for personbil 
med 2 personer eller fler, vil også bli vurdert som et 
alternativ til kollektivfelt på denne strekningen. 

Ved siden av at flere får kortere vei til holdeplassen 
ved at traséen flyttes til Nedre Langgate, vil bussen 
også bli mer synlig i sentrum. Utenfor sentrum er det 
særlig viktig å heve standarden på holdeplassene 

Leskur med sanntidsinformasjon må finnes på de 
mest benyttede holdeplassene. Sanntidsinformasjon 
er et GPS-styrt informasjonssystem (GPS – Global 
Positioning System – lokalisering ved hjelp av 
satelittnavigering), der tv-skjermer på holdeplassene 
viser rutetider og eventuelle forsinkelser for 
bussrutene. Kundene slipper derfor å stå på 
holdeplassen uten å ane når og om bussen kommer. 
Dette sanntidssystemet er utprøvd i Tromsø, 
Trondheim og Kristiansand, og responsen fra 
brukerne er meget god.  
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Forslag til holdeplasser ved Møllegaten/Farmannstorvet. 

 

Godt vedlikeholdte veger og holdeplasser bidrar 
også til økt komfort for passasjerene. Ettersom en 
del av rutene vil ende på Kilen og Teie, vil det være 
viktig å legge forholdene til rette for snuplass og 
endeholdeplass her.  

Rute- og driftsopplegg og frekvenser 

Det foreslås innført 5 pendelruter. I den grad ruter 
ikke er fullstendige pendler, kjøres det til Kilen, hhv 
Teie eller Borgheim.  

Forslaget innebærer at det i praksis opprettes en 
høyfrekvent bussmetro mellom Teie og Kilen via 
Nedre Langgate, jernbanen og sykehuset.  

De største tilbudsforbedringene utenfor bykjernen 
foreslås på Nøtterøy der trafikkgrunnlaget er størst. 
Her foreslås i gjennomsnitt en dobling av 
frekvensen. I gjennomsnitt for alle områder foreslås 
frekvensen økt med 34%.  

Både på Nøtterøy og Søndre Slagen legges rutene 
om slik at de skal bli mer oversiktlige. Alle ruter blir 
radielle ruter, slik at det ikke er noen ringruter eller 
sløyfer i traseene. Rutene får faste traséer uten 
varianter. 

Terminalplassering / holdeplasser 

Ny hovedholdeplass for buss er foreslått i 
Møllegaten ved Farmannstorget. Her vil alle lokale 
og regionale bussruter pendle forbi. Gangfor-
bindelsen til jernbanestasjonen må tilrettelegges 

spesielt. Videre etablerers holdeplasser i Nedre 
Langgate, Kjelleveien og Halfdan Wilhelmsens allé. 

De nye traseene og forslaget om utstrakt bruk av 
pendelruter, legger til rette for å satse på ny 
hovedholdeplass (”gateterminal”) på felles-
strekningen der alle bussrutene vil trafikkere. Vi 
foreslår å etablere en slik hovedholdeplass i 
Møllegaten ved Farmannstorget. Denne plasseringen 
gir en like god tilgjengelighet til Farmannsstredet og 
butikkstrøket for øvrig som dagens rutebilstasjon. 
Det vil bli godt tilrettelagt for omstigning mellom 
ulike bussruter. Omstigning til tog vil fortsatt være 
en utfordring. Med en del tilrettelegging vil både den 
visuelle og fysiske kontakten mellom buss og tog 
kunne bli akseptabel, og bedre enn i dag. Det er i 
dag 2 % av busspassasjerene som har behov for 
omstigning til tog. 

 
Forslag til toveis holdeplasser for buss i Nedre Langgate. 

I tillegg til holdeplassterminalen ved Farmanns-
torget, foreslås nye holdeplasser ved/i: 

• Mammutkrysset 
• Nedre Langgate 
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• Kjelleveien nær Statens Hus 
• Møllegaten 
• H Wilhelmsens alle: ved sykehuset og krysset 

mot Slagenveien 
 

 
Forslag til toveis holdeplasser for buss i Halfdan Wilhelmsens allé 
ved sykehuset. Dette vil gi god tilgjengelighet til sykehuset med 
kollektivtransport. 

Ny trase i sentrum og nytt ruteopplegg innebærer at 
de fleste bussene ikke behøver å kjøre innom 
rutebilstasjonen. Overgang mellom rutene kan skje 
på alle holdeplasser langs fellestraseen for bussene. 
En del regionale ruter og ekspressbusser vil fortsatt 
ha endeholdeplass og/eller regulering på rutebil-
stasjonen. Det foreslåtte opplegget vil redusere 
kapasitetskravene til rutebilstasjonen. Muligheten 
for samlokalisering av denne funksjonen på 
jernbanestasjonsområdet bør da kunne vurderes på 
sikt. Et nytt ruteopplegg krever tilpassing over tid og 
rutebilstasjonen anbefales derfor beholdt inntil 
videre. 

Scenarier for bruk av buss og effekter av 
foreslått tilbud  

Hovedvegutbyggingen samt forventet økning i 
biltettheten på minst 5 % i løpet av et tiår vil kunne 
redusere kollektivandelen fra dagens nivå på 4% ned 
mot  3%. Hvis ambisjonen er minst å fordoble 
dagens kollektivandel, må disse negative utviklings-
trekkene motvirkes, og til dels sterke tiltak må settes 
inn.  

Skal man oppnå en kollektivandel på 8 % eller mer 
må det også settes inn tiltak rettet mot biltrafikken. 
Bompenger eller veiprising, samt begrenset 
adgangen til gratis parkering på arbeidsplassene er 
de mest aktuelle tiltak. 

Kollektivandel på 8 % med bare positive tiltak 

For å oppnå en kollektivandel på 8 % kan man velge 
å bruke kun positive tiltak for kollektivtrafikken, 
bare restriktive tiltak mot biltrafikken, eller 
kombinasjon av begge. Bruken av disse virkemidler 

slår direkte ut på transportmiddelfordelingen for 
øvrig. Nedenfor er dette beskrevet som tre ulike 
scenarier: 

Det første scenariet for å oppnå 8 % kollektivandel 
inneholder bare positive tiltak rettet mot buss: 

Tiltak Beskrivelse 

Standard-
heving 

Standardheving slik at 15% av 
rutenettet får ”skinnestandard”. 
Oppnås gjennom egne traséer i 
sentrum, bedre synlighet, bedre 
komfort og sikkerhet, bedre 
standard på holdeplasser, 
informasjon osv. 

Fremkom-
melighet 

Delvis som en effekt av 
”skinnestandard” og gjennom 
priori-tering i lyskryss, bedres 
fremkom-meligheten for bussene 
slik at kjørehastigheten kan økes 
med 24%. Vel så realistisk er at 
bilenes fremkommelighet 
reduseres slik at bussens situasjon 
bedres relativt sett.  

Takst-
reduksjon 

Reduksjon av takstene med 12 % 

Frekvens-
økning 

5 0 % økning av frekvensen i 
gj.snitt på alle ruter 

 
Økningen i kollektivandel betyr her at antall bilreiser 
reduseres med 2,2 %, samtidig som gang- og 
sykkelreisene reduseres med 6,1 %. Det er ikke noe 
mål å øke kollektivandelen på bekostning av gang- 
og sykkelandelene. En reduksjon i gang- og sykkel-
reiser er en svært negativ effekt av dette scenariet.  

Kollektivandel på 8 % med bare negative tiltak 

Det andre scenariet for å oppnå 8% kollektivandel 
inneholder bare restriktive tiltak mot bil: 

Tiltak Beskrivelse 

Parkerings- 
restriksjoner i 
sentrum 

Halvparten av parkeringsplassene i 
sentrum inndras 

Økning av 
bilkostnader 

Bilkostnadene økes med 46 %. 
Eksempelvis vil veiprising med en 
gj.snittlig avgift på ca. kr.25,- pr. 
passering mot bykjernen gi en slik 
økning  
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Her betyr økningen i kollektivandel til 8 % at 
antallet bilreiser reduseres med 12,4 % og antallet 
gang- og sykkelreiser økes med 14,2 %. Her får vi 
en sterkere reduksjon av bilreisene og i tillegg en 
betydelig økning av gang- og sykkelreisene. 

8 % kollektivandel med både positive og 
negative tiltak 

Det tredje scenariet for å oppnå 8% kollektivandel 
inneholder både positive tiltak rettet mot buss og 
restriktive tiltak mot bil: 

Tiltak Beskrivelse 

Standard-
heving 

Standardheving slik at 10 % av 
rutenettet får ”skinnestandard”. 
Oppnås gjennom egne traséer i 
sentrum, bedre synlighet, bedre 
komfort og sikkerhet, bedre 
standard på holdeplasser, 
informasjon osv. 

Fremkom-
melighet 

Delvis som en effekt av 
”skinnestandard” og gjennom 
prioritering i lyskryss, bedres 
fremkommeligheten for bussene 
slik at kjørehastigheten kan økes 
med 15 %. Vel så realistisk er at 
bilenes fremkommelighet 
reduseres slik at bussens situasjon 
bedres relativt sett.  

Frekvens-
økning 

35% økning av frekvensen i 
gj.snitt på alle ruter 

Parkerings-
restriksj. i 
sentrum 

Antallet parkeringsplassene i 
sentrum reduseres med 20 %. Evt. 
fjernes ca.2000 av p-plassene ved 
arbeidsplasser (drøye 5000 i dag) 

Økning av 
bilkostnadene 

Bilkostnadene økes med 28 %. 
Eksempelvis vil 
bompenger/veiprising med en 
gj.snittlig avgift på kr.10,- pr. 
passering mot bykjernen samt 
innføring av avgift på kr.30,- pr. 
dag på alle p-plasser ved 
arbeidsplasser gi en slik økning. 

 
Her bidrar de positive tiltakene for bussen og de 
restriktive tiltakene mot bilen med omtrent like mye 
til økningen av kollektivandelen. 

Antallet bilreiser reduseres med 6,3 % og antallet 
gang-og sykkelreiser øker med 2,1 %. 

 

Kollektivandel på 12 % 

Ytterligere tiltak må settes i verk dersom man skulle 
øke kollektivandelen til 12 %. Et mål som dette er 
ambisiøst og forutsetter altså kraftige og målrettede 
tiltak overfor biltrafikken. Modellberegningene viser 
at dette kan oppnås på lengre sikt gjennom: 

• 15 % av busstilbudet får skinnestandard 
• 50 % økning av frekvensen 
• halvparten av parkeringsplassene i sentrum 

inndras 
• 50 % økning i kostnadene ved bruk av bil 
 

Konkurranseforholdet mellom buss og bil når det 
gjelder fremkommelighet endres i bussenes favør, 
slik at reisehastigheten med bil reduseres med 30 % i 
forhold til bussene 

Vi ser at for å oppnå 12 % kollektivandel er det stort 
sett det samme tiltakene som må iverksettes som for 
8 % kollektivandel, men i sterkere grad. En vesentlig 
større andel av parkeringsplassene i sentrum må 
fjernes. I alt dreier det seg om ca. 5-6000 parkerings-
plasser som må fjernes. Dette kan gjøres gjennom 
boligsoneregulering, en drastisk reduksjon av de 
reserverte plassene (arbeidsparkering) og en 
reduksjon av de avgiftsbelagte plassene (handels-
parkering). Skal bussenes fremkommelighet bedres 
ytterligere relativt sett i forhold til bilene, må 
fremkommeligheten for bilene reduseres. Dette kan 
for eksempel være å omgjøre ett av bilfeltene i 
Bryggeribakken til sambruksfelt eller kollektivfelt. 
Dette vil gi bussene fri fremkommelighet, samtidig 
som det legges rammer for hvor mye biltrafikk som 
kan mates inn til sentrum. 

Kollektivandel på 16 % 

En kollektivandel på 16 % er høyere enn hva man 
har i noen annen norsk by med unntak av Oslo. 
Dette vil bare kunne oppnås ved en kombinasjon av 
særdeles kraftige kollektivtiltak og strenge restrik-
sjoner på bruk av bil i sentrum:  

• 15 % av busstilbudet får skinnestandard 
• 50 % økning av frekvensen 
• halvparten av parkeringsplassene i sentrum 

inndras 
• halvering av takstene 
• 90 % økning i kostnadene ved bruk av bil 
 

Konkurranseforholdet mellom buss og bil når det 
gjelder fremkommelighet endres i bussenes favør, 



Konsekvensutredning Tønsbergpakken fase 2 Hovedrapport, Kollektiv- og sentrumstiltak 

 
 

 
104 

slik at reisehastigheten med bil reduseres med 30 % i 
forhold til bussene. 

Her ligger de samme tiltakene for kollektivsatsing 
og parkeringstiltak som for 12 % kollektivandel 
inne. I tillegg må vi inn å redusere kollektivtakstene 
og øke bilkostnadene betydelig. Det vi snakker om 
da er et veiprisingsystem som erstatning for 
bompengeordningen. 

Oppsummering 8, 12 og 16 % kollektivandeler 

På bakgrunn av analysene over, og det vi har 
beregnet av effekter av tiltak for øvrig, mener vi at 
en 8 % kollektivandel er det som er realistisk å tenke 
seg i Tønsbergområdet. Denne kollektivandelen 
oppnås best ved å satse på en kombinasjon av 
positive tiltak for bussene, og restriktive tiltak for 
biltrafikken. I hovedsak er det siste rettet mot 
parkering, men en bomavgift på gjennomsnittlig 10 
kroner er også inkludert (tilsvarer gjennomsnittspris 
i bomringen).  

For å oppnå kollektivandeler på døgnbasis på 12 og 
16 %, må man inn med såpass drastiske tiltak, især i 
forhold til biltrafikken, at vi mener dette ikke er 
realistisk og hensiktsmessig i en by som Tønsberg. 
Faren er stor for at dette vil gå ut over viktige by - 
og velferdskvaliteter som forventes i en by som i 
norsk sammenheng kan anses som mellomstor. En 
av grunnene er at reiseavstandene i stor grad er 
korte, og at gange og sykkel ofte er mer nærliggende 
alternativer enn bussen. Det kan ikke være noe mål i 
seg selv å øke kollektivandelen. Målet må være å få 
biltrafikken ned på et akseptabelt nivå for å ivareta 
fremkommelighet, helse, miljø og sikkerhet for alle 
trafikantgrupper. Det er derfor summen av hvor 
mange men får over på gange, sykkel og kollektiv 
som er det interessante, ikke kollektivandelene 
isolert sett. 

Vi ser at kun en satsing på positive kollektivtiltak vil 
i hovedsak trekke gående og syklende over på 
bussen, mens biltrafikken påvirkes i liten grad. Dette 
anses som lite hensiktsmessig i et 
samfunnsperspektiv. Det mest effektive for å få 
redusert biltrafikken vil være ensidig å satse på 
restriktive tiltak mot bil. Man vil da få økt 
kollektivandelen, men også gang- og sykkelandelen 
betydelig. Vi har likevel liten tro på at det er en 
farbar vei å tvinge bilister over på alternative 
transportformer på denne måten. 

En kombinasjon av positive og negative tiltak vil 
redusere biltrafikken, samtidig som flere velger å gå 
eller sykle. For at bussen skal fremstå som et 
attraktivt alternativ, mener vi er det mye å hente ved 

bedre fremkommelighet, orienterbarhet, tilgjenge-
lighet og økt frekvens. Vår anbefaling er derfor at 
både ”pisk og gulrot” tas i bruk for å trekke folk fra 
bil og over på alternative transportformer. 

En økt kollektivandel fra 4 til 8 % over døgnet vil 
slå sterkere ut i rushperiodene enn døgnet for øvrig. 
Det spesielle med Tønsberg er at kollektivandelen i 
dag ikke er høyere i rushet enn gjennomsnittlig over 
døgnet. Norske byer med kollektivandeler på 8-12 % 
har minst tre ganger så høy kollektivandel i rushtid. 
Vi tror dette henger nøye sammen med den svært 
gode tilrettelegging for gratis arbeidsparkering som 
man har i Tønsberg sentrum i dag. Dersom de 
anbefalte tiltakene rettet mot de reserverte 
parkeringsplassene kan realiseres, vil vi også kunne 
oppnå en kollektivandel i rushperiodene på mellom 
15 – 20 %. I tillegg er det grunn til å anta at 
potensialet for å få økt gang- og sykkelandelen på 
grunn av dette er vel så stor på grunn av korte 
avstander og god tilrettelegging. Reduksjonen i 
biltrafikken som følge av dette vil være avgjørende 
for fremtidig trafikkavviklingen ved flaskehalsene, 
samt miljø og sikkerhet langs innfartsårene og i 
sentrum. 

5.2.5 Effekter av foreslåtte tiltak 

Effekter som kan forventes av de foreslåtte tiltakene 
på kort og lang sikt er vurdert. Kombinasjon av 
positive kollektivtiltak og restriktive tiltak mot bruk 
av bil vil kunne gi en kollektivandel på 8% innen 
2015. 

Det foreslåtte traséopplegget for sentrum vil føre til 
at den gjennomsnittlige gangtiden til bestem-
melsesstedet reduseres med ca 3 minutter til snaut 5 
minutter. 

Økt frekvens vil være den viktigste faktoren for 
bedring av tilbudet utenfor bykjernen. De som i dag 
kjører bil verdsetter økt frekvens vesentlig høyere 
enn dagens busspassasjerer. En frekvensøkning vil 
derfor kunne bidra i positiv retning til overgang fra 
bil til buss. 

Innføring av flere pendelruter vil medføre at andelen 
som må bytte buss underveis reduseres med en 
fjerdedel i forhold til situasjonen for dagens 
busspassasjerer. 

Det forutsettes at andelen avganger som er forsinket 
reduseres gjennom fremkommelighetstiltak. 

På bakgrunn av erfaringer fra kollektivtiltak og 
tiltakspakker andre steder i Norge er det beregnet at 
disse tiltakene isolert sett og i et korttidsperspektiv 
kan utløse en passasjervekst på i overkant av 12 
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prosent. Dette innebærer en økt kollektivandel fra 
4% til ca. 4,6 %. 

Beregningene som tar utgangspunkt i UITP-
modellen viser til sammenlikning at en økning i 
frekvensen på 30-35 % prosent kan gi en større 
passasjervekst på lengre sikt. Hvis vi legger dette til 
grunn vil vi kunne oppnå en økt kollektivandel fra 
4% til ca. 5%. 

Effekten av andre positive tiltak for bussene som 
f.eks. generell standardheving, egne traseer i 
sentrum, nye holdeplasser og bedre holde-
plasstandard, informasjon og komfort er ikke tatt 
med i de ovenstående beregningene. Effekten av 
disse tiltakene kan i følge UITP-modellen gi en 
ytterligere økning i kollektivandelen. Disse tiltakene 
i tillegg til de øvrige som er beskrevet over vil kunne 
øke kollektivandelen på sikt fra 4% til ca.6%. 

 

5.2.6 Anbefalt alternativ for å oppnå 8 % 
kollektiv-andel på sikt: 

Tiltak Beskrivelse 

Anslått 
økning av 
kollektiv-
andel 

Dagens 
situasjon 

Dagens kollektivandel 4 % 

Økt 
biltetthet 
og økt veg-
kapasitet 

Den planlagte 
utbyggingen av 
hovedvegnettet, 
arealspredning, økt 
førerkortinnehav og økt 
bilhold er drivkrefter som 
vil virke i retning av økt 
bilbruk og redusert 
kollektivandel. 

- 0,5 % 

Standardhe
ving 

Standardheving slik at 10 
% av rutenettet får 
”skinnestandard”. Oppnås 
gjennom egne traséer i 
sentrum, bedre synlighet, 
bedre komfort og 
sikkerhet, bedre standard 
på holdeplasser, 
informasjon osv. 

+ 1,0 % 

Fremkom-
melighet 

Delvis som en effekt av 
”skinnestandard” og 
gjennom prioritering i 
lyskryss, bedres 
fremkommeligheten for 
bussene slik at 
kjørehastigheten kan økes 
med 15 %. Vel så 
realistisk er at bilenes 
fremkommelighet 
reduseres slik at bussens 
situasjon bedres relativt 
sett.  

+ 0,4 % 

Frekvens-
økning 

35 % økning av 
frekvensen i gj.snitt på 
alle ruter 

+ 1,0 % 

Parkerings
restriksj. i 
sentrum 

Antallet 
parkeringsplassene i 
sentrum reduseres med 20 
%. Eksempelvis fjernes 
ca.2000 av p-plassene ved 
arbeidsplasser (ca.5-6000 
i dag) 

+ 0,6 % 

Økning av 
bilkost-
nadene 

Bilkostnadene økes med 
28 %. Eksempelvis vil 
bompenger/vei-prising 
med en gjennomsnittlig 
avgift på kr.10,- pr. 
passering mot bykjernen 
samt innføring av avgift 
på kr.30,- pr. dag på 
resterende p-plasser ved 
arbeidsplasser gi en slik 
økning. 

+ 1,4 % 

Sum Anslått kollektivandel i 
2015 

8 %  

 

Foreslåtte tiltak medfører en økning i kollektivandel 
til 8 %. I UITP-modellen er antallet bilreiser 
beregnet redusert med 6,3 % og antallet gang- og 
sykkelreiser økt med 2,1 %.  

Det tar tid å opparbeide et kundegrunnlag og endre 
folks vaner så det er viktig å presisere at det er 
effekter på lengre sikt vi her snakker om. Tiltak for å 
styrke kollektivtrafikken bør igangsettes så snart 
som mulig.  

En reduksjon i takstene er tilrådelig bare dersom 
man er garantert økte driftstilskudd for å kompen-
sere for et eventuelt inntektsbortfall. 
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Kostnadsbilde for eksisterende og foreslått nytt 
ruteopplegg 

Nedenfor følger to tabeller hvor den ene viser en 
oversikt over dagens driftsopplegg, med kostnader, 
inntekter og hva som gis av tilskudd til driften. 
Skolerutene er holdt utenfor. 

Den andre tabellen gir en oversikt over hva som vil 
være kostnadene ved det foreslåtte ruteopplegget, 3 
nivåer for anslått økning i billettinntekter og hva 
som utfra disse anslagene vil være nødvendige 
tilskudd til driften. Som nevnt tildligere i rapporten 
tar det tid å opparbeide seg et kundegrunnlag og 
dette gjenspeiles ved anslagene for billettinntekter 
som vi antar gradvis vil øke på noe lengre sikt. 

Kostnadsbilde - dagens driftsopplegg 

  Mill. kr. 
(ca.tall) 

  

Produksjon 
(ekskl. 
skoleruter) 

3,2 
mill. 
km 

   

Kostnader  58   

Inntekter 1  28   

Dagens 
tilskudd 

 30   

 

Kostnadsbilde - foreslått nytt ruteopplegg 

  

Mill. 
kr. 
(ca.ta
ll) 

Økn. i 
% ift. 
Dag-
ens 
situasjo
n 

Økn. 
i 
mill. 
kr. 
ift. i 
dag 

Produksjon 
(ekskl. 
skoleruter) 

5,2 
mill. 
km 

 63%  

Kostnader  92 60% 34 

Inntekter, 
anslått 30% 
økning av 
dagens 
billet 
.inntekter 2 

An-
slag 
1-2. 
året 

36,5 30% 8,5 

                                                      
1 Ordinære billettinntekter, eksklusive skolerutene 
2 Tilsvarer en kollektivandel på ca. 5% 

Inntekter, 
anslått 50 
% økn. av 
dagens 
bill.inntekt
er 3 

An-
slag 
3-4. 
året 

42 50 % 14 

Inntekter, 
anslått 
100% økn. 
av dagens 
bill.inntekt
er4 

An-
slag 
5-6. 
året 

56 100 % 28 

Tilskuddsb
ehov ved 
30% økn. 
av dagens 
bill.inntekt
er 

1-2. 
året 

55 85 % 25 

Tilskuddsb
ehov ved 
50% økn. 
av dagens 
bill.inntekt
er 

3-4. 
året 

50 67 % 20 

Tilskuddsb
ehov ved 
100% økn. 
av dagens 
bill.inntekt
er 

5-6. 
året 

45 5 50 % 15 

 

5.2.7 Flere aktører må ta ansvar 

Statens vegvesen sitter ikke med alle virkemidlene 
for å kunne gjennomføre kollektivsatsingen i 
Tønsbergpakken. For å lykkes med en 
kollektivsatsing er det flere aktører som må på banen 
og ta et felles ansvar. Det er avgjørende at de fysiske 
løsningene kommer på plass gjennom utbyggingen 
av Tønsbergpakken. Det er dette som vil gi 
grunnlaget for videre kollektivsatsing. 

Gjennom bompengeordingen er det finansierings-
grunnlag for å gjennomføre de fysiske infrastruktur-
tiltakene, det vil si bygge kollektivfelt/sambruksfelt, 

                                                      
3 Tilsvarer en kollektivandel på ca. 6% 
4 Tilsvarer en kollektivandel på ca. 8% 
5 Innebærer større ressursinnsats/ kostnadene økt med ca.10 

mill.kr 
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oppruste kollektivgater og holdeplasser (inkl. 
sanntidssystem), heve jernbanebrua i H. Wilhelm-
sens allé m.m. Tønsberg kommune må fatte 
stengevedtak for å sikre bussene fremkommelighet i 
Nedre Langgate og H. Wilhelmsens allé. Samtidig 
må kommunene følge opp en bevisst og restriktiv 
linje i areal- og parkeringspolitikken som på sikt 
bygger opp om kollektivsatsingen.  

Videre fordrer den foreslåtte frekvensøkningen økte 
driftstilskudd fra fylkeskommunen/staten. 

Et avgjørende virkemiddel for å få flere arbeidsreiser 
over på buss, gange og sykkel, er at antallet 
reserverte parkeringsplasser reduseres og avgifts-
belegges. Dette er virkemidler som stat og 
kommuner har liten innflytelse på, og som i stor 
grad er avhengig av et frivillig samarbeid med 
arbeidsgivere og eiendomsinnehavere. Det viktige er 
å synliggjøre en ”vinn - vinn” situasjon der alle 
innser at de har mye å tjene på å få redusert arealene 
til denne type parkering. Alternativet til å innføre 
parkeringsavgift kan være at arbeidsgiver innfører 
en behovsprøving på tilgang til et begrenset antall 
parkeringsplasser for sine ansatte. Det vil kunne slå 
bedre ut sosialt enn en generell avgift.  

Det som er maktpåliggende for oss å påpeke er den 
nøye sammenhengen som fins mellom gratis 
arbeidsplassparkering, bilbruk og rushtrafikk-
problemer. 

5.2.8 Forholdet mellom hovedvegutbygging og 
kollektivsatsing 

Det er viktig at de planene som nå legges for 
vegsystemet og kollektivtilbudet i Tønsberg må ha 
gyldighet relativt langt fram i tid. Man velger nå en 
retning for utviklingen i de kommende tiår.  

Et mål for Tønsbergpakken er at den sentrumsrettede 
biltrafikken i størst mulig grad skal føres over på 
kollektivtrafikk eller sykkel. Dette er nødvendig for 
at ikke trafikkveksten på sikt skal spise opp den 
kapasitetsmessige gevinsten av 
hovedvegutbyggingen, slik at fremkommeligheten 
igjen blir redusert. De foreslåtte tiltakene for 
kollektivtrafikken vil danne grunnlaget for en ønsket 
trafikkutvikling i fremtiden.  

Effekten både på kort og lang sikt vil være avhengig 
av hvilke virkemidler det er politisk vilje til å ta i 
bruk. I forbindelse med Tønsbergpakken er det 
mulig å bygge kollektivfelt og sikre bussene en 
fremkommelig trasé inn mot, og gjennom sentrum. 
Den fysiske tilretteleggingen av infrastrukturen vil 
danne grunnlaget for en fremtidig kollektivsatsing. 

Øvrige virkemidler i form av restriksjoner på 
langtidsparkering, arealbruk, økte driftstilskudd 
m.m. vil på sikt kunne bidra til at både kollektiv og 
gang- og sykkelandelen vil kunne økes ytterligere. 
Man vil gjennom Tønsbergpakken kunne bygge inn 
et handlingsrom for fremtiden, der muligheten til å 
styre transportmiddelfordelingen i ønsket retning er 
til stede. 

 
Det å sikre bussen fremkommelighet er viktig i alle 
hovedvegløsningene. Her er bussen sikret fremkommelighet til 
sentrum gjennom den eksisterende Slottsfjelltunnelen i forslaget 
til Sentralåre Vest.  

Når det legges til rette for gjennomgangs-trafikken 
på kapasitetssterke omkjøringsveier, må muligheten 
for å støtte opp under mål og strategier for den 
sentrumsrettede trafikken utnyttes. Her skal, ifølge 
den vedtatte strategien i Tønsbergpakken, 
kollektivtrafikk, fotgjengere og syklister prioriteres 
fremfor biltrafikken. De valgte løsningene for 
sentrum, hvor blant annet stengning av to 
sentrumsgater er avgjørende tiltak, holdes derfor 
som faste premisser i alle systemalternativene når 
man skal vurdere hovedvegalternativene opp mot 
hverandre.  

Fremkommeligheten for gjennomgangstrafikken bør 
være det viktigste trafikale kriteriet for å vurdere 
hovedvegalternativene opp mot hverandre. For den 
sentrumsrettede trafikken derimot, trenger ikke god 
fremkommelighet (f.eks. i rushtiden) være 
avgjørende for valg av løsning. For konkurranse-
forholdet mellom bil og kollektiv er det svært 
avgjørende at kollektiv får bedret sin reisetid i 
forhold til bilen. 

I utredningsprogrammet er det vist til fire ulike 
systemalternativer for nytt hovedvegnett i Tønsberg-
området. Selv om en utvidelse av vegkapasiteten 
isolert sett virker negativt inn på kollektiv- og 
sykkelandelen, er det likevel noen vesentlige 
forskjeller på i hvilken grad et nytt hovedvegsystem 
vil bygge opp om en kollektivsatsing eller ikke. 
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Ny trase og holdeplasser i sentrum vil bedre kollektivtrafikkens 
konkurransevilkår. Her et eksempel med toveis holdeplass for 
buss ved Farmannstorget/Møllegaten. 

Et vesentlig poeng er hvorvidt gjennomgangs-
trafikken og lokaltrafikken føres i samme løp eller 
ikke. Systemalternativ I som innebærer en ny 
Nøtterøyforbindelse over mot Hogsnes og 
systemalternativ II med senketunnel til Korten vil 
skille de to trafikkstrømmene ved Teie veidele eller 
Kolberg. Dette gir en mulighet for å prioritere 
bussene inn til sentrum, og legge mer rammer for 
hvor stor bilkapasitet det skal tilbys til sentrum.  

Systemalternativ III med en sentralåre under byen, 
med påkoblinger til tangenter har som mål å 
håndtere både lokal- og gjennomgangstrafikk. Disse 
systemene gir optimal tilgjengelighet med bil til 
sentrum både fra syd og fra øst. Selv om kollektiv-
trafikken vil få god fremkommelighet på sine egne 
traséer, vil konkurranseforholdet til bilen ikke bli 
styrket da gjennomgangstrafikken, og dermed også 
sentrumsrettet lokaltrafikk, vil få like gode forhold. 
En løsning med sentralåre tilknyttet tangenter vil 
ikke gi grunnlag for noen offensiv kollektivsatsing i 
Tønsbergpakken.  

En sentralåre uten tangenter vil i stor grad kun ta 
gjennomgangstrafikken og er mer sammenlignbar 
med systemalternativ 4 når det gjelder utfordringer i 
forhold til kollektivsatsing. 

Systemalternativ IV er basert på kanalkryssing i 
dagens trasé og bruk av den eksisterende Ringveien 
frem til Kilen for gjennomgangstrafikk fra Nøtterøy. 
Her vil heller ikke lokal- og gjennomgangstrafikk bli 
skilt før i selve sentrumsområdet. En betydelig 
utfordring blir å få prioritert bussene i tilstrekkelig 
grad gjennom Mammutkrysset. Dette avhenger blant 
annet av om man velger en rundkjøring eller 
toplansløsning. Uansett vil løsningen gi god 
fremkommelighet også for den lokale biltrafikken 
helt fram til sentrum. For å kunne påvirke flere 

bilister over på kollektivtrafikk, sykkel og gange, 
forutsetter derfor svært restriktive tiltak for 
bilkjøring og langstidsparkering i sentrum,  

Hovedvegutbyggingen som vil skje gjennom 
Tønsbergpakken er både en mulighet og en 
utfordring for kollektivtrafikken. Et nytt hoved-
vegnett for gjennomgangstrafikken vil åpne for 
omprioritering av gatebruken i sentrum til fordel for 
busser og myke trafikanter. Også langs innfartsårene 
vil man gjennom Tønsbergpakken få sikret bussenes 
fremkommelighet. Hovedvegutbyggingen danner 
dermed grunnlaget for gode fysiske rammer for 
kollektivtrafikken.  

Uansett valg av systemalternativ og god fysisk 
tilrettlegging for buss, vil det være behov for 
restriksjoner på bruk av bil i sentrum for å få flere 
bilister over på buss, sykkel og gange. Så lenge folk 
synes at det enkleste er å bruke bil til og fra sentrum, 
selv i rushtiden, vil ikke bussandelen kunne økes 
utover dagens nivå. 

5.2.9 Videre arbeid med kollektivløsningene 

Arbeidet med utbygging av kollektivløsningene kan 
tidligst starte når sentrumsgatene avlastes for 
biltrafikk. En første merkbar avlastning skjer når 
Ringvei nord åpnes i 2007. Dersom beslutnings-
prosessen, med basis i foreliggende konsekvens-
utredning, viser ønske og vilje til kollektivsatsing, 
bør den detaljerte planleggingen påbegynnes i 2005 
slik at en trinnvis utbygging av kollektivløsningene 
kan starte i 2007/2008. 
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5.3 Systemalternativ I 

5.3.1 Nøtterøyforbindelse 1A-1 med søndre bru 
mellom Vear og Ramberg, Teieløsning 5C-
2 med tverrforbindelse i Bekkeveien og 2-
felts Kirkevei i dagen og Presterødløsning 
6C-7 med utvidelse av Presterødbakken 

 
Ny Nøtterøyforbindelse fra Kolberg med bru fra Ramberg til Vear 
og tunnel gjennom Hogsnesåsen. Teieløsning med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 2-felts dagløsning i Kirkeveien. 
Presterødløsning hvor Presterødbakken utvides fra 2 til 4 
kjørefelt og 2 kollektivfelt. Ringvei syd gis tilknytning til 
Slagenveien via Svelvikgaten  

Ny Nøtterøyforbindelse 

Nøtterøyforbindelse er planlagt som fire felts veg.  
Den går fra Kirkeveien ved Kolberg via fjelltunnel 
(ca. 2 km) under Teieskogen fram til et kryss med 
Ramdalveien ved Ramberg. Deretter fortsetter vegen 
inn i tunnel (ca. 300 m) under Rambergåsen for så å 
gå ut på en bru (ca. 600 m) over Byfjorden.  

Brua er i fire felt med adskilt gang- sykkelareal og 
får en fri seilingshøyde på 40 m innenfor en bredde 
på 80 m. Den vil også kunne svinges eller løftes slik 
at høye konstruksjoner fra Hereema og Scanrope kan 
passere uhindret. 

 

 
Søndre bru mellom Ramberg og Vear, sett mot nord. Svingbru, 
skråkabel 

 
Søndre bru, sett mot Ramberg 

Vegen går så inn i en tunnel (ca. 400 m) under 
Vearåsen for så å bli gitt tilknytning mot en 
fremtidig trasé for riksvei 303 på Vear.  

 
Søndre bru sett mot Vear. 

Denne nye traséen for riksvei 303 er, i dette alterna-
tivet, forutsatt bygget om og lagt i tunnel (ca. 800 m) 
under Hogsnesåsen vest for eksisterende veg. Fra 
krysset Hogsnesbakken/Bjellandveien bygges ny fire 
felts veg på vestsiden av eksisterende veg fram til 
dagens rundkjøring på Semslinna ved Jarlsberg 
travbane. Dagens veg vil fungere som lokalveg. 

Kryssløsninger 

Ny Nøtterøyforbindelse er forutsatt å ha kryss ved: 

• Kirkeveien ved Kolberg  
• Ramdalveien ved Ramdal. 
• 2 kryss med fremtidig Hogsnesbakke på Vear 
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• Hogsnesbakken/Bjellandveien like sør for 
travbanen 

• Innkjøringen til næringsområdet ved Jarlsberg 
travbane (Meny) 

• Semslinna ved Jarlsberg travbane 
 

Krysset på Ramdalveien ved Ramdal er i denne 
planfasen forutsatt å være en rundkjøring. I et 
eventuelt videre planarbeid vil det være naturlig å 
også vurdere løsninger med ramper i fjell. Dette vil 
kunne gi bedre trafikksikkerhet i krysset. 

Teie (5C-2). 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien. Kirkeveien beholdes 
som 2–felts veg. For nærmere omtale av denne 
løsningen og andre løsninger se egen omtale under 
pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger for Teie” 

 

 
Ill.: Tunnelportal ved Kolberg til 4 felts tunnel mot vest, under 
Teieskogen. Kryss ved tunnelportal gir tilknytning til Kirkeveien 
og til Smidsrødveien via tverrforbindelse i Bekkeveien. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 kjøre-
felt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”. 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 

 

5.3.2 Nøtterøyforbindelse 1B-1 med nordre bru 
mellom Smørberg og Ramberg, 
Teieløsning 5C-2 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 2-felts Kirkevei og 
Presterødløsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Ny Nøtterøyforbindelse fra Kolberg med bru fra Ramberg til 
Smørberg og veg i dagen til Travbanen. Teieløsning med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 2-felts dagløsning i Kirkeveien. 
Presterødløsning hvor Presterødbakken utvides fra 2 til 4 
kjørefelt og 2 kollektivfelt. Ringvei syd gis tilknytning til 
Slagenveien via Svelvikgaten. 

Ny Nøtterøyforbindelse 

Nøtterøyforbindelse er planlagt som fire felts veg. 
Den går fra Kirkeveien ved Kolberg via fjelltunnel 
(ca. 2 km) under Teieskogen fram til et kryss med 
Ramdalveien ved Ramberg. Deretter fortsetter vegen 
inn i tunnel (ca. 300m) under Rambergåsen for så å 
gå ut på en bru (ca. 550m) over Byfjordenden.  

Brua er i fire felt med adskilt gang- sykkelareal og 
får en fri seilingshøyde på 40 m innenfor en bredde 
på 80m. Den vil også kunne svinges eller løftes slik 
at høye konstruksjoner fra Heerema og Scanrope kan 
passere uhindret. 
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Nordre bru mellom Ramberg og Smørberg, sett mot nord. 
Svingbru, skråkabel 

 

 
Nordre bru Ramberg – Smørberg - sett mot nordøst 

Etter brua fortsetter vegen i fire felt på vestsiden av 
Mæle gartneri, over Smørberg og fram til 
eksisterende kryss mellom Hogsnesbakken og 
Bjellandveien. 

 
Nordre bru Ramberg – Smørberg - sett mot sørøst. Dagløsning 
på Smørberg i forgrunnen. 

Fra krysset Hogsnesbakken/Bjellandveien bygges ny 
fire felts veg på vestsiden av eksisterende veg fram 
til dagens rundkjøring på Semslinna ved Jarlsberg 
travbane. Dagens veg vil fungere som lokalveg. 

Kryssløsninger 

Ny Nøtterøyforbindelse er forutsatt å ha kryss ved: 

• Kirkeveien ved Kolberg  
• Ramdalveien ved Ramdal 

• Hogsnesbakken/Bjellandveien like sør for 
travbanen 

• Innkjøringen til næringsområdet ved Jarlsberg 
travbane (Meny) 

• Semslinna ved Jarlsberg travbane 
 

Teie (5C-2) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien. Kirkeveien beholdes 
som 2–felts veg. For nærmere omtale av denne 
løsningen og andre løsninger se egen omtale under 
pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
Tunnelportal ved Kolberg til 4 felts tunnel mot vest, under 
Teieskogen. Kryss ved tunnelportal gir tilknytning til Kirkeveien 
og til Smidsrødveien via tverrforbindelse i Bekkeveien. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.3.3 Nøtterøyforbindelse 1B-3 med nordre bru 
mellom Smørberg og Ramberg, Teie-
løsning 5A-2 med Smidsrødveien i tunnel 
under Teie torv og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Ny Nøtterøyforbindelse fra Teie Veidele med bru fra Ramberg til 
Smørberg og veg i dagen til Travbanen. Teieløsning med 
Smidsrødveien i 2-felts tunnel under Teie Torg. Presterødløsning 
hvor Presterødbakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 
kollektivfelt. Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via 
Svelvikgaten. 

 

Ny Nøtterøyforbindelse 

Nøtterøyforbindelse er planlagt som fire felts veg. 
Den går fra Kirkeveien ved Teie veidele via fjellt-
unnel (ca. 1,5 km) under Teieskogen fram til kryss 
med Ramdalveien ved Ramberg. Deretter fortsetter 
vegen inn i tunnel (ca. 300m) under Rambergåsen 
for så å gå ut på en bru (ca. 550m) over 
Byfjordenden.  

Brua er i fire felt med adskilt gang- sykkelareal og 
får en fri seilingshøyde på 40 m innenfor en bredde 
på 80m. Den vil også kunne svinges eller løftes slik 
at høye konstruksjoner fra Hereema og Scanrope kan 
passere uhindret. 
 

 
Nordre bru mellom Ramberg og Smørberg, sett mot nord. 
Svingbru, skråkabel 

 

 
Nordre bru Ramberg – Smørberg - sett mot nordøst 

Etter brua fortsetter vegen i fire felt på vestsiden av 
Mæle gartneri, over Smørberg og fram til 
eksisterende kryss mellom Hogsnesbakken og 
Bjellandveien. 

 
Nordre bru Ramberg – Smørberg - sett mot sørøst. Dagløsning 
på Smørberg i forgrunnen. 

Fra krysset Hogsnesbakken/Bjellandveien bygges ny 
fire felts veg på vestsiden av eksisterende veg fram 
til dagens rundkjøring på Semslinna ved Jarlsberg 
travbane. Dagens veg vil fungere som lokalveg. 

Kryssløsninger 

Ny Nøtterøyforbindelse er forutsatt å ha kryss ved: 

• Kirkeveien ved Teie veidele  
• Ramdalveien ved Ramdal 
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• Hogsnesbakken/Bjellandveien like sør for 
travbanen 

• Innkjøringen til næringsområdet ved Jarlsberg 
travbane (Meny) 

• Semslinna ved Jarlsberg travbane 
 

Krysset på Ramdalveien ved Ramdal er i denne 
planfasen forutsatt å være en rundkjøring. I et 
eventuelt videre planarbeid vil det være naturlig å 
også vurdere løsninger med ramper i fjell.  

Teie (5A-2) 

Smidsrødveien (rv 309) legges i en ca. 550m lang 
tunnel, fra og med kryss med Øgårdsveien, under 
Teie torv, til ca.150m syd for Teie veidele. 
Tunnelen ramper seg opp i Smidsrødveien og 
kobler seg på krysset med Kirkeveien i Teie 
veidele. Det blir ikke plass til ramper for 
lokalveitilknytning til krysset ved Teie veidele i 
denne løsningen. Lokaltrafikken og busstrafikk 
til/fra Teie torv får dermed ikke adkomst fra Teie 
veidele. Dette må skje via krysset på Teiehøyden. 

 
2–felts tunnel i Smidsrødveien under Teie Torv. Nordre 
tunnelportal ved Teie veidele, sett mot sør / Teie. 

 
 

For nærmere omtale av denne løsningen og andre 
løsninger se egen omtale under pkt. 5.7 
”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
2–felts tunnel i Smidsrødveien under Teie Torv. Søndre 
tunnelportal ved Eika, sett fra sørøst. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2  til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”. 

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.3.4 Nøtterøyforbindelse 1B-3 med nordre bru 
mellom Smørberg og Ramberg, Teie-
løsning 5B-2 med tunnel i Teglverksveien 
og Presterødløsning 6C-7 med utvidelse 
av Presterødbakken 

 
Ny Nøtterøyforbindelse fra Teie Veidele med bru fra Ramberg til 
Smørberg og veg i dagen til Travbanen. Teieløsning med 2-felts 
tunnel i Teglverksveien. Presterødløsning hvor Presterødbakken 
utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. Ringvei syd gis 
tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Nøtterøyforbindelse er planlagt som fire felts veg. 
Den går fra Kirkeveien ved Teie veidele via 
fjelltunnel (ca. 1,5 km) under Teieskogen fram til 
kryss med Ramdalveien ved Ramberg. Deretter 
fortsetter vegen inn i tunnel (ca. 300 m) under 
Rambergåsen for så å gå ut på en bru (ca. 550 m) 
over Byfjorden.  

 
Ill.: Nordre bru mellom Ramberg og Smørberg, sett mot nord. 
Svingbru, skråkabel 

Brua er i fire felt med adskilt gang- sykkelareal og  
får en fri seilingshøyde på 40 m innenfor en bredde 
på  80m. Den vil også kunne svinges eller løftes slik 
at høye konstruksjoner fra Hereema og Scanrope kan 
passere uhindret. 
 

 
Nordre bru Ramberg – Smørberg - sett mot nordøst 

Etter brua fortsetter vegen i fire felt på vestsiden av 
Mæle gartneri, over Smørberg og fram til 
eksisterende kryss mellom Hogsnesbakken og 
Bjellandveien. 

 
Nordre bru Ramberg – Smørberg - sett mot sørøst. Dagløsning 
på Smørberg i forgrunnen. 

Fra krysset Hogsnesbakken/Bjellandveien bygges ny 
fire felts veg på vestsiden av eksisterende veg fram 
til dagens rundkjøring på Semslinna ved Jarlsberg 
travbane. Dagens veg vil fungere som lokalveg. 

Kryssløsninger 

Ny Nøtterøyforbindelse er forutsatt å ha kryss ved: 

• Kirkeveien ved Teie veidele  
• Ramdalveien ved Ramdal 
• Hogsnesbakken/Bjellandveien like sør for  

travbanen 
• Innkjøringen til næringsområdet ved Jarlsberg 

travbane (Meny) 
• Semslinna ved Jarlsberg travbane 
 

Krysset på Ramdalveien ved Ramdal er i denne 
planfasen forutsatt å være en rundkjøring. I et 
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eventuelt videre planarbeid vil det være naturlig å 
også vurdere løsninger med ramper i fjell. Dette vil 
kunne gi bedre trafikksikkerhet i krysset. 

Teie (5B-2) 

Smidsrødveien (RV 309) føres over til Kirkeveien 
(RV 308) via Teglverksveien som i dette 
alternativet legges i tunnel (ca. 500m) fra og med 
kryss med Øgårdsveien til og med kryss 
Teiehøyden. 

 

 
2–felts tunnel i Smidsrødveien under Teie Torv. Søndre 
tunnelportal ved Eika, sett fra sørøst. 

Med en slik løsning vil gjennomgangstrafikk i 
Smidsrødveien føres vekk fra Teie torv som vil bli 
avlastet for trafikk. I Kirkeveien vil trafikken gå 
som i dag, med både gjennomgangstrafikk og 
lokaltrafikk. Krysset på Teiehøyden vil ikke bli 
belastet med trafikken fra Smidsrødveien da 
tunnelinnslaget er nord for Teiehøyden. 
Strekningen fra Teiehøyden til Teie veidele vil 
måtte utvides til 4-feltsveg. 

 

 
2–felts tunnel i Kirkeveien og Teglverksveien. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

 

For nærmere omtale av denne løsningen og andre 
løsninger se egen omtale under pkt. 5.7 
”Trafikkløsninger Teie”. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra to  til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.3.5 Nøtterøyforbindelse 1E-1 med senke-
tunnel fra Smørberg til Ramberg, 
Teieløsning 5C-2 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 2-felts Kirkevei og 
Presterødløsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Tunnel fra Kolberg og senketunnel fra Ramberg til Smørberg og 
veg i dagen til Travbanen. Teieløsning med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 2-felts Kirkeveg i dagløsning. Presterødløsning 
hvor Presterødbakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 
kollektivfelt. Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via 
Svelvikgaten. 

Ny Nøtterøyforbindelse 

Nøtterøyforbindelse er planlagt som fire felts veg. 
Den går fra Kirkeveien ved Kolberg via fjelltunnel 
(ca. 2 km) under Teieskogen fram til et kryss med 
Ramdalveien ved Ramberg. Deretter fortsetter vegen 
inn i en ca. 1,1 km lang fjelltunnel/senketunnel 
under Rambergåsen og Byfjorden.  Tunnelene vil få 
fire kjørefelt med to separate løp.. Etter at 
senketunnelen kommer opp i dagen på Smørberg 
fortsetter vegen i fire felt på vestsiden av Mæle 
gartneri, videre over Smørberg og fram til 
eksisterende kryss mellom Hogsnesbakken og 
Bjellandveien. Fra krysset Hogsnesbakken/ 
Bjellandveien bygges ny fire felts veg på vestsiden 
av eksisterende veg fram til dagens rundkjøring på 
Semslinna ved Jarlsberg travbane. Dagens veg vil 
fungere som lokalveg. 

 

Kryssløsninger 

Ny Nøtterøyforbindelse er forutsatt å ha kryss ved: 

• Kirkeveien ved Kolberg  
• Ramdalveien ved Ramdal 
• Hogsnesbakken/Bjellandveien like sør for 

travbanen 
• Innkjøringen til næringsområdet ved Jarlsberg 

travbane (Meny) 
• Semslinna ved Jarlsberg travbane 
 

Krysset på Ramdalveien ved Ramdal er i denne 
planfasen forutsatt å være en rundkjøring. I et 
eventuelt videre planarbeid vil det være naturlig å 
også vurdere løsninger med ramper i fjell.  

Teie (5C-2) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien Kirkeveien beholdes 
som 2–felts veg For nærmere omtale av denne 
løsningen og andre løsninger se egen omtale under 
pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger Teie”. 

 
Tunnelportal ved Kolberg til 4 felts tunnel mot vest, under 
Teieskogen. Kryss ved tunnelportal gir tilknytning til Kirkeveien 
og til Smidsrødveien via tverrforbindelse i Bekkeveien. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.3.6 Nøtterøyforbindelse 1E-3 med senke-
tunnel fra Smørberg til Ramberg, 
Teieløsning 5C-4 med 4-felts Kirkevei i 
dagløsning og kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Tunnel fra Teie Veidele og senketunnel fra Ramberg til Smørberg 
og veg i dagen til Travbanen. Teieløsning med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkeveg med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden. Presterødløsning hvor Presterødbakken utvides fra 2 
til 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. Ringvei syd gis tilknytning til 
Slagenveien via Svelvikgaten. 

Ny Nøtterøyforbindelse 

Nøtterøyforbindelse er planlagt som fire felts veg. 
Den går fra Kirkeveien ved Teie veidele via 
fjelltunnel (ca. 1,5 km) under Teieskogen fram til et 
kryss med Ramdalveien ved Ramberg. Deretter 
fortsetter vegen inn i en ca. 1,1 km lang fjelltunnel/ 
senketunnel under Rambergåsen og Byfjorden. 
Tunnelene vil få fire kjørefelt. Tunneltverrsnittet vil 
være skilt på midten av en fjell-/betongvegg slik at 
kjøreretningene vil være atskilt. Etter at 
senketunnelen kommer opp ”i dagen” på Smørberg 
fortsetter vegen i fire felt på vestsiden av Mæle 
gartneri, videre over Smørberg og fram til 
eksisterende kryss mellom Hogsnesbakken og 
Bjellandveien. Fra krysset Hogsnesbakken/ 
Bjellandveien bygges ny fire felts veg på vestsiden 
av eksisterende veg fram til dagens rundkjøring på 

Semslinna ved Jarlsberg travbane. Dagens veg vil 
fungere som lokalveg. 

Kryssløsninger 

Ny Nøtterøyforbindelse er forutsatt å ha kryss ved: 

• Kirkeveien ved Teie veidele 
• Ramdalveien ved Ramdal 
• Hogsnesbakken/Bjellandveien like sør for 

travbanen 
• Innkjøringen ved Meny  
• Semslinna ved Jarlsberg travbane 
 

Krysset på Ramdalveien ved Ramdal er i denne 
planfasen forutsatt å være en rundkjøring. I et 
eventuelt videre planarbeid vil det være naturlig å 
også vurdere løsninger med ramper i fjell. Dette vil 
kunne gi bedre trafikksikkerhet i krysset. 

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden For 
nærmere omtale av denne løsningen og andre 
løsninger se egen omtale under pkt. 5.7 
”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  
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4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

 

 
4-felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra kjørebanen. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.4 Systemalternativ II 

5.4.1 Nøtterøyforbindelse 2A-1 med 
senketunnel mellom Korten og Kaldnes, 
Teieløsning 5C-2 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 2-felts Kirkevei og 
Presterødløsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Tunnel fra Kolberg til Kaldnes og senketunnel til Korten med 
utvidelse av Semslinna til 4 felt til Travbanen. Teieløsning med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 2-felts Kirkevei i dagløsning. 
Presterødløsning hvor Presterødbakken utvides fra 2 til 4 
kjørefelt og 2 kollektivfelt. Ringvei syd gis tilknytning til 
Slagenveien via Svelvikgaten. 

Ny Nøtterøyforbindelse 

Nøtterøyforbindelse er planlagt som fire felts veg. 
Den går fra Kirkeveien ved Kolberg via fjelltunnel 
(ca. 2,3 km) under Teieskogen fram til et kryss med 
Kaldnesgaten/Ramdalveien ved Kaldnes. Deretter 
fortsetter vegen inn i senketunnel (ca. 950m) under 
Byfjorden. Senketunnelen vil få fire kjørefelt. 
Tunneltverrsnittet vil være delt på midten av en 
betongvegg slik at kjøreretningene vil være atskilt. 
Senketunnelen kommer opp ”i dagen” på Korten like 
nord for Færder videregående skole, (tidligere 
Tønsberg Maritime skole) og følger Kjelleveien 
fram til Kjellekrysset. Fra Kjellekrysset til Jarlsberg 
travbane er det forutsatt at riksveg 312 Semslinna 
utvides fra to til fire felt. 

Kryssløsninger 

Ny Nøtterøyforbindelse er forutsatt å ha kryss ved: 

• Kirkeveien ved Kolberg  
• Kaldnesgaten/Ramdalveien (ved Kaldnes) 
• Kjelleveien ved Korten 
• Kjelleveien ved Kjelle (bygges i forbindelse med 

Ringveg nord 
• Semslinna ved Jarlsberg travbane 
 

Krysset Kaldnesgaten/Ramdalveien (ved Kaldnes) er 
i denne planfasen forutsatt å være en rundkjøring. I 
et eventuelt videre planarbeid vil det være naturlig å 
også vurdere løsninger med ramper i fjell. 

Teie (5C-2) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien Kirkeveien beholdes 
som 2–felts veg For nærmere omtale av denne 
løsningen og andre løsninger se egen omtale under 
pkt. 5.6 ”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
Tunnelportal ved Kolberg til 4 felts tunnel mot vest, under 
Teieskogen. Kryss ved tunnelportal gir tilknytning til Kirkeveien 
og til Smidsrødveien via tverrforbindelse i Bekkeveien. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  
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5.4.2 Nøtterøyforbindelse 2A-3 med senke-
tunnel mellom Korten og Kaldnes, Teie-
løsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden og Presterød-
løsning 6C-7 med utvidelse av Presterød-
bakken 

 
Tunnel fra Teie Veidele til Kaldnes og senketunnel til Korten med 
utvidelse av Semslinna til 4 felt til Travbanen. Teieløsning med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts Kirkevei i dagløsning 
med kort miljøtunnel på Teiehøyden. Presterødløsning hvor 
Presterødbakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. 
Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Ny Nøtterøyforbindelse 

Nøtterøyforbindelse er planlagt som fire felts veg. 
Den går fra Kirkeveien ved Teie veidele via 
fjelltunnel (ca. 1,5 km) under Teieskogen fram til et 
kryss med Kaldnesgaten/Ramdalveien ved Kaldnes. 
Deretter fortsetter vegen med senketunnel (ca. 
950m) under Byfjorden. Senketunnelen vil få fire 
kjørefelt. Tunneltverrsnittet vil være skilt på midten 
av en betongvegg slik at kjøreretningene vil være 
atskilte. Senketunnelen kommer opp ”i dagen” på 
Korten like nord for Færder videregående skole,  

(tidligere Tønsberg Maritime skole) og følger 
Kjelleveien, som utvides til fire kjørefelt, fram til 
Kjellekrysset. Fra Kjellekrysset til Jarlsberg 
travbane er det forutsatt at riksveg 312 Semslinna 
utvides fra to til fire felt. 

 

Kryssløsninger 

Ny Nøtterøyforbindelse er forutsatt å ha kryss ved: 

• Kirkeveien ved Teie veidele 
• Kaldnesgaten/Ramdalveien (ved Kaldnes) 
• Kjelleveien ved Korten 
• Kjelleveien ved Kjellekrysset som  bygges i 

forbindelse med Ringveg nord. 
• Semslinna ved Jarlsberg travbane 
 

Krysset Kaldnesgaten/Ramdalveien (ved Kaldnes) er 
i denne planfasen forutsatt å være en rundkjøring. I 
et eventuelt videre planarbeid vil det være naturlig å 
også vurdere løsninger med ramper i fjell.  

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden. For 
nærmere omtale av denne løsningen og andre 
løsninger se egen omtale under pkt. 5.7 
”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  
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4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

 

 
4-felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra kjørebanen. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.5 Systemalternativ III 

5.5.1 Nøtterøyforbindelse 3A-1 Sentralåre Vest 
med tunnel under Kanalen, Teieløsning 
5C-4 med tverrforbindelse i Bekkeveien 
og 4-felts Kirkevei med kort miljøtunnel 
på Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Tunnel under Kanalen, kryss ved svømmehallen, fjelltunnel 
under Haugar og Slottsfjellet og utvidelse av Semslinna til 4 felt 
til Travbanen. Teieløsning med tverrforbindelse i Bekkeveien og 
4-felts Kirkevei med kort miljøtunnel på Teiehøyden. 
Presterødløsning hvor Presterødbakken utvides fra 2 til 4 
kjørefelt og 2 kollektivfelt. Ringvei syd gis tilknytning til 
Slagenveien via Svelvikgaten. 

Kanalkryssingen 

Kryssing av Kanalen i tunnel vil skille mellom 
sentrumsrettet trafikk og gjennomgangstrafikk. 
Gjennomgangstrafikken føres ned i tunnelen mens 
eksisterende Kanalbru og Mammutkryss betjener 
sentrumsrettet trafikk. Kaldnestrafikken som skal 
gjennom byen vil også belaste eksisterende 
Kanalbru og Mammutkryss før den ledes inn i 
Sentralåren via krysset ved svømmehallen. 
Nøtterøyveien utvides med kollektivfelt slik at den 
får 6 felt fra Teie veidele og et stykke nordover mot 
kanalkryssingen. I området ved Bryggeribakken vil 
Nøtterøyveien måtte utvides fra 6 til 8 felt. Dette 
skyldes at 4 gjennomgående felt føres ned i tunnelen 
under Kanalen mens ett felt for bil og ett felt for 

kollektivtrafikken føres i ramper på hver side av 
tunnelportalen i Bryggeribakken. Det vil i tillegg bli 
gang-sykkelveg på hver side av vegen. 

 
Kryssing av Kanalen i tunnel. Tunnelportal og ramper i 
Nøtterøyveien (8 felt totalt) til tunnel under kanalen. Sett mot 
nordøst 

Sentralåre vest 

Traséen for sentralåre vest starter i syd som 
betongtunnel i området ved svømmehallen i 
forlengelsen av kanalkryssingen. Deretter går den 
som fjelltunnel under Haugar og Slottsfjellet for å 
komme ut i Kjelleveien nord for Slottsfjelltunnelen.  

Derfra føres trafikken på rv 308 Kjelleveien, som 
utvides til fire felt fram til Kjellekrysset. Sentralåra 
knyttes til søndre rundkjøring i det nye Kjellekrysset 
som bygges i forbindelse med Ringvei nord. Fra 
Kjellekrysset til Jarlsberg travbane utvides 
Semslinna (rv. 312) fra 2 til 4 felt. Det er forutsatt at 
Sentralåre vest, i sin helhet, går som fjelltunnel 
under sentrum. Ut fra foreliggende kunnskap om 
grunnforhold og geologi i det aktuelle området, er 
det rimelig sikkert at denne forutsetningen blir 
innfridd med den traseén og det lengdeprofilet som 
nå er lagt til grunn.. 

Ut fra forventet trafikkbelastning og hensynet til 
beredskap og sikkerhet må tunnelstrekningene 
bygges med fire felt med to separate løp.  

Kryssløsninger 

Mammutkrysset opprettholdes som signalregulert 
kryss, men med prioritering av kollektivtrafikk og 
gang- sykkeltrafikk.  

 
Sentralåre vest med kanaltunnel. Kryss med av/påkjøringsrampe 
ved Svømmehallen. 
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Sentralåra blir i dette tilfellet hovedsakelig en 
gjennomfartsåre for nord-sydgående trafikk, men 
med tilkobling til lokalveinettet syd og nord for 
sentrum. Krysset ved svømmehallen gir tilknytning 
mellom sentralåra og hhv Stoltenbergs gate og 
Wilhelm Wilhelmsens allé. Krysset i nord gir 
tilknytning mellom sentralåra, Kjelleveien og 
lokalvegene på Korten. 

Det vil ikke være mulig å komme sydfra på 
sentralåra og svinge tilbake mot sentrum gjennom 
Slottsfjelltunnelen eller omvendt Derimot blir det 
mulig å kjøre sydover Kjelleveien og ta av mot 
Nedre Langgate gjennom Slottsfjelltunnelen og 
omvendt. 

 
Sentralåre vest. Nordre tunnelportal til sentralåre vest og 
tunnelportal til Slottsfjelltunnelen. Sett mot øst. 

Lokalveisystemet på Korten er forutsatt lagt om. 
Olav Trygvasons gate stenges mot Kjelleveien, dvs 
at dagens T-kryss stenges. Det bygges ny lokalvei 
med utgangspunkt i dagens rundkjøring ved Shell og 
sydover til Nordbyen på vestsiden av Kjelleveien. 

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felt i Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden. For 
nærmere omtale av denne løsningen og andre 
løsninger, se egen omtale under pkt. 5.7 
”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2  til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.5.2 Nøtterøyforbindelse 3A-5 Sentralåre Vest 
med bru over Kanalen, Teieløsning 5C-4 
med tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-
felts Kirkevei med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Bru over Kanalen, kryss ved svømmehallen, fjelltunnel under 
Haugar og Slottsfjellet og utvidelse av Semslinna til 4 felt til 
Travbanen. Teieløsning med tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-
felts Kirkevei med kort miljøtunnel på Teiehøyden. 
Presterødløsning hvor Presterødbakken utvides fra 2 til 4 
kjørefelt og 2 kollektivfelt. Ringvei syd gis tilknytning til 
Slagenveien via Svelvikgaten. 

Kanalkryssingen 
Kanalen krysses på ny kanalbru. Dette vil gi mye 
trafikk i kryssene som da skal betjene både 
sentrumsrettet trafikk og gjennomgangstrafikk. 
Nøtterøyveien utvides med kollektivfelt fra Teie 
veidele og nordover til kanalkryssingen slik at denne 
får 6 felt. (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). Strekningen 
mellom krysset på Nøtterøysiden og Mammutkrysset 
samt Kanalbrua vil få 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. 
Det vil bli gang-sykkelveg på begge sider av 
Nøtterøyveien og over kanalbrua. 

 

 
Kryssing av Kanalen i bru, med klaffebru på vestsiden av dagens 
Kanalbru. 

Fra Mammutkrysset og nordover utvides Stolten-
bergsgate fra to til fire felt fram til nytt kryss ved 
svømmehallen. 

Sentralåre vest 

Traséen for sentralåre vest starter i syd som 
betongtunnel i området ved svømmehallen. Videre 
går den som fjelltunnel under Haugar og Slottsfjellet 
for så å komme ut i Kjelleveien nord for 
Slottsfjelltunnelen.  

Derfra føres trafikken på rv 308 Kjelleveien som 
utvides til 4 felt fram til Kjellekrysset. Sentralåra 
knyttes til søndre rundkjøring i det nye Kjellekrysset 
som bygges i forbindelse med Ringvei nord. Fra 
Kjellekrysset til Jarlsberg travbane utvides 
Semslinna (rv. 312) fra 2 til 4 felt.  

Det er forutsatt at denne løsningen i sin helhet går 
som fjelltunnel under sentrum. Ut fra foreliggende 
kunnskap om grunnforhold og geologi i det aktuelle 
området, er det rimelig sikkert at denne 
forutsetningen blir innfridd med den traseén og det 
lengdeprofilet som nå er lagt til grunn.. 

Ut fra forventet trafikkbelastning og hensynet til 
beredskap og sikkerhet må tunnelstrekningene 
bygges med fire felt med to separate løp 

Kryssløsninger 

Mammutkrysset bygges om til rundkjøring. Det er 
også forutsatt rundkjøring ved Svømmehallen i syd, 
og en sammenkobling mellom sentralåra og 
Kjelleveien i form av en ”splitt” med begrensede 
svingemuligheter nord for Slottsfjelltunnelen, samt 
et kryss (rundkjøring) med lokalveier på Korten. 
Sentralåra blir i dette tilfellet hovedsakelig en 
gjennomfartsåre for nord-sydgående trafikk, men 
med tilkobling til lokalveinettet syd og nord for 
sentrum. Krysset ved svømmehallen gir tilknytning 
mellom sentralåra og hhv Stoltenbergs gate og 
Wilhelm Wilhelmsens allé.  
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Sentralåre vest med Kanalbru og Mammutkrysset i plan. Søndre 
tunnelportal med nedkjøring til sentralåren i kryss ved 
Svømmehallen. Sett mot nordvest. 

Krysset i nord gir tilknytning mellom sentralåra, 
Kjelleveien og lokalvegene på Korten. Det vil ikke 
være mulig å komme sydfra på sentralåra og svinge 
tilbake mot sentrum gjennom Slottsfjelltunnelen 
eller omvendt. Derimot blir det mulig å kjøre 
sydover Kjelleveien og ta av mot Nedre Langgate 
gjennom Slottsfjelltunnelen og omvendt. 

 
Sentralåre vest. Nordre tunnelportal til sentralåre vest og 
tunnelportal til Slottsfjelltunnelen. Sett mot øst. 

Lokalveisystemet på Korten er forutsatt lagt om. 
Olav Trygvasons gate stenges mot Kjelleveien, dvs 
at dagens kryss på dette stedet stenges. Det bygges 
ny lokalvei med utgangspunkt i dagens rundkjøring 
ved Shell og sydover til Nordbyen på vestsiden av 
Kjelleveien. 

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden 
(Teieløsning 5C-4). For nærmere omtale av denne 
løsningen og andre løsninger se egen omtale under 
pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.5.3 Nøtterøyforbindelse 3A-9 Sentralåre Vest 
med bru over Kanalen og planskilt 
Mammutkryss, Teieløsning 5C-4 med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts 
Kirkevei med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

Bru over Kanalen og toplans Mammutkryss, kryss ved 
svømmehallen, fjelltunnel under Haugar og Slottsfjellet og 
utvidelse av Semslinna til 4 felt til Travbanen. Teieløsning med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden. Presterødløsning hvor Presterød-
bakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. Ringvei syd 
gis tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Kanalkryssingen 

Kryssing på ny kanalbru i kombinasjon med 
planskilt Mammutkryss vil gi mye trafikk på 
Kanalbrua og i krysset på Nøtterøysiden, da både 
sentrumsrettet og gjennomgangstrafikk skal over 
brua og gjennom dette krysset. Nøtterøyveien 
utvides med kollektivfelt fra Teie veidele og 
nordover til kanalkryssingen slik at denne får 6 felt. 
(4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). Strekningen mellom 
krysset på Nøtterøysiden og Mammutkrysset samt 
Kanalbrua vil få 6 kjørefelt og 2 kollektivfelt. 
Sentralåra vil krysse planskilt i Mammutkrysset. Det 
vil bli gang-sykkelveg på begge sider av 
Nøtterøyveien og over kanalbrua. 

 

 
Kryssing av kanalen i bru og med planskilt Mammutkryss. Sett 
mot nordøst. 

Sentralåre vest 

Traséen for sentralåre vest starter i syd som 
betongtunnel mellom kanalbruene og 
Mammutkrysset, går som fjelltunnel under Haugar 
og Slottsfjellet for så å komme ut i Kjelleveien nord 
for Slottsfjelltunnelen.  

 
Sentralåre vest. Nordre tunnelportal til sentralåre vest og 
tunnelportal til Slottsfjelltunnelen. Sett mot øst. 

Derfra føres trafikken på rv 308 Kjelleveien som 
utvides til 5 felt (4 felt for bil og ett kollektivfelt i 
retning fra sentrum) fram til Kjellekrysset. Sentral-
åra knyttes til søndre rundkjøring i det nye 
Kjellekrysset som bygges i forbindelse med Ringvei 
nord. Fra Kjellekrysset til Jarlsberg travbane utvides 
Semslinna (rv. 312) fra 2 til 4 felt.  

Det er forutsatt at denne løsningen i sin helhet går 
som fjelltunnel under sentrum. Ut fra foreliggende 
kunnskap om grunnforhold og geologi i det aktuelle 
området, er det rimelig sikkert at denne 
forutsetningen blir innfridd med den traseén og det 
lengdeprofilet som nå er lagt til grunn..  

Ut fra forventet trafikkbelastning og hensynet til 
beredskap og sikkerhet må tunnelstrekningene 
bygges med fire felt med to separate.  

Kryssløsninger 

Mammutkrysset bygges om til planskilt kryss. Dette 
vil øke kapasiteten i krysset idet gjennomgangs-
trafikken i Sentralåra vil passere i et nivå under 
lokaltrafikken i kryssområdet 
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Det er også forutsatt kryss i form av en rundkjøring 
ved Svømmehallen i syd og en sammenkobling 
mellom sentralåra og Kjelleveien i form av en 
”splitt” med begrensede svingemuligheter nord for 
Slottsfjelltunnelen, samt et kryss (rundkjøring) med 
lokalveier på Korten. Sentralåra blir i dette tilfellet 
hovedsakelig en gjennomfartsåre for nord-
sydgående trafikk, men med tilkobling til 
lokalveinettet syd og nord for sentrum. Et kryss ved 
svømmehallen gir tilknytning mellom sentralåra og 
hhv Stoltenbergs gate og Wilhelm Wilhelmsens allé.  

 
Sentralåre vest med kanaltunnel. Kryss med av/påkjøringsrampe 
ved Svømmehallen. 

Krysset i nord gir tilknytning mellom sentralåra og 
Kjelleveien. Det vil ikke være mulig å komme 
sydfra på sentralåra og svinge tilbake mot sentrum 
gjennom Slottsfjelltunnelen eller omvendt. Derimot 
blir det mulig å kjøre sydover Kjelleveien og ta av 
mot Nedre Langgate gjennom Slottsfjelltunnelen og 
omvendt. 

 
Sentralåre vest. Nordre tunnelportal til sentralåre vest og 
tunnelportal til Slottsfjelltunnelen. Sett mot øst. 

Lokalveisystemet på Korten er forutsatt lagt om. 
Olav Trygvasons gate stenges mot Kjelleveien, dvs 
at dagens kryss på dette stedet stenges. Det bygges 
ny lokalvei med utgangspunkt i dagens rundkjøring 
ved Shell og sydover til Nordbyen på vestsiden av 
Kjelleveien. 

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 

og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden 
(Teieløsning 5C-4). For nærmere omtale av denne 
løsningen og andre løsninger se egen omtale under 
pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger Teie”. 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 kjøre-
felt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere om-
tale av denne løsningen og andre løsninger, se egen 
omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger Presterød”.  

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.5.4 Nøtterøyforbindelse 3A-8 Sentralåre Vest 
med bru over Kanalen og søndre tangent 
i dagløsning, Teieløsning 5C-4 med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts 
Kirkevei med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Bru over Kanalen, kryss ved svømmehallen, fjelltunnel under 
Haugar og Slottsfjellet og utvidelse av Semslinna til 4 felt til 
Travbanen. Søndre tangent som dagløsning i Slagenveien og 
påkobling til sentralåra under Haugar. Teieløsning med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden. Presterødløsning hvor 
Presterødbakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. 
Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten.  

Konsekvensene vil være de samme som for variant 
3A-1/5C-4 med unntak av bru over Kanalen og 
søndre tangent som dagløsning.  

Kanalkryssingen 
Kryssing på ny kanalbru vil gi mye trafikk i 
kryssene som da skal betjene både sentrumsrettet 
trafikk og gjennomgangstrafikk. Nøtterøyveien 
utvides med kollektivfelt fra Teie veidele og 
nordover til kanalkryssingen slik at denne får 6 felt. 
(4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). Strekningen mellom 
krysset på Nøtterøysiden og Mammutkrysset 
inkludert Kanalbrua vil få 4 kjørefelt og 2 
kollektivfelt. Det vil bli gang-sykkelveg på begge 
sider av Nøtterøyveien og over kanalbrua.. 

 
Ny klaffebru på vestsiden av dagens Kanalbru. 

Fra Mammutkrysset og nordover utvides Stolten-
bergsgate fra to til fire felt fram til nytt kryss ved 
svømmehallen. 

Sentralåre vest med søndre tangent 
(dagløsning) 

Traséen for sentralåre vest starter i syd som 
betongtunnel i området ved svømmehallen. Videre 
går den som fjelltunnel under Haugar og Slottsfjellet 
for å komme ut i Kjelleveien nord for Slotts-
fjelltunnelen. Derfra følger sentralåren rv 308 
Kjelleveien til Kjellekrysset. Sentralåra knyttes til 
søndre rundkjøring i det nye Kjellekrysset som 
bygges i forbindelse med Ringvei nord. Fra 
Kjellekrysset til Jarlsberg travbane utvides Sems-
linna (rv. 312) fra 2 til 4 felt.  

Ut fra forventet trafikkbelastning og hensynet til 
beredskap og sikkerhet må tunnelstrekningene 
bygges med fire felt med to separate løp.  

Det er forutsatt at Sentralåre vest, i sin helhet, går 
som fjelltunnel under sentrum. Ut fra foreliggende 
kunnskap om grunnforhold og geologi i det aktuelle 
området, er det rimelig sikkert at denne 
forutsetningen blir innfridd med den traseén og det 
lengdeprofilet som nå er lagt til grunn. 

Søndre innfartsåre fra øst (søndre tangent) går som 
”veg i dagen” fra Ringvei syd via Svelvikgaten og 
følger Slagenveien fram til denne krysser 
Jernbanegata. Innfartsåren koples til sentralåra i en 
rundkjøring under bakken og gir mulighet for av- og 
påkjøring til sentralåra fra lokalvegsystemet. 

Søndre innfartsåre er også vurdert som tunnel idet 
den kan legges i tunnel fra Ringvei syd under 
Svelvikgaten og under Slagenveien. Denne 
løsningen er imidlertid ikke presentert i denne 
hovedrapporten 

Kryssløsninger 
Mammutkrysset bygges om til rundkjøring. Det blir 
også et kryss (rundkjøring) mellom sentralåra og 
søndre innfartsåre fra øst (søndre tangent) under 
Haugar.  
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Sentralåre vest med søndre tangent som dagløsning i 
Slagenveien. Kryss ved Slagenveien x Jernbanegata med 
av/påkjøringsrampe for påkobling til sentralåren i kryss under 
Haugar. 

Det er ikke forutsatt fullt kryss mellom sentralåra og 
Stoltenbergs gate ved svømmehallen. Med bru over 
Kanalen er det likevel lagt til rette for av- og 
påkjøring fra/til sentralåra ved svømmehallen, 

Det er forutsatt sammenkobling mellom sentralåra 
og Kjelleveien i form av en ”splitt” med begrensede 
svingemuligheter nord for Slottsfjellet. ”Splitten” gir 
tilknytning mellom sentralåra og Kjelleveien. Det vil 
ikke være mulig å komme sydfra på sentralåra og 
svinge tilbake mot sentrum gjennom Slottsfjell-
tunnelen eller omvendt. Derimot blir det mulig å 
kjøre sydover Kjelleveien og ta av mot Nedre 
Langgate gjennom Slottsfjelltunnelen og omvendt. 

 
Sentralåre vest. Nordre tunnelportal til sentralåre vest og 
tunnelportal til Slottsfjelltunnelen. Sett mot øst. 

Lokalveisystemet på Korten er forutsatt lagt om. 
Olav Trygvasons gate stenges mot Kjelleveien, dvs 
at dagens T-kryss stenges. Det bygges ny lokalvei 
med utgangspunkt i dagens rundkjøring ved Shell og 
sydover til Nordbyen på vestsiden av Kjelleveien. 

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden 
(Teieløsning 5C-4). For nærmere omtale av denne 

løsningen og andre løsninger, se egen omtale under 
pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger Teie”. 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra to  til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.5.5 Nøtterøyforbindelse 3B-5 Sentralåre Øst 
med bru over Kanalen,  Teieløsning 5C-4 
med tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-
felts Kirkevei med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

Bru over Kanalen, kryss ved svømmehallen, løsmassetunnel i 
Vestfoldgata/Jernbanegata /Farmannsveien og utvidelse av 
Semslinna til 4 felt til Travbanen. Teieløsning med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden. Presterødløsning hvor 
Presterødbakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. 
Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Kanalkryssingen 

Kryssing på ny kanalbru vil gi mye trafikk i 
kryssene som da skal betjene både sentrumsrettet 
trafikk og gjennomgangstrafikk. Nøtterøyveien 
utvides med kollektivfelt fra Teie veidele og 
nordover til kanalkryssingen slik at denne får 6 felt 
(4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). Strekningen mellom 
krysset på Nøtterøysiden og Mammutkrysset, samt 
Kanalbrua vil få 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. Det 
vil bli gang-sykkelveg på begge sider av 
Nøtterøyveien og over kanalbrua. 

 

 
Ny klaffebru på vestsiden av dagens Kanalbru. 

Sentralåre øst  

Traséen for sentralåre øst starter i syd i 
løsmassetunnel, like under terrengnivå, under 
Vestfoldgata, Jernbanegata og Farmannsveien. I 
nord gis tunnelen tilknytning til søndre rundkjøring i 
Kjellekrysset som bygges i forbindelse med Ringvei 
nord. 

Ut fra forventet trafikkbelastning og beredskap/ 
sikkerhet må veien bygges med fire felt.  

På det trangeste partiet, fra rutebilstasjonen til forbi 
jernbanestasjonen, bygges tunnelen i to etasjer med 
en kjøreretning i hver etasje. Dette medfører en 
konstruksjonshøyde på 13-14 m og en tilsvarende 
dyp byggegrop. Det må spuntes enda dypere, men ut 
fra de antatte grunnforholdene vil dette være mulig. 
Denne løsningen vil i hovedsak gå i dagens vegareal 
uten vesentlig inngrep på sidearealene. Løsningen 
vil likevel være komplisert rent anleggsteknisk, bl.a. 
i forhold til nærliggende bebyggelse og 
jernbanelinjen. Jernbanegaten må stenges for trafikk 
i byggeperioden. 

 
Tunnelen i to etasjer med en kjøreretning i hver etasje. Konstruksjons-
høyde 13-14 meter. 

Det er også vurdert å bygge tunnelen på dette partiet 
med vanlig bredde og med splittet vegtrasé. Ved 
splittet trasé går det ett tunnelløp på hver side av 
Byfogdløkka. 
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Kryssløsninger 

Mammutkrysset bygges om til rundkjøring. Det er 
også forutsatt rundkjøring ved Svømmehallen i syd, 
og en rundkjøring i Farmannsveien nord for 
Fylkesmuseet. Sentralåre Øst knyttes til søndre 
rundkjøring i det nye Kjellekrysset som bygges i 
forbindelse med Ringvei nord. Sentralåre Øst blir i 
dette tilfellet hovedsakelig en gjennomfartsåre for 
nord/syd-gående trafikk, men med tilkobling til 
lokalveinettet syd og nord for sentrum. Krysset ved 
svømmehallen gir tilknytning mellom Sentralåre øst 
og Stoltenbergs gate og Wilhelm Wilhelmsens allé.  

 
Sentralåre øst med Kanalbru og Mammutkrysset i plan. Søndre 
tunnelportal med nedkjøring til sentralåren i kryss ved 
Svømmehallen. Sett mot nordvest. 

Krysset nord for Fylkesmuseet gir tilkobling til 
Farmannsveien for lokaltrafikk til og fra sentrum. 
Eckersbergsgate stenges i vest for biltrafikk, men 
kan benyttes av syklende/gående. Det vil si at all 
trafikk ut av området rundt bl.a Frodeløkka, må skje 
via Stenmalen. Olav Trygvasonsgate forutsettes 
fortsatt å være tilknyttet Farmannsveien. 

 
Nordre tunnelportal for sentralåre øst, i Farmannsveien ved 
Statens park. 

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden 
(Teieløsning 5C-4). For nærmere omtale av denne 
løsningen og andre løsninger se egen omtale under 
pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger Teie”. 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra to  til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger, se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.5.6 Nøtterøyforbindelse 3B-6 Sentralåre Øst 
med bru over Kanalen og nordre tangent, 
Teieløsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden og Presterød-
løsning 6C-7 med utvidelse av Presterød-
bakken 

 
Bru over Kanalen, kryss ved svømmehallen, løsmassetunnel 
under Vestfoldgata/Jernbanegata /Farmannsveien, nordre 
tangent/innfartsåre fra Halfdan Wilhelmsens allè til 
Farmannsveien og utvidelse av Semslinna til 4 felt til Travbanen. 
Teieløsning med tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts Kirkevei 
med kort miljøtunnel på Teiehøyden. Presterødløsning hvor 
Presterødbakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. 
Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Kanalkryssingen 

Kryssing på ny kanalbru vil gi mye trafikk i 
kryssene som da skal betjene både sentrumsrettet 
trafikk og gjennomgangstrafikk. Nøtterøyveien 
utvides med kollektivfelt fra Teie veidele og 
nordover til kanalkryssingen slik at strekningen får 6 
felt. (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). Strekningen 
mellom krysset på Nøtterøysiden og 
Mammutkrysset, samt Kanalbrua vil få 4 kjørefelt 
og 2 kollektivfelt. Det vil bli gang-sykkelveg på 
begge sider av Nøtterøyveien og over kanalbrua. 

 

 
Ny klaffebru på vestsiden av dagens Kanalbru. 

Sentralåre øst med innfartsåre fra øst (nordre 
tangent) 

Traséen for sentralåre øst starter i syd i 
løsmassetunnel, like under terrengnivå, under 
Vestfoldgata, Jernbanegata og Farmannsveien. I 
nord gis tunnelen tilknytning til søndre rundkjøring i 
Kjellekrysset som bygges i forbindelse med Ringvei 
nord. 

 
Nordre tunnelportal for sentralåre øst, i Farmannsveien ved 
Statens park. 

Ut fra forventet trafikkbelastning og beredskap/ 
sikkerhet må veien bygges med fire felt. På det 
trangeste partiet, fra rutebilstasjonen til forbi 
jernbanestasjonen, bygges tunnelen i to etasjer med 
en kjøreretning i hver etasje. Dette medfører en 
konstruksjonshøyde på 13-14 m og en tilsvarende 
dyp byggegrop.  

 
Tunnelen i to etasjer med en kjøreretning i hver etasje. Konstruksjons-
høyde 13-14 meter. 
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Det må spuntes enda dypere, men ut fra de antatte 
grunnforholdene vil dette være mulig. Denne 
løsningen vil i hovedsak gå i dagens vegareal uten 
vesentlig inngrep på sidearealene. Løsningen vil 
likevel være komplisert rent anleggsteknisk, bl.a. i 
forhold til nærliggende bebyggelse og 
jernbanelinjen. Jernbanegaten må stenges for trafikk 
i byggeperioden. 

Det er også vurdert å bygge tunnelen på dette partiet 
med vanlig bredde og med splittet vegtrasé. I dette 
tilfellet går det ett tunnelløp på hver side av 
Byfogdløkka. 

Nordre innfartsåre (nordre tangent) går fra 
Heimdalkrysset i øst langs Halfdan Wilhelmsens allé 
frem til jernbaneundergangen nederst i 
sykehusbakken.Tangenten er forutsatt bygd som 2-
feltsvei. 

 
Østre tunnelportal med innkjøring til nordre 
tangent/hovedinnfart under sykehushøyden. Sett mot vest, 
sykehusbakken og jernbanelinja. 

Derfra går den i tunnel under sykehuset, Stenmalen 
og Knapløkka/Odd Fellow til et kryss med sentralåre 
øst under bakkenivå i nordre del av jernbane-
stasjonen.  

Nordre innfartsåre (tangent) gis forbindelse til 
lokalvegnettet ved jernbanestasjonen ved at det 
etableres en nedkjøringsrampe i Farmannsveien. 

 
På/avkjøringsrampe med tunnelportal i Farmannsveien til nordre 
tangent/hovedinnfartsåre. 

Nordre innfartsåre ligger svært dypt (ca. 20m) under 
sykehusets hovedinngang. Atkomst til sykehuset fra 
en tunnel som ligger så dypt anses som lite aktuelt. 
For ambulansene vil en atkomst til/fra nordre 
innfartsåre være helt uaktuell. Den ansees, på grunn 
av høydeforskjellen, også som lite aktuell som 
atkomst til et eventuelt parkeringsanlegg under 
sykehuset.  

Mulighetene for å etablere et kryss mellom nordre 
innfartsåre og Stenmalen har også vært vurdert. 
Dette er svært vanskelig idet innfartsåren ligger ca. 
13 m lavere der den krysser under Stenmalen. Å 
legge innfartsåren (tangenten) høyere opp er 
vanskelig fordi man er bundet av å ligge 6m under 
jernbanen der denne krysses. Videre må det være 
tilstrekkelig fjelloverdekning under Knapløkka. 

Kryssløsninger 

Det er forutsatt kryss i form av rundkjøringer i 
Mammutkrysset og ved Svømmehallen i syd. 
Sentralåra knyttes til søndre rundkjøring i det nye 
Kjellekrysset som bygges i forbindelse med Ringvei 
nord. 

Krysset ved Svømmehallen gir tilknytning mellom 
sentralåra og hhv Stoltenbergs gate og Wilhelm 
Wilhelmsens vei. 

 
Sentralåre øst med Kanalbru og Mammutkrysset i plan. Søndre 
tunnelportal med nedkjøring til sentralåren i kryss ved 
Svømmehallen. Sett mot nordvest. 

I alternativet med en nordre tangent/innfartsåre er 
det ikke forutsatt kryss mellom sentralåra og 
Farmannsveien lenger nord. Eckersbergs gate må 
stenges i vest mot Farmannsveien i denne løsningen, 
dvs at all trafikk ut av området rundt bl.a. 
Frodeløkka må skje via Stenmalen. Olav Trygvasons 
gate forutsettes fortsatt å være tilknyttet 
Farmannsveien. Den eksakte avslutningen av 
tunnellen i nord (i Farmannsveien) må vurderes 
nærmere i forhold til fremtidig utnyttelse av arealene 
på nordre del av stasjonsområdet. 
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Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden 
(Teieløsning 5C-4). For nærmere omtale av denne 
løsningen og andre løsninger, se egen omtale under 
pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger Teie”. 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød 6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt Presterødbakken utvides fra 2 til 6 kjørefelt 
(4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere omtale 
av denne løsningen og andre løsninger se egen 
omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 

 

5.5.7 Nøtterøyforbindelse 3C-4 Sentralåre Øst-
Øst med bru over Kanalen, Teieløsning 
5C-4 med tverrforbindelse i Bekkeveien 
og 4-felts Kirkevei med kort miljøtunnel 
på Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Bru over Kanalen, kryss ved svømmehallen, løsmassetunnel i 
Vestfoldgata, fjelltunnel under sykehuset til Statens Park og 
utvidelse av Semslinna til 4 felt til Travbanen. Teieløsning med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden. Presterødløsning hvor 
Presterødbakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. 
Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Kanalkryssingen 

Kryssing på ny kanalbru vil gi mye trafikk i 
kryssene som da skal betjene både sentrumsrettet 
trafikk og gjennomgangstrafikk. Nøtterøyveien 
utvides med kollektivfelt fra Teie veidele og 
nordover til kanalkryssingen slik at denne 
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strekningen får 6 felt. (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). 
Strekningen mellom krysset på Nøtterøysiden og 
Mammutkrysset, samt Kanalbrua vil få 4 kjørefelt 
og 2 kollektivfelt. Det vil bli gang-sykkelveg på 
begge sider av Nøtterøyveien og over kanalbrua. 

 

 
Ny klaffebru på vestsiden av dagens Kanalbru. 

Sentralåre øst - øst 

Traséen for sentralåre øst-øst går fra krysset ved 
svømmehallen, under Vestfoldgata, Jernbanegata, 
under sykehuset, gamle Idretten og føres derettet 
opp i Farmannsveien ved Statens park. Ut fra 
forventet trafikkbelastning og beredskap/sikkerhet 
må veien bygges med fire felt. Grunnforholdene er 
slik at den må bygges vekselvis som 4-felts 
nedgravd betongtunnel og som 4-felts fjelltunnel. 

Kryssløsninger 

Mammutkrysset bygges om til rundkjøring. Det er 
forutsatt rundkjøring ved Svømmehallen i syd. og 
”splitt” mellom Sentralåre øst-øst og Farmannsveien 
i området ved Statens park. Dette vil gi mulighet for 
på- og avkkjøring for trafikk til/fra sentrum. I nord 
gis Sentralåre øst-øst tilknytning til søndre 
rundkjøring i Kjellekrysset som bygges i forbindelse 
med Ringvei nord.. Sentralåra blir i dette tilfellet 
hovedsakelig en gjennomfartsåre for nord-
sydgående trafikk, men med tilkobling til 
lokalveinettet syd og nord for sentrum. Et kryss ved 
svømmehallen gir tilknytning mellom sentralåra og 
hhv Stoltenbergs gate og Wilhelm Wilhelmsens vei.  

 
Sentralåre øst-øst med Kanalbru og Mammutkrysset i plan. 
Søndre tunnelportal med nedkjøring til sentralåren i kryss ved 
Svømmehallen. Sett mot nordvest. 

Krysset i nord gir tilknytning mellom sentralåra og 
Farmannsveien og videre til Kjelleveien via rund-
kjøring i Kjellekrysset. 

 
Nordre tunnelportal til sentralåre øst-øst, i Farmannsveien ved 
Statens park. 

Lokalveisystemet på Korten og i området rundt Olav 
Trygvasons gate er forutsatt å bli som i dag. Nedre 
Langgate stenges for gjennomkjøring ved Brygga og 
skal bare betjene kollektivtrafikk og lokaltrafikk 
til/fra sentrum 

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden 
(Teieløsning 5C-4). For nærmere omtale av denne 
løsningen og andre løsninger se egen omtale under 
pkt. 5.7 ”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  
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4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød (6C-7) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 
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5.6 Systemalternativ IV 

5.6.1 Nøtterøyforbindelse 4A-1 utvidelse av 
Ringvei syd og tunnel under Kanalen,  
Teieløsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden og Presterød-
løsning 6C-2 med utvidelse av Presterød-
bakken og planskilt kryss på Kilen 

 
Tunnel under Kanalen, utvidelse av Ringvei syd til 4 felt fra 
Mammutkrysset til Kilen og utvidelse av Semslinna til 4 felt til 
Travbanen. Teieløsning med tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-
felts Kirkevei med kort miljøtunnel på Teiehøyden. Presterød-
løsning hvor  Presterødbakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 
kollektivfelt. Planskilt kryss på Kilen. Ringvei syd gis tilknytning til 
Slagenveien via Svelvikgaten.. 

Kanalkryssingen 

Kryssing av Kanalen i tunnel vil skille mellom 
sentrumsrettet trafikk og gjennomgangstrafikk. 
Gjennomgangstrafikken føres ned i tunnelen mens 
eksisterende Kanalbru og Mammutkryss blir avlastet 
og skal betjene sentrumsrettet trafikk. Kaldnes-
trafikken som skal gjennom byen vil belaste 
eksisterende Kanalbru og Mammutkryss før den 
ledes over på Ringvei syd. Nøtterøyveien utvides 
med kollektivfelt slik at den får 6 felt fra Teie 
veidele og nordover mot kanalkryssingen. I området 
ved Bryggeribakken vil Nøtterøyveien måtte utvides 
fra 6 til 8 felt. Dette skyldes at 4 gjennomgående felt 

føres ned i tunnelen under Kanalen, mens ett felt for 
bil og ett felt for kollektivtrafikken i hver retning 
føres i ramper på hver side av tunnelportalen i 
Bryggeribakken. Det vil i tillegg bli gang-/sykkelveg 
på hver side av vegen. Tunnelen under Kanalen 
føres videre under Mammutkrysset med oppramping 
til terrengnivå ved Måkeveien. 

 
Ringvei syd i 4 felt og med tunnel under kanalen. Tunnelportal 
og ramper i Nøtterøyveien (8 felt totalt) til tunnel under kanalen. 
Sett mot nordøst 

 
Ringvei syd i 4 felt og med tunnel under kanalen. Tunnelportal 
og ramper på Ringvei syd, like øst for Mammutkrysset, vil også 
være aktuell i alternativet med planskilt Mammutkryss. Sett mot 
nordvest. 

Ringvei syd 

Ringvei syd (rv 311) er i dette alternativet forutsatt 
utvidet fra to til fire felt. Utvidelsen fra Mammut-
krysset og østover til kurven ved Træleborgodden er 
tenkt utvidet med tilnærmet like stor bredde på 
begge sider av eksisterende veg. Her er det plass 
mellom fasadene, men utvidelsen vil påvirke 
parkerings- og atkomstforholdene i området.  

 
Utvidelse av Ringvei syd til 4 felt ved Træleborgodden 10 og 12.  

På strekningen forbi Træleborgodden 10 og 12 er det 
sett på tre ulike løsninger for utvidelse. Utvidelse 
kan skje enten mot øst, eller mot vest eller utvidelse 
til begge sider. I konsekvensutredningen er 
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alternativet med utvidelse til begge sider lagt til 
grunn i vurderingene. Ved eventuell videre 
planlegging av utvidelse av Ringvei syd vil det være 
naturlig å videreføre vurderingene i forhold til 
hvordan utvidelsen av Ringvei syd bør skje i 
området forbi Trelleborgoddeen 10 og 12. 

Lengre nord vil det bli anlagt en rundkjøring med 
forbindelse via Svelvikgaten til kryss med 
Slagenveien. Denne forbindelsen må ses i sammen-
heng med løsningsforslagene for Presterød og vil 
avlaste trafikken i Heimdalkrysset.  Ringvei syd blir 
tilknyttet Ringvei nord i kryssområdet på Kilen. 

Kryssløsninger 

Mammutkrysset beholdes som lysregulert kryss, 
men bygges noe om for å kunne prioritere 
kollektivtrafikk og gang- sykkeltrafikk.. Trafikken 
på Ringvei syd vil passere i tunnel under 
lokaltrafikken i Mammutkrysset Det er forutsatt 
kryss i form av en rundkjøring på Stensarmen ved 
Elkjøp. (jfr. tidligere illustrasjon.). I Kilenområdet 
vil Ringvei syd bli løftet i bru over Halvdan 
Wilhelmsens allé/Valløveien 

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden For 
nærmere omtale av denne løsningen og andre 
løsninger se egen omtale under pkt. 5.7 
”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød (6C-2) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2  til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt).Ringveien (4 
felt) er forutsatt å krysse i bru over Halvdan 
Wilhelmsens allé/Valløveien. For nærmere omtale 
av denne løsningen og andre løsninger se egen 
omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger Presterød”. 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt inkludert kollektivfelt i 
hver retning. Ringvei syd i 4 felt og i bru over Halvdan 
Wilhelmsens allé/Valløveien Gang-/sykkelveien føres i egen bru 
over Solkilen. 
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5.6.2 Nøtterøyforbindelse 4A-2 utvidelse av 
Ringvei syd og bru over Kanalen, 
Teieløsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden og Presterød-
løsning 6C-2 med utvidelse av Presterød-
bakken og planskilt kryss på Kilen 

 
Bru over Kanalen, utvidelse av Ringvei syd til 4 felt  fra 
Mammutkrysset til Kilen og utvidelse av Semslinna til 4 felt til 
Travbanen. Teieløsning med tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-
felts Kirkevei med kort miljøtunnel på Teiehøyden. 
Presterødløsning hvor Presterødbakken utvides fra 2 til 4 
kjørefelt og 2 kollektivfelt og planskilt kryss på Kilen. Ringvei syd 
gis tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Kanalkryssingen 

Kryssing på ny kanalbru vil gi mye trafikk i 
kryssene som da skal betjene både sentrumsrettet 
trafikk og gjennomgangstrafikk. Nøtterøyveien 
utvides med kollektivfelt fra Teie veidele og 
nordover til kanalkryssingen slik at denne får 6 felt. 
(4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). Strekningen mellom 
krysset på Nøtterøysiden og Mammutkrysset samt 
Kanalbrua vil få 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. Det 
vil bli gang-sykkelveg på begge sider av Nøtterøy-
veien og over kanalbrua. 

 
Ny klaffebru på vestsiden av dagens Kanalbru. 

Ringvei syd 

Ringvei syd (rv 311) er i dette alternativet forutsatt 
utvidet fra to til fire felt. Utvidelsen fra Mammut-
krysset og østover til kurven ved Træleborgodden er 
tenkt utvidet med tilnærmet like stor bredde på 
begge sider av eksisterende veg. Her er det plass 
mellom fasadene, men utvidelsen vil påvirke 
parkerings- og atkomstforholdene i området.  

På strekningen forbi Træleborgodden 10 og 12 er det 
sett på tre ulike løsninger for utvidelse. Utvidelse 
kan skje enten mot øst, eller mot vest eller utvidelse 
til begge sider. I konsekvensutredningen er 
alternativet med utvidelse til begge sider lagt til 
grunn i vurderingene. Ved eventuell videre 
planlegging av utvidelse av Ringvei syd vil det være 
naturlig å videreføre vurderingene i forhold til 
hvordan utvidelsen av Ringvei syd bør skje i 
området forbi Trelleborgoddeen 10 og 12. 

 
Utvidelse av Ringvei syd til 4 felt ved Træleborgodden 10 og 12.  

Lengere nord vil det bli anlagt en rundkjøring med 
forbindelse via Svelvikgaten til kryss med Slagen-
veien. Denne forbindelsen må ses i sammenheng 
med løsningsforslagene for Presterød og vil avlaste 
trafikken i Heimdalkrysset. Ringvei syd blir til-
knyttet Ringvei nord i kryssområdet på Kilen. 

Kryssløsninger 

Det er forutsatt kryss i form av en rundkjøring på 
Stensarmen ved Elkjøp. I Kilenområdet vil Ringvei 
syd bli løftet i bru over Halvdan Wilhelmsens 
allé/Valløveien 
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Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden For 
nærmere omtale av denne løsningen og andre 
løsninger se egen omtale under pkt. 5.7 
”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød (6C-2) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 
kjørefelt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). Ringveien 
(4 felt) er forutsatt å krysse i bru over Halvdan 
Wilhelmsens allé/Valløveien. For nærmere omtale 
av denne løsningen og andre løsninger se egen 
omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt inkludert kollektivfelt i 
hver retning. Ringvei syd i 4 felt og i bru over Halvdan 
Wilhelmsens allé/Valløveien Gang-/sykkelveien føres i egen bru 
over Solkilen. 

 

5.6.3 Nøtterøyforbindelse 4A-3 utvidelse av 
Ringvei syd og bru over Kanalen og 
planskilt Mammutkryss, Teieløsning 5C-4 
med tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-
felts Kirkevei med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-2 
med utvidelse av Presterødbakken og 
planskilt kryss på Kilen 

 
Bru over Kanalen med planskilt Mammutkryss, utvidelse av 
Ringvei syd fra Mammutkrysset til Kilen og utvidelse av 
Semslinna til 4 felt til Travbanen. Teieløsning med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden. Presterødløsning hvor 
Presterødbakken utvides fra 2 til 4 kjørefelt og 2 kollektivfelt. 
Planskilt kryss på Kilen. Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien 
via Svelvikgaten. 
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Kanalkryssingen 

Kryssing på ny kanalbru og planskilt Mammutkryss 
vil gi mye trafikk i krysset på Nøtterøysiden som da 
skal betjene både sentrumsrettet trafikk og 
gjennomgangstrafikk. Nøtterøyveien utvides med 
kollektivfelt fra Teie veidele og nordover til 
kanalkryssingen slik at denne får 6 felt. (4 kjørefelt 
og 2 kollektivfelt). Strekningen mellom krysset på 
Nøtterøysiden og Mammutkrysset samt Kanalbrua 
vil få 6 kjørefelt og 2 kollektivfelt. Det vil bli gang-
sykkelveg på begge sider av Nøtterøyveien og over 
kanalbrua. 

 
Ringvei syd i 4 felt og bru over kanalen. Planskilt Mammutkryss 
sett mot nordøst. 

Ringvei syd 

Ringvei syd (rv 311) er i dette alternativet forutsatt 
utvidet fra to til fire felt. Utvidelsen fra Mammut-
krysset og østover til kurven ved Træleborgodden er 
tenkt utvidet med tilnærmet like stor bredde på 
begge sider av eksisterende veg. Her er det plass 
mellom fasadene, men utvidelsen vil påvirke 
parkerings- og atkomstforholdene i området.  

På strekningen forbi Træleborgodden 10 og 12 er det 
sett på tre ulike løsninger for utvidelse. Utvidelse 
kan skje enten mot øst, eller mot vest eller utvidelse 
til begge sider. I konsekvensutredningen er 
alternativet med utvidelse til begge sider lagt til 
grunn i vurderingene. Ved eventuell videre 
planlegging av utvidelse av Ringvei syd vil det være 
naturlig å videreføre vurderingene i forhold til 
hvordan utvidelsen av Ringvei syd bør skje i 
området forbi Trelleborgodden 10 og 12. 

 
Utvidelse av Ringvei syd til 4 felt ved Træleborgodden 10 og 12.  

Lengere nord vil det bli anlagt en rundkjøring med 
forbindelse via Svelvikgaten til kryss med Slagen-
veien. Denne forbindelsen må ses i sammenheng 
med løsningsforslagene for Presterød og vil avlaste 
trafikken i Heimdalkrysset. Ringvei syd blir 
tilknyttet Ringvei nord i kryssområdet på Kilen. 

Kryssløsninger 

Mammutkrysset bygges om til rundkjøring slik at 
kollektivtrafikk og gang- sykkeltrafikken kan 
prioriteres. Trafikken på Ringvei syd  vil passere i 
tunnel under lokaltrafikken i Mammutkrysset Det er 
forutsatt kryss i form av en rundkjøring på 
Stensarmen ved Elkjøp.  

 
Ringvei syd i 4 felt og med tunnel under kanalen. Tunnelportal 
og ramper på Ringvei syd, like øst for Mammutkrysset, vil også 
være aktuell i alternativet med planskilt Mammutkryss. Sett mot 
nordvest 

I Kilenområdet vil Ringvei syd bli løftet i bru over 
Halvdan Wilhelmsens allé/Valløveien 

Teie (5C-4) 

For Teie er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien 
og Kirkeveien via Bekkeveien samt 4-felts Kirkevei 
med kort (ca. 200m) miljøtunnel på Teiehøyden For 
nærmere omtale av denne løsningen og andre 
løsninger, se egen omtale under pkt. 5.7 
”Trafikkløsninger Teie”. 

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  
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4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Presterød (6C-2) 

For Presterød er det, i dette helhetlige alternativet, 
forutsatt at Presterødbakken utvides fra 2 til 6 kjøre-
felt (4 kjørefelt og 2 kollektivfelt). For nærmere 
omtale av denne løsningen og andre løsninger, se 
egen omtale under pkt. 5.8 ”Trafikkløsninger 
Presterød”.  

 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt inkludert kollektivfelt i 
hver retning. Ringvei syd i 4 felt og i bru over Halvdan 
Wilhelmsens allé/Valløveien Gang-/sykkelveien føres i egen bru 
over Solkilen. 
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5.7 Trafikkløsninger for Teie 

5.7.1 Teieløsning 5A-2 Smidsrødveien i tunnel 
under Teie torv 

 
Smidsrødveien i 2-felts tunnel fra Eika til Teie Veidele under Teie 
torv.  

Beskrivelse av tiltaket 

Smidsrødveien (rv 309) legges i en ca. 550m lang 
tunnel, fra og med kryss med Øgårdsveien, under 
Teie torv, til ca.150m syd for Teie veidele. Tunnelen 
ramper seg opp i Smidsrødveien og kobler seg på 
kryss med Kirkeveien i Teie veidele. Det blir ikke 
plass til ramper for lokalveitilknytning til krysset 
Teie veidele i denne løsningen. Lokaltrafikk og 
busstreafikk til/fra Teie torv får dermed ikke 
adkomst fra Teie veidele, men gis atkomst til Teie 
torv via krysset på Teiehøyden. Med en slik løsning 
vil gjennomgangstrafikk i Smidsrødveien føres 
under bakken og Teie torv blir avlastet for trafikk. I 
Kirkeveien vil trafikken gå som i dag, med 
gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. I de hoved-
vegløsningene som føres inn mot Kanalbrua vil 
Nøtterøyveien måtte utvides med ett kollektivfelt i 
hver retning.  

 

 
Teieløsning med tunnel i Smidsrødveien.  

Gang-sykkeltrafikk 

G/S-trafikken nord-syd tenkes løst som på dagens 
system av gang-/sykkelveier med suppleringer langs 
Kirkeveien, Smidsrødveien og Ørsnesalléen. For 
gang-sykkeltrafikken- øst-vest er det på Kirkeveien 
(rv308) lagt inn to nye underganger, en ved 
Teiehøyden og en ved Teie veidele. Det blir en 
utfordring å få til gode, attraktive under-ganger her. 
For Smidsrødveien (rv 309) vil det kun bli 
lokaltrafikk igjen på strekningen helt syd til og med 
krysset med Øgårdsveien. Kryssing for gående og 
syklende vil da kunne foregå på en trygg måte i 
gatenivå, evt. ved opphøyde gangfelt. Kryssnings-
punktet på Kirkeveien ved Teiehøyden skal sikres 
med en undergang. 

Kryssløsninger 

Krysset med Øgårdsveien bygges om. Det må 
vurderes om kryssene på Teiehøyden og i Teie 
veidele skal bygges om.  
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2–felts tunnel i Smidsrødveien under Teie Torv. Søndre 
tunnelportal ved Eika, sett fra sørøst. 

 

 
2–felts tunnel i Smidsrødveien under Teie Torv. Nordre 
tunnelportal ved Teie veidele, sett mot sør / Teie. 

5.7.2 Teieløsning 5B-2 tunnel i Teglverksveien 

 
2-felts tunnel i Teglverksveien fra Eika til Teiehøyden.  

Beskrivelse av tiltaket 

Smidsrødveien (RV 309) føres over til Kirkeveien 
(RV 308) via Teglverksveien som i dette alternativet 
legges i tunnel (ca. 500m) fra og med kryss med 
Øgårdsveien til og med kryss Teiehøyden. Med en 
slik løsning vil begge typer gjennomgangstrafikk i 
Smidsrødveien føres vekk fra Teie torv som vil bli 
avlastet for trafikk. I Kirkeveien vil trafikken gå som 
i dag, med både gjennomgangstrafikk og 
lokaltrafikk. Krysset på Teiehøyden vil ikke bli 
belastet med trafikken fra Smidsrødveien da 
tunnelinnslaget er nord for Teiehøyden. Strekningen 
fra Teiehøyden til Teie veidele vil måtte utvides til 
4-feltsveg. I de hovedvegløsningene som føres inn 
mot Kanalbrua vil Nøtterøveien fra Teie veidele til 
Kanalbrua måtte utvides med kollektivfelt slik at det 
her blir 6-felt. 
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Teieløsning med tunnel i Teglversveien.  

Gang-sykkeltrafikk 

G/S-trafikken nord-syd tenkes løst som på dagens 
system av gang-/sykkelveier med suppleringer langs 
Kirkeveien, Smidsrødveien og Ørsnesalléen. For 
G/S-trafikken øst-vest er det på Kirkeveien (rv 308) 
lagt inn to nye underganger, en ved Teiehøyden (syd 
for Grindstuveien) og en ved Teie veidele. For 
Smidsrødveien (rv 309) over Teie torv (t.o.m.kryss 
med Øgårdsveien i syd) vil det kun bli lokaltrafikk 
igjen og kryssing for gående og syklende vil da skje 
på en trygg måte i gatenivå, eventuelt med opphøyde 
gangfelt.  

Kryssløsninger 

Kryssene på Teie veidele, Teiehøyden og Øgårds-
veien i kryss med Smidsrødveien må bygges om. 

 
2–felts tunnel i Smidsrødveien under Teie Torv. Søndre 
tunnelportal ved Eika, sett fra sørøst. 

 

 
2–felts tunnel i Kirkeveien og Teglverksveien. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 
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5.7.3 Teieløsning 5C-1 tverrforbindelse i 
Bekkeveien og Kirkeveien i 4-felt som 
dagløsning 

 
Tverrforbindelse fra Bekkeveien til Kolberg. Kirkeveien med 4 felt 
i dagløsning.  

Beskrivelse av tiltaket 
Smidsrødveien (rv 309) gis tilknytning til 
Kirkeveien (rv 308) via en tverrforbindelse syd for 
Teie. Med dette alternativet vil gjennomgangstrafikk 
i Smidsrødveien kunne føres vekk fra Teie torv. 
Torvet og en strekning syd for torvet vil bli avlastet 
for trafikk. Kirkeveien på strekningen fra Kolberg til 
Teie veidele utvides til 4 felt. De hoved-
vegløsningene som føres inn mot Kanalbrua vil 
medføre at Nøtterøyveien fra Teie veidele til 
Kanalbrua må utvides med ett kollektivfelt i hver 
retning slik at denne strekningen blir 6-felt. 

 

 
Teieløsning med tverrforbindelse i Bekkeveien og Kirkeveien med 
4 felt i dagløsning. 

Gang-sykkeltrafikk 

G/s-trafikken nord-syd tenkes løst som på dagens 
system av gang-/sykkelveier med suppleringer langs 
Kirkeveien, Smidsrødveien og Ørsnesalléen. Dagens 
tosidige system langs Kirkeveien må ivaretas ved 
utvidelse av veien til 4 felt. For g/s-trafikken øst-vest 
er det på Kirkeveien (rv 308) lagt inn en ny 
undergang ved Teie veidele og en ny ved 
Teiehøyden, i tillegg til å ivareta eksisterende ved 
Kolberg. For Smidsrødveien (RV 309) over Teie 
torv og en strekning syd til tverrforbindelsen vil det 
kun bli lokaltrafikk igjen og kryssing for gående og 
syklende vil da skje på en trygg måte i gatenivå, evt. 
ved opphøyde gangfelt. 

Kryssløsninger 

Kryssene på Teie veidele og Teiehøyden må bygges 
om. Krysset på Teiehøyden (rundkjøring) vil bli 
vesentlig større enn i dag idet krysset skal betjene 
Kirkeveien i 4 felt istedenfor som i dag hvor vi har 2 
felt på Kirkeveien.   
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5.7.4 Teieløsning 5C-2 tverr-forbindelse i 
Bekkeveien og Kirkeveien i 2-felt som 
dagløsning 

 
Tverrforbindelse fra Bekkeveien til Kolberg. Kirkeveien med 2 felt i 
dagløsning. 

Beskrivelse av tiltaket 

Smidsrødveien (rv 309) gis tilknytning til 
Kirkeveien (rv 308) via en tverrforbindelse i 
Bekkeveien mot Kolberg. Med dette alternativet vil 
gjennomgangstrafikk kunne føres vekk fra Teie torv 
ved at den ledes over til Kirkeveien via denne 
tverrforbindelsen. Denne løsningen forutsetter at det 
bygges en fjelltunnel vestover fra Kolberg (under 
Teieskogen) mot Ramberg. Kirkeveien vil betjene 
sentrumsrettet trafikk og bli opprettholdt som ”veg i 
dagen” med eksisterende antall kjørefelt. 

 

 
Teieløsning med tverrforbindelse i Bekkeveien og Kirkeveien i 2 
felt som i dag.  

Gang-sykkeltrafikk 

G/S-trafikken nord-syd tenkes løst som på dagens 
system av gang-/sykkelveier med suppleringer langs 
Kirkeveien, Smidsrødveien og Ørsnesalléen. For g/s-
trafikken øst-vest er det på Kirkeveien (rv 308) lagt 
inn en ny undergang ved Teie veidele og ved 
Teiehøyden.Ved Kolberg vil dagens undergang for 
gang-sykkelveien bli opprettholdt. For 
Smidsrødveien (rv 309) over Teie torv og en 
strekning sydover til tverrforbindelsen, vil det også 
kun bli lokaltrafikk igjen. Kryssingen for gående og 
syklende vil da kunne skje på en trygg måte i 
gatenivå, evt. ved opphøyde gangfelt. 

Kryssløsninger 

Krysset på Kirkeveien med tverrforbindelsen fra 
Smidsrødveien og fjelltunnelen vestover mot 
Ramberg, er tenkt utformet som en rundkjøring.  
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Tunnelportal ved Kolberg til 4 felts tunnel mot vest, under 
Teieskogen. Kryss ved tunnelportal gir tilknytning til Kirkeveien 
og til Smidsrødveien via tverrforbindelse i Bekkeveien. 

Krysset mellom tverrforbindelsen og Smidsrød-
veien er også tenkt utformet som en rundkjøring. 
 

5.7.5 Teieløsning 5C-4 tverrforbindelse i 
Bekkeveien og Kirkeveien i 4-felt med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden 

 
Tverrforbindelse fra Bekkeveien til Kolberg. Kirkeveien med 4 felt 
i dagløsning med 200 meter miljøtunnel på Teiehøyden.  

Beskrivelse av tiltaket 

Smidsrødveien (rv 309) føres over til Kirkeveien (rv 
308) via en tverrforbindelse syd for Teie. Med dette 
alternativet vil gjennomgangstrafikk i 
Smidsrødveien føres vekk fra Teie torv. Kirkeveien 
på strekningen fra Kolberg til rett syd for 
Teiehøyden utvides til 4 felt. Under Teiehøyden 
føres Kirkeveien i en kort tunnel på ca. 200m. 
Videre nordover til Teie veidele vil man måtte 
utvide til 4-felt. I alle C- løsningene som knytter seg 

opp mot hovedvegløsningene som føres inn mot 
Kanalbrua, vil Kirkeveien fra Teie veidele til 
Kanalbrua måtte utvides med ett kollektivfelt i hver 
retning slik at denne strekningen får 6 felt. 

Lokaltrafikk og buss vil trafikkere dagens vei 
oppå tunneltaket ved Teiehøyden. 

 
Teieløsning med tverrforbindelse i Bekkeveien, Kirkeveien i 4 felt 
og kort milkjøtunnel på teiehøyden.  

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 



Konsekvensutredning Tønsbergpakken fase 2 Hovedrapport, Teieløsningene 

 

 
149 

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Gang-sykkeltrafikken 

Gang-sykkeltrafikken nord-syd tenkes løst som på 
dagens system av gang-/sykkelveier med 
suppleringer langs Kirkeveien, Smidsrødveien og 
Ørsnesalléen. Gang- sykkeltrafikken øst-vest på 
Teiehøyden gis planskilt kryssing med 
gjennomgangstrafikken via tunneltaket. For 
Smidsrødveien (rv 309) over Teie, vil det kun bli 
lokaltrafikk igjen og kryssing for gående og 
syklende vil da kunne foregå på en trygg måte i 
gatenivå, evt. ved opphøyde gangfelt. 

Kryssløsninger 

Kryssene på Teie veidele og Teiehøyden må bygges 
om. Krysset for lokaltrafikken på Teiehøyden (oppå 
tunnelen) vil bli avlastet i forhold til i dag og kan 
bygges om og tilpasses behovene for lokaltrafikken, 
fotgjengere og syklister. 

5.7.6 Teieløsning 5C-8 tverrforbindelse fra 
Håndverkssenteret og Kirkeveien i 4-felt 
med kort miljøtunnel på Teiehøyden 

 
Tverrforbindelse fra Håndverkssenteret til Kolberg med tunnel 
under Smidsrødhaugen. Kirkeveien med 4 felt i dagløsning med 
200 meter miljøtunnel på Teiehøyden. 

Beskrivelse av tiltaket 

Alternativet tar utgangspunkt i ny rundkjøring på 
Smidsrødveien (rv 309) ca. 120m nord for 
Marienborgveien. Traséen går i tunnel (ca. 250m) 
under Smidsrødhaugen og krysser deretter det åpne 
jordet fram til ny rundkjøring med Kirkeveien (rv 
308) ved Kolberg. 

 

 
2-felts tunnel under Smidsrødhaugen. Østre tunnelportal, sett 
mot vest. 

I dette alternativet vil gjennomgangstrafikk i 
Smidsrødveien føres vekk fra Teie torv. Kirkeveien 
på strekningen fra Kolberg til rett syd for 
Teiehøyden utvides til 4 felt. Under Teiehøyden 
føres Kirkeveien i en kort tunnel på ca. 200m og 
videre nordover til Teie veidele vil man måtte utvide 
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til 4 felt. I alle C- løsningene som knytter seg opp 
mot hovedvegløsningene som føres inn mot 
Kanalbrua, vil Kirkeveien fra Teie veidele til 
Kanalbrua måtte utvides med ett kollektivfelt i hver 
retning slik at strekningen får 6 kjørefelt. 
Lokaltrafikk og buss vil trafikkere dagens veg oppå 
tunneltaket ved Teiehøyden. 

 
Teieløsning med tverrforbindelse fra Håndverkssenteret, 
Kirkeveien i 4 felt og kort miljøtunnel på teiehøyden.  

 

 
4-felts kort tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Søndre 
tunnelportal sett fra syd.  

 

 
4–felts tunnel i Kirkeveien under Teiehøyden. Nordre 
tunnelportal sett fra nordvest mot Teiehøyden. 

Gang-sykkeltrafikk  

Gang-sykkeltrafikken nord-syd tenkes løst som på 
dagens system av gang-/sykkelveier med 
suppleringer langs Kirkeveien, Smidsrødveien og 
Ørsnesalléen. Gang- sykkeltrafikken øst-vest på 
Teiehøyden gis planskilt kryssing med gjennom-
gangstrafikken via tunneltaket. For Smidsrødveien 
(rv 309) over Teie vil det kun bli lokaltrafikk igjen 
og kryssing for gående og syklende vil da kunne 
foregå på en trygg måte i gatenivå, evt. ved 
opphøyde gangfelt. 

Kryssløsninger 

Kryssene på Teie veidele og Teiehøyden må bygges 
om. Krysset for lokaltrafikken på Teiehøyden (oppå 
tunnelen) vil bli avlastet i forhold til i dag og kan 
bygges om og tilpasses behovene for lokaltrafikken, 
fotgjengere og syklister. 
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5.8 Trafikkløsninger for Presterød 

5.8.1 Presterødløsning 6A-1 nordre tunnel og 
4-felts Ringvei syd 

 
Tunnel fra Presterød til nordre del av Kilen med påkobling til 
Ringvei nord. Ringvei syd utvidet til 4 felt. Ringvei syd gis 
tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Beskrivelse av tiltaket 

All biltrafikk fra Presterødkrysset føres gjennom en 
900 m lang tunnel under Presterødåsen. Tunnelen 
har to løp med to felt i hvert løp. Halvdan 
Wilhelmsens allè og Presterødbakken/Valløveien vil 
på strekningen fra Olsrødkrysset til Heimdalkrysset, 
bli stengt for gjennomkjøring og reserveres for 
kollektivtrafikk og gang-/sykkeltrafikk, men med 
mulighet for atkomst til næringsområdene langs 
Halvdan Wilhelmsens allé og Valløveien. Krys-
singen av Ringvei syd (4 felt) er forutsatt å skje i 
plan gjennom at trafikken på Ringvei syd stoppes 
ved lysregulering, mens kollektivtrafikken passerer. 
Langs Vellebekken bygges Ringvei nord som 
firefelts veg. All sentrumsrettet trafikk fra Slagen i 
øst må kjøre gjennom Presterødtunnelen fram til 
krysset med Ringveg nord og videre sørover til en 
rundkjøring ved Industrigata. Herfra kan trafikken 
fordele seg hhv. langs Ringveien eller Industrigata 
og Slagenveien til sentrum.  

I løpet av planprosessen har det vist seg at det kan 
være aktuelt å lage en planskilt kryssing med 

Ringvei syd for bussen i de tilfelle at Ringvei syd er 
utvidet til 4 felt. Enten kan Ringvei syd løftes over 
kollektivtraséen, eller gang-sykkelvegbrua over 
Ringvei syd kan utvides til også å kunne betjene 
kollektivtrafikk. Konsekvensen av de planskilte 
løsningene ved Ringvei syd i 4 felt er imidlertid ikke 
innarbeidet i konsekvensvurderingen for dette 
alternativet. 

Gang-sykkeltrafikk 

Denne ledes på egen gang-sykkelveg langs 
eksisterende Presterødbakke. Kryssing med Ringvei 
syd vil skje i egen gangbru 

 

5.8.2 Presterødløsning 6B-1 søndre tunnel og 
4-felts Ringvei syd 

 
Tunnel fra Presterød til Industrigata med påkobling til Ringvei 
nord. Ringvei syd med 4 felt. Ringvei syd gis tilknytning til 
Slagenveien via Svelvikgaten. 

Beskrivelse av tiltaket. 

All biltrafikk fra Presterødkrysset føres gjennom en 
650 m lang tunnel under Presterødåsen som munner 
ut vis a vis Industrigata. Tunnelen har to løp med to 
felt i hvert løp. Halvdan Wilhelmsens allè og 
Presterødbakken/Valløveien vil, på strekningen fra 
Olsrødkrysset til Heimdalskrysset, bli stengt for 
gjennomkjøring og reserveres for kollektivtrafikk og 
gang-sykkeltrafikk, men med mulighet for atkomst 
til næringsarealene langs Halvdan Wilhelmsens allé 
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og Valløveien. Langs Vellebekken bygges Ringvei 
nord som firefelts veg. All trafikk fra Slagen i øst må 
kjøre gjennom Presterødtunnelen fram til krysset 
med Ringvei nord. Herfra kan trafikken fordele seg 
henholdsvis langs Ringveien eller langs Industrigata 
og Slagenveien inn til sentrum. 

I løpet av planprosessen har det vist seg at det kan 
være aktuelt å lage en planskilt kryssing med 
Ringvei syd for bussen i de tilfelle at Ringvei syd er 
utvidet til 4 felt. Enten kan Ringvei syd løftes over 
kollektivtraséen, eller gang-sykkelvegbrua over 
Ringvei syd kan utvides til også å kunne betjene 
kollektivtrafikk. Konsekvensen av de planskilte 
løsningene ved Ringvei syd i 4 felt er imidlertid ikke 
innarbeidet i konsekvensvurderingen for dette 
alternativet. 

 

 
Søndre tunnel og Ringvei syd med 4 felt. Utvidelse av 
Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. Gang- og 
sykkelvei føres i bru over Ringveien. 

Gang-sykkeltrafikk 

Denne ledes på egen gang-sykkelveg langs 
eksisterende Presterødbakke. Kryssing med Ringvei 
syd vil skje på egen gangbru 

5.8.3 Presterødløsning 6C-2 utvidelse av 
Presterødbakken og Ringvei syd i 4 felt 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt (4 felt for biler og to for 
kollektivtrafikk). Ringvei syd med 4 felt. Ringvei syd i bru over 
Halvdan Wilhelmsens allé. Ringvei syd gis tilknytning til 
Slagenveien via Svelvikgaten. 

Beskrivelse av tiltaket 

Presterødbakken utvides fra to til fire felt pluss 
kollektivfelt i begge retninger – totalt 6 felt. Halvdan 
Wilhelmsens allé og Valløveien vil, på strekningen 
Solkilen til Heimdalkrysset, bli stengt for 
gjennomkjøring og reserveres for kollektivtrafikk og 
gang-/sykkeltrafikk, men med mulighet for atkomst 
til næringsarealene langs Halvdan Willhelmsens allé 
og Valløveien. Langs Vellebekken bygges Ringvei 
nord som firefelts veg All trafikk fra Slagen i øst må 
kjøre Presterøbakken, via Solkilen, fram til krysset 
med Ringvei nord. Herfra kan trafikken fordele seg 
henholdsvis langs Ringveien eller langs Industrigata 
og Slagenveien inn til sentrum. Ringvei syd (4 felt) 
krysser i bru over Halvdan Wilhelmsens allé/ 
Valløveien.  

Gang-sykkeltrafikk 

Gang-sykkeltrafikken ledes på egen gang-sykkelveg 
langs eksisterende Presterødbakke. Kryssing med 
Solkilen vil skje på egen gangbru.  
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Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt inkludert kollektivfelt i 
hver retning. Ringvei syd i 4 felt og i bru over Halvdan 
Wilhelmsens allé/Valløveien Gang-/sykkelveien føres i egen bru 
over Solkilen. 

 

5.8.4 Presterødløsning 6C-5 miljøtunnel i 
Presterødbakken og Ringvei syd i 4 felt 

 
Miljøtunnel i Presterødbakken med 4 felt i tunnel for biler og 2 
felt på tunneltaket for kollektivtrafikk. Ringvei syd med 4 felt. 
Ringvei syd i bru over Halvdan Wilhelmsens allé/Valløveien på 
Kilen. Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Beskrivelse av tiltaket 

Betongtunnelen (500 m) har fire kjørefelt og vil 
betjene all trafikk untatt kollektivtrafikk og gang-
/sykkeltrafikk. Denne trafikken vil gå i egne trasèer 
på tunneltaket. Halvdan Wilhelmsens allè og 
Valløveien vil, på strekningen fra Solkilen til 
Heimdalskrysset, bli stengt for gjennomkjøring og 
reserveres for kollektivtrafikk og gang-sykkeltrafikk, 
men med mulighet for atkomst til næringsarealene 
langs Halvdan Wilhelmsens allé og Valløveien. 
Langs Vellebekken bygges Ringvei nord som 

firefelts veg fram til nytt kryss ved Industrigata. All 
trafikk fra Slagen i øst må kjøre tunnelen, via 
Solkilen, fram til krysset med Ringvei nord. Herfra 
kan trafikken fordele seg henholdsvis langs 
Ringveien eller langs Industrigata og Slagenveien 
inn til sentrum. 

I løpet av planprosessen har det vist seg at det kan 
være aktuelt å lage en planskilt kryssing med 
Ringvei syd for bussen i de tilfelle at Ringvei syd er 
utvidet til 4 felt. Enten kan Ringvei syd løftes over 
kollektivtraséen, eller gang-sykkelvegbrua over 
Ringvei syd kan utvides til også å kunne betjene 
kollektivtrafikk. Konsekvensen av de planskilte 
løsningene ved Ringvei syd i 4 felt er imidlertid ikke 
innarbeidet i konsekvensvurderingen for dette 
alternativet. 

Gang-sykkeltrafikk 

Denne ledes på egen gang-sykkelveg langs 
eksisterende Presterødbakke. Kryssing med Solkilen 
vil skje på egen gangbru.  

 
Miljøtunnel under Presterødbakken. Vestre tunnelportal ved 
Tolvkanten på Kilen. 

 
Miljøtunnel under Presterødbakken. Østre tunnelportal ved 
Presterødkrysset. Kollektivtrafikk og adkomst til eiendommene 
går på ny veg på tunneltaket. 
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5.8.5 Presterødløsning 6C-7 utvidelse av 
Presterødbakken og Ringvei syd i 2 felt 

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt (4 felt for biler og 2 for 
kollektivtrafikk). Ringvei syd med to felt. Kollektivtrafikk i 
Presterødbakken må krysse Ringvei syd i lysregulert kryss. 
Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via Svelvikgaten. 

Beskrivelse av tiltaket 

Presterødbakken utvides fra to til fire felt pluss 
kollektivfelt i begge retninger – totalt 6 felt. Halvdan 
Wilhelmsens allé og Valløveien vil, på strekningen 
fra Solkilen og fram til Heimdalkrysset, bli stengt 
for gjennomkjøring og reserveres for kollektivtrafikk 
og gang-/sykkeltrafikk, men med mulighet for 
atkomst til næringsområdene langs Halvdan 
Wilhelmsens allé og Valløveien. . All trafikk fra 
Slagen i øst må kjøre Presterøbakken, via Solkilen, 
fram til krysset med Ringvei nord. Herfra kan 
trafikken fordele seg henholdsvis langs Ringveien 
eller langs Industrigata og Slagenveien inn til 
sentrum. Kollektivtrafikken er forutsatt å krysse 
Ringvei syd (2 felt) i et lyskryss som prioriterer 
kollektivtrafikken. 

Gang-sykkeltrafikk 

Gang-sykkeltrafikken ledes på egen gang-sykkelveg 
langs eksisterende Presterødbakke. Kryssing med 
Solkilen vil skje på egen gangbru.   

 
Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt, inkludert 2 kollektivfelt. 
Gang- og sykkelvei føres i bru over Solkilen og Ringveien. 

 

5.8.6 Presterødløsning 6D-2 omkjøringsvei syd 
for Presterødbakken og Ringvei syd i 4 
felt 

 
Omkjøringsvei syd for Presterødbakken. Ringvei syd utvidet til 4 
felt. Planskilt kryss mellom Ringvei syd og Haldan Willhelmsens 
allé på Kilen. Ringvei syd gis tilknytning til Slagenveien via 
Svelvikgaten. 

Beskrivelse av tiltaket 

Det bygges en ny fire felts veg syd for bebyggelsen 
langs Presterødbakken. Halvdan Wilhelmsens allè 
og Presterødbakken/Valløveien vil, på strekningen 
fra Olsrødkrysset til Heimdalskrysset, bli stengt for 
gjennomkjøring og reserveres for kollektivtrafikk og 
gang-sykkelveg trafikk, men med mulighet for 
atkomst til næringsarealene langs Halvdan 
Wilhelmsens allé og Valløveien. Langs Vellebekken 
bygges Ringvei nord som firefelts veg. All trafikk 
fra Slagen i øst må kjøre omkjøringsveien syd for 
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Presterøbakken, via Solkilen, fram til krysset med 
Ringvei nord. Herfra kan trafikken fordele seg 
henholdsvis langs Ringveien eller langs Industrigata 
og Slagenveien inn til sentrum. 

I løpet av planprosessen har det vist seg at det kan 
være aktuelt å lage en planskilt kryssing med 
Ringvei syd for bussen i de tilfelle at Ringvei syd er 
utvidet til 4 felt. Enten kan Ringvei syd løftes over 
kollektivtraséen, eller gang-sykkelvegbrua over 
Ringvei syd kan utvides til også å kunne betjene 
kollektivtrafikk. Konsekvensen av de planskilte 
løsningene ved Ringvei syd i 4 felt er imidlertid ikke 
innarbeidet i konsekvensvurderingen for dette 
alternativet. 

Gang-sykkeltrafikk 

Gang-sykkeltrafikken ledes på egen gang-sykkelveg 
langs eksisterende Presterødbakke. Kryssing med 
Solkilen vil skje på egen gangbru.  
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6 Influensområdet 
I dette kapitlet beskrives det området som kan bli 
direkte og indirekte påvirket av alternativene. 
Influensområdet vil variere med utredningstema. 
Influensområdet er avgrenset for hvert av 
deltemaene som er utredet og sammenstilt til et 
influensområde for hvert hovedtema.  

6.1 Definisjoner 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir 
direkte påvirket av den planlagte utbyggingen og 
tilhørende virksomhet, for eksempel områder som 
permanent eller midlertidig blir benyttet til lagring 
av tunnelmasse, anleggsveger, riggområder og 
elvestrekninger med redusert vannføring. 

Tiltaksområdet vil være det samme for alle deltema- 
og hovedtemaene.  

 
Avgrensning av tiltaksområdet. Arealer i tiltaksområdet kan bli 
direkte påviret av utbyggingen.  

Influensområdet omfatter tiltaksområdet og en sone 
rundt dette området hvor man kan forvente indirekte 
påvirkning ved en eventuell utbygging.  

Influensområdet vil variere mellom deltema- og 
hovedtemaene, alt etter hva det er som forårsaker 
konsekvensene (f.eks. støy, nær- og fjern-virkning, 
trafikkendringer osv.).  

 

6.2 Kriterier for fastsettelse av 
influensområdet 

Trafikale konsekvenser 

Influensområdet for deltemaene som inngår i 
hovedtema Trafikale konsekvenser er av ulik 
utstrekning. Felles for alle deltemaene er imidlertid 
at de viktigste delene av influensområdet ligger 
innenfor samme område avgrenset av: 

• Rv 312 Semslinna inklusive krysset rv 303/rv 
312 ved Jarlsberg travbane og Kjellekrysset i vest 

• Krysset rv 19 Hortensveien/fv 465 Eikveien i 
nord 

• Olsrødkrysset i øst 
• Teieområdet i syd 
 
For deltemaet ”Trafikale virkninger” vil deler av 
veinettet utenfor dette området bli berørt i noen 
tilfeller. Dette gjelder for eksempel noen varianter 
av systemalternativ I der en lengre strekning av rv 
303 mot Vear blir trafikkmessig berørt. Dessuten vil 
systemalternativ I påvirke trafikkfordelingen mellom 
rv 308 og rv 312 Semslinna som innfartsveier til 
Tønsberg fra E18 mot Kjelle. I de tilfellene vil 
influensområdet strekke seg vestover til E18 ved 
Semsbyen og nordover til E18 ved Gulli. 

I tillegg til denne avgrensingen omfatter de 
trafikkmodellene som er etablert et større område. 
TRIPS-modellen som er anvendt til å etablere 
matrisegrunnlaget og til å modellere konkurranse-
flaten mellom ulike reisemidler (primært bil/ 
kollektiv), er avgrenset av E18 i vest (litt vest for 
E18), kommunegrensen Stokke/Sandefjord i syd, 
Kopstad i nord og Oslofjorden i øst. 

Contram-modellen som er benyttet til de mer 
detaljerte trafikkberegningene (rushtrafikk, kø, 
forsinkelse) omfatter i grove trekk området innenfor 
Borgheim/Vear i syd, Auli/Sem kirke i vest, nordre 
Eik i nord og Slagendalen/Olsrød i øst. 

 

 

 



Konsekvensutredning Tønsbergpakken fase 2 Hovedrapport, Influensområdet 

 

 
158 

 
Geografisk område som dekkes av trafikkmodellene TRIPS og 
Contram. TRIPS-modellen beregner årsdøgntrafikk (ÅDT) og 
Contram-modellen beregner timestrafikk i rush.  

Bymiljø 

Influensområdet for landskapsbilde omfatter de 
områdene som kan bli fysisk og/eller visuelt berørt 
av de ulike systemalternativene. Avgrensning av 
influensområdet vil være avhengig av valgt 

betraktningspunkt, men følger i stor grad samme 
avgrensning som de store, overordnede 
landskapsrommene. 

Influensområdet for utbyggingsmønster og 
befolkningsutvikling tar utgangspunkt i arealer vist 
som byggeområder i kommuneplanene for 
Tønsberg, Nøtterøy og Stokke kommuner, som helt 
eller delvis er fysisk berørt av ett eller flere av 
systemalternativene, eller som henger naturlig 
sammen med områder som er fysisk berørt. Områder 
som omsluttes av systemalternativene er også tatt 
med. 

Influensområdet for byutvikling omfatter Tønsberg 
sentrum, de bynære boligområdene, Kjelle, 
Stensarmen og de sjønære områdene på sydsiden av 
kanalen. Langs Nøtterøyveien er næringsområdene 
og boligområdene på begge sider med. På Nøtterøy 
omfatter influensområdet Teie mellom Kirkeveien 
og Smidsrødveien fra Teie veidele og ned til 
Grindløkken skole. Utredningsprogrammet beskriver 
at det er virkningene for Tønsberg sentrum og 
Teieområdet som skal være i fokus i denne 
delutredningen. Det er verdt å merke seg at 
Presterød ligger utenfor influensområdet fordi valg 
av trafikkløsning for dette området ikke influerer på 
deltemaet som utredes. 

Influensområdet for arealspredning og senterstruktur 
er vurdert på 3 nivåer: lokalt, bynære områder og 
regionalt. Lokalt influensområde omfatter Tønsberg 
sentrum og Korten, Stensarmen og Kilen. Bynære 
områder omfatter et område med lokalsentrene 
Tolvsrød, Borgheim, Vear, Travbanen og Eik. 
Regionalt influensområde omfatter området ut til 
E18 i vest, Horten i Nord og Sandefjord i syd.  

Influensområdet for næringsliv og sysselsetting er 
vurdert ut fra betraktninger om markedsforhold for 
bedrifter og for arbeidstakere. Tønsberg ligger 
sentralt i et utstrakt omland med flere 
nabokommuner. I sammenheng med næringslivet, 
spesielt når transportendringer står i fokus, vurderes 
to influensområder: 

• Handelsregionen: områder hvor mange velger 
Tønsberg som senter for handel og 
underholdning 

• Arbeidsmarkedsregionen: områder hvor mange 
pendler til Tønsberg. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Influensområdet omfatter tiltaksområdet og en sone 
rundt dette området hvor man kan forvente indirekte 
påvirkning på kulturminner og kulturmiljø ved en 
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eventuell utbygging. Det er lagt vekt på følgende 
kriterier ved fastsettelse av influensområdet for 
kulturminner og kulturmiljø: 

• Overgripende kulturhistoriske sammenhenger 
(bygdelag, hovedferselsårer med mer) 

• Overgripende romlige strukturer i landskapet, 
samt klart definerte formasjoner i topografi og 
vegetasjon. 

• Dominerende visuelle siktlinjer. Visuelt 
influensområde kan defineres til avstanden der 
tiltaket vil være særlig fremtredende 
(Riksantikvaren 2003:30). Det betyr ikke at alt 
som er synlig fra tiltaksområdet nødvendigvis 
skal innenfor. Graden av tiltakets innvirkning på 
miljø minker også med økt avstand, og dette vil 
få betydning for hvilke deler av 
landskapet/kulturmiljøer som blir inkludert i 
utredningen. 

 

Influensområdet utgjør sammen med tiltaksområdet 
det som benevnes som undersøkelsesområdet. 
Registreringer og verdivurderinger er avgrenset til 
kulturminner og kulturmiljøer innenfor 
influensområdet. 

Bomiljø 

For hovedtema bomiljø er influensområdet en 
innramming av de arealene som inngår i 
tiltaksområdet. Influensområdet omfatter arealene 
fra Tomsbakken og Jarlsberg hovedgård i nord til 
Øhrebekken og Tørkopp på Nøtterøy i syd. Mot øst 
ligger grensen hovedsakelig midt i Træla, men tar 
med seg landområdene omkring Presterød/ 
Presterødåsen og Olsrød. De vestre delene av 
influensområdet omfatter de sentrale delene av Vear 
og Hogsnesåsen. 

Hovedtema bomiljø har som hovedfokus personer 
og sårbare grupper som påvirkes av de i utrednings-
programmet spesifiserte forhold. Influensområdet 
for bomiljø vil som en konsekvens av dette være en 
sum av flere geografiske områder og befolknings-
grupper som oppholder seg/bruker disse arealene og 
kan i hovedtrekk oppsummeres slik: 

1.  Områder med boliger/institusjoner eller med 
ferdsel som blir påvirket av de ulike hovedveg-
alternativene når det gjelder trafikkstøy og 
luftforurensning. 

2.  Områder som brukes eller som har potensiale for 
bruk til friluftsliv og rekreasjon, som berøres 
direkte eller der bruken av områdene påvirkes av 
tiltakene. 

3.  Områder som brukes eller har potensiale for bruk 
av barn og unge. 

4.  Trafikantene innenfor den definerte Tønsberg-
pakken, uavhengig av deres bosted. 

5.  Bysenteret med tilgrensende parkområder, og 
personer som aktivt benytter disse områdene, 
uavhengig av deres bosted. 

 

Naturmiljø 

Influensområdet er avgrenset til området mellom 
nordre del av Nøtterøy kommune (nord for Kolberg) 
og strekningen Jarlsberg – Tønsberg sentrum/ 
Byskogen – Presterød i Tønsberg kommune. Store 
deler av influensområdet består av bebyggelse, 
infrastruktur og jordbruksarealer, men det finnes 
også flere viktige lokaliteter for biologisk mangfold. 

Influensområdet for planteliv omfatter tiltaks-
området, dvs. arealene som påvirkes rent fysisk av 
en utbygging, og en sone rundt dette området hvor 
man kan forvente indirekte påvirkninger som følge 
av bl.a. forurensning, endret hydrologi og endrede 
adkomst-/transportforhold m.m. 

Influensområdet for fisk omfatter fjordområdene, 
inklusive Presterødkilen og Ilene naturreservater, og 
de fem elvene/bekkene som kan bli direkte og 
indirekte berørt av tiltaket. De fem elvene/bekkene 
er Aulielva, Vellebekken/Kilebekken, Hogsnes-
bekken, Manumsbekken og Semsbekken.  

For temaet forurensning til jord og vann, ble 
influensområdet fastsatt basert på en geo- og 
miljøfaglig vurdering av hvordan forurensning fra 
vegtrafikk kan spres til omgivelsene. Det er tatt 
utgangspunkt i arealer som blir direkte berørt av 
utbyggingen, samt nedstrøms områder. Arealer 
oppstrøms som blir påvirket av de enkelte 
alternativene, er arealer som vil kunne bli påvirket 
av diffus spredning knyttet til sprut fra vegbanen. I 
fjordområdene benyttes samme avgrensning som 
øvrige deltema innen utredningen knyttet til 
naturmiljøet. 

Naturressurser 

Influensområdet for landbruk omfatter 
tiltaksområdet, dvs. arealene som påvirkes rent 
fysisk av en utbygging, og en sone rundt dette 
området hvor man kan forvente indirekte 
påvirkninger som følge av bl.a. endrede adkomst-
/transportforhold. 
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6.3 Kontakt med fagetater 

Konsulentene som har utarbeidet deltema- og 
hovedtemarapportene har hatt kontakt med de 
offentlige fagetatene som har vært relevante i 
forhold til utredningstemaet. Influensområdene er 
avgrenset i samråd med fagetatene.  

Fagetater som er kontaktet er: 

• Riksantikvaren, Distriktskontor Sør 
• Kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Stokke 

v/miljøvernavdeling, landbruksavdeling, 
planavdeling, barnerepresentant, kommunelege 
og næringsavdeling. 

• Fylkeskommunen v/planavdelingen (omfatter 
kulturminner, kollektivtrafikk, fylkesplanen og 
fylkesdelplaner) 

 

• Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen 
• Næringsmiddeltilsynet v/avdeling for miljøretta 

helsevern 
 

6.4 Beskrivelse av det samlede 
influensområdet 

Det samlede influensområdet for Tønsbergpakken er 
vist på kartet under. For hovedtema trafikale 
konsekvenser er det i deltema- og hovedtema-
rapportene kommentert at influensområdet også 
inkluderer områdene som berøres på Vear.  
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7 Konsekvenser

I dette kapitlet beskrives konsekvensene av de 
vurderte systemalternativene. Først beskrives 
hovedtendensene i konsekvensene og så beskrives 
konsekvensene for hvert av de 18 system-
alternativene og de fem Teie- og Presterød-
løsningene.  

7.1 Prissatte konsekvenser 
Dette kapittelet gjør rede for prissatte konsekvenser 
og er en samfunnsøkonomisk vurdering av 
alternativene. Beregningene er i hovedsak basert på 
metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140. I 
stedet for verktøyet EFFEKT, er trafikkberegnings-
verktøyene benyttet mer direkte for å beregne 
endringer i kostnader for flere tema. Dette har blant 
annet sammenheng med at det er benyttet en 
avansert kombinasjon av verktøyene TRIPS og 
CONTRAM for å vurdere trafikale virkninger av 
Tønsbergpakken. 

De prissatte konsekvenser sier noe om 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbundet med 
transporttiltak, der ulike utbyggingsalternativ 
sammenlignes med nullalternativet. Det gjøres 
detaljerte beregninger av samfunnets kostnader 
knyttet til tidsbruk, kjøretøykostnader, ulykker, 
miljøkostnader og vegvedlikehold. Virkninger i en 
beregningsperiode på 25 år beregnes, i tillegg tas i 
betraktning anleggenes restverdi etter dette. 

18 helhetlige alternativ som alle består av både 
kollektivtiltak, sentrumstiltak og ulike nye 
hovedvegløsninger, er beregnet med nullalternativet  

som sammenligningsgrunnlag. Kollektiv- og 
sentrumstiltakene er felles for alle alternativene.  

En av strategiene i Tønsbergpakken er å føre mest 
mulig av den sentrumsrettede biltrafikken over på 
buss, gange og sykkel. For å få dette til må det 
iverksettes restriktive tiltak for den sentrumsrettede 
biltrafikken. Beregningsmetoden er utformet slik at 
det oppstår økte kostnader når privatbilene får 
dårligere fremkommelighet og øker tidsbruken. 
Dette viser at metoden for beregning av prissatte 
konsekvenser beskrevet i Håndbok 140 i liten grad 
er tilpasset bysituasjoner. Dette må tas hensyn til når 
prissatte konsekvenser senere skal veies opp mot 
ikke-prissatte konsekvenser. Følgende metoder er 
brukt ved beregningene: 

• Trafikkberegninger og er utført med 
trafikkberegningsverktøyene TRIPS og 
CONTRAM.  

• Støy og luftforurensning er beregnet med 
verktøyet VSTØY/VLUFT.  

• Beregning av kostnader til drift og vedlikehold 
av vegnettet er gjort med forenklet metode med 
basis i MOTIV/EFFEKT.  

• Anleggskostnader er beregnet med verktøyet 
ANSLAG. 

7.1.1 Anleggskostnader 

Det er gjennomført kostnadsberegninger for 18 
helhetlige alternativer. Kostnadene har en usikkerhet 
på 25 %. Tabellen nedenfor viser anleggskostnadene 
beregnet i 2003 kr inkl. mva. eks. skattefaktor. 

Helhetlige alternativer: Anleggskostnader 
2003-kroner 

1A-1  Bru mellom Vear og Ramberg, 2-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2424 mill. kr. 

1B-1  Bru mellom Smørberg og Ramberg, 2-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  1963 mill. kr. 
1B-3  Bru mellom Smørberg og Ramberg, tunnel under Teie Torg og utvidelse av Presterødbakken  2041 mill. kr. 
1B-3  Bru mellom Smørberg og Ramberg, tunnel i Tegelverksveien og utvidelse av Presterødbakken  2087 mill. kr. 

1E-1  Senketunnel mellom Smørberg og Ramberg, 2-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2224 mill. kr. 
1E-3  Senketunnel mellom Smørberg og Ramberg, 4-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2333 mill. kr. 
2A-1  Senketunnel mellom Korten og Kaldnes, 2-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2785 mill. kr. 
2A-3  Senketunnel mellom Korten og Kaldnes, 4-felts Kirkevei med miljøtunnel og utvidelse av 

Presterødbakken 2906 mill. kr. 

3A-1 Sentralåre Vest med tunnel under Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2593 mill. kr. 
3A-5 Sentralåre Vest med bru over Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2075 mill. kr. 

3A-9  Sentralåre Vest med bru over Kanalen og toplans Mammutkryss, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken 2278 mill. kr. 

3A-8  Sentralåre Vest med bru over Kanalen og Søndre tangent i dagen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken 

2342 mill. kr. 

3B-5  Sentralåre Øst med bru over Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2471 mill. kr. 
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3B-6  Sentralåre Øst med bru over Kanalen og nordre tangent, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken  2817 mill. kr. 

3C-4  Sentralåre Øst-Øst med bru over Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2499 mill. kr. 
4A-1  Utvidelse av Ringveg Syd med tunnel under Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 

Presterødbakken 
1883 mill. kr. 

4A-2  Utvidelse av Ringveg Syd med bru over Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken 1421 mill. kr. 

4A-3  Utvidelse av Ringveg Syd med bru over Kanalen og toplans Mammutkryss, 4-felts Kirkevei og 
utvidelse av Presterødbakken  1580 mill. kr. 

  

Teie-løsninger 
Anleggskostnader 
2003-kroner 

5A-2 Smidsrødveien i tunnel under Teie torg 331 mill. kr. 
5B-2 Tunnel i Teglverksveien 377 mill. kr. 
5C-1 Tverrforbindelse i Bekkeveien og Kirkeveien i 4 felt som dagløsning 242 mill. kr. 
5C-2 Tverrforbindelse i Bekkeveien og Kirkeveien i 2 felt som dagløsning 117 mill. kr. 
5C-4 Tverrforbindelse i Bekkeveien og Kirkeveien i 4 felt med kort miljøtunnel på Teiehøyden 387 mill. kr. 
5C-8 Tverrforbindelse i Håndverkssenteret og Kirkeveien i 4 felt med kort miljøtunnel på Teiehøyden 420 mill. kr. 
 
Presterød-løsninger 
6A-1 Nordre tunnel og Ringvei syd i 4 felt 629 mill. kr. 
6B-1 Søndre tunnel og Ringvei syd i 4 felt 546 mill. kr. 
6C-2 Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt og Ringvei syd i 4 felt 399 mill. kr. 
6C-5 Miljøtunnel i Presterødbakken og Ringvei syd i 4 felt 635 mill. kr. 
6C-7 Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt og Ringvei syd i 2 felt 299 mill. kr. 
6D-2 Omkjøringsveg syd for Presterødbakken og Ringvei syd i 4 felt 372 mill. kr. 

Tabell med anleggskostnader for de helhetlige alternativene og Teie- og Presterødløsnignene. Vær oppmerksom på at Teie- og 
Prsterødløsnigner også inngår i anleggskostnaden for de helhetlige alternativene.  

-0,68

-0,57

-0,52

-0,54

-0,61

-0,62

-0,58

-0,61

-0,55

0,00

-0,46

-0,52

-0,18

-0,20

-0,19

-0,08

0,12

0,13

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

1A-1 Bru mellom Vear og Ramberg, 2felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken

1B-1 Bru mellom Smørberg og Ramberg, 2felts Kirkevei og utvidelse av
Presterødbakken

1B-3-v1 Bru mellom Smørberg og Ramberg, tunnel under Teie Torg og utvidelse av
Presterødbakken

1B-3-v2 Bru mellom Smørberg og Ramberg, tunnel i Tegelverksveien og utvidelse av
Presterødbakken

1E-1 Senketunnel mellom Smørberg og Ramberg, 2felts Kirkevei og utvidelse av
Presterødbakken

1E-3 Senketunnel mellom Smørberg og Ramberg, 4felts Kirkevei og utvidelse av
Presterødbakken

2A-1 Senketunnel mellom Korten og Kaldnes, 2felts Kirkevei og utvidelse av
Presterødbakken

2A-3 Senketunnel mellom Korten og Kaldnes, 4felts Kirkevei med miljøtunnel og
utvidelse av Presterødbakken

3A-1 Sentralåre Vest med tunnel under Kanalen, 4felts Kirkevei og utvidelse av
Presterødbakken

3A-5 Sentralåre Vest med bru over Kanalen, 4felts Kirkevei og utvidelse av
Presterødbakken

3A-9 Sentralåre Vest med bru over Kanalen og toplans Mammutkryss, 4felts Kirkevei
og utvidelse av Presterødbakken

3A-8 Sentralåre Vest med bru over Kanalen og Søndre tangent i dagen, 4felts
Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken

3B-5 Sentralåre Øst med bru over Kanalen, 4felts Kirkevei og utvidelse av
Presterødbakken

3B-6 Sentralåre Øst med bru over Kanalen og nordre tangent, 4felts Kirkevei og
utvidelse av Presterødbakken

3C-4 Sentralåre Øst-Øst med bru over Kanalen, 4felts Kirkevei og utvidelse av
Presterødbakken

4A-1 Utvidelse av Ringveg Syd med tunnel under Kanalen, 4felts Kirkevei og
utvidelse av Presterødbakken

4A-2 Utvidelse av Ringveg Syd med bru over Kanalen, 4felts Kirkevei og utvidelse av
Presterødbakken

4A-3 Utvidelse av Ringveg Syd med bru over Kanalen og toplans Mammutkryss,
4felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken

(Sum nytte - Sum investering og drift) / Sum kostnaderNYTTEKOSTNADS-BRØK (NN/K)

Beregningsresultater, netto nytte / kostnad 
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7.1.2 Beregningsresultater 

Netto Nytte / Kostnad 

Et vegprosjekts samfunnsøkonomiske lønnsomhet 
uttrykkes gjennom brøken NN/K. Det beskriver 
forholdet mellom beregnet netto nytte (NN) og 
kostnader (K). Netto nytte er samfunnets totale nytte 
fratrukket kostnadene (K) med å gjennomføre 
tiltaket. Nytten uttrykker samfunnets reduserte 
kostnader forbundet med transport totalt i 
beregningsperioden, når tiltaket sammenlignes med 
nullalternativet. NN/K større enn 0 innebærer at 
prosjektet regnes som samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. 

Tabellen viser at det kun er to av de helhetlige 
alternativene som er samfunnsøkonomisk lønn-
somme. 

Det er 4A-2/5C-4/6C-2 og 4A-3/5C-4/6C-2 som 
begge er Ringveg syd, med henholdsvis bru eller bru 
og planskilt Mammutkryss, tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort miljøtunnel 
på Teiehøyden og 6 felt i Bryggeribakken. 

På Presterød 6 felt i Presterødbakken og Ringveg 
syd i 4 felt. Alternativene har NN/K lik 0,12 og 0,13. 

Disse alternativene har de laveste anleggs-
kostnadene og er billigst å drifte/vedlikeholde. 
Likevel oppnås relativt store besparelser i tidsbruk 
(ca. 70-80 % av beste alternativ). Økningen i 
kjøretøykostnader er moderate sammenlignet med 
mange andre alternativer. I tillegg kommer disse 
alternativene best ut av samtlige når det gjelder 
ulykkeskostnader. Løsningen med planskilt 
Mammutkryss er noe dyrere enn med kryss i plan, 
men er noe bedre for alle andre prissatte tema 
unntatt støy- og luftforurensing 

Alternativ 3A-5/5C-4/6C-7 med sentralåre vest med 
bru over kanalen, tverrforbindelse i Bekkeveien, 4-
felts Kirkevei med kort miljøtunnel på Teiehøyden 
og 6 felt i Presterødbakken har NN/K lik 0. 

Deretter kommer alternativ 4A-1 utvidelse av 
Ringveg syd med tunnel under Kanalen (NN/K = -
0,08) og de tre løsningene med sentralåre øst (NN/K 
= -0,18 - -0,20). 

Øvrige alternativer oppnår betydelig dårligere 
resultat, med NN/K mellom – 0,5 og – 0,7. 

Systemalternativ I og II (Ramberg-Hogsnes- og 
Kaldnes-Korten-forbindelsene) kommer generelt 

dårligere ut enn de fleste løsningene innenfor 
systemalternativ III og IV (sentralårene og Ringvei 
syd). Dette skyldes i første rekke at reduksjonen i 
tidskostnader er langt mindre for disse alternativene, 
og de har en betydelig økning i kjøretøykostnader. 
Innsparte tidskostnader utgjør en stor del av 
alternativenes beregnede nytte. I systemalternativ I 
og II har gjennomgangstrafikken et tilbud i ny 
Nøtterøyforbindelse. Mammutkrysset får redusert 
kapasitet som følge av prioritering av buss og gang- 
sykkeltrafikk. Dette påfører den sentrumsrettede 
biltrafikken forsinkelser, noe som gir økte 
tidskostnader og påvirker NN/K i negativ retning.  

Systemalternativ I og II kommer altså negativt ut i 
beregningene av tidskostnader selv om de bygger 
best opp under strategien i Tønsbergpakken om å 
føre mest mulig av den sentrumsrettede biltrafikken 
over på buss, gange og sykkel. Dette viser at 
metodikken i Håndbok 140 i liten grad er tilpasset 
bysituasjoner. Dette må tas hensyn til når prissatte 
konsekvenser skal veies opp mot ikke-prissatte 
konsekvenser. 

Kollektiv- og sentrumstiltakene innebærer en 
utvidelse av busstilbudet som medfører en økning i 
kollektivselskapenes diskonterte driftskostnader i 
beregningsperioden på totalt ca 412 mill kr. Dette 
inngår i alle systemalternativer. Noe dekkes inn 
gjennom økte billettinntekter og noe må dekkes 
gjennom økte tilskudd, men fordelingen påvirker 
ikke beregningene av samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet presentert her. Diskontert nytte for 
kollektivtrafikantene som følge av disse tiltakene 
isolert, er ca. 295 mill kr totalt i beregningsperioden. 
Kollektiv- og sentrumstiltakene medfører ifølge 
beregningene bare en mindre økning i diskonterte 
tids- og kjøretøykostnader for øvrig trafikk (ca. 20 
mill. kr). Kollektivutredningen gjør mer detaljert 
rede for virkningene av ulike kollektivtiltak. 
Sentrums- og kollektivtiltakene må imidlertid ses 
som del av de helhetlige systemløsningene, og det er 
i første rekke de komplette systemløsningene det er 
utredet prissatte konsekvenser for. 

I uttrykket netto nytte / kostnad (NN/K) skal man 
under brøkstreken normalt kun legge inn den 
andelen av investeringskostnadene som finansieres 
over offentlig budsjett. Tønsbergpakken er 
imidlertid forutsatt tilnærmet fullfinansiert gjennom 
bompengeinntekter, og det er derfor valgt å benytte 
tallet for anleggskostnader under brøkstreken. 
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Figuren nedenfor viser netto nytte / kostnad og anleggskostnader omregnet iht Statens vegvesens Håndbok 140 (mill. 2006-kr, inkl. 
mva, inkl. skattefaktor)  

Tidskostnader 

Reduserte tidskostnader utgjør den klart viktigste 
nyttekomponenten ved beregning av prissatte 
konsekvenser for samtlige alternativer, og varierer 
fra 580 til 1840 mill. kr. Systemalternativ I gir 
beskjedne reduksjoner, i størrelsesorden 580-730 
mill. kr, mens systemalternativ II er noe bedre med 
ca 890-970 mill. kr. Sentralåreløsningene varierer 
fra 980-1840 mill. kr og løsningene med Ringvei syd 
varierer fra 1310-1500 mill. kr. 

Av dette utgjør reduksjonen i tidskostnader for 
busspassasjerer 280-350 mill. kr. Kollektiv- og 
sentrumstiltakene gir det største bidraget (ca 295 
mill kr) til nytten for busspassasjerene, men noe er 
en konsekvens av hovedvegtiltakene. 

Et viktig moment er at tidskostnader er større i 
systemalternativ I og II for sentrumsrettet trafikk 
blant annet som følge av prioritering av buss, gange 
og sykkel.  

 

Kjøretøyers driftskostnader 

Driftskostnader for lette og tunge kjøretøyer 
omfatter forbruk av drivstoff, dekk og olje, 
kostnader i forbindelse med reparasjon og service, 
samt kapitalkostnader for lette biler og avskrivninger 
for tunge biler. 

Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom 
endringer i tidskostnader og endringer i kjøretøyers 
driftskostnader. Spesielt for løsningene med 
Hogsnes- eller Korten-forbindelse er det bare mindre 
reduksjoner i kjøretøykostnadene som følge av at 
mange velger å kjøre en lengre kjørerute for å kunne 
benytte de nye vegforbindelsene. På den annen side 
fører nye hovedvegløsninger til bedre avvikling i 
sentrum, dermed reduseres omfanget av ”kreative 
rutevalg” for å slippe unna køer. 

Totalt trafikkarbeid for lette og tunge kjøretøy (i 
kjøretøykilometer) reduseres mellom null og 11 % 
for alle alternativer. Alternativene med størst 
nedgang i kjørt distanse får også betydelige 
reduksjoner i kjøretøykostnader. 
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De fleste av løsningene med systemalternativ III og 
IV får en reduksjon i diskonterte kjøretøykostnader 
for lette og tunge biler på 300-400 mill. kr, mens 
nytten for systemalternativ I og II er mer beskjeden. 

Med nytt ruteopplegg for busstrafikken vil 
kollektivselskapenes årlige driftskostnader øke med 
36 mill kr. For hele beregningsperioden gir dette en 
økning i kostnader på ca 412 mill. kr. 

Ulykkeskostnader 

Alternativene får en reduksjon i ulykkeskostnader 
(positiv nytte) som varierer fra 280 til 420 mill. kr. 
Systemalternativ III (sentralårealternativene) 
kommer gjennomgående dårligere ut enn de andre 
systemalternativene. Årsaken til dette er at det er 
langt flere og alvorligere konfliktpunkter i 
sentrumsårealternativene, noe som gir en høyere 
forventet ulykkesfrekvens.  

Om man ser isolert på kollektiv- og sentrums-
tiltakene, gir disse bare en liten reduksjon i 
ulykkeskostnader, omkring 77 mill. kr totalt i 
beregningsperioden. Bussbom i enkelte hovedgater i 
Tønsberg sentrum fører til at noe biltrafikk vil 
benytte lokalveger med høyere ulykkesfrekvens. På 
den annen side har vi forutsatt at en 
hastighetsreduksjon til rundt 30 km/t i hovedgatene 
vil gi en reduksjon i antall ulykker. Disse to 
virkningene utligner hverandre i noen grad, slik at 
effekten er bare en mindre reduksjon i antall 
ulykker. 

Virkninger som kan gi et bedre by- og bomiljø som 
følge av redusert fartsgrense og stengninger, fanges 
ikke opp av beregningene. Dette er forhold som gir 
økt trygghetsfølelse, reduserte barrierevirkninger og 
bedre fremkommelighet for myke trafikanter. Dette 
er vurdert i de ikke-prissatte temaene. 

Hovedvegtiltakene vil generelt sett overføre trafikk 
til veger med lavere ulykkesfrekvens, og for noen av 
alternativene blir totalt kjørt distanse betydelig 
redusert. Dette gir totalt en betydelig reduksjon i 
antall ulykker. 

Miljøkostnader 

Reduksjonen i støykostnader varierer fra 24 til 39 
mill. kr. Reduksjonen skyldes at trafikk overføres til 
nye tunneler eller til nye veger med støyskjermer. 
Dette gir størst utslag for systemalternativ II og III, 
da det i disse alternativene er større trafikkmengder 
som overføres fra tettbygde deler av Tønsberg 
sentrum enn systemalternativ I og IV. 

I modellen er det lagt inn både eksisterende 
støyskjermer og støyskjermer langs nytt vegnett. 
Langs Ringvei syd fører systemalternativ IV til en 
forbedring i forhold til nullalternativet selv om 
systemalternativ IV fører til økt trafikk på Ringvei 
Syd. Dette skyldes at de eksisterende støyskjermene 
er lagt inn med en lavere skjermingseffekt enn nye 
støyskjermer.  

Systemalternativ III og IV krever støyskjerm langs 
hele Kirkeveien, noe som har stor positiv effekt for 
støy. Systemalternativ I og II krever ikke samme 
omfang av støyskjerming på denne strekningen. 

For luftforurensning får man en økning i kostnader 
som varierer fra 1 til 5 mill. kr.  

Vegvedlikehold 

Driftskostnadene øker med mellom 55 og 150 mill. 
kr for de ulike alternativene. Det er alternativene 
med de lengste tunnelene som får de største 
vedlikeholdskostnadene. 
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7.2 Ikke prissatte konsekvenser 

7.2.1 Trafikale konsekvenser 

Hovedtema trafikale konsekvenser omfatter 
delutredningene trafikale virkninger (trafikk-
beregninger), konsekvenser for sykehuset i Vestfold, 
parkering, funksjonshemmede og risiko og 
sårbarhet.  

Konsekvensene for parkering og funksjonshemmede 
er vurdert likt for alle systemalternativene og er ikke 
tatt med i sammenstillingen av konsekvenser. 

Kollektivtrafikken 

God framkommelighet for gjennomgangs-trafikken 
er et viktig kriterie for å vurdere hovedveg-
alternativene opp mot hverandre. For den sentrum-
srettede trafikken derimot, trenger ikke god frem-
kommelighet (f.eks. i rushtiden) være avgjørende for 
valg av løsning. For konkurranseforholdet mellom 
bil og kollektiv er det svært avgjørende at kollektiv 
får bedret sin reisetid i forhold til bilen. 

Systemalternativene I og II skiller gjennomgangs-
trafikk og sentrumsrettet lokaltrafikk ved Teie 
veidele eller Kolberg. Dette gir en mulighet for å 
prioritere bussene inn til sentrum, og legge rammer 
for hvor stor bilkapasitet det skal tilbys i sentrum. 

I systemalternativ III og IV skilles ikke 
gjennomgangstrafikk og sentrumsrettet lokaltrafikk 
før man er inne i selve sentrumsområdet. Dette gir 
god tilgjengelighet med bil til sentrum. Selv om 
bussene vil få kollektivfelt og egne gater, vil ikke 
bussens konkurranseforhold til bilen bli styrket. 
Prioritering av busstrafikken i kryssområdene ved 
kanalen vil også bli vanskelig.  

Systemalternativ III med tangenter vil gi optimal 
biltilgjengelighet til sentrum både fra syd og øst. En 
slik løsning vil ikke gi grunnlag for en offensiv 
kollektivsatsing. 

Hovedvegutbyggingen som vil skje gjennom 
Tønsbergpakken er både en mulighet og en 
utfordring for kollektivtrafikken. Et nytt hoved-
vegnett for gjennomgangstrafikken vil åpne for 
omprioritering av gatebruken i sentrum til fordel for 
busser og myke trafikanter. Hovedvegutbyggingen 
danner dermed grunnlaget for gode fysiske rammer 
for kollektivtrafikken.  

Uansett valg av systemalternativ og god fysisk 
tilrettlegging for buss, vil det være behov for 
restriksjoner på bruk av bil i sentrum for å få flere 

bilister over på buss, sykkel og gange. Så lenge folk 
synes at det enkleste er å bruke bil til og fra sentrum, 
selv i rushtiden, vil ikke bussandelen kunne økes 
utover dagens nivå.  

Det presiseres at økt kollektivandel ikke oppnås 
umiddelbart når tiltakene settes inn, men at effekten 
oppnås over tid.  

Parkering  

Delrapporten om parkering konkluderer ikke med en 
konsekvensgrad for de ulike alternativene ettersom 
parkering er et virkemiddel i kollektiv- og 
sentrumstiltakene. Rapporten omfatter registrering 
av dagens forhold og oversikt over ulike strategier 
for å bygge opp under kollektivsatsingen som er 
foreslått. 

For å oppnå en kollektivandel på 8 % er det i alle 
fire systemalternativer forutsatt iverksatt tiltak mot 
økt bilbruk.  

Funksjonshemmede 

I utredningen av konsekvenser for funksjons-
hemmede er kollektivløsningen lagt til grunn. 
Kollektivløsningen er lik for alle de vurderte system-
alternativene og denne delutredningen er derfor ikke 
tatt med i sammenstillingen i tabellene i dette 
kapitlet.  

Det er primært på et senere og mer detaljert 
planstadium at gode løsninger for funksjons-
hemmedes tilgjengelighet til kollektiv- og 
parkeringstilbudet vil bli ivaretatt. Imidlertid vil den 
foreslåtte kollektivløsningen, som er felles for alle 
systemalternativer, legge til rette for en forbedring 
av tilgjengeligheten til kollektivsystemet og 
parkering i sentrum for funksjonshemmede. 
 
Den foreslåtte kollektivløsningen vil heve nivået på 
flere punkter i reisekjeden og dermed bedre 
tilgjengeligheten for funksjonshemmede til 
kollektivsystemet. Da de foreslåtte kollektivtiltakene 
stort sett er begrenset til Tønsberg sentrum, vil det 
fortsatt være mangler i den totale reisekjeden fra dør 
til dør. Forbedringer også i periferien vil være 
nødvendig for å få utnyttet den oppgraderingen som 
skjer i sentrum. Vedlikehold av ganglinjer og 
holdeplasser spesielt vinterstid, kommer også inn 
som en viktig forutsetning for å kunne utnytte de 
positive tiltakene som ligger i Tønsbergpakken.  

Konsekvenser av systemalternativene 

Nedenfor beskrives konsekvensene av system-
alternativene i forhold til deltemaene trafikale 
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virkninger, sykehuset, risiko og sårbarhet og 
hovedtema trafiklae konsekvenser.  

Systemalternativ I og II 

I systemalternativene I og II fordeles trafikken fra 
Nøtterøy og Tjøme på to atskilte traseer. En for 
gjennomgangstrafikken mellom syd og nord og en 
for sentrumsrettet trafikk. Med en slik løsning vil 
kollektivprioritering kun influere på den sentrums-
rettede trafikken. 

Beregningene viser at selv når gjennomgangs-
trafikken skilles ut vil det i 2015 i systemalternativ I 
være ÅDT på 30.000 kjøretøyer igjen på Kanalbrua 
og i systemalternativ II en ÅDT på 23-24.000 
kjøretøyer. 

Ser vi innbyrdes på hva som er det vesentligste 
trafikale skille mellom systemalternativene I og II, 
er det at gjennomgangstrafikk, sentrumsrettet 
biltrafikk og kollektivtrafikken, i systemalternativ II 
igjen samles i ett snitt, i østre del av Kjellekrysset. 

Krysset får kapasitetsproblemer i rushtiden, og på 
grunn av begrenset arealtilgang er det særlig 
muligheten for kollektivprioritering i reserverte 
kjørefelt som vurderes som vanskelig å få til. 

Systemalternativ II gir noe større avlastning av 
sentrum enn systemalternativ I, men på grunn av det 
klare skillet mellom gjennomgangstrafikk. og 
sentrumsrettet trafikk i systemalternativ I og at 
denne løsningen går i to helt uavhengige korridorer, 
vurderes systemalternativ I som mer robust og 
framtidsrettet.   

Det er relativt små nyanser mellom variantene i 
systemalternativ I. Samlet sett vurderes variant 1B 
og 1E (nordre bru eller tunnel mellom Ramberg og 
Hogsnes) som best. De gir tilknytning til fv 428 ved 
Ramdal og kortest kjørelengde til rv 308 på 
Nøtterøy. Dette vil fungere som alternativ 
utrykningsrute til Nøtterøy/Tjøme, dersom Kanal-
brua er stengt, eller det er store trafikkproblemer 
gjennom sentrum. Variant 1B/1E av system-
alternativ I avlaster trafikken i sentrum med ca 25 % 
i forhold til nullalternativet i 2015. Antall kryss 
(”flaskehalser”) som vil ha anstrengt trafikkav-
vikling er derfor vesentlig redusert i forhold til 0-
alternativet. 

Systemalternativ II gir også tilknytning til fv 428 
ved Ramdal og dermed god forbindelse mot Kaldnes 
og Munkerekka/Hella. Som alternativ utrykningsrute 
til/fra Nøtterøy og Tjøme i stedet for Kanalbrua gir 
systemalternativ II 3,1 km kortere kjørelengde enn 
den korteste varianten av systemalternativ I. 

Systemalternativ II avlaster trafikken i sentrum med 
vel 30 % i forhold til nullalternativet i 2015. Antall 
kryss som vil ha anstrengt trafikkavvikling er 
vesentlig redusert i forhold til 0-alternativet, men 
ikke vesentlig forskjellig fra systemalternativ I. 

Systemalternativ I vurderes som dårligst for 
tilgjengeligheten til sykehuset, fordi det gir minst 
avlastning av sentrum og gir størst ekstra 
kjørelengde som alternativ utrykningsrute til 
Nøtterøy og Tjøme.  

For deltemaet risiko og sårbarhet er alle 
alternativene i systemalternativ I vurdert å medføre 
en noe høyere risiko enn systemalternativ II. Det er 
risikoen for trafikkulykker som bidrar til dette. De to 
alternativene i systemalternativ II (Senketunnel til 
Korten) er vurdert å medføre lav risiko.  

Systemalternativ III og IV  

Systemalternativ III omfatter tre alternative traséer 
for sentralåra (vest, øst og øst-øst), to varianter av 
kryssing av Kanalen (bru eller tunnel) og to 
varianter av mulige tangenter (innfartsveier fra øst, 
søndre eller nordre tangent). Dette gir et stort antall 
kombinasjonsmuligheter av sammensatte løsninger. 
De tre alternativene for sentralåre som ren 
gjennomfartsåre (uten tangenter) avlaster trafikk-
arbeidet i sentrum omtrent like mye (36-37 %) i 
forhold til 0-alternativet i 2015. Trafikkav-
viklingsforholdene i sentrumsområdet er også 
temmelig like.  

Systemalternativ III har stort potensiale for 
avlastning av veinettet i sentrum, men legger opp til 
god tilgjengelighet med bil for sentrumsrettede 
reiser. Særlig gjelder dette variantene hvor 
tangentene fra øst er tilknyttet sentralårene. Dette 
mener Vegvesenet strider mot strategien om at 
sentrumsrettede reiser i størst mulig grad skal 
overføres til buss eller gange/sykkel.  

I systemalternativene III og IV forutsettes det at all 
trafikk i 2015, ÅDT 40.000, skal passere Kanalen i 
området ved dagens Kanalbru, og at kollektiv-
trafikken skal prioriteres i det samme snittet. 
Kravene til et trafikksystem som skal håndtere slike 
trafikkmengder blir meget store. 

Det blir kapasitetsproblemer, men det er svært 
vanskelig å beregne og tallfeste. 

I systemalternativ III er det i flere alternativer også 
et kryss nord for svømmehallen. En slik løsning 
betyr tre sterkt belastede rundkjøringer på en 600 
meter lang strekning. 
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Kryssene ligger så tett at de må betraktes som et 
system. Fungerer ikke det ene krysset vil det påvirke 
resten. Trafikalt er det knyttet stor usikkerhet til 
hvorledes en slik løsning vil fungere. 

For tilgjengeligheten til sykehuset vurderes 
systemalternativ III som noe bedre enn de øvrige 
fordi det gir størst trafikkavlastning av sentrum og 
muligheter for at utrykningskjøretøyer kan utnytte 
det nye hovedveisystemet. 

I systemalternativ IV er det den samme 
trafikkmengden som skal over Kanalen som i 
systemalternativ III, og avviklingsproblemene blir 
mye de samme selv om det i systemalternativ IV 
ikke er nytt kryss ved svømmehallen. 

I systemalternativ IV er kollektivtrafikken sikret god 
fremkommelighet på Kilen, men også der blir 
trafikkbelastningen i nytt hovedkryss svært stor.  
ÅDT i krysset er beregnet til 48.000 kjøretøy   

Når det gjelder tilgjengeligheten til sykehuset 
vurderes systemalternativ IV som omtrent likeverdig 
med systemalternativ II da det gir tilsvarende 
avlastning av sentrum.  Ved utrykning mot øst kan 
reserverte kollektivfelt benyttes. 

 For del temaet risiko og sårbarhet er det, av de 18 
helhetlige systemalternativene, kun 3B-6, sentralåre 
øst med kanalbru og nordre tangent som vil medføre 
høy risiko. Dette er en variant av systemalternativ 
III, hvor det bygges en sentralåre i tunnel og en 
tangent i tunnel som kobles på denne. Det er selve 
løsningsprinsippet med to lange tunneler koblet 
sammen som frarådes. Det er risikoen for en 
storulykke som bidrar sterkest til den samlede 
risikoen i dette systemalternativet, men også fare for 
trafikkulykker havner høyt. Uansett utforming av 
tunnelene vil denne risikovurderingen stå ved lag. 
Alternativet frarådes å gå videre med i neste 
planfase. Vegvesenet vil vurdere å varsle innsigelse 
mot en slik løsning. 

Alle alternativene i systemløsningene III og IV vil 
medføre relativt høy risiko, med unntak av 3A-1 og 
4A-1. Det er i stor grad selve løsningsprinsippet som 
gjør at alternativene får såpass høy i risiko. 
Alternativene samler gjennomgangstrafikken, 
lokaltrafikken og gang- og sykkeltrafikken i en og 
samme trasé, som går gjennom et tett bebygd 
område (Bryggeribakken og området ved kanalen). 
Dette er vurdert å ville gi en risiko for ulykker, selv 
om man utformer vegene etter vegnormalenes krav 
og har egne anlegg for de ulike trafikantgruppene.  

Systemalternativ IV avlaster trafikkarbeidet i 
sentrum med vel 30 % i forhold til nullalternativet i 

2015. Antall kryss som vil ha anstrengt 
trafikkavvikling blir vesentlig redusert i forhold til 
nullalternativet, men ikke like mye som i 
systemalternativ III. 

Systemalternativ III og IV med ny bru over kanalen 
vil innebære at den ”nye” Nøtterøyforbindelsen (ny 
bru) vil være forstyrrende for båttrafikken. 

Systemalternativ III og IV med ny bru over kanalen 
vil dessuten innebære at trafikken til Nøtterøy og 
Tjøme fortsatt kanaliseres til ett og samme 
kryssingspunkt. De fleste varianter i system-
alternativ III og IV innebærer dessuten at viktige 
kryss får svært høy trafikkbelastning med fare for 
dårlig avvikling. Denne korridoren vil være lite 
robust overfor forstyrrelser av trafikken. Med ny 
Kanalbru og stor rundkjøring i Mammutkrysset er 
det allerede i 2015 anstrengt trafikkavvikling i 
krysset.  

Alle systemalternativene samlet sett 

Konsekvensutredningen er utført med tidshorisont 
2015, dvs ca 10 år frem i tid. Når man nå skal velge 
en transportløsning for Tønsbergområdet må det 
imidlertid være en forutsetning at den fungerer 
tilfredsstillende på vesentlig lengre sikt enn 10 år. 

I et perspektiv med fortsatt stor og trolig økende 
biltrafikk bør det velges en hovedvegløsning som er 
robust overfor uventede hendelser i trafikken og som 
kan tåle økt trafikk ut over 2015-situasjonen. Dette 
gjelder særlig fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og 
Tjøme. 

I systemalternativ I og II vil man få en ny 
forbindelse til øyene som er helt uavhengig av 
Kanalbrua og trafikkavviklingen rundt denne flaske-
halsen (Mammutkrysset og Kanalkrysset). Til en 
viss grad gjelder dette også systemalternativ III og 
IV med tunnel under kanalen, men da er fortsatt all 
trafikk til øyene konsentrert om denne ene 
korridoren og avhengig av at trafikkavviklingen 
fungerer tilfredsstillende i kryssene i tilknytning til 
denne.  

Samlet sett vurderes forskjellene mellom 
systemalternativene når det gjelder temaet ”Syke-
huset i Tønsberg” å være så små at det ikke bør ha 
avgjørende betydning for valg av alternativ. 

I alle alternativer og varianter vil utryknings-
kjøretøyer dra nytte av de reserverte busstraséene 
som kan benyttes som utrykningsruter der dette er 
hensiktsmessig. Dette kan bedre fremkommeligheten 
betydelig. 
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Teie 

For Teie vil variant 5A-2 (tunnel i Smidsrødveien) 
og 5B-2 (Tunnel i Teglverksveien) gi størst 
trafikkavlastning på rv 309 ved Teie torv. C-
variantene syd for Teie torv gir lenger 
”omkjøringsvei” rundt Teie for trafikk på 
Smidsrødveien og dermed større press på 
gjennomkjøring forbi Teie torv. A- og B-variantene 
på Teie gir også generelt kortere kjørelengder og 
mindre totalt trafikkarbeid enn C-variantene. Det vil 
ikke være avviklingsproblemer i kryssene i noen av 
variantene, men C-variantene medfører kryss med 
større trafikkbelastning enn i A- og B-variantene. 
Dette gjelder for kryss ved Kolberg og ved 
Teiehøyden uten miljøtunnel i Kirkeveien. Ut fra 
trafikale virkninger er A- eller B-variantene å 
foretrekke. Andre hensyn og mer detaljert 
planlegging av området rundt Teie torv vil være 
avgjørende for valg mellom A- og B-variantene.  

For tilgjengeligheten til sykehuset vurderes 5A-
alternativene som best for utrykning langs Rv 308 
og Rv 309, men forskjellen mellom alternativene 
vurderes som relativt beskjeden.  

Presterød 

For Presterødområdet vil variant 6A-1 med riksveg 
311 i en nordre tunnel få kapasitetsproblemer i nytt 
trearmet hovedkryss med Ringvei nord på Kilen. 
Løsningen gir mindre god forbindelse mellom 
Ringvei syd (Kanalen) og Olsrød/Søndre Slagen 
(omvei). Løsningen oppmuntrer ikke til 
sentrumsrettet biltrafikk fra øst (”tungvint” 
kjørerute), mens bussene har god og direkte 
tilgjengelighet mot sentrum. 

Variant 6B-1 (søndre tunnel) medfører et sterkt 
belastet firearmet kryss på Kilen som tidvis kan få 
anstrengt avvikling. Biltrafikk fra øst har en noe mer 
direkteført rute mot sentrum enn i 6A-1.  

Variant 6C-2 får også et sterkt belastet firearmet 
kryss på Kilen og et noe ”kronglete” kjøremønster 
for biltrafikk til/fra øst. Dette kan imidlertid virke 
gunstig for konkurranseforholdet til bussene. 
Kryssløsningene ved Presterød/Olsrød er enklere 
enn i A- og B-variantene.  

Variant 6C-5 (miljøtunnel i Presterødbakken) er 
trafikkmessig sett i prinsippet lik 6C-2, men får 
større kapasitetsproblemer i nytt hovedkryss på 
Kilen og har en noe mer komplisert kryssløsning ved 
Presterød. 

Variant 6D-2 (4felts veg syd for Presterødbakken) er 
også prinsipielt lik variant 6C-2, men med noe større 
kjørelengde mot øst. Sannsynligheten for akseptabel 
trafikkavvikling i kryssene er størst i variant 6B-1, 
6C-2 og 6D-2. Av disse gir variant 6B-1 den 
enkleste kryssløsningen på Kilen, mens 6D-2 har 
den mest ”kronglete” kjøreruten for biltrafikk av 
disse løsningene og gir dermed best 
konkurransefortrinn for bussene. 

For tilgjengeligheten til sykehuset vurderes 
variantene i 6C-alternativene (utvidelse av eller 
tunnel under eksisterende Presterødbakken) og 6D-
alternativene (nye firefeltsvei syd for 
Presterødbakken) ut fra en samlet vurdering, å være 
best for utrykningskjøretøyene. Dette er under 
forutsetning om at det er planskilt kryssing mellom 
Ringveien og rv. 311. 
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Oppsummering av hovedtema trafikale 
konsekvenser

 
 

Denne sammenstillingen viser at systemalternativ I 
peker seg ut som best ved en samlet vurdering av de 
trafikale konsekvensene. 

Det er lagt avgjørende vekt på at dette alternativet 
kommer best ut mht trafikale virkninger ved at: 

• alternativet gir god avlastning av sentrum, 
• tilrettelegger i liten grad for sentrumsrettet trafikk 

med bil, ved at egne busstraseer og 
framkommelighet for buss i kryss prioriteres, 

• sentrumsrettet trafikk og gjennomgangs- trafikk 
er atskilt i to helt uavhengige korridorer og 
systemet vurderes derfor som robust og 
fremtidsrettet. 

 

 

 

 

 

 

 

Systemalternativ I gir middels god forbedring av 
tilgjengeligheten til sykehuset (samt god forbedring 
av fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer), 
men har totalt sett liten/ingen konsekvens for risiko 
og sårbarhet. Disse egenskapene er likevel tillagt 
mindre vekt ved den samlede vurderingen mht. 
trafikale konsekvenser.    

Av de øvrige alternativene er det først og fremst 
systemalternativ II som skiller seg positivt ut. 

Det er i vurderingene lagt vesentlig vekt på 
strategien om å føre gjennomgangstrafikken utenom 
sentrum, og den sentrumsrettede trafikken i størst 
mulig grad over på kollektiv og sykkel.  
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System-
alternativ 

Nøtterøy-
forbindelse Teie Presterød 

Trafikale 
virkninger SiV 

Risiko og 
sårbarhet 

SAMLET 
VURDERING

1A-1  5C-2 6C-7 ++++ ++ 0 ++++ 
1B-1 5C-2 6C-7 ++++ ++ 0 ++++ 
1B-3  5A-2 6C-7 ++++ ++ 0 ++++ 
1B-3  5B-2 6C-7 ++++ ++ 0 ++++ 
1E-1  5C-2 6C-7 ++++ ++ 0 ++++ 

I (bru eller 
tunnel 
Nøtterøy – 
Hogsnes) 

1E-3  5C-4 6C-7 ++++ ++ 0 ++++ 

2A-1 5C-2 6C-7 +++ +++ ++ +++ II (tunnel 
Kaldnes –
Korten) 2A-3  5C-4 6C-7 +++ +++ ++ +++ 

3A-1  5C-4 6C-7 ++ +++ 0 ++ 
3A-5  5C-4 6C-7 ++ +++ - + 
3A-9  5C-4 6C-7 + ++ - 0 
3A-8 5C-4 6C-7 + ++ - 0 
3B-5 5C-4 6C-7 ++ +++ - + 
3B-6  5C-4 6C-7 + +++ - - - - 

III 
(sentralåre) 

3C-4  5C-4 6C-7 ++ +++ - + 

4A-1 5C-4 6C-2 ++ +++ 0 ++ 
4A-2 5C-4 6C-2 + +++ - 0 

IV            
(4-felts 
Ringvei 
syd) 4A-3 5C-4 6C-2 + +++ - 0 

Tabell som viser de trafikale konsekvensene for 18 helhetlige alternativer. Består av deltemaene trafikale virkninger, sykehuset i 
Vestfold og risiko og sårbarhet, samt samlet for hovedtema trafikale konsekvenser  

 

Teieløsning 
Trafikale 

virkninger SiV 
Risiko og 
sårbarhet 

SAMLET 
VURDERING 

5A-2  ++++ +++ + ++++ 
5B-2  ++++ ++ + +++ 
5C-1  ++ + + + 
5C-4  +++ + + ++ 
5C-8  ++ + + + 

Tabell som viser konsekvenser av variantene på Teie  

Det er variant 5A-2 (Smidsrødveien i tunnel forbi 
Teie torv) som peker seg ut som den beste, med 5B-
2 som nummer to (tunnel under Teglverksveien). 
Det må imidlertid påpekes at forskjellen mellom 
variantene ikke er store og i realiteten mindre enn 
det som fremkommer av den samlede rangeringen. 

Andre konsekvenser enn de som er vurdert her kan 
ha avgjørende betydning for valg av løsning. 
Dessuten er det av betydning hvordan de tre vurderte 
temaene vektlegges i forhold til hverandre. 
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Presterødløsning Trafikale 
virkninger 

SiV Risiko og 
sårbarhet 

SAMLET 
VURDERING 

6A-1  ++ ++ + + 
6B-1  +++ ++ + ++ 
6C-2  +++ +++ + +++ 
6C-5  ++ +++ + ++ 
6D-2) +++ +++ + +++ 

Tabell som viser konsekvenser av variantene på Presterød 

Variant 6C-2 (utvidelse av Presterødbakken til seks 
felt, derav to for kollektivtrafikk) og 6D-2 
(omkjøringsvei syd for Presterødbakken, planskilt 
kryss mellom Ringvei Syd og riksvei 311) rangeres 
som best totalt sett og 6A-1 (nordre tunnel under 
Presterødåsen) som dårligst. Det er små forskjeller 
mellom variantene. Også i dette tilfellet vil andre 
konsekvenser enn de som er vurdert her ha 
avgjørende betydning for valg av løsning. Dessuten 
er det av betydning hvordan de tre vurderte temaene 
vektlegges i forhold til hverandre. 

Avbøtende tiltak 

Spesielt hvis et av sentralårealternativene, evt med 
tangent, blir valgt som hovedvegløsning, må det 
legges stor vekt på å opprettholde en forsvarlig 
trafikkavvikling når anleggsarbeidet planlegges og 
gjennomføres, spesielt for utrykningskjøretøyer og 
kollektivtrafikk. Fastlegging av alternative kjøreruter 
til og fra sykehuset når de ordinære rutene stenges 
må inngå i denne planleggingen. 

Representanter for utrykningsetatene må trekkes 
med i dette arbeidet. 

Likeså er det nødvendig at representanter for 
funksjonshemmede må trekkes med i den senere og 
mer detaljerte planleggingen av den transport-
systemløsningen som velges (vei, kollektiv, 
parkering). 

Nesten uavhengig av hvilken ny vegløsning som 
velges blir det viktig å tenke beredskap, spesielt 
dersom det velges en vegløsning med betydelig 
omfang av tunneler. Beredskapsplaner må 
utarbeides. En beredskapsplan er i prinsippet en 
avtale mellom tunnelens eier og redningsetatene om 
ansvarsfordeling og innsats om det skulle oppstå et 
uhell i en tunnel.  

Beredskapsplanen skal utarbeides under planlegging 
av tunnelen (eks. detaljplannivå) og den skal 
revideres etter behov. Det er viktig at planen er 
enkel å anvende og at det jevnlig utføres øvelser. 

På neste side er det vist konsekvenskart for de ulike 
deltemaene under hovedtema trafikale konsekvenser
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7.2.2 Bymiljø 

Hovedtema bymiljø omfatter deltemaene Landskap, 
Utbyggingsmønster, Byutvikling, Arealspredning og 
senterstruktur, Næringsliv og sysselsetting.  

Kollektiv- og sentrumstiltak 

Kollektiv- og sentrumstiltak framstår som en 
kombinasjon av positive og negative virkemidler for 
transportbruken. Økningen i kollektivtilbudet, 
kombinert med lettere og mer sikker bevegelse for 
syklister og fotgjengere, vil generelt sett være en 
fordel for næringslivet og publikumsrettede 
aktiviteter i Tønsberg sentrum. Men redusert 
parkering, stengte gater i sentrum og omprioritering 
av hovedveger til kollektivfelt, vil redusere 
biltilgjengeligheten til bedrifter og 
kulturinstitusjoner. Total sett vil kollektiv- og 
sentrumstiltak ha positive virkninger for bymiljø, 
under følgende forutsetninger:  

• tiltakene utvikles og koordineres på et nivå og en 
måte som sikrer god tilgjengelighet, blant annet 
med et bedre kollektivtilbud, til forretninger og 
kulturaktivitetene i sentrum. 

 

• det sikres gode løsninger for vareleveranser, 
spesielt i områder hvor biltilgjengeligheten ellers 
kan bli begrenset eller stengt. 

 

Sett i bymiljøperspektiv bør planmyndighetene 
derfor vektlegge samspillet mellom  

• ressursbruk til transporttjenester 
• ansvar for rammebetingelser for næringslivet 
• planlegging av arealbruk til boliger i 

Tønsbergområdet 
 

Systemalternativ I 

Konsekvensene av dette alternativet er vurdert som 
generelt positive for byutvikling og nærings-
utvikling, som et resultat av den trafikale 
avlastningen. Kollektivtrafikken i Tønsberg vil få 
vesentlig bedre vilkår i dette alternativet.  

På den negative siden er de landskapsmessige 
skadevirkningene betydelige, også i de variantene 
som har flere kilometer med hovedveg i tunnel. 
Risiko for arealspredning er også vurdert å være 
betydelig, da særlig utbygging av områder på 
Auli/ved travbanen kan bli svært attraktive. 
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Utbygging av dette området er i strid med dagens 
arealpolitikk.  

Arealspredningsrisikoen er en ulempe for handels-
næringen i Tønsberg sentrum, og ny hovedveg 
gjennom Hogsnes eller over Smørberg vil skape 
betydelige nye barrierer lokalt.  

Samlet sett vurderes alle varianter av dette system-
alternativ å ha små konsekvenser for bymiljøet.  

Systemalternativ II 

Konsekvensene av dette alternativet er vurdert som 
generelt svært positive for utbyggingsmønster, 
byutvikling og næringsutvikling, som et resultat av 
både den trafikale avlastningen av Tønsberg 
sentrum, bedre tilgjengelighet til bebygde områder 
og begrensede støy- og barrierevirkninger. 
Kollektivtrafikken i Tønsberg vil få gode vilkår i 
dette alternativet.  

På den negative siden gir alternativet visse 
landskapsmessige skadevirkninger og en risiko for 
arealspredning. En mer publikumsrettet utbygging 
av områder ved Korten kan bli svært attraktiv, noe 
som er i strid med dagens arealpolitikk i Tønsberg 
kommune.  

Arealspredningsrisikoen er en ulempe for 
handelsnæringen i Tønsberg sentrum, mens barriere-
virkningene vil samlet sett være marginale i dette 
alternativet.   

Samlet sett vurderes variantene av dette system-
alternativ som moderat positivt for bymiljøet.  

Systemalternativ III 

Konsekvensene av dette alternativet er vurdert som 
generelt svært positive for utbyggingsmønsteret, 
byutvikling og næringsutvikling, som et resultat av 
den trafikale avlastningen av Tønsberg sentrum, 
bedre tilgjengelighet i bebygde områder og sterkt 
redusert støy.  

På den negative siden er de landskapsmessige 
skadevirkningene vurdert som moderat eller 
betydelige, spesielt innenfor de tettbygde områdene 
og i Nøtterøyveien. Dette systemalternativet bygges 
gjennom sentrale deler av byen og kan dermed 
begrense mulighetene for videre byutvikling. Risiko 
for arealspredning er vurdert som moderat, da 
alternativet ikke skaper sterk trafikk- eller 
tilgjengelighetsøkning ved noen åpenbare nye 
utbyggingsområder.  

Kollektivtrafikken i Tønsberg kan bli utsatt for en 
konkurranse med privatbil for lokale reiser, 
avhengig av graden av bussprioritering i vegnettet 

og atskillelsen mellom lokaltrafikk og 
gjennomgangstrafikk. Tunneltangenter kan gi bedre 
tilgjengelighet til sentrumsforretninger, men slike 
løsninger legger ikke til rette for offensiv 
kollektivsatsing.  

Samlet sett vurderes dette systemalternativ å gi små 
konsekvenser for bymiljøet. Det er en viss variasjon 
i konsekvensene mellom alternativene. Løsning 3A-
9 vestre sentralåre med toplans Mammutkryss 
vurderes som mest fordelaktig. Vestre sentralåre 
med bru og søndre tangent i dagen (3A-8) og østre 
sentralåre med bru og nordre tangent (3B-6) som har 
tangenter vurderes som mest konfliktfulle på grunn 
av tangentene. 

Systemalternativ IV 

Konsekvensene av dette alternativet er vurdert som 
generelt positive for utbyggingsmønsteret og total 
sett betinget positive for næringsutvikling, som et 
resultat av bedre tilgjengelighet i byggesonen for 
transportkrevende næringsliv, samt betydelige 
støyreduksjoner.  

På den negative siden er både de landskapsmessige 
skadevirkningene og risiko for arealspredning 
vurdert som betydelige. Systemalternativet skaper et 
meget godt trafikksystem for videreutvikling av 
Kilen som et ekspansivt handels- og tjenestetilbud. 
Vekst i handelsnæringen ble vedtatt prinsipielt av 
Tønsberg kommune våren 2004. Men, med en 
kombinasjon av ny arealpolitiske vedtak og 
vegbygging i tråd med systemalternativ IV, kan en 
risikere at handelstilbudet i Tønsberg sentrum får 
konkurranse av Kilen, med stagnasjon av Tønsberg 
sentrum som resultat. Systemalternativet vurderes 
negativt for byutvikling av samme grunn. 
Konkurransen med handelsnæringen svekker bildet 
av forbedringer som alternativet skaper for 
næringslivet for øvrig.  

Kollektivtrafikken i Tønsberg kan bli utsatt for en 
konkurranse med privatbil for lokale reiser, 
avhengig av graden av bussprioritering i vegnettet 
og atskillelsen mellom lokaltrafikk og gjennom-
gangstrafikk. 

Samlet sett vurderes dette systemalternativet å være 
negativt for bymiljøet.  

Teie 

Løsningene på Teie er utredet i forhold til Landskap, 
Utbyggingsmønster og Byutvikling.  

Det er et godt samsvar i vurderingene mellom disse 
temaene. Alternativene med tverrforbindelse (både 
nordre og søndre) vil både føre til betydelige 
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skadevirkninger for landskapet og skape barrierer. 
Alternativene med tunneler, enten for Smidsrød-
veien eller Teglverksveien vurderes å ha positive 
eller sterkt positive virkninger for bymiljø på Teie.  

Konsekvensene for Teie av de ulike løsningene er 
ikke utredet i forhold til arealspredning eller 
næringsliv og sysselsetting. Det er samtidig en 
intuitiv sammenheng mellom en positiv utvikling av 
det lokale bymiljøet på Teie og begrensning av 
uønsket arealspredning. Teie er ett av de 
eksisterende sentra hvor framtidig vekst er vedtatt 
prioritert. Gode utviklingsvilkår på Teie vil være i 
samsvar med vedtatt arealpolitikk. 

Presterød 

Løsningene på Presterød er kun utredet i forhold til 
deltemaene Landskap og Utbyggingsmønster.  

For landskapet gir alle løsningene i dagen på 
Presterød betydelige skadevirkninger.  Ved valg av 
tunnelløsninger (5A-1 eller 5B-1) reduseres de 
landskapsmessige virkningene til liten negativ 
konsekvens. Konsekvensene for utbyggingsmønster 
er den samme i alle løsningene, ingen konsekvens. 

Kartet under oppsummerer de samlede konse-
kvensene for de ulike deltemaene under hovedtema 
bymiljø. En slik oppsummering tilslører viktige for-
skjeller mellom deltemaene, dette kommer fram i 
tabellene og i deltemakartene som følger. 

 
 

Tabellen på neste side viser konsekvensene for de 
ulike deltemaene landskap og bymiljø, utbyggings-
mønster, arealspredning og senterstruktur, byut-
vikling og næringsliv og sysselsetting for hvert av de 
18 systemalternativene. For Teieløsningene viser 
den konsekvenser for tre av deltemaene og for 
Presterødløsningene konse-kvenser for to deltema: 
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System-
alternativ 

Nøtterøy-
forbindelse Teie Presterød 

Deltema 
Landskap 

Deltema 
Utbyggings-

mønster 

Deltema 
Areal- 

spredning og 
senter-

struktur 
Deltema 

Byutvikling 

Deltema 
Næringsliv 
og syssel-

setting 
1A-1 5C-2 6C-7 - - 0 - - ++ + 
1B-1 5C-2 6C-7 - - (-) + - - ++ + 
1B-3 5A-2 6C-7 - - (-) + - - ++(+) + 
1B-3 5B-2 6C-7 - - + - - ++(+) + 
1E-1 5C-2 6C-7 - - (-) + - - ++ + 

I  
Bru eller 
tunnel 
Nøtterøy-
Hogsnes 

1E-3 5C-4 6C-7 - - - + - - ++ + 

2A-1 5C-2 6C-7 - (-) ++ - ++ + II  
Tunnel 
Kaldnes–
Korten 2A-3 5C-4 6C-7 - - ++ - ++ + 

3A-1 5C-4 6C-7 - - (-) + 0 + ++ 
3A-5 5C-4 6C-7 - - + 0 + ++ 
3A-9 5C-4 6C-7 - -  + 0 + ++ 
3A-8 5C-4 6C-7 - - - + 0 + +++ 
3B-5 5C-4 6C-7 - - + 0 + ++ 
3B-6 5C-4 6C-7 - - (-) + 0 + +++ 

III  
Sentral-
åre 

3C-4 5C-4 6C-7 - - + 0 + ++ 
4A-1 5C-4 6C-2 - - - (-) + - - - - 0 
4A-2 5C-4 6C-2 - - - (-) + - - - - 0 

IV 
4-felts 
Ringvei 4A-3 5C-4 6C-2 - - - (-) + - - - - 0 
Tabell med oversikt over konsekvensene av de helhetlige alternativene for deltemaene innenfor hovedtema bymiljø 

Teieløsning Deltema landskap 
Deltema 

utbyggingsmønster

Deltema 
arealspredning og 

senterstruktur 
Deltema 

byutvikling 

Deltema 
næringsliv og 
sysselsetting 

5A-2 0 (-) ++ Ikke vurdert ++ Ikke vurdert 
5B-2 + + Ikke vurdert ++ Ikke vurdert 
5C-1 - - 0 Ikke vurdert + Ikke vurdert 
5C-4 - - (-) 0 Ikke vurdert + Ikke vurdert 
5C-8 - - (-) + Ikke vurdert + Ikke vurdert 

Tabell med oversikt over konsekvensene av Teieløsningene for deltemaene innenfor hovedtema bymiljø 

Presterødløsning Deltema landskap Deltema 
utbyggingsmønster 

Deltema 
arealspredning og 

senterstruktur 

Deltema 
byutvikling 

Deltema 
næringsliv og 
sysselsetting 

6A-1 - 0 Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert 
6B-1 - 0 Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert 
6C-2 - - - (-) 0 Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert 
6C-5 - - - 0 Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert 
6D-2 - - - (-) 0 Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert 

Tabell med oversikt over konsekvensene av Presterødløsningene for deltemaene innenfor hovedtema bymiljø 

Det er ikke foretatt en samlet vurdering av 
konsekvensene i denne tabellen. Dette er fordi 
temaene er så vidt forskjellige og trekker i flere 
retninger. Hvordan en vurderer de samlede 
konsekvensene vil være avhengig av verdisyn. 

Samlet konsekvens 

Hovedtema bymiljø er først og fremst et overordnet 
tema og det omfatter flere aspekter ved 
samfunnsutviklingen over et stort geografisk 
område. Både Statens vegvesen og kommunene har 
lagt til grunn brede samfunnsmessige mål for 
prosjektet. Derfor vurderes hvordan de samlede 

konsekvensene ville være, med ulik vekting mellom 
overordnete hensyn for utviklingen av bymiljøet. 
Intensjonen med denne vurderingen er å bidra til å 
strukturere debatten om valg av løsning og å 
illustrere at det er mulig – og helt legitimt – å ha 
forskjellige oppfatninger av de effektene som 
Tønsbergpakken kan ventes å ha for bymiljøet.  

For å vurdere de samlete konsekvensene er det 
utviklet et sett med alternativer for vekting av de 
fem deltemaene som er utredet. Forenklet sagt, gis 
konsekvensene for landskap høyest vekt innenfor en 
miljøprofil, konsekvensene for næringsliv og 
sysselsetting høyest vekt innenfor verdiskaping og 
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utbyggingsmønster og byutvikling gis høyest vekt 
når verdisynet prioriterer samfunnet og 
arealspørsmål. Arealspredning og senterstruktur gis 
høyest vekt innenfor miljøvern og verdiskaping, da  

 

vi antar at større arealspredning blir oppfattet som 
mest negativ for både miljøet (pga mer trafikk) og 
næringslivet (pga økt konkurranse i forhold til 
forretninger i Tønsberg sentrum). 

 

Landskap og 
bymiljø

Utbyggings-
mønster

Areal-
spredning og 

senterstruktur Byutvikling
Næringsliv og 
sysselsetting

Miljøprofil 46 % 19 % 12 % 15 % 8 %
Verdiskaping 8 % 19 % 12 % 15 % 46 %
Samfunn/areal 11 % 39 % 6 % 33 % 11 %  

Vektingsalternativer som er brukt for å illustrere konsekvenser ut fra forskjellige verdisyn 

 

Dette er et av mange alternative måter å vekte 
mellom deltemaene som er utredet.  

De samlede konsekvensene for de fire system-
alternativene i Tønsbergpakken vises med ulik 
vekting mellom overordnede hensyn for utviklingen 
av bymiljøet i tabellen under.  

 

Vektingsalternativene viser et uvektet gjennomsnitt 
og en samlet vurdering av konsekvensene innenfor 
de tre ulike verdisynene. 
 

 Vekting av verdier 

Systemalternativ 
Uvektet 

gjennomsnitt Miljø Verdiskaping 
Samfunn og 
arealbruk 

I 0 - 0 + 
II + 0 + + 
III 0 0 + + 
IV - - 0 + 

Tabell som viser sammenstillingen av deltemaene for hovedtema bymiljø (uvektet gjennomsnitt) og vurderingen ved vektlegging av 
miljø, verdiskaping og sammfunn/arealbruk.  

Rutene i tabellen viser vurderingen av konse-
kvensene for det enkelte systemalternativet sett i 
forhold til ulike verdisyn for framtidig bymiljø. 
Ruter som viser plusstegn vurderes som positive 
konsekvenser og ruter som viser negative tegn 
vurderes som negative konsekvenser.  

Uten vekting er det små forskjeller mellom 
systemalternativenes virkninger for bymiljø, totalt 
sett. De fleste løsningene som er vurdert kan gi 
betydelige forbedringer men kan også medføre 
merkbare ulemper for enkelte aspekter av bymiljøet. 
De ulike konsekvensene og hensyn som er knyttet til 
bymiljø vurderes, alt tatt i betraktning, å oppveie 
hverandre.  

Ingen av systemalternativene skiller seg tydelig ut 
som det klart beste eller klart verste.  

Dersom det i beslutningen legges størst vekt på 
miljøspørsmål, bør Systemalternativ II velges, 
dernest III. Systemalternativene I og IV frarådes på 
grunn av overveiende negative konsekvenser samlet 

sett. Variant 2A-1 (senketunnel Korten - Kaldnes) 
vurderes å ha sterkest positive konsekvenser for 
bymiljø med denne vektingen. 

Dersom det i beslutningen legges størst vekt på 
verdiskaping, bør Systemalternativ II velges, 
dernest III, begge kan gi overveiende positive 
konsekvenser totalt sett. Systemalternativ I og IV 
frarådes på grunn av overveiende negative 
konsekvenser for bymiljøet totalt sett, spesielt på 
grunn av risiko for etablering av et større 
kjøpesenter utenfor Tønsberg sentrum på lengre sikt. 
Vestre og østre sentralåre med tangent (3A-8 og 3B-
6) samt 3A-9 (vestre sentralåre med toplans i 
Mammutkryss) vurderes å ha sterkest positive 
konsekvenser for bymiljø med denne vektingen.  

Dersom det i beslutningen legges størst vekt på 
samfunnsutvikling og arealbruk, er det lite som 
skiller systemalternativene, da alle vurderes å ha 
overveiende positive konsekvenser. Med denne 
vektingen har ingen av variantene negative 
konsekvenser samlet sett, men 1A-1(bru over 
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Byfjorden, tunnel gjennom Vear og Hogsnes), 3C-4 
(østre sentralåre med kanalbru) og 4A-1 (Ringvei 
syd med tunnel under kanalen) har verken negative 
eller positive konsekvenser samlet sett.  

Avbøtende tiltak 

Landskap 

En rekke tiltak kan bidra til å redusere 
skadevirkningene for landskapet.  

• Optimalisering av linjeføringen for å oppnå bedre 
terreng- og landskapstilpasning. 

• Konstruksjoner og elementer skal utformes og ha 
en materialkvalitet som gir et godt formuttrykk 
tilpasset omgivelsene. 

• Treplantingsselskapets tradisjon med 
allèplantinger langs gate- og veganlegg bør 
videreføres. 

Utbyggingsmønster 

Barrierevirkninger som oppstår på grunn av økt 
trafikkbelastning kan i noen grad avbøtes ved å 
forbedre kryssingsmuligheter for fotgjengere og 
syklister på utvalgte punkter.  

Byutvikling 

Kollektivløsning på Teie for alternativet med 
Smidsrødveien i tunnel under Teie Torv er beskrevet 
med busstrase fra Smidsrødveien over Teie torv til 
Teiehøyden. Det bør vurderes om busstraseen kan 
følge Smidsrødveien også for dette alternativet. 

Arealspredning og senterstruktur 

Avbøtende tiltak bør ses i sammenheng med både 
påvirkning av etterspørselen og styring av 
arealbruken.  

• Ved eventuell utbygging i de nye områdene som 
blir mer tilgjengelige til næringsformål, bør det 

innføres lave maksimumsnormer for parkering 
ved regulering av områdene.  

• Planmyndighetene bør jobbe aktivt med 
utviklingsstrategier og tiltak som forsterker 
dagens senterstruktur.   

• Ved utbygging av nye boligområder bør en høy 
utnyttingsgrad etterstrebes, for å gi et godt 
grunnlag for nødvendig infrastruktur og betjening 
med kollektivtransport.  

• Det må legges til rette for fortetting langs 
bussmetroen for å utnytte dens potensial best 
mulig. 

• Ved behandling av private planforslag bør det 
påses at de følger opp gjeldende arealpolitikk, 
slik at grensene for byggesone og 
arealbruksfunksjonene ligger fast på lang sikt. En 
slik konsistens planbehandling vil også kunne gi 
et viktig signal overfor markedsaktørene, om 
forutsigbarheten i den politisk ønskete 
utviklingsretningen.  

 

Næringsliv og sysselsetting 

Et faremoment for (deler av) næringslivet er risikoen 
for økt konkurranse fra nye varehandelssentre i 
randsonen rundt Tønsberg. De samme tiltak som er 
nevnt i forbindelse med arealspredning og 
senterstruktur bør følges opp for å begrense denne 
risikoen.  

Det blir avgjørende å utvikle en strategi som sikrer 
et tilfredsstillende finansieringsgrunnlag for driften 
av kollektivtrafikken. Det må unngås at de 
restriktive tiltakene (gate stenging, begrenset 
arbeidsplass parkering mv.) ikke virker negativt for 
virksomhetene i Tønsberg sentrum. 

På de neste sidene er det vist konsekvenskart for de 
ulike deltemaene under hovedtema bymiljø.
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7.2.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Hovedtema kulturminner og kulturmiljø omfatter 
temaene forhistoriske miljøer, middelalderbyen, 
kulturminner under vann og nyere tids kulturminner. 
Deltemaene omfatter bare registreringer. Verdi-
vurdering og konsekvenser er samlet i hoved-
temarapporten for å få med tidsdybden i 
registreringene. Dette er i tråd med gjeldende 
metoder innenfor dette temaet.  

Kriteriene for å vurdere hvilket omfang et inngrep 
får på kulturminner og kulturmiljøer er: 

• Arealbeslag 
Hvor mange og hva slags kulturminner det er 
som blir berørt (må rives/fjernes) eller får 
nærføring av veg og som følge av dette får 
verdien vesentlig redusert. For automatisk 
fredete kulturminner er det gjort en vurdering av 
hvor stor muligheten er for funn i området. 

• Fragmentering av arealer og barriere-
virkninger 
Kulturmiljøer blir delt eller brutt opp på en måte 
som påvirker muligheten til å forstå 

kulturhistoriske sammenhenger eller redusere 
opplevelses- eller bruksverdi. 

• Luftforuresning, støy og uttørking av jordsmonn 
• Hvor mange kulturminner blir påvirket, hvor mye 

og hvordan. 
• Fjernvirkninger 
• Hva slags fjernvirkninger gir de nye tiltakene for 

kulturminner og kulturmiljø. 
 
For dette temaet er omfanget av inngrepene vurdert 
på 3 ulike nivå, i forhold til kulturmiljøer, 
delområder og enkeltobjekter.. 
 

Følgende gjelder for alle systemalternativene: 

I Tønsberg sentrum fører kollektivalternativet og 
sentrumstiltakene generelt til bedre kollektivtilbud 
og økt tilgjengelighet til hele sentrum fra 
holdeplassene. En bussmetro som blant annet dekker 
de nedre bydelene vil øke tilgjengeligheten til 
kulturminnene og kulturmiljøene syd i byen. Nedre 
Langgate stenges for gjennomgangstrafikk.  

Gateterminal for bussene på Farmannstorget vil 
være en viktig faktor for å skape tilgjengelighet og 
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attraktivitet på dette torget som i dag ikke fungerer 
spesielt godt som byrom. Opplevelsen av 
bygningsmiljøer i området vil bedres, og man kan 
anta at kulturminnene med fornyet interesse vil få en  

høyere status, noe som igjen fører til en større 
interesse for bevaring. 

 

 
 

Innen systemalternativ I vil alle løsningene med 
dagløsning over Smørberg rangeres som dårlige for 
kulturminner og kulturmiljø. Alternativ 1A med 
søndre bru over Byfjorden og tunnel gjennom Vear 
og Hogsnes, er blant de minst konfliktfylte. 

Koblingen på Teie er bedre til Teie veidele enn til 
Kolberg. Dette gjelder også systemalternativ II. 

Begge alternativene innen systemalternativ II er 
dårlige fordi de kommer i direkte konflikt med 
potensial for funn av marine kulturminner på 
Danholmen. Foruten dette konfliktområdet er 
systemalternativ II forholdsvis problemfritt.  

For systemalternativ III er alle alternativene med 
sentralåre vest vurdert å ha meget stor negativ 
konsekvens. Dette betyr i realiteten at det frarådes. 
Årsaken er de antatte skadene en tunnelbygging kan 
påføre kulturlagene i middelalderbyen, noe som 
innebærer at et kulturminne av nasjonal verdi vil gå 
tapt eller bli betydelig redusert.  

De middelalderske kulturlagene i Tønsberg by er en 
meget viktig del av det automatisk fredete 
kulturminnet Tønsberg middelalderby. Dette 
kulturminnet har internasjonal verdi, og må betraktes 
som en skattkiste med bevarte levninger. Dette er 
levninger som har ligget på samme sted i nærmere 
tusen år. I et slikt perspektiv vil selv langsiktige 
skadevirkninger over f.eks. 50 eller 100 år ikke være 
akseptable.  

Bygging av Sentralåre vest, antas å kunne få store 
negative konsekvenser for bevaringen av de 
middelalderske kulturlagene dersom fjelltunnelen 
medfører lekkasje og senking av grunnvannstanden. 
Spørsmålet er hvordan grunnvannspeilet i fjell og 
løsmasser, som blant annet utgjør kulturlagene, 
henger sammen. 

Undersøkelser basert på målinger av grunnvannet 
(ved politihuset) indikerer imidlertid at grunnvannet 
i liten grad mates av vann fra Slottsfjellet. I en slik 
situasjon, vil en senkning i grunnvannstanden i 
berggrunnen, for eksempel på grunn av en 
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tunnellekkasje, ikke ha nevneverdig effekt på 
setningspotensialet i området eller på 
bevaringspotensialet i kulturlagene. Årsaken er at 
matingen av grunnvannet i kulturlagene ser ut til å 
komme fra den øvre delen av løsmassene. En årsak 
kan være at det allerede er andre forhold som 
drenerer ut vannet fra Slottsfjellet, og at andre kilder 
som ikke er nedbør, for eksempel lekkasjer fra 
ledningsnettet i området, mater grunnvannet.  

Dersom det allikevel oppstår endringer i 
grunnvannet vil de automatisk fredete kulturlagene i 
middelalderbyen Tønsberg over tid kunne ta stor 
skade. Det vil også kunne bli skade på verneverdige 
bygninger fundamentert på treflåter. Dessuten vil det 
herske usikkerhet omkring mengden av lekkasjevann 
i forskjellige faser av utbyggingen. 

Også sentralåre øst vil få tilsvarende negative 
konsekvenser for kulturlagene men jo lenger øst 
sentralåren legges jo bedre er vilkårene for 
kulturminnene i byen vurdert å bli. 

Som det fremgår av tabellen over er alternativet med 
sentralåre øst-øst rangert i det øvre sjiktet. 

For tema kulturminner og kulturmiljø vil alle 
sentralårene gjennom Tønsberg medføre store 
konflikter. Det er spesielt kulturlagene i 
middelalderbyen som er utsatt, men også 
bygningsmiljøer fra før 1900 og potensial for funn 
av ikke synlige kulturminner ved Gunnarsbø.  

Som det fremgår av tabellen under er sentralåre vest 
(3A) er det mest konfliktfylte alternativet, mens 
sentralåre øst-øst (3C) er det minst konfliktfylte.  

Løsninger uten tangenter er bedre enn de med 
tangenter. For kulturminner er likevel nordre tangent 
best og søndre tangent i tunnel dårligst.  

Alle alternativene innen systemalternativ IV er 
blant de minst konfliktfylte.  

 

 

 

Systemalternativ 
Nøtterøy 

forbindelse Teieløsning 
Presterødløs

ning Konsekvens 
1A-1 5C-2 6C-7 -/-- 
1B-1 5C-2 6C-7 --- 
1B-3 5A-2 6C-7 --/--- 
1B-3 5B-2 6C-7 -- 
1E-1 5C-2 6C-7 --/--- 

I 

1E-3 5C-4 6C-7 -- 
2A-1 5C-2 6C-7 --- II 
2A-3 5C-4 6C-7 --/--- 
3A-1 5C-4 6C-7 ---- 
3A-5 5C-4 6C-7 ---- 
3A-9 5C-4 6C-7 ---- 
3A-8 5C-4 6C-7 ---- 
3B-5 5C-4 6C-7 --/--- 
3B-6 5C-4 6C-7 --- 

III 

3C-4 5C-4 6C-7 -- 
4A-1 5C-4 6C-2 -- 
4A-2 5C-4 6C-2 -/-- IV 
4A-3 5C-4 6C-2 -/-- 

Samlet konsekvens for kulturminner og kulturmiljø for de 18 utvalgte alternativene

For kulturminner og kulturmiljø er ingen av de 
helhetlige alternativene positive.  

Minst negativ er alternativet 1A-1/5C-2/6C-7 med 
søndre bru over Byfjorden, tunnel under Vear og 
Hogsnes, nordre tverrforbindelse i Bekkeveien 
koplet til Kolberg og Presterødbakken i 6 felt og 
Ringveg syd i 2 felt. Like gode er alternativene 

under systemalternativ IV med bru eller planskilt 
Mammutkryss. 

De dårligste alternativene er de med vestre sentralåre 
som alle har fått meget stor negativ konsekvens. 
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Delløsning Teie 

Teieløsning Konsekvens 
5A-2 -- 

5B-2 - 
5C-1 --- 
5C-4 --- 
5C-8 --- 

 

På Teie har løsningene med 4-felt i Kirkeveien, med 
eller uten kort tunnel under Teiehøyden og nordre 
eller søndre tverrforbindelse (5C-1, 5C-4 og 5C-8), 
stor negativ konsekvens for kulturminner og 
kulturmiljø. Tunnel under Teie torv (5A-2) vil være 
positivt for torvet, men tunnelinnslagene og 
opprampingene vil slå negativt ut for de tilstøtende 
områdene slik at konsekvensen blir middels negativ. 
Tunnel i Teglverksveien (5B-2) vil være den beste 
løsningen for Teie som helhet. 

Delløsning Presterød 

Presterødløsning Konsekvens 
6A-1 - 
6B-1 0/+ 
6C-2 --/--- 
6C-5 -/-- 
6D-2 --/--- 

 

Av de 5 ulike Presterødløsningene vil Søndre tunnel 
med Ringvei syd i 4-felt (6B-1) være den beste 
løsningen.. Alternativet er vurdert å ha ingen/liten 
positiv konsekvens. 

En utvidelse av Presterødbakken til 4 felt (6C-2) vil 
være negativt for kulturmiljøet langs Presterød-
bakken, fordi en hel husrekke må rives. Barrieren 
som vegen skaper i dag vil bli ytterligere forsterket. 
Løsningen er den dårligste med middels til stor 
negativ konsekvens. Like dårlig er alternativet med 
omkjøringsvei i syd (6D-2) som vil sperre inne 
bygningsmiljøet nord for omkjøringsvegen. 

Avbøtende tiltak 

De automatisk fredete kulturminnene som blir 
direkte berørt av tiltaket vil etter krav fra kultur-
minnemyndighetene bli gjenstand for arkeologiske 
utgravninger finansiert av tiltakshaver. Dette vil skje 
etter at det er foretatt registreringer i forbindelse 
med regulerings-planfasen.  

En del bygninger med kulturhistorisk verdi vil måtte 
fjernes ved enkelte av alternativene. Dette gjelder 
særlig der det er foreslått løsmasse-tunneler. 
Dokumentasjon og evt. gjenreisning av enkelte av 

disse vil være viktige avbøtende tiltak. En 
dokumentasjon av bygninger vil bestå i 
fotografering, tegning og oppmåling dersom slik 
ikke finnes. 

I forbindelse med bygging av miljøtunneler kan det 
også bli aktuelt å gjenreise viktige enkeltbygninger 
eller hele kvartal. Det kan enten skje med materiale 
fra de oppinnelige bygningene, eller ved reising av 
nye bygninger som harmonerer med det som er 
revet. Det er viktig å gjenopprette byvev og struktur 
etter det som er blitt fjernet. Bygninger som ikke blir 
revet, men som pga. støy og andre ulemper i 
anleggsfasen ikke vil være i bruk denne tiden, må 
sikres mot hærverk og andre negative påvirkninger i 
den tiden de står tomme. 

Nærføring og indirekte innvirkning i forhold til 
kulturminner og kulturmiljøer kan avbøtes gjennom 
tilrettelegging og pleietiltak for å skjerme og/eller 
synliggjøre kulturminnene eller kulturmiljøet i større 
grad. 

Landskapstilpasning og fokus på utforming av veg 
og bru kan også være avbøtende tiltak i tilfeller hvor 
det først og fremst er snakk om visuell innvirkning 
på kulturminner og kulturmiljø. Hvis vegen eller 
tiltak i tilknytning til den legges slik i terrenget at 
den i mindre grad blir synlig fra kulturminnet/-
miljøet, vil den negative påvirkningen kunne 
reduseres.  

7.2.4 Bomiljø 

Bomiljø omfatter deltemaene støy, forurensning til 
luft, helse og trivsel, friluftsliv og rekreasjon, samt 
barn og unge.  

I konsekvensutredningen av Tønsbergpakken er det 
for deltemaet forurensing til luft brukt programmet 
VLUFT 4. Dette er en modell for å beregne 
luftforurensning fra vegtrafikk på overordnet nivå. 
Programmet kan brukes til å analysere et område, en 
vegstrekning, en bydel eller større region.  

Det er beregnet døgnekvivalent støy og støy om 
natten for et utvalg helhetlige alternativer. På de 
strekninger der krav til utendørs støy overskrides 
(55dbA), forutsetter beregningene støyskjerming 
mot boliger ved alle nye vegstrekninger og de 
eksisterende vegstrek-ningene som opprustes/bygges 
om. 

Resultatene fra beregningen av døgnekvivalent støy 
foreligger som støykotekart og som tabeller der 
antall personer eksponert for utendørs støy innenfor 
kategoriene 55-59, 60-64, 65-69 og >70 dBA er 
oppgitt. I tabellene er det også oppgitt samlet antall 
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personer eksponert for støy over 55 dBA og antall 
personer plaget av støy.  

Beregningen av nattestøy tar utgangspunkt i 
innendørs støy og er oppgitt i kategoriene 40-45, 45-
55 og over 55 dBA, som representerer henholdsvis 
lette, middels og store søvnfor-styrrelser. Innenfor 
disse støykategoriene er det videre oppgitt hvor 
mange støyhendelser med slike støyvolum som skjer 
i løpet av natten.  

Luftforurensningenen er beregnet som en sum av 
bakgrunnsforurensningen og den lokale 
forurensningen fra vegtrafikk. Det er beregnet 
forurensning til luft i fraksjonene CO, NO2 og 
partikkelforurensning (PM10). Resultatene er gitt i 
intervaller tilpasset grenseverdiene i forskrifter og 
anbefalte kriterier. Antall personer som er berørt av 
de ulike forurensningsmengdene beregnes ut fra 
oppgaver over antall beboere for bygningene langs 
de aktuelle vegstrekningene. 

Konsentrasjonen av bakkenært ozon er stipulert på 
grunnlag av sone og områdetype, på samme måte 
som bakgrunnskonsentrasjonene for de øvrige 
forurensningsfraksjonene. CO2 er beregnet som 
samlet produksjon for de ulike alternativene. 
Konsentrasjonen av forurens-ningen ved tunnel-
munninger er beregnet på grunnlag av utslippet fra 
trafikken inne i tunnelen.  

Fastsettelsen av konsekvens for deltema helse og 
trivsel bygger på deltemaene støy og forurensning til 
luft, og i noen grad deltema friluftsliv og rekreasjon. 
I tillegg er det foretatt en egen beregning av barrierer 
og deres virkning på mosjons- og rekreasjons-
aktivitet. Det er også foretatt en egen vurdering av 
helseeffekt for de ulike alternativ i forhold til hus 
som må rives på grunn av veganlegg. Trafikkulykker 
inngår også som en del av konsekvensen for helse og 
trivsel.  

For å få en samlet vurdering av konsekvensen for 
helse og trivsel er deltemaene vektet i forhold til 
hverandre. Konsekvensen for hovedtema bomiljø er 
deretter fastsatt på grunnlag av konsekvensen for 
deltemaene helse og trivsel, friluftsliv og rekreasjon 
og barn og unge. Konsekvensen for hvert av disse 
tre deltemaene vektes med respektive 45, 20 og 35 
% av samlet konsekvens for bomiljø.  

Vurderingene av konsekvenser for friluftslivet 
bygger på vurderinger av fysiske forhold, tilgjenge-
lighet og sårbarhet. Innen influensområdet er noen 
friluftsområder typiske nærrekreasjonsområder, 
mens andre områder også brukes regionalt. Det er 

gjort en underdeling i type områder i følgende 
kategorier: 

• Boligområder med tilhørende friområder 
• Sentrumsområder med tilhørende friområder 
• Dyrket mark og spredt bebyggelse 
• Naturområder som ikke er en del av større 

sammenhengende naturområder 
• Naturområder som er en del av større 

sammenhengende naturområder 
 

Omfanget av inngrep i hvert område er vurdert og 
sammenstilt med verdien for å komme frem til 
konsekvensene av inngrep i områdene.  

Statens vegvesen er uenig i vurderingen til konsu-
lenten for deltema friluftsliv og rekreasjon når det 
gjelder alternativene 1B (tre varianter) og 1E (to 
varianter) innenfor systemalternativ I. Disse alterna-
tivene innebærer en 4-felts veg over Smørberg. 
Vegvesenet mener at området har middels verdi og 
at virkningen av arealbeslaget, støy og barriere i 
forhold til badeområdene ved fjorden er klart 
negativt. Den samlede vurderingen er at løsningene 
med veg i dagen over Smørberg har middels 
negative konsekvenser (--). Konsulentens vurdering 
av konsekvensgraden er liten/ingen eller liten 
negativ konsekvens. I tabellen under og på kartene 
er Vegvesenets vurdering vist.  

Vurderingen av konsekvenser for barn og unge 
bygger på registreringer av arealer som er i bruk av 
barn og unge i fritiden, og mens de er på skolen eller 
i barnehage. Over 900 barn og unge har deltatt i 
registreringene. Alle registreringene er kodet med 
antall brukere, aktiviteter på stedene som brukes, 
opplevd utrygghet eller fare på vegstrekninger som 
brukes til og fra skolen, og annen informasjon som 
er relevant for vurdering av omfang og konsekvns.  

Verdien av områdene er vurdert på grunnlag av 
registreringene av faktisk bruk, postensialet for  

bruk av områdene, og egenkvaliteten på områdene. 
Omfanget av inngrep er vurdert for hvert av de 
registrerte områdene som berøres, og dertil for 
arealer som egner seg for lek, men som ikke er 
registrert av barna eller ungdommene som har deltatt 
i registreringene.  

Det er også gjort vurderinger av trafikksituasjonen 
på skolevegene, og rundt skoler og barnehager i 
influensområdet.  
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Konsekvenser for hovedtema bomiljø. Konsekvensene for helse og trivsel, friluftsliv og rekreasjon, og barn og unge balanserer 
hverandre og tilslører stildels store forskjeller i konsekvensgrad mellom deltemaene. Det er derfor i sammenstillingen i kapittel 9 valgt 
å ta utgangspunkt i de tre deltemaene. 

Systemalternativ I 

Systemalternativ I gir små positive konsekvenser for 
helse og trivsel. Løsningene på Teie og Presterød har 
størst betydning for hvor mange som blir plaget av 
støy. Luftforurensning kan bli et problem lokalt 
rundt tunnelmunninger og ved dobbelsidig 
støyskjerming. Økningen i CO2-utslipp varierer 
mellom 2 % (nordre bru og tunnel i Smidsrødveien) 
og 9 % (søndre bru til Vear og tunnel under 
Hogsnesåsen til Travbanen).  

Konsekvensene av søndre bru til Vear med tunnel 
under Hogsnesåsen til Travbanen er vurdert å få 
positive konsekvenser for filfutslivet. Den avlaster 
eksisterende vegnett uten å skape vesentlige nye 
barrierer. For løsnigene med nordre bru og 
senketunnel er det daglønsingen over Smørberg som 
medfører negative konsekvenser. Løsningene lokalt 
på Teie har også betydning for arealbelsaget og nye 
barrierer. På Presterød forsterkes Presterødbakken 
som barriere med 6 felt i dagen. 

For barn og unge blir det store negative 
konsekvenser av alle de helhetlige alternativene i 
systemalternativ I. Det er arealbeslag på Smørberg 

hvor vegen deler arealene som brukes av både 
barn/unge, skoler og barnehager i to. På Vear er det 
arealer som brukes av barn/ungdom, skoler og 
barnehager berøres, som gir de største 
konsekvensene. På Teie er konsekvensene knyttet til 
utvidelse av Kirkeveien og tverrforbindelsen i 
Bekkeveien.  

Totalt sett vurderes de negative konsekvensene for 
bomiljøet som små for alternativet med søndre bru 
til Vear, og som middels negative for alternativene 
med veg i dagen over Smørberg. De største negative 
konsekvensene oppstår for barn og unge.  

Systemalternativ II 

Systemalternativ II gir små til middels positive 
konsekvenser for helse og trivsel. Tunnel fra 
Kolberg til Kaldnes og senketunnel til Korten 
berører få nye områder og er det gunstigste 
alternativet for helse og trivsel. Luftforurensning kan 
bli et problem lokalt rundt tunnelmunninger og ved 
dobbelsidig støyskjerming. Økningen i CO2-utslipp 
varierer mellom 4 % og 6 %. Det er alterantivet med 
tunnel fra Teie veidele som gir de største utslippene.  
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For friluftslivet har alternativene i systemalternativ 
II små positive konsekvnser. Det er få nye områder 
som berøres, og eksisterende vegnett avlastes for 
trafikk.  

For barn og unge blir det små negative 
konsekvenser. Ny Nøtterøyforbindelse har nesten 
ingen negative konsekvenser. Kun et mindre område 
på Korten berøres. Teieløsningen berører områder i 
forbindelse med Bekkeveien og utvidelse av 
Kirkeveien. Kort miljøtunnel på Teiehøyden er 
porsitiv for barn og unge. På Presterød forsterkes 
Presterødbakken som barriere med 6 felt i dagen.  

Systemalternativ III 

De helhetlige alternativene i systemalternativ III gir 
også alle små positive konsekvenser for helse og 
trivsel. Sentralåreløsningene er blant de beste når det 
gjelder å redusere støyplagene. Det skyldes at disse 
alternativene gir den største reduksjonen av 
trafikken på de eksistrende hovedvegene i sentrum, 
der randbebyggelsen ligger tett innpå. 
Sentralåreløsningene med tunnel under kanalen gir 
best effekt når det gjelder å redusere antall personer 
som er eksponert for forurensning til luft. Økningen 
i CO2-utslipp varierer mellom 3 % og 8 %.  

For friluftslivet gir alle de helhetlige alternativene, 
med unntak av tunnel under kanalen og vestre 
sentralåre, en balansering av de poistive og de 
negative virkningene for friluftslivet. Vestre 
sentralåre og tunnel under kanalen gir små positive 
konsekvenser for friluftslivet. Det er første og fremst 
barriereeffekten som blir mindre i sentrums-området 
som bidrar til de positive konsekvensene.  

For barn og unge medfører de helhetlige 
alternativene i systemalternativ III middels negative 
konsekvenser. Virkningene av sentralårene knytter  

seg i første rekke til Kanalområdet og løkka nord for 
svømmehallen. Tangentene medfører også negative 

konse-kvenser der de etableres som dagløsninger. På 
Teie og Presterød er konsekvensene som for de 
andre alternativene.  

Systemalternativ IV 

Konsekvensene av systemalternativ IV for helse og 
trivsel blir litt positive. Hovedvegløsning IV 
(Ringvei syd) kommer allikevel dårligst ut av de 
helhetlige alternativene og gir marginale 
forbedringer i forhold til nullalternativet for 
luftforurensning. Det dårligste alternativet (4A-3) 
medfører en svak forverring i forhold til 
luftforurensning. Økningen i CO2-utslipp varierer 
mellom 8 % og 11 %, og er de høyeste av de 
helhetlige alternativene.  

For friluftslivet blir konsekvensene litt positive. Det 
skyldes i første rekke minsket barriereeffekt i 
byområdet og bedre sammenheng med omkring-
liggende friluftsområder.  

For barn og unge blir det små negative konse-
kvenser. De negtive konsekvensene er knyttet til 
kryssingen av kanalen i bru. Ved kryssing i tunnel 
blir det litt positive konsekvenser for barn og unge. 
På Teie og Presterød er konsekvensene som for de 
andre systemalternativene.  

Samlet vurdering av konsekvensene 

Vurdering av samlet konsekvens for hovedtema 
bomiljø må vurderes utfra deltemaene helse og 
trivsel, friluftsliv og rekreasjon, og barn og unge 
hver for seg. En sammenstilling av deltemaene til en 
samlet vurdering uten at konsekvensene for 
deltemaene fremgår gir et uriktig bilde av de 
faktiske virkningene for hovedtemaet.  

Det er defor valgt å vise de enkelte deltemaene i 
sammenstillingen av de ikke prissatte konse-
kvensene (se kap. 9).  

 

System-alternativ 
Nøtterøy-

forbindelse Teie Presterød 
Helse og trivsel 

(inkl. støy og luft) 
Friluftsliv og 
rekreasjon Barn og unge 

1A-1 5C-2 6C-7 + + - - - 
1B-1 5C-2 6C-7 + - - - - - 
1B-3 5A-2 6C-7 + - -  - - - 
1B-3 5B-2 6C-7 + - - - - - 
1E-1 5C-2 6C-7 + - - - - - 

Systemalternativ I 

1E-3 5C-4 6C-7 + - - - - - 

2A-1 5C-2 6C-7 + + + - Systemalternativ II 
2A-3 5C-4 6C-7 + + - 
3A-1 5C-4 6C-7 + + - - 
3A-5 5C-4 6C-7 + 0 - - 

Systemalternativ III 

3A-9 5C-4 6C-7 + 0 - - 
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3A-8 5C-4 6C-7 + 0 - - 
3B-5 5C-4 6C-7 + 0 - - 
3B-6 5C-4 6C-7 + 0 - - 

 

3C-4 5C-4 6C-7 + 0 - - 
4A-1 5C-4 6C-2 + + - 
4A-2 5C-4 6C-2 + + - Systemalternativ IV 

4A-3 5C-4 6C-2 + + - 
Konsekvensene av deltemaene som inngår i hovedtema bomiljø. Samlet vurdering er vist på kartet foran. 

 

Teieløsning Helse og 
trivsel 

Friluftsliv og 
rekreasjon Barn og unge

5A-2 + + + 
5B-2 + + + 
5C-1 0 - - 
5C-4 0 0 - - 
5C-8 + 0 - 

Konsekvenser av Teieløsnignene for helse og trivsel, friluftsliv og 
rekreasjon, og barn og unge  

 
Presterød-
løsning 

Helse og 
trivsel 

Friluftsliv og 
rekreasjon Barn og unge

6A-1 + + + 
6B-1 + + + 0 
6C-2 + 0 0 
6C-5 + + + - 
6D-2 + + - - - - 

Konsekvenser av Presterødløsnignene for helse og trivsel, 
friluftsliv og rekreasjon, og barn og unge  

De beste alternativene for bomiljø samlet sett, er alle 
de helhetlige alternativene under system-alternativ 
IV som har fått liten positiv konsekvens.  

Teie 

Samlet kommer løsninger med tunnel under Teie 
Torg (5A-2) og tunnel i Teglverksveien (5B-2) best 
ut med liten positiv konsekvens, for hvert av de tre 
deltemaene. 

Løsningene som tar utgangspunkt i Smidsrødveien 
eller Teglverksveien gir små inngrep i områder som 
brukes til lek og rekreasjon og kommer derfor best 
ut i forhold til friluftsliv og rekreasjon og barn og 
unge. For helse og trivsel kommer også alternativ 
med Søndre tverrforbindelse (tverrforbindelse fra 
Håndverkssenteret og tunnel under Smidsrød-
haugen) kombinert med tiltak i Kirkeveien gunstig 
ut. Det skyldes først og fremst at en større del av 

randbebyggelsen skjermes for støy enn ved de andre 
alternativene. 

Presterød 

Alternativene med tunnel (nordre, søndre eller 
tunnel i Presterødbakken) kommer gunstigst ut. 
Disse berører i liten grad frilufts- og lekeområder og 
er positive i forhold til helse og trivsel. Omkjørings-
veg syd for Presterødbakken gir store negative 
konsekvenser for barn og unge fordi dette alterna-
tivet berører områder som brukes av barn og unge.  

Avbøtende tiltak 

Det er foreslått avbøtende tiltak for å sikre 
nattesøvnen i anleggsfasen.  Det er også foreslått 
avbøtende tiltak for å begrense de helse- og 
trivselsmessige problemene ved innløsning av bolig. 
Friluftsområder og lekeområder bør sikres midler-
tidige adkomster der dette er en problemstilling, 
slike områder bør ikke brukes til massedeponier og 
riggområder. 

I driftsfasen kan det være aktuelt å begrense den 
trafikken som er problem for nattesøvn, generelle 
tiltak for å begrense støy ved utsatte boliger og 
institusjoner og tiltak for å bedre tilgjengelighet og 
sikkerhet for fotgjengere og syklister. 

Et mer omfattende støyskjermingsprogram, f. eks. at 
Nøtterøyveien/Kirkeveien får støy-skjermer fra 
Kolberg til Kanalen uavhengig av hvilken 
Nøtterøyforbindelse som velges, vil forandre 
konklusjonene. Et slikt tiltak vil bidra til at 
tunnelalternativ fra Kolberg mot Hogsnes eller 
Korten blir gunstigere for helse og trivsel fordi 
støysituasjonen blir bedre. Generelt vil alle Hogsnes- 
og Korten-alternativ komme bedre ut fordi 
randbebyggelsen i Nøtterøyveien blir støyskjermet 
når tunnelene kobles til Teie veidele. 

De etterfølgende kart viser konsekvensgraden for de 
ulike deltemaene under hovedtema bomiljø
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7.2.5 Naturmiljø 

Hovedtema naturmiljø omfatter deltemaene Planter 
og vegetasjon, Dyreliv, Fugl, Fisk og Forurensning 
til vann og jord. 

I teksten under oppsummeres først konsekvensene 
for hovedtema naturmiljø. Deretter beskrives 
konsekvensene for hvert enkelt deltema mer 
detaljert. 

Oppsummering av hovedtema naturmiljø 

En vekting mellom de ulike temaene som inngår i 
hovedtemaet naturmiljø er aktuelt både ved 
vurderingen av de enkelte lokalitetenes verdi og de 
samlede konsekvensene av de ulike alternativene. 

Ved vurdering av de enkelte lokalitetenes verdi for 
biologisk mangfold, er høyeste verdi fra den enkelte 
deltemarapport benyttet. Det vi si at dersom et 
område f.eks. gis stor verdi for vegetasjon og liten 
verdi for dyreliv, så gis området stor verdi for 
biologisk mangfold i hovedrapporten. Likeså er det 
ved vurdering av de samlede konsekvensene tatt 
utgangspunkt i den mest alvorlige konsekvensen for 
hvert  

 

alternativ. Dersom et alternativ har store negative 
konsekvenser for fugl som følge av støy, og samtidig 
små negative konsekvenser for vegetasjon som følge 
av at arealbeslaget er lite og forurenset overflatevann 
samles opp og renses, så vil alternativet likevel bli 
vurdert å ha store negative konsekvenser for 
biologisk mangfold for den aktuelle lokaliteten. 

I løpet av planprosessen er det avholdt et 
vektingsmøte med representanter for Statens 
vegvesen, lokale myndigheter, organisasjoner og 
velforeninger. Konklusjonene på møtet ble at 
forurensning til vann og jord ble vektlagt mest blant 
deltemaene innenfor naturmiljø. Dette fordi 
forurensning er en faktor som virker negativt inn på 
økosystemet og dets ulike komponenter (dyr, fugler, 
planter). Dessuten er det et viktig mål å begrense 
forurensningen for å hindre skade på naturmiljøet 
lokalt.  

Forurensning til vann og jord er utredet som et eget 
deltema. Konsekvensene er deretter tatt inn og 
vurdert under de andre deltemaene under 
hovedtemaet naturmiljø. 
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Konsekvenser 

Konsekvensene av de planlagte tiltakene for det 
biologiske mangfoldet og naturverninteressene er i 
første rekke knyttet til følgende faktorer: 

Støy og forstyrrelser som følge av anleggsarbeid 
og trafikk 

Støy og forstyrrelser er vurdert som den mest 
negative konsekvensen for mange av alternativene. 
Et omfattende internasjonalt forskningsmateriale har 
påvist betydelige negative effekter på fugl opp til 3 
km fra tungt trafikkerte veger. Norsk Institutt for 
Naturforskning (Røv m.fl., 2004) gjennomførte 
sommeren 2004 en kartlegging av hekkende 
spurvefugl i Ilene og Presterødkilen. I denne 
undersøkelsen ble det påvist en klar negativ 
sammenheng mellom støynivå og antall hekkende 
våtmarksfugl. Det ble påvist liten forskjell i tetthet 
av hekkende spurvefugl mellom ulike delområder 
hvor støynivået var under ca 60 dB(A), men en 
betydelig reduksjon ved støy over dette nivået. Selv 
om mange av lokalitetene i influensområdet allerede 
må sies å være til dels sterkt påvirket av trafikkstøy, 
vil en økning av trafikken nær Presterødkilen (4A og 
6B) og Ilene (1B, 1E, 2A og 3A) med stor 

sannsynlighet medføre en ytterligere forverring av 
tilstanden i disse områdene dersom ikke avbøtende 
tiltak iverksettes. Dette er vurdert å være i strid med 
Norges forpliktelser iht. til Ramsarkonvensjonen. 

Tap av leveområde som følge av arealbeslag 

Når det gjelder tap av leveområde (arealbeslag), er 
det primært lokalitetene Ilene naturreservat, 
Rambergåsen, Grindløkken, Vellebekken og 
Presterød som kan bli berørt. I tillegg vil 
nærområdet til Presterødkilen naturreservat bli 
berørt. For Vellebekken, som er vurdert som en 
lokalitet av stor verdi for naturmiljøet, vil 
arealbeslag og fragmentering i forbindelse med 
krysninger ha negative konsekvenser. For Ilene 
naturreservat, Rambergåsen, Grindløkken og 
Presterød vil effekten av selve arealbeslaget være 
relativt liten. Her vil konsekvensene i hovedsak være 
knyttet til støy og andre forstyrrelser. 

Fragmentering av leveområder / 
barrierevirkninger 

En effekt som fragmentering og barrierevirkninger 
er i første rekke knyttet til en  
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eventuell bruforbindelse mellom Ramberg og 
Hogsnes. Det eksisterer lite kunnskap om effekten 
av bruer som fysiske barrierer, men det antas at 
brualternativene vil kunne få negative konsekvenser 
for fuglelivet i Ilene naturreservat og indre deler av 
Byfjorden forøvrig. 

Kollisjoner mellom fugl/dyreliv og kjøretøyer 

Kollisjoner mellom fugl/dyreliv og kjøretøyer vil, i 
samvirkning med øvrige konsekvenser, kunne 
medføre en ytterligere forverring av forholdene i og 
nær de beskrevne lokalitetene. Tidligere erfaringer 
viser at det er svært store forskjeller mellom ulike 
lokaliteter med tanke på omfang av kollisjoner 
mellom dyr og biltrafikk. Det er derfor vanskelig å 
anslå forventet omfang av kollisjoner som følge av 
tiltakene i Tønsbergpakken. Det antas imidlertid at 
1B og 1E, som går i dagen mellom Smørberg og 
Jarlsberg, vil kunne medføre økt kollisjonsfare for 
bl.a. rådyr og annet vilt som beiter ned mot Ilene, 
samt at brukonstruksjoner (1A og 1B) vil øke 
kollisjonsfaren mellom fugl og høye konstruksjoner, 
ledninger og kjøretøy. 

Forurensning 

Det er svært vanskelig å kvantifisere 
forurensningsbelastningen og å si noe eksakt om 
hvordan den vil påvirke det biologisk mangfoldet i 
området. Generelt øker forurensningene med 
trafikkmengden. Bedre håndtering av forurenset 
overflatevann, og det faktum at bedre veger gir 
mindre kø (og dermed reduserte utslipp) og redusert 
fare for uhellsutslipp, teller i positiv retning. De 
negative konsekvensene av Tønsbergpakken er 
primært knyttet til økt forurensningsbelastning som 
følge av økt trafikk nær Presterødkilen naturreservat 
og også nær Ilene naturreservat for enkelte av 
delløsningene i systemalternativ I. I tillegg 
innebærer senketunnelen Kaldnes-Korten, de østre 
sentralårealternativene og alternativene på Presterød 
at det må gjennomføres anleggsarbeid i områder 
med forurenset grunn. Dette setter spesielle krav til 
anleggsgjennomføringen slik at spredning av 
forurensning unngås. Spesielt viktig er det å unngå 
utslipp til Vellebekken som drenerer direkte til 
Presterødkilen naturreservat. Det er utarbeidet et 
eget miljøoppfølgingsprogram for Ringvei nord i 
anleggsfasen. Dette har til hensikt bl.a. å 
minimalisere faren for avrenning/utslipp til 
Vellebekken og Presterødkilen naturreservat. Det er 
foreslått oppfølgende undersøkelser/ 
miljøovervåking for å kunne vurdere effekten av 
forurensning på flora og fauna etter hvert som 
prosjektet skrider frem. 

Drenering i tunnelsonen 

Med tanke på mulige konsekvenser for 
salamanderlokaliteten i Teieskogen, er alternativene 
med tunnel til Grindstuveien vurdert som relativt 
konfliktfylte. Tunnelen vil passere tjernet på så kort 
avstand (20 m), og med så liten overdekning (25 m), 
at faren for drenering vurderes som stor, dersom 
ikke avbøtende tiltak gjennomføres. Konsekvensene 
for liten salamander ved en eventuell drenering vil 
avhenge av om tørrleggingen av tjernene er 
midlertidig eller permanent. En midlertidig 
tørrlegging av tjernene i en kortere periode på 
vinteren vil med stor sannsynlighet ha liten effekt på 
dagens bestand, mens en mer langvarig tørrlegging 
ellers på året vil kunne få store konsekvenser for 
denne bestanden. En tunnel under Slottsfjellet vil 
også kunne føre til drenering av grunnvann, men 
ikke i en slik grad at dette vil ha konsekvenser for 
planter og vegetasjon. Alternativene under 
systemalternativ III anses derfor som problemfrie. 

Tabellen på neste side viser konsekvensene for de 
ulike deltemaene planter og vegetasjon, dyreliv, fisk, 
fugl og forurensing til vann og jord for hvert av de 
18 systemalternativene og de 5 Teie- og Presterød-
løsningene. Den viser også samlet konsekvens for 
hovedtema naturmiljø. 
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System-

alternativ 
Nøtterøy-

forbindelse Teie Presterød Planter Dyreliv Fugl Fisk For-
urensing 

Samlet 
konsekvens 

1A-1 5C-2 6C-7 - - - - (-) - 0 - (- ) 
1B-1 5C-2 6C-7 - - - - - - - 0 - - - 
1B-3 5A-2 6C-7 - - - - - - - 0 - - - 
1B-3 5B-2 6C-7 - - - - - - - 0 - - - 
1E-1 5C-2 6C-7 - - - - - (-) - (-) - - - (-) 

I  
Bru eller 
tunnel 
Nøtterøy-
Hogsnes 

1E-3 5C-4 6C-7 - - - - - (-)  - (-) - - - (-) 

2A-1 5C-2 6C-7 - - - - - - -(-) -  - - - (-) II  
Tunnel 
Kaldnes–
Korten 2A-3 5C-4 6C-7 - - - - - - (- ) - - - - (-) 

3A-1 5C-4 6C-7 - - - (-) - + + - 
3A-5 5C-4 6C-7 - - - (-)  - + +  - 
3A-9 5C-4 6C-7 - - - (-) - + + - 
3A-8 5C-4 6C-7 - - - (-) - + + - 
3B-5 5C-4 6C-7 - - - (-) - + + - 
3B-6 5C-4 6C-7 - - - (-) - + + - 

III  
Sentral-
åre 

3C-4 5C-4 6C-7 - - - (-) - + + - 
4A-1 5C-4 6C-2 - - - - - - - - -  - - - 
4A-2 5C-4 6C-2 - - - - - - - - - - - - 

IV 
4-felts 
Ringvei 4A-3 5C-4 6C-2 - - - - - - - - - - - - 
 

Teieløsning Planter Dyreliv Fugl Fisk Forurensing Samlet 
konsekvens 

5A-2 0 0 0 0 ++ 0 
5B-2 0 0 0 0 ++ 0 
5C-1 - 0 0 0 ++ - 
5C-2 - 0 0 0 ++ - 
5C-4 - 0 0 0 ++ - 
5C-8 0 0 0 0 ++ 0 

 

Presterødløsning Planter Dyreliv Fugl Fisk Forurensing Samlet 
konsekvens 

6A-1 0 - - - ++ - 
6B-1 0 - - - ++ - 
6C-2 0 - - - + - 
6C-5 0 - - - + - 
6C-7 0 - - - - - 
6D-2 - -- --- - - --- 

 

Ut fra hensynet til biologisk mangfold og naturvern, 
er systemalternativ III og da spesielt 3B(sentralåre 
øst) og 3C (sentralåre øst - øst), vurdert som minst 
konfliktfylt. 

Alternativ 1B (bru over Byfjorden og veg over 
Smørberg) og 4A (utvidelse av dagens Ringveg 
langs Presterødkilen) er vurdert som mest 
konfliktfylte, tett fulgt av 1E (senketunnel under 
Byfjorden og veg over Smørberg) og 2A 
(senketunnel mellom Kaldnes og Korten). 

 

 

Når det gjelder Teie- og Presterødløsningene, 
fremstår 5C og 6D alternativene som klart mindre 
gunstige enn de øvrige alternativene. Med andre ord: 
Minst konflikter i forhold til biologisk mangfold og 
naturvern får man dersom man kombinerer 3B, 3C 
eller 1C med 5A eller 5B og 6A, 6B eller 6C. 

Avbøtende tiltak  

Riktig timing av anleggsarbeidet er viktig. Rundt 
naturreservatene Ilene og Presterødkilen bør alt 
anleggsarbeid unngås i yngle-/hekketida for dyr og 
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fugl, dvs. anslagsvis fra begynnelsen av april til ut i 
juli. 

For å hindre lekkasjer / drenering til tunnelen fra 
tjernene i Teieskogen (lokalitet 10) eller 
svartorsumpskogen på Smørberg (lokalitet 13), bør 
tettingen i tunnelen intensiveres på en kortere 
strekning under disse lokalitetene. 

Det er mange store gamle løvtrær i flere områder 
(lokalitet 2, 6,7 9, 10 og 11) som kan være viktige 
for bl.a. sopp og lav i tillegg til ulike arter av 
insekter, fugler og flaggermus. Så langt som mulig 
bør disse trærne spares i forbindelse med prosjektet. 

Ved tilplantning av ny vegegtasjon bør det brukes 
stedegne arter. Mange av de innførte artene, som 
bl.a. lupin, platanlønn etc, kan utvikle seg til å bli en 
trussel for det biologiske mangfoldet i nærområdet. 

En krysning av Vellebekken (Delløsning Presterød) i 
form av nye bruer må skje på en slik måte at 
vannspeil opprettholdes selv ved lave vannføringer. 
Vellebekken må ikke legges i rør under veien. Ideelt 
sett bør også kantvegetasjonen langs bekken i størst 
mulig grad spares ved slike krysningspunkt. 

Det bør etableres avskjæringsgrøfter med 
oppsamling av vann fra eventuelle steintipper der 
disse har direkte avrenning til vassdrag eller sjø. 
Avrenning fra nye steintipper vil kunne inneholde 
høye konsentrasjoner av nitrogenforbindelser, som 
kan være giftige for vannlevende organismer. 
Giftigheten kan reduseres ved at vannet blir godt 
luftet og at det får “modne” i sedimen-
teringsbassenget før det blir sluppet til vassdraget. 

Avrenningsvann fra anleggsområdet bør ledes 
gjennom egne sedimenteringskammer eller 
sandfiltre før det slippes til vassdraget. Vanligvis vil 
de største partiklene la seg sedimentere nokså raskt, 

mens de minste partiklene som sedimenterer 
langsomt, vil bli tilført vassdraget og farge vannet 
over betydelige strekninger nedstrøms. 

Driftsfasen 

Støyskjerming vil være et viktig avbøtende tiltak. 
Følgende steder er mest aktuelle: Langs nordvestre 
og nordøstre del av Presterødkilen naturreservat (4A 
og 6B), mot Ilene naturreservat (1B og 1E) og på 
alle bruløsningene (1A og 1B). Det bør settes opp 
støyskjermer i tre eller annet materiale som er lett 
synlig for fuglene, dette for å reduserer faren for 
kollisjoner med fugl. Dersom man velger 
gjennomsiktige støyskjermer, bør man velge 
glassruter som er mest mulig oppdelte og med 
sprosser eller vertikale striper som gjør de lett 
synlige for fugl. 

Forurenset overflatevann fra 2-feltsvegene langs 
Ilene og Presterødkilen naturreservat bør samles opp 
og filtreres gjennom sandfang før utslipp (i tilfelle 
de ikke blir oppgradert til 4-felts vei), på samme 
måte som forutsatt for 4 felts vei. Dette tiltaket er 
vurdert som svært viktig for å opprettholde god 
økologisk status i de to reservatene. For å øke 
effekten på tiltaket bør det særlig i tilknytning til 
reservatene anlegges sedimentasjonsdammer. 

Konsekvenser etter avbøtende tiltak 

Det er vanskelig å vurdere de eksakte 
konsekvensene etter avbøtende tiltak. Dette skyldes 
at det er snakk om svært mange alternativer og en 
rekke avbøtende tiltak. Det er imidlertid grunn til å 
tro at man kan oppnå en betydelig reduksjon i 
konsekvensene for flere av alternativene ved å 
iverksette disse tiltakene. 

På de neste sidene er det vist konsekvenskart for de 
ulike deltemaene under hovedtema naturmiljø. 
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7.2.6 Naturressurser 

Hovedtema naturressurser omfatter kun deltemaet 
landbruk. 

Jordbruksarealene ligger i hovedsak i tre atskilte 
områder, Jarlsberg-Hogsnes og Olsrød-Presterød i 
Tønsberg og Kolberg-Frogner på Nøtterøy. Felles 
for områdene er at de er avsatt som LNF-områder 
(landbruks-, natur- og friluftsområder) i 

kommuneplanene, og at landbruksproduksjon på 
disse arealene er høyt verdisatt.  

Konsekvenser 

Kartet og tabellen under viser den samlede konse-
kvensvurderingen for de 18 systemalternativene og 
for Teie- og Presterødløsningene for hovedtema 
naturressurser. 
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Systemalternativ Nøtterøy-

forbindelse 
Teie Presterød Konsekvens 

1A-1 5C-2 6C-7 Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 
1B-1 5C-2 6C-7 Middels til stor negativ konsekvens (--/---) 
1B-3 5A-2 6C-7 Middels negativ konsekvens (--) 
1B-3 5B-2 6C-7 Middels negativ konsekvens (--) 
1E-1 5C-2 6C-7 Middels til stor negativ konsekvens (--/---) 

I 

1E-3 5C-4 6C-7 Middels til stor negativ konsekvens (--/---) 

2A-1 5C-2 6C-7 Liten negativ konsekvens (-) 
II 

2A-3 5C-4 6C-7 Liten negativ konsekvens (-) 

3A-1 5C-4 6C-7 Liten negativ konsekvens (-) 
3A-5 5C-4 6C-7 Liten negativ konsekvens (-) 
3A-9 5C-4 6C-7 Liten negativ konsekvens (-) 
3A-8 5C-4 6C-7 Liten negativ konsekvens (-) 
3B-5 5C-4 6C-7 Liten negativ konsekvens (-) 
3B-6 5C-4 6C-7 Liten negativ konsekvens (-) 

III 

3C-4 5C-4 6C-7 Liten negativ konsekvens (-) 

4A-1 5C-4 6C-2 Liten negativ konsekvens (-) 
4A-2 5C-4 6C-2 Liten negativ konsekvens (-) IV 
4A-3 5C-4 6C-2 Liten negativ konsekvens (-) 
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Teieløsning Konsekvens Presterødløsning Konsekvens 
5A-2 Liten/ingen konsekvens (0) 6A-1 Liten negativ konsekvens (-) 
5B-2 Liten/ingen konsekvens (0) 6B-1 Liten negativ konsekvens (-) 
5C-1 Liten negativ konsekvens (-) 6C-2 Liten negativ konsekvens (-) 
5C-4 Liten negativ konsekvens (-) 6C-5 Liten negativ konsekvens (-) 

5C-8 Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 6D-2 Liten til middels negativ konsekvens 

(-/--) 

 

Systemalternativ II, III og IV fremstår som de klart 
beste alternativene med tanke på ivareta jord- og 
skogressursene i området.  

Konsekvensene for landbruket i området er i første 
rekke knyttet til arealbeslag og fragmentering/ 
barrierevirkninger.  

De mest konfliktfylte helhetlige alternativene er de 
som har bru over eller tunnel under Byfjorden og 
veg i dagen over Smørberg i kombinasjon med 
nordre tverrforbindelse på Teie. Dette er 1B-1/5C-
2/6C-7, 1E-1/5C-2/6C-7 og 1E1/5C-4/6C-7. Alle 
disse innebærer tap av nærmere 70 dekar dyrka 
mark. Alternativene splitter jordbruksområdet i to og 
berører også landbruksbebyggelse i området.  

De helhetlige systemalternativene som har 
forbindelsene Korten – Kjelle, sentralårer eller 
Ringveg syd innebærer alle noe arealbeslag langs 
eksisterende veg mellom Jarlsberg og Kjelle, men er 
samlet sett vurdert å ha liten negativ konsekvens. 
Dette er de beste løsningene for tema naturressurser. 

For de utvalgte løsningene på Teie og Presterød er 
det alternativet med nordre og søndre 
tverrforbindelse på Teie (5C) og omkjøringsveg syd 
for Presterød (6D) som har vesentlige negative 
konsekvenser for landbruket. Arealbeslag og 
oppsplitting av godt arronderte jordbruksarealer med 
høy kvalitet er resultatet dersom man går for et av 
disse alternativene.  

Avbøtende tiltak 

Som avbøtende tiltak vil et samferdselsjordskifte 
redusere ulempene ved de nye tiltakene. I tillegg vil 
oppkjøp av strategisk beliggende eiendommer og 
fordeling av disse, kunne kompensere for arealtap på 
berørte gårder.  

Etablering av over- og underganger for 
landbrukstrafikk vil avbøte noen av ulempene 
knyttet til oppsplitting av eiendommer og dårligere 
adkomstforhold. 

7.3 Oppfølgende undersøkelser 
og miljøoppfølgingsprogram 

7.3.1 Trafikale konsekvenser 

Flere av utredningsoppgavene i forbindelse med 
Tønsbergpakken har hatt preg av forsknings-. og 
utviklingsarbeid, blant annet visse sider av 
trafikkberegningene og kollektivutredningene. Det 
anbefales derfor å utarbeide et opplegg for før-. og 
etterundersøkelser for å dokumentere effekten av de 
tiltakene som vedtas gjennomført. Det gjelder 
vegutbygging, kollektivtrafikk, parkering og 
regulerende tiltak i sentrum. 

Dette vil kunne gi nyttig informasjon om kvaliteten 
på det planleggings- og prognoseverktøyet som er 
benyttet, og erfaringer som kan anvendes i 
tilsvarende utrednings-. og planleggingsoppgaver. 

Eventuell bygging av en nordre tangent i tunnel vil 
kunne berøre sykehusområdet. Det må iverksettes 
nødvendige tiltak for å unngå forstyrrende eller 
ødeleggende rystelser og støy ved sprenging.  

Tunnelen kan dessuten komme i konflikt med 
hovedvannledningen og andre kabeltilførsler til 
sykehuset. Dette ledningsnettet må derfor kartlegges. 

Under østre del av sykehusområdet er det et 
omfattende system med energibrønner/varmepumper 
som går langt ned i bakken. Tunnelen i nordre 
tangent vil ikke komme i direkte kontakt med dette 
systemet, men dersom tunnelen drenerer 
grunnvannet kan dette få konsekvenser for disse 
brønnene. 

Dersom nordre tangent skal bygges må det 
utarbeides et miljøoppfølgingsprogram som 
beskriver hvorledes ovennevnte hensyn skal ivaretas 
og følges opp i anleggsfasen.  

For en nordre tangent må det også i driftsfasen (etter 
at veien er åpnet) overvåkes hvorvidt tunnelanlegget 
påvirker energibrønner /varmepumper 
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7.3.2 Bymiljø  

Landskap 

Det skal utarbeides en formingsveileder som følger 
prosjektet gjennom alle planfaser. Formings-
veilederen vil bli tilpasset det aktuelle plannivået. 

Estetiske hensyn skal inngå i prosjektets 
kvalitetssikringsrutiner. Disse skal inneholde prose-
dyrer for endrings-. og avviksbehandling for alle 
faser frem til ferdig anlegg. 

Utbyggingsmønster 

Ut fra det foreliggende grunnlagsmaterialet kan 
ulike områdenes endrede egnethet for formålet som 
er avsatt i kommuneplanene kartlegges. Når 
systemalternativ er valgt kan det vurderes hvorvidt 
noen av disse områdene bør omdisponeres til andre 
arealbruksformål. 

7.3.3 Kulturminner og kulturmiljø 

I områder der det vurderes at det er et potensial for 
ikke kjente og ikke synlige kulturminner, vil det 
kreves registreringer og undersøkelser av automatisk 
fredete kulturminner i henhold til Kulturminne-
lovens § 9 om undersøkelsesplikt. Dette vil skje på 
reguleringsplannivå. Resultatet av registreringene vil 
være avgjørende for vernemyndighetene og for deres 
krav til type og omfang av arkeologiske under-
søkelser som må gjennomføres før tiltaket settes i 
gang. 

Registrering av synlige automatisk fredete kultur-
minner vil skje ved systematisk søk i planområdet i 
felt. Registrering av automatisk fredete kulturminner 
som ikke er synlige, vil skje ved sjakting og prøve-
stikking. 

For marine kulturminner vil slike registreringer 
omfatte både dykkerundersøkelser og undersøkelser 
med metoder som seismikk, magnetisme, pollen-
analyse og dinoflagellatanalyse i områder der det er 
muligheter for å finne levninger. Denne type 
undersøkelser vil kun være aktuelt i anleggsfasen. 

Ved anlegg av tunneler kan det være behov for å 
overvåke lekkasjemengde, grunnvannsspeil og andre 
hydrogeologiske forhold over tunnelen. Lekkasje 
kan ha negativ innvirkning på bebyggelse på 
overflaten og spesielt på bevarte kulturlag, men også 
på trefundamenter under stående verneverdige 
bygninger. Dette gjelder spesielt sentralåre vest og 
øst.  Og er kritisk for levninger på Slottsfjellet, 
Haugar og middelalderbyen mellom disse.  

Dersom sentralåre vest eller øst skal bygges, må det 
utarbeides et detaljert miljøovervåkings-program for 
kulturlag og kulturhistoriske levninger i middel-
alderbyen Tønsberg med hovedvekt på overvåking 
av tilstanden for de automatisk fredete kulturlagene 
fra middelalderen. Denne overvåkingen vil også ha 
betydning for vurderingen av tilstanden for treflåter 
brukt som fundamenter under bevaringsverdige 
bygninger fra nyere tid. 

Behovet for slik overvåking er stort både i 
anleggsfasen og i driftsfasen fordi det er usikkerhet 
omkring mengden av vann som lekker inn i tunnelen 
i forhold til vedlikehold av vannbalanse ved 
infiltrering fra nedbør. Overvåking må skje etter 
vedtak fra og i samarbeid med Riksantikvaren. 

7.3.4 Bomiljø  

I anleggsfasen bør det umiddelbart startes et 
program for å analysere hva slags effekt innløsning 
av boliger har på helse og trivsel, evt. hva som kan 
begrense negative effekter. Tønsberg-pakka er en 
sjelden anledning til å få et større antall berørte som 
underlag, og derved også skape godt vurderings-
materiale. Helseeffekten bør i utgangspunktet analy-
seres i alle faser, fra usikkerheten begynner å melde 
seg ved at enkelte trasealternativ kommer frem, til 
og med ervervet og reaksjonene i ettertid. 

I driftsfasen bør undersøkelsen av helseeffekten ved 
innløsning av bolig følges opp for å få dokumentert i 
hvilke grad problemene vedvarer, evt. oppstår i 
etterkant, for dem som er berørt.  

7.3.5 Naturmiljø 

Under er enkelte oppfølgende undersøkelser og 
tiltak med tanke på videre oppfølging av miljøsiden 
foreslått. Hensikten er å skaffe informasjon om 
hvordan prosjektet påvirker ulike sider av 
naturmiljøet, slik at avbøtende tiltak om nødvendig 
kan iverksettes på et tidligtidspunkt. 

• Utarbeide og gjennomføre et måleprogram for 
vannkvalitet i Vellebekken, Ilene og 
Presterødkilen. Programmet bør omfatte perioden 
før anleggsarbeidet starter opp, samt 
anleggsfasen og et stykke ut i driftsfasen, og 
fokusere på relevante miljøgifter. 

• Sikre rutiner / beredskapsplan for håndtering av 
uhellsutslipp i anleggsfasen. 

• Kontroll av tunnelsonenes drenerende virkninger 
på verdifulle lokaliteter/naturtyper. 
Beredskapsplan i tilfelle lekkasjer. 

• Etablere og overvåke forsøksfelt i 
naturreservatene for kartlegging av eventuelle 
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endringer i vegetasjon, markvann og jordsmonn 
som følge av diffus forurensningsspredning. Det 
bør etableres transekter/prøveflater fra sjø til vei. 
Prøvetaking bør skje hvert annet år. 

• En oppfølging av NINAs fugletaksering (Røv 
m.fl, 2004) i Presterødkilen og Ilene 
naturreservater. Takseringer av fuglefaunaen i 
naturreservatene bør gjennomføres både under og 
etter en eventuell utbygging. Dette vil være av 
stor interesse for å avklare endringer i arts- og 
individantall som følge av prosjektet. 

• Det eksisterer lite informasjon om konsekvensene 
av faste strukturer og konstruksjoner som bruer 
på fuglenes trekk. Ved en eventuell bygging av 
bru mellom Ramberg og Hogsnes vil 
oppfølgende undersøkelser knyttet til trekk og 
kollisjonsomfang ha stor vitenskaplig interesse. 

7.3.6 Naturressurser 

Utover en undersøkelse av mulighetene for oppkjøp 
av eiendommer og jordskifte, samt kontroll med at 
skisserte avbøtende tiltak iverksettes, er det ikke 
foreslått ytterligere undersøkelser eller oppfølging i 
forhold til temaet landbruk. 
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8 Vestfjordforbindelsen
Vestfjordforbindelsen (Borgheim-Stokke) er ikke en 
del av Tønsbergpakken, men på grunn av den store 
lokale oppmerksomheten som har vært rundt en slik 
vegforbindelse er den tatt inn i utrednings-
programmet som en egen temautredning i 
konsekvensutredningen. 

Det er utarbeidet en egen rapport som redegjør 
fyldig for prosjektet og de vurderinger som er gjort. 
Det vises derfor i hovedsak til denne. I det 
etterfølgende er det kun foretatt en kortfattet 
oppsummering av rapporten. 

8.1 Utredningsprogrammet 
Utredningsprogrammet beskriver at det anses som 
svært interessant å vurdere en kryssing av 
Vestfjorden i et langsiktig regionalt perspektiv.  

Vurderingene skal bygge på et alternativ basert på 
tunnel under fjorden og et alternativ basert på bru 
over fjorden. Det skal forutsettes bygging av ny veg 
eller oppgradering av eksisterende veger fra 
Borgheim på Nøtterøy til E18 i Stokke, og der 
kryssingen av selve fjorden skal skje i området 
mellom Hella og Verjø. 

Detaljeringsgraden på den tekniske planutredningen 
skal være slik at kostnadsberegninger kan 
gjennomføres med nøyaktighet på +/- 40 %, og 
vegstandarden skal dimensjoneres ut fra beregninger 
av trafikkbelastningen i år 2040. 

Antatte virkninger for miljø, naturressurser og 
samfunn skal vurderes på grunnlag av eksisterende 
registreringer og på et grovmasket nivå. 

8.2 Beskrivelse av tiltaket 
Både bru- og tunnelalternativet tar i vest utgangs-
punkt i Borgekrysset på E18 i Stokke. I øst tas det 
utgangspunkt i framtidig ny rv. 308 vest for 
Borgheim. Dette er i henhold til kommuneplanen for 
Nøtterøy. 

Brualternativet 

Fra Borgekrysset på E18 krysser vegen Raet i 
løsmassetunnel rett nord for Skjee kirke, og passerer 
deretter over nordre del av Stokkemyra. 

Lågerødåsen og Vestfoldbanen krysses i 
tunnel/kulvert og vegen går videre over dyrket mark 
sør for Akersvannet. Lavpunktet mellom Vadum-
åsen og Brekkeåsen krysses i løsmassetunnel. 

 

 
Bru over Vestfjorden sett mot nord. 

Videre østover følger vegen over jordene sør for 
golfbanen, krysser Brunstadveien og føres fram mot 
Skjærsnes nord for Olsåsen. 

Vestfjorden krysses på en ca. 700 meter lang bru 
over til Hella på Nøtterøy. Fra Hella følger vegen i 
hovedsak dagens Hellaveg fram til framtidig ny 
omkjøringsveg vest for Borgheim. 

Brualternativet har en total veglengde på ca. 7,6 
kilometer. 

 

 
Brualternativet på strekningen fra Borgheim til Melsom (sett mot 
øst).  
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Oversikt over aktuelle alternativer

Tunnelalternativet 

Fra Borgekrysset og til og med kryssingen av Raet 
er løsningen sammenfallende med brualternativet. 
Herfra dreier vegen seg sørover og krysser midt over 
Stokkemyra. 

 
Tunnelalternativet på strekningen fra Borgheim til Hella (sett 
mot vest).  

Vegen går videre i en ca. 300 meter lang tunnel 
under åsen vest for Grimestadvegen, jernbanen og 
rv. 303. Deretter inn i en ca. 700 meter lang tunnel 

under Prestegårdsskogen, kommer ut i dagen igjen 
like syd for hoppbakken (Melsombakken) og videre 
over jordene fram til Åslykrysset i Melsomvik. 

Vest for Åslykrysset dukker traseen ned i tunnel 
under Vestfjorden. Tunnelen kommer opp i dagen 
igjen på østsiden av Magnhildsåsen på Nøtterøy, før 
den koples inn mot framtidig ny omkjøringsveg vest 
for Borgheim.  

Tunnelen er ca. 3,8 kilometer lang, og total veg-
lengde er ca. 8 kilometer. 

Grunnen til at tunnelalternativet er lengre enn 
brualternativet, er selve tunnelens kryssing av 
fjorden på skrå under Verjø. Dette er gjort for å 
tilfredstille krav til stigningsforhold i tunnelen. 
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8.3 Konsekvensvurdering 

8.3.1 Miljø 

Naturmiljø 

Brualternativet har størst negativ innvirkning på 
naturmiljøet. Edelløvskogen ved Grimestadbekken 
påvirkes negativt. Toplankryss i forbindelse med 
kryssing av rv. 303 ved Melsom gir inngrep i to 
lokaliteter, der en eventuell lukking av 
Melsombekken bedømmes som mest konfliktfylt. 
Føringen videre østover skaper en barriære for 
dyrelivet. I Olsåsen ødelegges en edelløvskog-
lokalitet. 

Tunnelalternativet har begrensede negative 
virkninger for naturmiljøet, med unntak av visse 
konflikter knyttet til kryssing av Melsombekken, og 
at tunnelinnslaget øst for Åslykrysset skjer i en 
lokalitet med edelløvskog. 

Kulturmiljø 

Brualternativet ligger nær de gamle ferdselssporene 
mellom Vestfoldraet og Nøtterøy. Det er derfor å 
forvente at konfliktpunktene blir mange, og at det vil 
berøre viktige kulturhistoriske strukturer. Bru-
alternativet er klart det mest negative for 
kulturminner og kulturmiljø i undersøkelsesområdet. 

Tunnelalternativet har generelt et lavere 
konfliktbilde. Alternativet unngår ikke negative 
konsekvenser ved Raet, men unngår konflikt med 
kulturminner knyttet til den gamle ferdsels-
korridoren mellom Nøtterøy og Raet. 

 
Brualternativet berører verdifulle kulturmiljøer med stort 
potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner. 
Bruløsningen sett fra nord.  

Begge alternativene berører områder med stort 
potensial for å finne automatisk fredede kultur-
minner. 

8.3.2 Naturressurser 

Landbruk 

Brualternativet gir det største arealbeslaget med ca. 
184 daa dyrket jord og 117 daa skog, hvorav 
nærmere 90 % har høy bonitet. Mellom Borge-
krysset og Stokkemyra beslaglegges mye dyrket 
mark i begge alternativene. Sør for Akersvannet 
deler brualternativet flere jorder, men de vil fortsatt 
være tilgjengelige fra driftssentrum. På Nøtterøy-
siden er konsekvensene begrenset. 
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Oversikt over arealbeslag knyttet til bruløsning og tunnel.  

Tunnelalternativet med lang tunnel under 
Vestfjorden og gjennom Prestegårdsskogen gjør at 
dette alternativet har det minste arealbeslaget, med 
ca. 153 daa dyrket mark og 13 daa skog. Det nye 
kryssområdet i Melsomvik er arealkrevende, og 
fører til at det blir liggende igjen restarealer med 
dyrket mark som trolig ikke blir drivverdige. 

8.3.3 Samfunn 

Trafikale virkninger 

Beregnet trafikk over Vestfjorden varierer lite i 
forhold til om man velger bru- eller tunnel-
alternativet. Trafikkmengden er beregnet til å ligge i 
størrelsesorden 8-9000 kjøretøyer i gjennomsnittlig 
døgntrafikk (ÅDT) i år 2015, avhengig av hvilke 
sentrumstiltak som tenkes gjennomført i Tønsberg, 
og forutsatt at det ikke innføres bompenge-
innkreving på Vestfjordforbindelsen. 

Dersom det innføres bompengeinnkreving med en 
gjennomsnittlig bomtakst på 30 kroner, viser 
beregningene at trafikkmengden faller til ca. 5500 
kjøretøyer i gjennomsnittlig døgntrafikk. 
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Med et tidsperspektiv fram mot år 2040 vil 
trafikkmengden over Vestfjorden øke, både som 
følge av generell trafikkvekst og som følge av at den 
nye forbindelsen gir grunnlag for endret bosettings-
mønster og lokalisering av virksomhet på Nøtterøy, i 
Melsomvik og i Stokke. Modellberegninger 
indikerer at trafikkmengden da kan øke til mer enn 
15000 kjøretøyer, hvilket klart tilsier behov for 
firefelts vegstandard. 

 
Ved Melsomvik må det etableres en ny kryssløsning. 
Fotomonstasje sett fra syd.  

Beregningene viser at Vestfjordkryssingen har 
begrenset betydning for trafikkmengdene i Tønsberg 
sentrum. Over kanalbrua reduseres trafikkmengden 
kun med ca. 3500-4000 kjøretøyer i døgnet. Dette er 
lite i forhold til den totale trafikkmengden på 35-
40000 kjøretøyer. Årsaken er at gevinsten som 
oppnås ved at trafikk fra Nøtterøy som ikke belaster 
Kanalbrua, utlignes ved at en del reisende fra 
Tønsberg og områdene nord og øst for sentrum 
velger å kjøre sørover over kanalbrua og 
Vestfjordkryssingen. Beregningene dokumenterer at 
Vestfjordkryssingen ikke løser de trafikkproblemene 
i Tønsberg som Tønsbergpakken er ment å løse. 

Øvrige deler av vegnettet påvirkes i liten grad, 
utover en viss omfordeling av trafikk og endret 
retningsfordeling morgen og ettermiddag. 

Biltrafikken over Vestfjorden vurderes å ha liten 
konkurranseflate mot kollektivtrafikk. For de aller 
fleste reisene vil bil være foretrukket reisemiddel 
både i dagens situasjon og med ny kryssing over 
Vestfjorden. 

Trafikkgrunnlaget for jernbanen antas ikke å bli 
påvirket i nevneverdig grad. 

Gang- og sykkelveg som en del av fjordkryssingen 
er mulig kun i brualternativet. For øvrig vurderes 

Vestfjordforbindelsen å ha ubetydelig betydning for 
gang- og sykkelvegtrafikk. 

Den angitte bruløsningen har fri høyde under brua 
på 40 meter. Dette betyr at det aller meste av båt- og 
skipstrafikk kan passere uhindret. I temautredningen 
er forutsatt at brua har et midtspenn som kan åpnes, 
for å slippe gjennom slep av høyere konstruksjoner 
eller større båter. 

Regionale virkninger 

Ny Vestfjordkryssing vil fremstå som en drivkraft 
som øker vekstpresset for både boligbygging og 
arbeidsplasser sør i Tønsberg og på Nøtterøy. 
Kaldnesområdet kan få ytterligere økt attraktivitet, 
med bedret transportforbindelse til byene sør i 
Vestfold. Det er lite sannsynlig at ny 
Vestfjordkryssing vil ha vesentlige samfunns-
messige virkninger i andre kommuner enn Tønsberg, 
Nøtterøy og Stokke. 

For Nøtterøy og Stokke vil en ny Vestfjordkryssing 
bidra til å øke attraktiviteten i det lokale 
boligmarkedet og dertil innflytting. Økt innflytting 
kan på mellomlang sikt bidra til en fordobling av 
befolkningsveksten i deler av Nøtterøy og Stokke 
kommuner, noe som også vil gi utfordringer for 
offentlig tjenesteproduksjon. Tilsvarende vil 
Tønsberg kunne oppleve en viss avlastning av 
etterspørsel etter boliger og offentlige tjenester. 

Det er lite sannsynlig at ny Vestfjordkryssing vil 
påvirke lokalisering av næringslivet i regionen i 
vesentlig grad, med unntak av muligheter for 
varehandel ved framtidige vegkryss. Dagens 
utbyggingsinteresse for Stokkemyra og Borgheim 
kan oppleve en stimulans som resultat av ny 
Vestfjordkryssing. 

 
Ny Vestfjordkryssing vil fremstå som en drivkraft som øker 
vekstpresset for både boligbygging og arbeidsplasser sør i 
Tønsberg og på Nøtterøy. Vegsystemet på Borgheim ved 
etablering av bruforbindelse over Vestfjorden.  
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Kommunene står overfor flere valgmuligheter hvis 
de vil utnytte markedsforventningene som kan 
oppstå. Dersom markedspress og lokalinteressene er 
sterke, kan kommunene på lang sikt arbeide for å 
utløse større utbyggingsarealer i korridoren langs ny 
veg. En slik utvikling kan til dels stride mot dagens 
overordnede arealpolitikk og vil kreve en sterk grad 
av samordning med senterstrukturen og 
utbyggingsmønsteret i regionen. 

8.3.4 Kostnader 

Brualternativet som firefelts vei er beregnet å koste 
1,4 milliarder kroner. En etappevis utbygging som 
tofelts veg er i første utbyggingsetappe anslått til ca. 
1 milliard kroner. 

Tunnelalternativet som firefelts veg er beregnet å 
koste om lag 1,9 milliarder kroner. I en eventuell 
første utbyggingsetappe som tofelts veg må tunnelen 
av sikkerhetsmessige grunner ha to adskilte løp, og 
kostnadsbesparelsen er begrenset. 
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Konstnader knyttet til bruløsningen og tunell under Vestfjorden. 

Den beskrevne utbygging av en framtidig ny rv. 308 
vest for Borgheim er ikke inkludert i kostnadene. 

Finansiering og tidsperspektiv 

Fullfinansiering av en Vestfjordforbindelse via 
riksvegmidler må antas å ligge langt fram i tid og er 
ikke realistisk i overskuelig fremtid. 

Med en bomtakst på 30 kroner (gjennomsnitt 
inklusiv rabattordninger) kan en første etappe for 
brualternativet i 2 felt nedbetales i løpet av 15 år, 
forutsatt en delfinansiering med riksvegmidler på 
totalt 20 %. Ved full bompengefinansiering ville 
nedbetalingstiden bli 21 år. 

Ved en full utbygging til fire felt umiddelbart må 50 
% dekkes inn med riksvegmidler for å oppnå en 
nedbetalingsperiode på 15 år. 

8.4 Konklusjon 
En Vestfjordkryssing mellom Nøtterøy og Stokke 
ved Hella løser ikke de forhold Tønsbergpakken er 
rettet mot. Totaltrafikken gjennom Tønsberg 
sentrum reduseres ikke i den grad at det har 
vesentlig betydning for framkommelighet og miljø 
gjennom Tønsberg sentrum. 

Kryssingen kan bygge opp under større vekst på 
Nøtterøy, i noe mindre grad i Stokke og en mulig 
redusert vekst i Tønsberg. 

Stokke kommune blir arealmessig belastet med de 
største negative virkningene. 

Man bør ikke gå videre med planlegging av 
prosjektet under de forutsetninger som ligger til 
grunn for temautredningen.  

Dersom man på et gitt tidspunkt beslutter å starte 
planlegging av en Vestfjordforbindelse fra Nøtterøy 
til E18 i Stokke, må dette startes opp i form av en 
egen konsekvensutredning inneholdende en bredt 
anlagt medvirkningsprosess med omgivelser og 
befolkningsgrupper på begge sider av fjorden, og der 
ytterligere alternativer og vegkorridorer må 
temautredes og vurderes. 

 

 

 
Brualternativet sett sydover mot Hella. Fri seilingshøyde er 40 meter. Midtseksjonen kan løftes ut for å gi en fri seilingsbredde på 80 
meter. 
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9 Oppsummering, sammenligning og 
anbefaling 

I dette kapitelet presenteres en kort oppsummering 
av konsekvensene for de utvalgte løsningene, dvs. 
18 helhetlige alternativ, samt seks Teie og seks 
Presterødløsninger.  

De ulike alternativene drøftes og det er gjort en 
utsiling av aktuelle alternativer utfra vurderinger av: 

• hvor alvorlige konsekvensene er 

• den innbyrdes rangeringen av alternativene i 
forhold til de ikke prissatte konsekvensene 

• den innbyrdes rangeringen av alternativene i 
forhold til de prissatte konsekvensene 

• en sammenstilling av de ikke prissatte og de 
prissatte konsekvensene 

Alle alternativene har den samme løsningen på 
Presterød med 6 felt i Presterødbakken som 
utgangspunkt. Løsningen er den samme for 
systemalternativ I, II og III hvor Ringvei syd har 2 
felt. I systemalternativ IV med Ringvei syd i 4 felt er 
kryssløsningene på Kilen en annen, men også her 
utvides Presterødbakken til 6 felt. 

På Teie er det vist noen flere løsninger fordi 
trafikkløsningen på Teie henger nøye sammen med 
hvilken Nøtterøyforbindelse som velges. De fleste 
alternativene inneholder en tverrforbindelse syd for  

Teie. Alle Teieløsningene i systemalternativ III og 
IV har tverrforbindelse og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel under Teiehøyden (5C-4) som Teie-
løsning. Noen alternativer viser miljøtunnel i 
Smidsrødveien eller Teglverksveien ved Teie torv (i 
disse alternativene er Kirkeveien i 2 felt som i dag).  

9.1 De ikke prissatte 
konsekvensene av 18 
helhetlige alternativer 

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste 
konsekvensene av de 18 helhetlige alternativene. Det 
er også gjort kort rede for Teie- og Presterød-
løsningene.  

Konsekvensene for de ulike temaene presenteres i 
tabellene Hovedtemaene trafikale konsekvenser (3 
deltema), bymiljø (5 deltema) og bomiljø (5 
deltema) presenteres som deltemaer ettersom disse 
er vanskelige å slå sammen til hovedtema uten at 
konsekvensene for det enkelte deltema tilsløres. De 
tre hovedtemaene kulturminner/kulturmiljø, natur-
miljø og naturressurser presenteres som hoved-
temaer, jfr. drøftingen i pkt. 9.5.  
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Trafikale virkninger ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++ ++ + + ++ + ++ ++ + + 

Sykehuset ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Risiko og sårbarhet 0 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 - - - - --- - 0 - - 

Landskap -- --(-) --(-) -- --(-) --- -(-) -- --(-) -- -- --- -- --(-) -- ---(-) ---(-) ---(-) 

Utbyggingsmønster 0 + + + + + ++ ++ + + + + + + + + + + 

Byutvikling ++ ++ ++(
+) 

++(
+) ++ ++ ++ ++ + + + + + + + - - - 

Arealspredning -- -- -- -- -- -- - - 0 0 0 0 0 0 0 --- --- --- 

Næringsliv + + + + + + + + ++ ++ ++ +++ ++ +++ ++ 0 0 0 

Kulturminner -(-) --- --(-) -- --(-) -- --- --(-) ---- ---- ---- ---- --(-) --- -- -- -(-) -(-) 

Helse og trivsel + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + 

Friluftsliv + -- -- -- -- -- + + + 0 0 0 0 0 0 + + + 

Barn og unge --- --- --- --- --- --- - - -- -- -- -- -- -- -- - - - 

Naturmiljø -- --- --- --- --(-) --(-) --(-) --(-) - - - - - - - --- --- --- 

Naturressurser  -(-) --(-) -- -- --(-) --(-) - - - - - - - - - - - - 

Oversikt over konsekvensene av de 18 helhetlige alternativene som presenteres i konsekvensutrendingsrapporten. Røde farger angir 
negativ konsekvens fra liten (-) til svært stor (----) og blå farger positiv konsekvens fra liten (+) til svært stor (++++).  
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9.1.1 Nøtterøyforbindelse 1A-1 med bru 
mellom Vear og Ramberg, Teieløsning 
5C-2 med tverrforbindelse i Bekkeveien 
og 2-felts Kirkevei i dagen og 
Presterødløsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger ++++ 
Sykehuset ++ 
Risiko og sårbarhet 0 
Landskap -- 
Utbyggingsmønster 0 
Byutvikling ++ 
Arealspredning -- 
Næringsliv + 
Kulturminner -(-) 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv + 
Barn og unge --- 
Naturmiljø -- 
Naturressurser  -(-) 

 

Alternativet har lange strekninger med tunnel for ny 
Nøtterøyforbindelse. Arealer berøres på Vear og 

Kolberg syd for Teie hvor tverrforbindelsen 
beslaglegger dyrka mark og arealer som brukes av 
barn og unge. På Presterød fører utvidelse av veien 
til at en husrekke må rives og Presterødbakken 
forsterkes som barriere. Løsningen skiller gjennom-
gangstrafikken og den sentrumsrettede trafikken til 
og fra Nøtterøy.  

Brua over Byfjorden er beregnet å få en 
årsdøgntrafikk på 14.700 kjøretøy. Eksisterende 
kanalbru får en belastning på 31.300 kjøretøy pr. 
døgn. For trafikale konsekvenser gir alternativene 
med Nøtteøryforbindelse over Byfjorden store 
positive konsekvenser for trafikale virkninger, 
middels positive konsekvenser for sykehuset og liten 
eller ingen endring i forhold til nullalternativet for 
risiko og sårbarhet.  

Landskapsinngrepene gir middelse negativ 
konsekvens for kulturlandskapet på Kolberg og for 
utvidelse av Presterødbakken middels til stor negativ 
konsekvens. Bru over Byfjorden er vurdert å gi en 
liten positiv konsekvens. Alternativet er positivt for 
byutviklingen fordi det ikke tilrettelegger for økt 
utbygging i sentrums randsoner. Det kan imidlertid 
føre til arealspredning, særlig i tilknytning til 
Jarlsberg travbane. For utbyggingsmønsteret oppstår 
det få konsekvenser som følge av alternativet.  

For kulturminner og kulturmiljøer er det særlig 
inngrepene på Kolberg og ved brufestet og 
tunnelportal på Vear som er konfliktfylte. På Teie og 
Presterød gir alternativet små til middels negative 
konsekvenser.  

For bomiljøet er de negative konsekvensene særlig 
knyttet til arealinngrep i områder som brukes av 
barn og ungdom. Inngrepene på Hogsens gir store 
negative konsekvenser. På Teie blir konsekvensene 
middels negative og på Presterød litt negative for 
barn og unge. På Ramberg og Vear blir mange 
boliger utsatt for støy i forbindelse med 
bruløsningen over til Vear.  

Søndre bru over Byfjorden og lange strekninger i 
tunnel gir liten negativ påvirkning på Ilene 
naturreservat i form av støy, men vil kunne utgjøre 
et hinder for trekkende fugl. Det er få andre 
verdifulle naturområder som berøres av dette 
alternativet. De negative konsekvensene på 
Presterød er knyttet til økt støy, arealinngrep og 
utslipp til Vellebekken og Presterødkilen natur-
reservat. Disse virkningene er de samme for alle 
alternativene. 

For landbruket gir alternativet små til middels 
negative konsekvenser. Konsekvensene skyldes 
arealbeslag på Vear, Kolberg og Presterød.  
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9.1.2 Nøtterøyforbindelse 1B-1 med bru 
mellom Smørberg og Ramberg, 
Teieløsning 5C-2 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 2-felts Kirkevei og 
Presterødløsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger ++++ 
Sykehuset ++ 
Risiko og sårbarhet 0 
Landskap --(-) 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling ++ 
Arealspredning -- 
Næringsliv + 
Kulturminner --- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv -- 
Barn og unge --- 
Naturmiljø --- 
Naturressurser  --(-) 

 

Dette alternativet har bruforbindelse over Byfjorden 
i en trasé noe lenger nord enn forrige alternativ. På  

Smørberg er vegen lagt i dagløsning med 4 felt frem 
til Jarlsberg travbane. Teie- og Presterødløsningene 
er de samme som for forrige alternativ. Løsningen 
skiller gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet 
trafikk til og fra Nøtterøy. 

Den nye Nøtterøyforbindelsen vil i følge 
beregningene få en årsdøgntrafikk på 16.600 
kjøretøy. Eksisterende kanalbru får en belastning på 
29.900 kjøretøy pr. døgn. For trafikale konsekvenser 
gir alternativet med Nøtteøryforbindelse over 
Byfjorden store positive konsekvenser for trafikale 
virkninger, middels positive konsekvenser for 
sykehuset og liten eller ingen endring i forhold til 
nullalternativet for risiko og sårbarhet.  

Dagløsningen over Smørberg gjør at de samlede 
negative konsekvensene for landskapsbildet blir 
middels til store, selv om brua i seg selv er vurdert å 
gi litt positive konsekvenser. Alternativet er positivt 
for byutviklingen fordi det ikke legger til rette for 
utbygging i sentrumsranden, men negativt for 
arealspredning fordi det kan føre til utbyggingspress 
ved Jarlsberg travbane. For utbyggingsmønsteret har 
alternativet små positive konsekvenser, bl.a. fordi 
det bedrer tilgjengeligheten innenfor byggesonen. 
Konsulenten for temaet friluftsliv har vurdert de 
negative konsekvensene til å bli små. Vegvesenet 
mener det må legges vekt på barriereeffekten på 
Smørberg og at konsekvensen vil være middels 
negativ.  

For kulturminner vil alternativet føre til store 
negative konsekvenser, først og fremst på grunn av 
arealbeslaget og inngrepene på Smørberg. Alterna-
tivet vil bli liggende nær eller berøre en bygdeborg 
og vegen deler kulturmiljøet på Smørberg i to.  

Dagløsningen på Smørberg vil påvirke mulighetene 
og opplevelseskvalitetene for friluftslivet negativt og 
beslaglegge områder som brukes av barn og unge. 
Vegen danner en barriere mellom boligområdene på 
Hogsnes og Bjellandåsen, og strandområdene på 
Smørberg. Alternativet gir små positive konse-
kvenser for helse og trivsel.  

Alternativet gir store negative konsekvenser for 
naturmiljøet. Særlig blir fugelivet i Ilene natur-
reservat berørt av støy og brua vil kunne utgjøre et 
hinder og fare for trekkende fugl. For dyrelivet ellers 
vil alternativet medføre middels negative 
konsekvenser. For landbruket vil det oppstå middels 
til store negative konsekvenser. Det skyldes særlig 
beslagene av landbruksarealer på Smørberg og 
Kolberg.  
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9.1.3 Nøtterøyforbindelse 1B-3 med bru 
mellom Smørberg og Ramberg, 
Teieløsning 5A-2 med Smidsrødveien i 
tunnel under Teie torv og Presterød-
løsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger ++++ 
Sykehuset ++ 
Risiko og sårbarhet 0 
Landskap --(-) 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling ++(+) 

Arealspredning -- 
Næringsliv + 
Kulturminner --(-) 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv -- 
Barn og unge --- 
Naturmiljø --- 
Naturressurser  -- 

 

Ny Nøtterøyforbindelse er basert på tunnel fra Teie 
veidele, ny bru over Byfjorden fra Ramberg til  

Smørberg og 4-feltsveg i dagen til Jarlsberg 
travbane. På Teie legges veien i tunnel under Teie 
torv. Presterødløsningen er lik de andre alternativene 
med 6 felt i Presterødbakken. Løsningen skiller 
gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til 
og fra Nøtterøy. 

Brua over Byfjorden er beregnet å få en 
årsdøgntrafikk på 16.000 kjøretøy. Eksisterende 
kanalbru får en belastning på 30.700 kjøretøy pr. 
døgn. For trafikale konsekvenser gir alternativet med 
Nøtteøryforbindelse over Byfjorden store positive 
konsekvenser for trafikale virkninger, middels 
positive konsekvenser for sykehuset og liten eller 
ingen endring i forhold til nullalternativet for risiko 
og sårbarhet.  

For landskapsbildet regnes løsningen med tunnel 
under Teie torv som bedre enn tverrforbindelse og 
kort tunnel under Teiehøyden. Det er dagløsningen 
over Smørberg som bidrar til at de negative 
konsekvenene totalt sett blir middels til store. 
Tunnelløsningen på Teie fører til noe mer positive 
konsekvenser for byutvikling. Dette skyldes at 
trafikken føres under Teie torv. Dermed reduseres 
ikke Kirkeveien som barriere. Faren for 
arealspredning er middels negativ og er knyttet til 
utvikling av Jarlsbergområdet i konkurranse med 
Tønsberg sentrum.  

De negative konsekvensene for kulturminner og 
kulturmiljø er mindre enn for forrige alternativ. 
Dette skyldes først og fremst at områdene ved 
Kolberg ikke berøres.  

Alternativet har de samme konsekvensene for helse 
og trivsel og barn og unge som forrige alternativ. 
Vegvesenet mener alternativet vil ha middels store 
negative konsekvenser for friluftslivet. Dette er først 
og fremst knyttet til arealbeslaget og barriere-
virkning på Smørberg. På Ramberg blir mange 
boliger utsatt for støy i forbindelse med 
bruløsningen over til Smørberg. 

Alternativet gir store negative konsekvenser for 
naturmiljøet. Særlig blir fugelivet i Ilene natur-
reservat berørt av støy og brua vil kunne utgjøre et 
hinder og fare for trekkende fugl. For dyrelivet ellers 
vil alternativet medføre middels negative konse-
kvenser.  

Konsekvensene for landbruket er middels. Det 
skyldes særlig beslagene av landbruksarealer på 
Smørberg og Kolberg. 
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9.1.4 Nøtterøyforbindelse 1B-3 med bru 
mellom Smørberg og Ramberg, 
Teieløsning 5B-2 med tunnel i 
Teglverksveien og Presterødløsning 6C-
7 med utvidelse av Presterød-bakken 

 
Trafikale virkninger ++++ 
Sykehuset ++ 
Risiko og sårbarhet 0 
Landskap -- 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling ++(+) 

Arealspredning -- 
Næringsliv + 
Kulturminner -- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv -- 
Barn og unge --- 
Naturmiljø --- 
Naturressurser  -- 

 

 

I dette alternativet er ny Nøtterøyforbindelse lik 
forrige alternativ. På Teie legges veien i tunnel 
under Teglverksveien. Løsningen på Presterød er lik 
de andre alternativene med 6 felt i Presterødbakken. 
Løsningen skiller gjennomgangstrafikken og 
sentrumsrettet trafikk til og fra Nøtterøy ved Teie 
veidele. 

Brua over Byfjorden er beregnet å få en 
årsdøgntrafikk på 16.300 kjøretøy. Eksisterende 
kanalbru får en belastning på 30.500 kjøretøy pr. 
døgn.  

For trafikale konsekvenser gir alternativet med 
Nøtteøryforbindelse over Byfjorden store positive 
konsekvenser for trafikale virkninger, middels posi-
tive konsekvenser for sykehuset og liten eller ingen 
endring i forhold til nullalternativet for risiko og 
sårbarhet.  

For bymiljøet er løsningen en av de to beste for 
byutvikling. Det skyldes at lokalmiljøet og 
utviklingsmulighetene på Teie ivaretas best med en 
tunnel fra Teie Veidele når Kirkeveien ikke utvides 
til 4 felt. Løsningen på Teie er også relativt god for 
landskapet. Dagløsningen på Smørberg gir middels 
negative konsekvenser totalt sett. For arealspredning 
og næringsliv er løsningen lik de andre løsningene 
vestover i systemalternativ I.  

Alternativet er blant de beste innenfor system-
alternativ I for kulturminner og kulturmiljø. Det er 
mindre negative konsekvenser knyttet til en tunnel 
fra Teie veidele enn fra Kolberg. Tunnel i Tegl-
verksveien vurderes å gi få eller ingen negative 
konsekvenser. De negative konsekvensene er i stor 
grad knyttet til dagløsningen på Smørberg. 

For helse og trivsel er Teieløsningen blant de beste 
innenfor systemalternativ I. For bomiljøet er en 
tunnel i Teglverksveien vurdert å gi positive 
konsekvenser på Teie. Det skyldes at barriere-
effekten reduseres. For friluftsliv er virkningene 
knyttet til arealbeslagene på Smørberg. Vegvesenet 
mener alternativet vil ha middels store negative 
konsekvenser for friluftslivet.  

For naturmiljøet er konsekvensene lik de andre 
alternativene med nordre bru over Byfjorden, der det 
i hovedsak er brua og dagløsningen på Smørberg 
som gir de negative konsekvensene. På Presterød 
oppstår det negative konsekvenser for både fugl, fisk 
og dyreliv, men i mindre grad enn for Ilene.  

For naturressurser er løsningen blant de bedre i 
systemalternativ I fordi den ikke beslaglegger 
landbruksarealer syd for Teie.  
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9.1.5 Nøtterøyforbindelse 1E-1 med 
senketunnel fra Smørberg til Ramberg, 
Teieløsning 5C-2 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 2-felts Kirkevei og 
Presterødløsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger ++++ 
Sykehuset ++ 
Risiko og sårbarhet 0 
Landskap --(-) 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling ++ 
Arealspredning -- 
Næringsliv + 
Kulturminner --(-) 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv -- 
Barn og unge --- 
Naturmiljø --(-) 
Naturressurser  --(-) 

 

 

Ny Nøtterøyforbindelse er basert på tunnel fra 
Kolberg, men med senketunnel under fjorden i 
stedet for bru og 4-felts veg i dagen fra Smørberg til 
Jarlsberg travbane. Teie får tverrforbindelse og 
Kirkeveien i 2 felt som i dag. På Presterød utvides 
Presterødbakken til 6 felt. Løsningen skiller 
gjennomgangstrafikk og sentrumsrettet trafikk til og 
fra Nøtterøy sør for Teie. 

Senketunnel i Byfjorden er beregnet å få en årsdøgn-
trafikk på 16.900 kjøretøy. Eksisterende kanalbru får 
en belastning på 30.100 kjøretøy pr. døgn.  

For trafikale konsekvenser gir alternativet med 
Nøtteøryforbindelse over Byfjorden store positive 
konsekvenser for trafikale virkninger, middels 
positive konsekvenser for sykehuset og liten eller 
ingen endring i forhold til nullalternativet for risiko 
og sårbarhet.  

For landskap gir alternativet middels til store 
negative konsekvenser, hovedsaklig knyttet til 
utvidelse av Presterødbakken, veg i dagen over 
Smørberg og tverrforbindelsen syd for Teie. For 
utbyggingsmønster, arealspredning og næringsliv er 
alternativet likt de andre løsningene over Smørberg. 
Virkningene for byutviklingen er litt dårligere enn 
løsninger i tunnel under Teie fordi det skaper økt 
barriere ved kryssing av Kirkeveien.  

For kulturminnene er det knyttet negative virkninger 
til dagløsningen på Smørberg og ved Kolberg. Det er 
arealinngrepene som fører til negative konsekvenser.  

Løsningen med tverrforbindelse gir mindre positive 
konsekvenser for helse og trivsel enn 
tunnelløsningene under Teie. Boligområdet på 
Ramberg berøres ikke i samme grad av en 
senketunnel. Inngrepene for barn og unge er knyttet 
til arealene på Smørberg og Kolberg. Konsulenten 
for temaet friluftsliv har vurdert de negative 
konsekvensene til å bli små. Vegvesenet mener 
imidlertid det må legges vekt på barriereeffekten på 
Smørberg og at konsekvensen vil være middels 
negativ.  

For naturmiljøet er løsningen middels negativ. Ilene 
naturreservat blir fortsatt påvirket av støy fra 
dagløsningen over Smørberg. Senketunnelen kan 
føre til endrede strømningsforhold, noe som vil 
kunne virke negativt inn på naturmiljøet i 
sjøområdene i Byfjorden. 

For naturressursene slår arealinngrepene på Kolberg 
negativ ut og gir middels til store negative 
konsekvenser for landbruket.  
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9.1.6 Nøtterøyforbindelse 1E-3 med 
senketunnel fra Smørberg til Ramberg, 
Teieløsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien, 4-felts Kirkevei i 
dagløsning og kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger +++ 
Sykehuset ++ 
Risiko og sårbarhet 0 
Landskap --- 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling ++ 
Arealspredning -- 
Næringsliv + 
Kulturminner -- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv -- 
Barn og unge --- 
Naturmiljø --(-) 
Naturressurser  --(-) 

 

 

Ny Nøtteøryforbindelse er basert på tunnel fra Teie 
veidele, senketunnel under Byfjorden og 4-felts veg 
i dagen fra Smørber til Jarlsberg travbane. 
Teieløsningen er basert på en tverrforbindelse og 
utvidelse av Kirkeveien til 4 felt med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden. På Presterød utvides 
Presterødbakken til 6 felt. Løsningen skiller 
gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til 
og fra Nøtterøy ved Teie veidele.  

Tunnel i Byfjorden er beregnet å få en årsdøgn-
trafikk på 16.200 kjøretøy. Eksisterende kanalbru får 
en belastning på 30.800 kjøretøy pr. døgn. For 
trafikale konsekvenser gir alternativet med Nøtteøry-
forbindelse over Byfjorden store positive konse-
kvenser for trafikale virkninger, middels positive 
konsekvenser for sykehuset og liten eller ingen 
endring i forhold til nullalternativet for risiko og 
sårbarhet.  

For landskapet gir alternativet store negative 
konsekvenser, knyttet til dagløsningen over 
Smørberg, tverrforbindelsen syd for Teie, utvidelsen 
av Kirkeveien til 4 felt og kort tunnel, samt 
Presterødbakken. For utbyggingsmønster, areal-
spredning og næringsliv er løsningen lik de andre 
alternativene med nordre bru eller senketunnel. For 
byutvikling gir alternativet middels positiv 
konsekvens fordi barriereeffekten av 4-felts Kirkevei 
reduseres noe med miljøtunnel på Teiehøyden.  

De negative konsekvensene knyttet til kulturminner 
og kulturmiljø skyldes inngrep langs Kirkeveien, på 
Kolberg i tilknytning til tverrforbindelsen, og på 
Smørberg.  

Dette alternativet er blant de beste for helse og 
trivsel i systemalternativ I. Det skyldes i noen grad 
at boliger som er støyutsatt langs Kirkeveien må 
rives, og at det settes opp støyskjermer langs den 
nye veien. Boligbebyggelsen på Ramberg berøres 
heller ikke i samme grad som med bruløsninger. For 
barn og unge er virkningene knyttet til arealbeslaget 
syd for Teie og på Smørberg.  

For naturmiljøet er virkningene primært knyttet til 
støy over Smørberg og til arealinngrepene. 
Senketunnelen kan føre til endrede strømnings-
forhold, noe som vil kunne virke negativt inn på 
naturmiljøet i sjøområdene i Byfjorden. For 
naturressursene er de negative konsekvensene 
knyttet til arealbeslaget på Kolberg og Smørberg.  
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9.1.7 Nøtterøyforbindelse 2A-1 med 
senketunnel mellom Korten og Kaldnes, 
Teieløsning 5C-2 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 2-felts Kirkevei, og 
Presterød-løsning 6C-7 med utvidelse 
av Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger +++ 

Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet ++ 
Landskap -(-) 
Utbyggingsmønster ++ 
Byutvikling ++ 
Arealspredning - 
Næringsliv + 
Kulturminner --- 
Helse og trivsel ++ 
Friluftsliv + 
Barn og unge - 
Naturmiljø --(-) 
Naturressurser  - 

 

 

Alternativet er basert på tunnel fra Kolberg til 
Kaldnes og senketunnel til Korten. På Teie etableres 
en tverrforbindelse syd for Teie og Kirkeveien med 
2 felt som i dag. På Presterød utvides 
Presterødbakken til 6 felt. Løsningen skiller 
gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til 
og fra Nøtterøy. 

Den nye Nøtterøyforbindelen er beregnet å få en 
årsdøgntrafikk på 23.700 kjøretøy. Eksisterende 
kanalbru får en belastning på 23.200 kjøretøy pr. 
døgn.  

Trafikalt er løsningene i systemalternativ II dårligere 
enn i systemalternativ I fordi all trafikk ledes inn 
mot Kjellekrysset. Det er usikkert om Kjellekrysset, 
på grunn av begrensninger i form av naturreservat, 
jernbanen og Statens park, lar seg utforme med 
tilstrekkelig kapasitet. Det er særlig mulighet for 
kollektivprioritering i reserverte felt som er 
vanskelig å få til. For sykehuset, samt risiko og 
sårbarhet er løsningene i systemalternativ II de beste 
med store positive konsekvenser.  

For landskapet er også alternativene blant de beste 
totalt sett, med små til middels negative 
konsekvenser. Konsekvensene er knyttet til 
tverrforbindelsen og Presterødbakken. For 
utbyggingsmønsteret gir alternativet middels 
positive konsekvenser fordi det reduserer barriere-
effektene, ikke fører til store, nye arealbeslag og 
reduserer forurensningsbelastningen. Alternativet gir 
også mindre arealspredning enn alternativene i 
systemalternativ I.  

Alternativet gir store negative virkninger for 
kulturminner og kulturmiljø på grunn av 
arealinngrepene på Kolberg og på Kaldnes. På 
Kaldnes er det potensialet for funn i sjøområdene 
som fører til negative konsekvenser.  

Alternativet gir middels positive konsekvenser for 
helse og trivsel. For barn og unge gir alternativet 
små negative konsekvenser. Konsekvensene er 
primært knyttet til tverrforbindelsen syd for Teie. 
For friluftslivet er alternativet positivt da det 
reduserer eksisterende barrierer. Nye inngrep er 
avgrenset til Kolberg og økt barriere i 
Presterødbakken og på Kjelle.  

For naturmiljøet gir alternativet middels til store 
negative konsekvenser. Det skyldes inngrep i Ilene 
naturreservat (Ramsarområde) og økt støy i 
Kjelleområdet.  

For landbruket gir alternativet små negative 
konsekvenser. Virkningene er knyttet til arealbeslag 
på Kolberg.  
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9.1.8 Nøtterøyforbindelse 2A-3 med 
senketunnel mellom Korten og Kaldnes, 
Teieløsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden, og 
Presterødløsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger +++ 

Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet ++ 
Landskap -- 
Utbyggingsmønster ++ 
Byutvikling ++ 
Arealspredning - 
Næringsliv + 
Kulturminner --(-) 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv + 
Barn og unge - 
Naturmiljø --(-) 
Naturressurser  - 

 

 

Alternativet er basert på samme Nøtterøyforbindelse 
som forrige alternativ, men med tunnel under 
Teieskogen fra Teie veidele. Teie får tverr-
forbindelse med kort miljøtunnel på Teiehøyden. På 
Presterød utvides Presterødbakken til 6 felt. 
Løsningen skiller gjennomgangs- og sentrumsrettet 
trafikk til og fra Nøtterøy. 

Den nye Nøtterøyforbindelen er beregnet å få en 
årsdøgntrafikk på 23.000 kjøretøy. Eksisterende 
kanalbru får en belastning på 23.900 kjøretøy pr. 
døgn. Tunnelen under Kanalen får en rådsdøgn-
trafikk på 20.700 kjøretøy. 

Trafikalt er løsningene i systemalternativ II dårligere 
enn i systemalternativ I fordi all trafikk ledes inn 
mot Kjellekrysset. Det er usikkert om Kjellekrysset, 
på grunn av begrensninger i form av naturreservat, 
jernbanen og Statens park, lar seg utforme med 
tilstrekkelig kapasitet. Det er særlig mulighet for 
kollektivprioritering i reserverte felt som er 
vanskelig å få til. Alternativet gir store positive 
virkninger for trafikale forhold og sykehuset, og 
middels positive virkninger for risiko og sårbarhet. 
Systemalternativ II gir de beste virkningene for 
sykehuset, samt risiko og sårbarhet av alle 
alternativene.  

Dette alternativet er noe dårligere for landskap men 
middels negative konsekvenser. Det er knyttet til 
inngrepene langs Kirkeveien og tverrforbindelsen 
syd for Teie. For de andre temaene innenfor 
hovedtema bymiljø er virkningene lik alternativet 
med tunnel fra Kolberg. Virkningene for byutvikling 
blir middels positive fordi alternativet ikke 
stimulerer til vesentlig utbygging i byens randsoner. 
Noe arealpress kan oppstå på Korten.  

For kulturminner og kulturmiljø gir alternativet 
middels til store negative virkninger. Det er noe 
bedre enn med tunnel fra Kolberg.  

Alternativet er noe dårligere for helse og trivsel enn 
alternativet med tunnel fra Kolberg. Det skyldes 
blandt annet at flere blir plaget av luftforurensning 
enn med tunnel fra Kolberg, og at flere hus må rives 
som følge av utvidelsen av Kirkeveien til 4 felt. For 
barn og unge og friluftsliv er de to alternativene like.  

For naturmiljøet blir de negative konsekvensene 
middels til store. Det skyldes som for forrige 
alternativ inngrep i naturvernområdet Ilene og støy 
på Kjelle.  

For landbruket blir det små negative konsekvenser. 
De er knyttet til beslag av landbruksarealer syd for 
Teie.  
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9.1.9 Nøtterøyforbindelse 3A-1 Sentralåre 
Vest med tunnel under Kanalen, 
Teieløsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden og 
Presterødløsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger ++ 
Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet 0 
Landskap --(-) 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling + 
Arealspredning 0 
Næringsliv ++ 
Kulturminner ---- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv + 
Barn og unge -- 
Naturmiljø - 
Naturressurser  - 

 

 

Alternativet er basert på en tunnel under Kanalen og 
sentralåre i tunnel under Haugar og Slottsfjellet. Ved 
svømmehallen etableres et kryss med av/påkjørings-
rampe til sentralåren. På Teie etableres tverr-
forbindelse, utvidelse av Kirkeveien til 4 felt og kort 
miljøtunnel under Teiehøyden. På Presterød utvides 
Presterødbakken til 6 felt. Løsningen skiller 
gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til 
og fra Nøtterøy ved Kanalen. 

Sentralåra er beregnet å få en årsdøgntrafikk på 
21.700 kjøretøy. Eksisterende kanalbru får en belast-
ning på 21.900 kjøretøy pr. døgn.  

De trafikale konsekvensene blir middels positive. 
Det skyldes at både sentrumrettet og gjennomgangs-
trafikk føres helt inn mot bysenteret. Dette gjør det 
vanskelig å prioritere kollektivtrafikken uten at det 
går ut over fremkommeligheten til gjennomgangs-
trafikken. Konsekvensene for risiko og sårbarhet blir 
omtrent som for nullalternativet.  

Virkningene for landskapet gir middels til store 
negative konsekvenser. Det er bl.a. knyttet til 
nedrampingen i Nøtterøyveien og utvidelse av 
Presterødbakken. Virkningene for utbyggings-
mønster og byutvikling er litt positive. Areal-
spredningen vil ikke være særlig annerledes enn 
nullalternativet hvor trafikken også vil gå gjennom 
sentrum. For næringslivet blir tilgangen til sentrum 
med bil bedre og virkningen er derfor middels 
positiv.  

For kulturminnene i middelalderbyen kan det oppstå 
svært store negative konsekvenser knyttet til 
drenering og andre endringer i grunnvannet i 
sentrumsområdet. Arealinngrepene syd for Teie er 
også negative for kulturminner og kulturmiljøet.  

For bomiljøet gir alternativet små positive 
konsekvenser for helse og trivsel. For friluftslivet 
blir konsekvensene litt positive til tross for 
arealinngrep syd for Teie. Alternativet reduserer 
barrierer i sentrumområdet. For barn og unge gir 
alternativet middels negative konsekvenser. Areal-
inngrepene syd for Teie og økte barriereeffekter i en 
del områder trekker i negativ retning.  

For naturmiljøet er konsekvensene litt negative. 
Virkningene er knyttet til inngrepene på Presterød 
og syd for Teie.  

For landbruket er konsekvensene litt negative. 
Virkningene er knyttet til beslag av landbruksareal 
syd for Teie.  
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9.1.10 Nøtterøyforbindelse 3A-5 Sentralåre 
Vest med bru over Kanalen, Teieløsning 
5C-4 med tverrforbindelse i Bekkeveien 
og 4-felts Kirkevei med kort miljøtunnel 
på Teiehøyden og Presterødløsning 6C-
7 med utvidelse av Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger ++ 
Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet - 
Landskap -- 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling + 
Arealspredning 0 
Næringsliv ++ 
Kulturminner ---- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv 0 
Barn og unge -- 
Naturmiljø - 
Naturressurser  - 

 

 

Alternativet er basert på en bru over Kanalen og 
tunnel under Haugar og Slottsfjellet. Ved svømme-
hallen etableres et kryss med av/påkjøring til 
sentralåren. På Teie etableres tverrforbindelse, 
utvidelse av Kirkeveien til 4 felt og kort miljøtunnel 
under Teiehøyden. På Presterød utvides Presterød-
bakken til 6 felt. Løsningen skiller gjennom-
gangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til og fra 
Nøtterøy ved Kanalen. 

Sentralåra er beregnet å få en årsdøgntrafikk på 
21.100 kjøretøy. Kanalbrua får en belastning på 
40.400 kjøretøy pr. døgn.  

De trafikale konsekvensene blir middels positive. 
Det skyldes at både sentrumsrettet og gjennom-
gangstrafikkentrafikk føres helt inn mot bysenteret. 
Dette gjør det vanskelig å prioritere kollektiv-
trafikken. Konsekvensene for risiko og sårbarhet blir 
litt negative. Det skyldes bl.a. at all kryssing av 
Kanalen skjer i samme trasé. Uhell knyttet til kanal-
kryssingen vil blokkere all biltrafikk til Nøtterøy.  

Virkningene for landskapet gir middels negative 
konsekvenser. Det er bl.a. knyttet til utvidelse av 
både Nøtterøyveien og Presterødbakken med 6 felt i 
bredden. Virkningene for utbyggingsmønster og 
byutvikling er litt positive. Arealspredningen vil 
ikke være særlig annerledes enn nullalternativet hvor 
trafikken også vil gå gjennom sentrum. For 
næringslivet blir tilgangen til sentrum med bil bedre 
og virkningen er middels positiv.  

For kulturminnene i middelalderbyen kan det oppstå 
svært store negative konsekvenser knyttet til 
drenering og andre endringer i grunnvannet i 
sentrumsområdet. Arealinngrepene syd for Teie er 
også negative for kulturminner og kulturmiljøet.  

For bomiljøet gir alternativet små positive 
konsekvenser for helse og trivsel. For friluftslivet 
balanserer de positive og negative virkningene 
hverandre slik at den totale vurderingen er ingen 
negative konsekvenser totalt sett. For barn og unge 
gir alternativet middels negative konsekvenser. 
Arealinngrepene syd for Teie og økte barriere-
effekter i en del områder trekker i negativ retning.  

For naturmiljøet er konsekvensene litt negative. 
Virkningene er knyttet til inngrepene på Presterød 
og syd for Teie. For landbruket er konsekvensene litt 
negative. Virkningene er knyttet til beslag av 
landbruksareal syd for Teie.  
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9.1.11 Nøtterøyforbindelse 3A-9 Sentralåre 
Vest med bru over Kanalen og planskilt 
Mammutkryss, Teieløsning 5C-4 med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts 
Kirkevei med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger + 
Sykehuset ++ 
Risiko og sårbarhet - 
Landskap -- 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling + 
Arealspredning 0 
Næringsliv ++ 
Kulturminner ---- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv 0 
Barn og unge -- 
Naturmiljø - 
Naturressurser  - 

 

 

Alternativet er basert på en bru over Kanalen, 
toplans Mammutkryss og med av/påkjøringsrampe 
til tunnel under Haugar og Slottsfjellet. Ved 
svømmehallen etableres det et kryss med av/påk-
jøringsrampe til sentralåren. På Teie etableres 
tverrforbindelse, utvidelse av Kirkeveien til 4 felt og 
kort miljøtunnel under Teiehøyden. På Presterød 
utvides Presterødbakken til 6 felt. Løsningen skiller 
gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til 
og fra Nøtterøy ved Kanalen. 

Sentralåra er beregnet å få en årsdøgntrafikk på 
21.700 kjøretøy. Kanalbrua får en belastning på 
40.400 kjøretøy pr. døgn.  

De trafikale konsekvensene blir litt positive. Det 
skyldes at både sentrumsrettet og gjennomgangs-
trafikk føres helt inn mot bysenteret, og at 
kryssløsningen på sydsiden av Kanalen blir svært 
belastet. Det gjør det vanskelig å prioritere 
kollektivtrafikken uten at det går ut over fremkom-
meligheten til gjennomgangstrafikken. Konse-
kvensene for risiko og sårbarhet blir litt negative.  

Virkningene for landskapet gir middels negative 
konsekvenser. Det er bl.a. knyttet til utvidelse av 
Nøtterøyveien og Presterødbakken. Virkningene for 
utbyggingsmønster og byutvikling er litt positive. 
Arealspredningen vil ikke være særlig annerledes 
enn nullalternativet hvor trafikken også vil gå 
gjennom sentrum. For næringslivet blir tilgangen til 
sentrum med bil bedre og virkningen er middels 
positiv.  

For kulturminnene i middelalderbyen kan det oppstå 
svært store negative konsekvenser knyttet til 
drenering og andre endringer i grunnvannet i 
sentrumsområdet. Arealinngrepene syd for Teie er 
også negative for kulturminner og kulturmiljøet.  

For bomiljøet gir alternativet små positive 
konsekvenser for helse og trivsel. For friluftslivet 
blir konsekvensene litt positive til tross for 
arealinngrep syd for Teie. Alternativet reduserer 
barrierer i sentrumområdet. For barn og unge gir 
alternativet middels negative konsekvenser. 
Arealinngrepene syd for Teie og økte 
barriereeffekter i en del områder trekker i negativ 
retning.  

For naturmiljøet er konsekvensene litt negative. 
Virkningene er knyttet til inngrepene på Presterød 
og syd for Teie. For landbruket er konsekvensene litt 
negative. Virkningene er knyttet til beslag av 
landbruksareal syd for Teie.  
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9.1.12 Nøtterøyforbindelse 3A-8 Sentralåre 
Vest med bru over Kanalen og søndre 
tangent i dagløsning, Teieløsning 5C-4 
med tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-
felts Kirkevei med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger + 
Sykehuset ++ 
Risiko og sårbarhet - 
Landskap --- 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling + 
Arealspredning 0 
Næringsliv +++ 
Kulturminner ---- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv 0 
Barn og unge -- 
Naturmiljø - 
Naturressurser  - 

 

 

Alternativet er basert på en bru over Kanalen, tunnel 
under Haugar og Slottsfjellet, og tangent i 
dagløsning i Slagenveien. Det etableres ikke kryss 
ved svømmehallen. Av/påkjøring til sentralåren 
etableres ved krysset Stoltenbergsgate/Slagenveien. 
På Teie etableres tverrforbindelse, utvidelse av 
Kirkeveien til 4 felt og kort miljøtunnel under 
Teiehøyden. På Presterød utvides Presterødbakken 
til 6 felt. Løsningen skiller gjennomgangstrafikken 
og sentrumsrettet trafikk til og fra Nøtterøy ved 
Kanalen. 

Sentralåra er beregnet å få en årsdøgntrafikk på 
21.300 kjøretøy. Kanalbrua får en belastning på 
40.400 kjøretøy pr. døgn.  

De trafikale konsekvensene blir litt positive. Det 
skyldes at både sentrumsrettet og gjennomgangs-
trafikk føres helt inn mot bysenteret. Det gjør det 
vanskelig å prioritere kollektivtrafikken uten at det 
går ut over fremkommeligheten til gjennomgangs-
trafikken. Konsekvensene for risiko og sårbarhet blir 
litt negative.  

Virkningene for landskapet gir store negative konse-
kvenser. Dette skyldes bl.a. store inngrep i bystruk-
turen ved nedføringen til sentralåren. Virkningene 
for utbyggingsmønster og byutvikling er litt positive. 
Arealspredningen vil ikke være særlig annerledes 
enn nullalternativet hvor trafikken også vil gå gjen-
nom sentrum. For næringslivet blir tilgangen til 
sentrum med bil bedre enn de andre vestre sentral-
årene og Alternativet gir stor positiv konsekvens.  

For kulturminnene i middelalderbyen kan det oppstå 
svært store negative konsekvenser knyttet til 
drenering og andre endringer i grunnvannet i 
sentrumsområdet. Arealinngrepene syd for Teie er 
også negative for kulturminner og kulturmiljøet.  

For bomiljøet gir alternativet små positive 
konsekvenser for helse og trivsel. For friluftslivet 
blir konsekvensene litt positive til tross for 
arealinngrep syd for Teie. Alternativet reduserer 
barrierer i sentrumområdet. For barn og unge gir 
alternativet middels negative konsekvenser. 
Arealinngrepene syd for Teie og økte barriere-
effekter i en del områder trekker i negativ retning.  

For naturmiljøet er konsekvensene litt negative. 
Virkningene er knyttet til inngrepene på Presterød 
og syd for Teie. For landbruket er konsekvensene litt 
negative. Virkningene er knyttet til beslag av 
landbruksareal syd for Teie.  
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9.1.13 Nøtterøyforbindelse 3B-5 Sentralåre 
Øst med bru over Kanalen, Teieløsning 
5C-4 med tverrforbindelse i Bekkeveien 
og 4-felts Kirkevei med kort miljøtunnel 
på Teiehøyden og Presterødløsning 6C-
7 med utvidelse av Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger ++ 
Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet - 
Landskap -- 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling + 
Arealspredning 0 
Næringsliv ++ 
Kulturminner --(-) 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv 0 
Barn og unge -- 
Naturmiljø - 
Naturressurser  - 

 

 

Alternativet er basert på en bru over Kanalen, 
løsmassetunnel i Vestfoldgata/Jernbanegata/ Far-
mannsveien. Det etableres kryss ved svømmehallen 
med av/påkjøring til sentralåren. På Teie etableres 
tverrforbindelse, utvidelse av Kirkeveien til 4 felt og 
kort miljøtunnel under Teiehøyden. På Presterød 
utvides Presterødbakken til 6 felt. Løsningen skiller 
gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til 
og fra Nøtterøy ved Kanalen. 

Sentralåra er beregnet å få en årsdøgntrafikk på 
21.200 kjøretøy. Kanalbrua får en belastning på 
40.400 kjøretøy pr. døgn.  

De trafikale konsekvensene blir middels positive. 
Det skyldes at både sentrumsrettet og gjennom-
gangstrafikkentrafikk føres helt inn mot bysenteret. 
Det gjør det vanskelig å prioritere kollektivtrafikken. 
Konsekvensene for risiko og sårbarhet blir litt 
negative.  

Virkningene for landskapet gir middels negative 
konsekvenser, bl.a. på grunn av utvidelsen i 
Bryggeribakken og Presterødbakken. Virkningene 
for utbyggingsmønster og byutvikling er litt positive. 
Arealspredningen vil ikke være særlig annerledes 
enn nullalternativet hvor trafikken også vil gå 
gjennom sentrum med bil. For næringslivet blir 
tilgangen til sentrum bedre enn i nullalternativet og 
konsekvensen er middels positiv.  

For kulturminnene i middelalderbyen kan det oppstå 
negative konsekvenser knyttet til drenering og andre 
endringer i grunnvannet, men virkningene er vurdert 
å bli langt mindre alvorlig enn i vestre sentralåre. 
Arealinngrepene syd for Teie er også negative for 
kulturminner og kulturmiljøet. Samlet er de negative 
konsekvensene vurdert å være middels til store.  

For bomiljøet gir alternativet små positive 
konsekvenser for helse og trivsel. For friluftslivet 
blir konsekvensene litt positive til tross for 
arealinngrep syd for Teie. Alternativet reduserer 
barrierer i sentrumområdet. For barn og unge gir 
alternativet middels negative konsekvenser. Areal-
inngrepene syd for Teie og økte barriereeffekter i en 
del områder trekker i negativ retning.  

For naturmiljøet er konsekvensene litt negative. 
Virkningene er knyttet til inngrepene på Presterød 
og syd for Teie. For landbruket er konsekvensene litt 
negative. Virkningene er knyttet til beslag av 
landbruksareal syd for Teie.  
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9.1.14 Nøtterøyforbindelse 3B-6 Sentralåre 
Øst med bru over Kanalen og nordre 
tangent, Teieløsning 5C-4 med 
tverrforbindelse i Bekkeveien og 4-felts 
Kirkevei med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-7 
med utvidelse av Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger + 
Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet --- 
Landskap --(-) 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling + 
Arealspredning 0 
Næringsliv +++ 
Kulturminner --- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv 0 
Barn og unge -- 
Naturmiljø - 
Naturressurser  - 

 

 

Alternativet er basert på en bru over Kanalen og 
løsmassetunnel i Vestfoldgata/Jernbanegata/ 
Farmannsveien, og tangent i tunnel under sykehuset. 
Det etableres kryss ved svømmehallen og 
Farmannsveien. På Teie etableres tverrforbindelse, 
utvidelse av Kirkeveien til 4 felt og kort miljøtunnel 
under Teiehøyden. På Presterød utvides Presterød-
bakken til 6 felt. Løsningen skiller gjennom-
gangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til og fra 
Nøtterøy ved Kanalen. 

Sentralåra er beregnet å få en årsdøgntrafikk på 
26.200 kjøretøy. Kanalbrua får en belastning på 
40.400 kjøretøy pr. døgn. Dette alternativet gir den 
største trafikkmengden på sentralåra av de som er 
vurdert i denne rapporten.  

De trafikale konsekvensene blir litt positive. Det 
skyldes at både sentrumsrettet og gjennomgangs-
trafikk føres helt inn mot bysenteret, og at det gir 
maksimal tilgjengelighet til bysenteret med bil. Det 
strider mot målsettinger og prinsipper for 
vegsystemet. Konsekvensene for risiko og sårbarhet 
blir store negative. Det skyldes at to store 
trafikkstrømmer møtes i et kryss under bakken. En 
slik løsning vil være svært problematisk i en 
ulykkessituasjon. Vegvesenet vil fraråde å gå videre 
med alternativet i neste planfase, og vil vurdere å 
varsle innsigelse mot en slik løsning.  

Virkningene for landskapet gir middels til store 
negative konsekvenser. Det skyldes bl.a. store 
inngrep i bystrukturen ved Farmannsveien. 
Virkningene for utbyggingsmønster og byutvikling 
er litt positive, som for de andre alternativene i 
systemalternativ III. Arealspredningen vil ikke være 
særlig annerledes enn nullalternativet hvor trafikken 
også vil gå gjennom sentrum. For næringslivet blir 
tilgangen til sentrum mye bedre med bil, og 
virkningen er stor positiv konsekvens.  

For kulturminnene i middelalderbyen kan det oppstå 
svært store negative konsekvenser knyttet til 
drenering og andre endringer i grunnvannet i 
sentrumsområdet, se for øvrig alternativ 5B-5.  

For bomiljøet er konsekvensene som for de andre 
alternativene i systemalternativ III med små positive 
konsekvenser for helse/trivsel og friluftsliv, og 
middels negative konsekvenser for barn og unge.  

For naturmiljøet er konsekvensene litt negative. 
Virkningene er knyttet til inngrepene på Presterød 
og syd for Teie. For landbruket er konsekvensene litt 
negative. Virkningene er knyttet til beslag av 
landbruksareal syd for Teie.  
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9.1.15 Nøtterøyforbindelse 3C-4 Sentralåre 
Øst-Øst med bru over Kanalen, 
Teieløsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden og 
Presterødløsning 6C-7 med utvidelse av 
Presterødbakken 

 
Trafikale virkninger ++ 
Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet - 
Landskap -- 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling + 
Arealspredning 0 
Næringsliv ++ 
Kulturminner -- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv 0 
Barn og unge -- 
Naturmiljø - 
Naturressurser  - 

 

 

Alternativet er basert på en bru over Kanalen, 
løsmassetunnel i Vestfoldgata og fjelltunnel under 
sykehuset. Av/påkjøring til sentralåren skjer ved 
svømmehallen. På Teie etableres tverrforbindelse, 
utvidelse av Kirkeveien til 4 felt og kort miljøtunnel 
under Teiehøyden. På Presterød utvides Presterød-
bakken til 6 felt. Løsningen skiller gjennom-
gangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til og fra 
Nøtterøy ved Kanalen. 

Sentralåra er beregnet å få en årsdøgntrafikk på 
20.700 kjøretøy. Kanalbrua får en belastning på 
40.400 kjøretøy pr. døgn.  

De trafikale konsekvensene blir middels positive. 
Det skyldes at både sentrumsrettet og gjennom-
gangstrafikk føres helt inn mot bysenteret. Det gjør 
det vanskelig å prioritere kollektivtrafikken. Konse-
kvensene for risiko og sårbarhet blir litt negative.  

Virkningene for landskapet gir middels negative 
konsekvenser. Det skyldes bl.a. inngrep i tilknytning 
til rampeområdene til sentralåren. Virkningene for 
utbyggingsmønster og byutvikling er litt positive. 
Arealspredningen vil ikke være særlig annerledes 
enn nullalternativet hvor trafikken også vil gå 
gjennom sentrum. For næringslivet blir tilgangen til 
sentrum bedre med bil, og virkningen gir middels 
positiv konsekvens.  

For kulturminnene i middelalderbyen kan 
konsekvensene bli middels negative. Dette alterna-
tivet er det beste innenfor systemalternativ III for 
kulturminner og kulturmiljø. Arealinngrepene ved 
Kolberg trekker i negativ retning.  

For bomiljøet gir alternativet små positive 
konsekvenser for helse og trivsel. For friluftslivet 
blir konsekvensene litt positive til tross for 
arealinngrep syd for Teie. Alternativet reduserer 
barrierer i sentrumområdet. For barn og unge gir 
alternativet middels negative konsekvenser. Areal-
inngrepene syd for Teie og økte barriereeffekter i en 
del områder trekker i negativ retning.  

For naturmiljøet er konsekvensene litt negative. 
Virkningene er knyttet til inngrepene på Presterød 
og syd for Teie. For landbruket er konsekvensene litt 
negative. Virkningene er knyttet til beslag av land-
bruksareal syd for Teie.  
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9.1.16 Nøtterøyforbindelse 4A-1 utvidelse av 
Ringvei syd og tunnel under Kanalen, 
Teieløsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden og 
Presterødløsning 6C-2 med utvidelse av 
Presterødbakken og planskilt kryss på 
Kilen 

 
Trafikale virkninger ++ 
Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet 0 
Landskap ---(-) 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling - 
Arealspredning --- 
Næringsliv 0 
Kulturminner -- 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv + 
Barn og unge - 
Naturmiljø --- 
Naturressurser  - 

 

Alternativet er basert på en tunnel under Kanalen og 
Mammutkrysset og utvidelse av Ringvei syd til 4 
felt. På Kilen etableres planskilt kryssing for 
kollektivtrafikken. På Teie etableres tverrfor-
bindelse, utvidelse av Kirkeveien til 4 felt og kort 
miljøtunnel under Teiehøyden. På Presterød utvides 
Presterødbakken til 6 felt. Løsningen skiller 
gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet trafikk til 
og fra Nøtterøy ved Kanalen. Kanaltunnelen er 
beregnet å få en årsdøgntrafikk på 20.500 kjøretøy. 
Kanalbrua får en belastning på 22.700 kjøretøy pr. 
døgn. Ringvei syd får en belastning på 31.600 
kjøretøy. De trafikale konsekvensene blir middels 
positive. Det skyldes at både sentrumrettet og 
gjennomgangs-trafikk føres helt inn mot bysenteret. 
Nytt hovedkryss på Kilen får store kapasitets-
problemer, det samme får trearmet rundkjøring i 
krysset Ringvei syd/Svelvikgata.  

For landskapet blir de negative konsekvensene store 
til svært store. Dette skyldes en kombinasjon av 
inngrepene i Nøtterøyveien med en utvidelse til 8 
felt, utvidelsen av Ringvei syd og inngrepene i 
Presterødbakken og toplanskryss på Kilen. Virk-
ningene for utbyggingsmønster er litt positive. For 
byutviklingen vil alternativet være negativt fordi det 
fører til en styrking av Kilenområdet på bekostning 
av Tønsberg sentrum. Alternativet får store negative 
konsekvenser for arealspredning og senterstrukturen. 
Det er konkurransen med Tønsberg sentrum som 
forårsaker dette. For næringslivet blir konse-
kvensene som i nullalternativet.  

For kulturminner og kulturmiljø blir konsekvensene 
middels negative. Altenativet fører til riving av hus 
langs Kirkeveien. På Presterød blir det inngrep i 
eksisterende bebyggelse langs Presterødbakken.  

For bomiljøet gir alternativet små positive 
konsekvenser for helse og trivsel. For friluftslivet 
blir konsekvensene litt positive til tross for areal-
inngrep syd for Teie. Alternativet reduserer barrierer 
i sentrumsområdet. For barn og unge gir alternativet 
små negative konsekvenser totalt sett. Arealinn-
grepene syd for Teie og økte barriereeffekter i en del 
områder trekker i negativ retning.  

For naturmiljøet gir alternativet store negative 
konsekvensene. Det skyldes først og fremst støy-
forurensning av Presterødkilen naturreservat 
(Ramsarområde). Virkningene lar seg i noen grad 
avbøte gjennom støyskjerming. For landbruket er 
konsekvensene små negative. Virkningene er knyttet 
til arealbeslaget syd for Teie. 
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9.1.17 Nøtterøyforbindelse 4A-2 utvidelse av 
Ringvei syd og bru over Kanalen, 
Teieløsning 5C-4 med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og 4-felts Kirkevei med kort 
miljøtunnel på Teiehøyden og 
Presterødløsning 6C-2 med utvidelse av 
Presterødbakken og planskilt kryss på 
Kilen 

 
Trafikale virkninger + 
Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet - 
Landskap ---(-) 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling - 
Arealspredning --- 
Næringsliv 0 
Kulturminner -(-) 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv + 
Barn og unge - 
Naturmiljø --- 
Naturressurser  - 

 

Alternativet er basert på en bru over Kanalen og 
utvidelse av Ringvei syd til 4 felt. På Kilen etableres 
planskilt kryssing for kollektivtrafikken. På Teie 
etableres tverrforbindelse, utvidelse av Kirkeveien 
til 4 felt og kort miljøtunnel under Teiehøyden. På 
Presterød utvides Presterødbakken til 6 felt. 
Løsningen skiller gjennomgangstrafikken og 
sentrumsrettet trafikk til og fra Nøtterøy ved 
Kanalen. Kanalbrua er beregnet å få en 
årsdøgntrafikk på 40.400 kjøretøy. Ringvei syd får 
en belastning på 30.100 kjøretøy. De trafikale 
konsekvensene blir litt positive. Det skyldes at både 
sentrumrettet og gjennomgangstrafikk føres helt inn 
mot bysenteret. Dette gjør det vanskelig å prioritere 
kollektivtrafikken. Nytt hovedkryss på Kilen får 
store kapasitetsproblemer, det samme får trearmet 
rundkjøring i krysset Ringvei syd/Svelvikgata. 
Konsekvensene for risiko og sårbarhet blir litt 
dårligere enn for nullalternativet.  

For landskapet blir de negative konsekvensene store 
til svært store. Dette skyldes en kombinasjon av 
inngrepene i Nøtterøyveien med en utvidelse til 6 
felt, utvidelsen av Ringvei syd og inngrepene i 
Presterødbakken og toplanskryss på Kilen. 
Virkningene for utbyggingsmønsteret er litt positive. 
For byutviklingen vil alternativet være negativt fordi 
det fører til en styrking av Kilenområdet på 
bekostning av Tønsberg sentrum. Alternativet får 
store negative konsekvenser for arealspredning og 
senterstrukturen. Det er konkurransen med Tønsberg 
sentrum som forårsaker dette. For næringslivet blir 
konsekvensene som i nullalternativet.  

For kulturminner og kulturmiljø blir konsekvensene 
små til middels negative. Mindre omfattende inngrep 
i Nøtterøyveien/Bryggeribakken reduserer de 
negative konsekvensene av dette alternativet i 
forhold til tunnel under kanalen. For bomiljøet gir 
alternativet små positive konsekvenser for helse og 
trivsel. For friluftslivet blir konsekvensene litt 
positive til tross for arealinngrep syd for Teie. 
Alternativet reduserer barrierer i sentrumsområdet. 
For barn og unge gir alternativet små negative 
konsekvenser totalt sett. Arealinngrepene syd for 
Teie og økte barriereeffekter i en del områder 
trekker i negativ retning.  

For naturmiljøet gir alternativet store negative 
konsekvensene. Det skyldes først og fremst støy-
forurensning av Presterødkilen naturreservat 
(Ramsarområde). Virkningene lar seg i noen grad 
avbøte gjennom støyskjerming. For landbruket er 
konsekvensene små negative. Virkningene er knyttet 
til arealbeslaget syd for Teie. 
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9.1.18 Nøtterøyforbindelse 4A-3 utvidelse av 
Ringvei syd og bru over Kanalen og 
planskilt Mammutkryss, Teieløsning 5C-
4 med tverrforbindelse i Bekkeveien og 
4-felts Kirkevei med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden og Presterødløsning 6C-2 
med utvidelse av Presterødbakken og 
planskilt kryss på Kilen 

 
Trafikale virkninger + 
Sykehuset +++ 
Risiko og sårbarhet - 
Landskap ---(-) 
Utbyggingsmønster + 
Byutvikling - 
Arealspredning --- 
Næringsliv 0 
Kulturminner -(-) 
Helse og trivsel + 
Friluftsliv + 
Barn og unge - 
Naturmiljø --- 
Naturressurser  - 

 

Alternativet er basert på en bru over Kanalen og 
utvidelse av Ringvei syd til 4 felt. På Kilen etableres 
planskilt kryssing for kollektivtrafikken. På Teie 
etableres tverrforbindelse, utvidelse av Kirkeveien 
til 4 felt og kort miljøtunnel under Teiehøyden. På 
Presterød utvides Presterødbakken til 6 felt. 
Løsningen skiller gjennomgangstrafikken og 
sentrumsrettet trafikk til og fra Nøtterøy ved 
Kanalen. 

Kanalbrua er beregnet å få en årsdøgntrafikk på 
40.400 kjøretøy. Ringvei syd får en belastning på 
30.500 kjøretøy. De trafikale konsekvensene blir litt 
positive. Det skyldes at både sentrumrettet og 
gjennomgangstrafikk føres helt inn mot bysenteret. 
Dette gjør det vanskelig å prioritere kollektiv-
trafikken. Nytt hovedkryss på Kilen får store 
kapasitets-problemer, det samme får trearmet 
rundkjøring i krysset Ringvei syd/Svelvikgata. 
Konsekvensene for risiko og sårbarhet blir litt 
dårligere enn for nullalternativet.  

For landskapet blir de negative konsekvensene store 
til svært store. Dette skyldes en kombinasjon av 
inngrepene i Nøtterøyveien med en utvidelse til 6 
felt, utvidelsen av Ringvei syd og inngrepene i 
Presterødbakken og toplanskryss på Kilen. 
Virkningene for utbyggingsmønster er litt positive. 
For byutviklingen vil alternativet være negativt fordi 
det fører til en styrking av Kilen-området på 
bekostning av Tønsberg sentrum. Alternativet får 
store negative konsekvenser for arealspredning og 
senterstrukturen. Det er konkurransen med Tønsberg 
sentrum som forårsaker dette. For næringslivet blir 
konsekvensene som i nullalternativet.  

For kulturminner og kulturmiljø blir konsekvensene 
små til middels negative. Mindre omfattende inngrep 
i Nøtterøyveien/Bryggeribakken reduserer de 
negative konsekvensene av dette alternativet i 
forhold til tunnel under kanalen.  

For bomiljøet gir alternativet totalt sett ingen 
endring for helse og trivsel. Dette er det eneste 
alternativet som ikke bedrer forholdene for helse og 
trivsel. For friluftslivet blir konsekvensene litt 
positive. For barn og unge gir alternativet små 
negative konsekvenser totalt sett.  

For naturmiljøet gir alternativet store negative 
konsekvenser. Det skyldes først og fremst støyforu-
rensning av Presterødkilen naturreservat (Ramsar-
område). Virkningene lar seg i noen grad avbøte 
gjennom støyskjerming. For landbruket er konse-
kvensene små negative. Virkningene er knyttet til 
arealbeslaget syd for Teie. 
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9.2 Konsekvenser av Teie- og 
Presterødløsnignene 

Teie- og Presterødløsningene er utredet hver for seg 
i deltema- og hovedtemarapportene. Teie- og 
Presterødløsnignene inngår som en del av de 
helhetlige alternativene og må ses i sammenheng 
med disse. Tabellen nedenfor viser konsekvensene 
av et utvalg av løsningene. Dette er de løsningene 
som inngår i de helhetlige alternativene, og noen 
andre løsninger som grunnlag for å vurdere også 
andre helhetlige alternativer enn de 18 som er  

presentert i hovedrapporten for konsekvens-
utredningen.  

Deltema byutvikling er ikke vurdert for 
Presterødområdet. Det har sammenheng med at 
Presterødområdet ikke er definert som en del av 
deltema byutvikling i utredningsprogrammet. På 
Teie dekker deltemaet byutvikling lokalsenteret på 
Teie.  

Deltemaene arealspredning og næringsliv er bare 
vurdert for de helhetlige alternativene. Teie- og 
Presterødløsningene inngår da i de helhetlige 
alternativene.  

 
Teie (se kap. 5.7) Presterød (se kap. 5.8)  

5A-2 5B-2 5C-1 5C-2 5C-4 5C-8 6A-1 6B-1 6C-2 6C-5 6C-7 6D-2 

Trafikale virkninger + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Sykehuset + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Risiko og sårbarhet + + + + + + + + + + + + 
Landskap 0 / - + - - - (-) - - (-) - - (-) - - - - - (-) - - - - - (-) - - - (-) 

Utbyggingsmønster + + + 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 
Byutvikling + + + + + + + +       
Arealspredning             
Næringsliv             
Kulturminner - - - - - - - - - - - - - - 0 / + - - (-) - (-) - (-) - - (-) 
Helse og trivsel + + 0 0 0 + + + + + + + + + + 
Friluftsliv + + - 0 0 0 + + 0 + 0 - 
Barn og unge + + - - - - - 0 0 - + - - - - 
Naturmiljø 0 0 - - - 0 - - - - - - - - 
Naturressurser  0 0 - - - - / - - - - - - - - (-) 

Tabellen viser konsekvensene av de enkelte Teie- og Presterødløsningene. Konsekvensene er rangert fra liten (-) til stor negativ (- - - -) 
konsekvens og fra liten positiv (+) til svært stor positiv (+ + + +) konsekvens. 

 
Kart som viser Teieløsningene.  

 
Kart som viser Presterødløsningene.  
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9.3 Tiltakshavers vekting av 
utredningstemaene 

Det ble arrangert et møte for å vekte mellom 
deltemaene og hovedtemaene 15. mars 2004. Til 
møtet var deltagere fra medvirkningsgruppa som ble 
etablert i forbindelse med den strategiske 
transportutredningen i 2002 invitert, i tillegg til 
politikere fra de berørte kommunene. 60 personer  

 

deltok på møtet. Av disse var 8 kvinner, 5 
ungdommer og ca 8 menn under 50 år.  

Gruppene ble bedt om å rangere hovedtemaene i 
konsekvensutredningen i forhold til viktighet. 
Temaene som skulle rangeres omfatter alle de 8 
hovedtemaene, inklusive Vestfjordforbindelsen. 
Gruppene ble ikke pålagt å ta med alle temaene, og 
flere temaer kunne gis samme rangering. Det var noe 
uenighet innad i noen grupper, men gruppene kom 
frem til følgende rangering mellom temaene:  

Grupper  Antall rangeringer  

A B C D E F G H I  1 2 3 4 5 6 7 8 

Trafikale 
konsekvenser 3 1 3 3 2 1 2 3 2  2 3 4      

Bymiljø 4 3 5 2 1  1 4 1  3 1 1 2 1    

Kulturminner 5 7 6 1 4    2  1 1  1 1 1 1  

Bomiljø 1 2 1 2 1  3 1 1  5 2 1      

Naturmiljø 2 6 2 1 3 1  2 2  2 4 1   1   

Naturressurser 5 8 8  5    3    1  2   2 

Prissatte konsekvenser  5 4    4  3    1 2 1    

Vestfjordforbindelsen  4 7     5 3    1 1 1  1  

Oversikt over gruppenes rangering av hovedtemaene. Den venstre delen av tabellen viser hvordan gruppene rangerte hovedtemaene i 
forhold til hverandre. Den høyre delen av tabellen viser hvor mange 1.-, 2.-, 3.-rangering osv. de ulike hovedtemaene fikk. Legg 
merke til at noen grupper bare har rangert noen få av hovedtemaene. 1 er beste rangering. 

Utfra tabellen trekker Vegvesenet følgende 
konklusjoner: 

• Bomiljø vurderes som det viktigste temaet.  

• Trafikale konsekvenser, bymiljø og naturmiljø er 
omtrent likeverdige i betydning.  

• Kulturmiljø kommer på en tredjeplass i 
betydning.  

• Naturressurser, prissatte konsekvenser og 
Vestfjordforbindelsen rangeres lavt av gruppene.  

Statens vegvesen vil i sin vurdering av de samlede 
konsekvensene legge vekt på gruppenes vekting av 
temaene. Vegvesenet rangerer hovedtemaene for de 
ikke prissatte konsekvensene slik: 

 

1. Bomiljø 

2. Trafikale konsekvenser 

3. Bymiljø 

4. Kulturminner/kulturmiljø og Naturmiljø 

5. Naturressurser 

Prissatte konsekvenser vil i henhold til Statens 
vegvesens Håndbok 140 om konsekvens-utredninger 
bli vurdert for seg opp mot de ikke prissatte 
konsekvensene.  

Utredningen om Vestfjordforbindelsen er tatt med 
først og fremst for å belyse om dette er en 
interessant løsning på sikt. I sammenstillingen og 
anbefalingen har Vegvesenet derfor ikke tatt med 
utredningen av Vestfjordforbindelsen. Årsaken er at 
utredningen viser at valg av systemalternativ ikke 
har noen betydning for valg i forbindelse med en 
eventuell fremtidig Vestfjordforbindelse.  
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9.4 Prissatte konsekvenser 

De prissatte konsekvensene er oppsummert i 
tabellen i kapittel 7.2. Kun alternativer innenfor 
systemalternativ IV (utvidelse av Ringvei syd) har 
positivt nettonytte-kostnadstall. I systemalternativ III 
(Sentralåre) har Sentralåre vest med kanalkryssing 
på bru et nettonytte-kostnadstall på 0,00. For de 
øvrige alternativene er nettonytte-kostnadstallet 
negativt. Alle kostnader omtalt i dette kapitlet er 
neddiskonterte kostnader over en beregningsperiode 
på 25 år fra sammenligningsåret 2006. Kalkulasjons-
renten er satt til 8 %. Prisnivået for alle kostnader 
som inngår i beregningen av nettonytte-
kostnadstallet er år 2006. Anleggskostnadene som er 

beregnet i metoden Anslag vil derfor avvike noe idet 
disse er i 2003-kroner. Nøyaktigheten på kostnadene 
antas å være +/- 25%. Det er også en viss usikkerhet 
knyttet til kostnadsanslagene fordi noen alternativer 
berører områder med forurenset grunn. Spesielt 
gjelder dette for Sentralåre øst. Kostnadene knyttet 
til håndtering av forurensningen er ikke tilstrekkelig 
inkludert i kostnadsanslagene.  

Tabellen under viser utbyggingskostnader for de 18 
helhetlige alternativene som presenteres i KU-
rapporten. Kostnadene (2003- kroner) inkluderer en 
investering til kollektiv- og sentrumstiltak på 130 
millioner kroner i tillegg til hovedveginvesteringene 
for nye Nøtterøyforbindelse, Teieløsning og 
Presterødløsning.  

 

Helhetlige alternativer: 
Anleggs-
kostnader 
2003-kroner 

1A-1  Bru mellom Vear og Ramberg, 2-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2424 mill. kr.

1B-1  Bru mellom Smørberg og Ramberg, 2-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  1963 mill. kr.

1B-3  Bru mellom Smørberg og Ramberg, tunnel under Teie Torg og utvidelse av 
Presterødbakken  2041 mill. kr.

1B-3  Bru mellom Smørberg og Ramberg, tunnel i Tegelverksveien og utvidelse av 
Presterødbakken  

2087 mill. kr.

1E-1  Senketunnel mellom Smørberg og Ramberg, 2-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken  

2224 mill. kr.

1E-3  Senketunnel mellom Smørberg og Ramberg, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken  

2333 mill. kr.

2A-1  Senketunnel mellom Korten og Kaldnes, 2-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2785 mill. kr.

2A-3  Senketunnel mellom Korten og Kaldnes, 4-felts Kirkevei med miljøtunnel og utvidelse av 
Presterødbakken 

2906 mill. kr.

3A-1 Sentralåre Vest med tunnel under Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken  2593 mill. kr.

3A-5 Sentralåre Vest med bru over Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2075 mill. kr.

3A-9  Sentralåre Vest med bru over Kanalen og toplans Mammutkryss, 4-felts Kirkevei og 
utvidelse av Presterødbakken 

2278 mill. kr.

3A-8  Sentralåre Vest med bru over Kanalen og Søndre tangent i dagen, 4-felts Kirkevei og 
utvidelse av Presterødbakken 2342 mill. kr.

3B-5  Sentralåre Øst med bru over Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  2471 mill. kr.

3B-6  Sentralåre Øst med bru over Kanalen og nordre tangent, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken  

2817 mill. kr.

3C-4  Sentralåre Øst-Øst med bru over Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken  

2499 mill. kr.

4A-1  Utvidelse av Ringveg Syd med tunnel under Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken 

1883 mill. kr.

4A-2  Utvidelse av Ringveg Syd med bru over Kanalen, 4-felts Kirkevei og utvidelse av 
Presterødbakken 

1421 mill. kr.

4A-3  Utvidelse av Ringveg Syd med bru over Kanalen og toplans Mammutkryss, 4-felts 
Kirkevei og utvidelse av Presterødbakken  

1580 mill. kr.
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Teie-løsninger 
Anleggs-
kostnader 
2003-kroner 

5A-2 Smidsrødveien i tunnel under Teie torg 331 mill. kr.

5B-2 Tunnel i Teglverksveien 377 mill. kr.

5C-1 Tverrforbindelse i Bekkeveien og Kirkeveien i 4 felt som dagløsning 242 mill. kr.

5C-2 Tverrforbindelse i Bekkeveien og Kirkeveien i 2 felt som dagløsning 117 mill. kr.

5C-4 Tverrforbindelse i Bekkeveien og Kirkeveien i 4 felt med kort miljøtunnel på Teiehøyden 387 mill. kr.

5C-8 Tverrforbindelse i Håndverkssenteret og Kirkeveien i 4 felt med kort miljøtunnel på 
Teiehøyden 420 mill. kr.

  

Presterød-løsninger 

6A-1 Nordre tunnel og Ringvei syd i 4 felt 629 mill. kr.

6B-1 Søndre tunnel og Ringvei syd i 4 felt 546 mill. kr.

6C-2 Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt og Ringvei syd i 4 felt 399 mill. kr.

6C-5 Miljøtunnel i Presterødbakken og Ringvei syd i 4 felt 635 mill. kr.

6C-7 Utvidelse av Presterødbakken til 6 felt og Ringvei syd i 2 felt 299 mill. kr.

6D-2 Omkjøringsveg syd for Presterødbakken og Ringvei syd i 4 felt 372 mill. kr.

Anleggskostnader i mill 2003 – kr, inkl. mva, ekskl. skattefaktor. De helhetlige alternativene inkluderer løsning for Teie og Presterød. 

9.4.1 Karakteristiske prissatte konsekvenser 

Tidskostnader 

Reduserte tidskostnader utgjør den klart største 
nyttekomponenten ved beregning av prissatte konse-
kvenser for samtlige alternativer, og varierer fra ca 
580 til 1840 mill. kr. Systemalternativ I gir 
beskjedne reduksjoner, i størrelsesorden 580-730 
mill. kr, mens systemalternativ II er noe bedre med 
ca 890-970 mill. kr. Sentralåreløsningene varierer 
fra ca 980-1840 mill. kr, og Ringvei syd-løsningene 
varierer fra ca 1310-1500 mill. kr. 

Av dette utgjør reduksjonen i tidskostnader for buss-
passasjerer ca 280-350 mill. kr. Kollektiv- og 
sentrumstiltakene gir det største bidraget, ca 295 
mill kr, til nytten for busspassasjerene, men noe er 
en konsekvens av hovedvegtiltakene. 

Et viktig moment er at tidskostnader er større i 
systemalternativ I og II for sentrumsrettet trafikk 
som følge av prioritering av buss, gange og sykkel. 
Dette er i tråd med målsettingen for prosjektet.  

Kjøretøyers driftskostnader 

Totalt trafikkarbeid for lette og tunge kjøretøy (i 
kjøretøykilometer) reduseres mellom 0 og 11 % for 
alle alternativer. Alternativene med størst nedgang i 
kjørt distanse får også betydelige reduksjoner i 
kjøretøykostnader. 

De fleste av løsningene med systemalternativ III og 
IV får en reduksjon i diskonterte kjøretøykostnader 

for lette og tunge biler på 300-400 mill. kr, mens 
nytten for systemalternativ I og II er mer beskjeden. 

Med nytt ruteopplegg for busstrafikken vil 
kollektivselskapenes årlige driftskostnader øke med 
36 mill. kr. For hele beregningsperioden gir dette en 
økning i kostnader på ca 412 mill. kr. 

Ulykkeskostnader 

Alternativene får en reduksjon i ulykkeskostnader 
(positiv nytte) som varierer fra 280 til 420 mill. kr. 
Systemalternativ III, sentralårealternativene, 
kommer gjennomgående dårligere ut enn syste-
malternativ I, II og IV. Årsaken til dette er at det er 
flere alvorlige konfliktpunkter i disse alternativene, 
og forventet ulykkesfrekvens er derfor høyere enn 
for de nye veglenkene i systemalternativ I, II og IV. 

Om man ser isolert på kollektiv- og sentrums-
tiltakene, gir disse bare en liten reduksjon i ulykkes-
kostnader, omkring 77 mill. kr totalt i beregnings-
perioden. Bussbom i enkelte hovedgater i Tønsberg 
sentrum fører til at noe biltrafikk vil benytte 
lokalveger med høyere ulykkesfrekvens. På den 
annen side har vi forutsatt at en hastighetsreduksjon 
til rundt 30 km/t i hovedgatene vil gi en reduksjon i 
antall ulykker. Disse to virkningene utligner 
hverandre i noen grad, slik at effekten bare er en 
mindre reduksjon i antall ulykker.  

Miljøkostnader 

Reduksjonen i støykostnader varierer fra 24 til 39 
mill. kr. Reduksjonen skyldes at trafikk overføres til 
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nye tunneler eller til nye veger med støyskjermer. 
Dette gir størst utslag for systemalternativ II og III. 
Årsaken er at det i disse alternativene er overført 
større trafikkmengder fra tettbygde deler av 
Tønsberg sentrum til skjermede strekninger enn i 
systemalternativ I og IV. I modellen er det lagt inn 
både eksisterende støyskjermer og støyskjermer 
langs nytt vegnett. 

Langs Ringvei syd fører systemalternativ IV til en 
forbedring i forhold til nullalternativet selv om 
systemalternativ IV fører til økt trafikk på Ringvei 
syd. Dette skyldes at de eksisterende støyskjermene 
er lagt inn med en lavere skjermingseffekt enn nye 
støyskjermer på grunn av dårlig standard på 
eksisterende støyskjerm. 

Systemalternativ III og IV krever støyskjerm langs 
hele Kirkeveien, noe som har stor positiv effekt for 
støy. Systemalternativ I og II krever ikke samme 
omfang av støyskjerming på denne strekningen. For 
luftforurensning får man en økning i kostnader som 
varierer fra 1 til 5 mill. kr.  

Vegvedlikehold 

Vegholders driftskostnader i beregningsperioden 
øker med mellom 55 og 150 mill. kr for de ulike 
alternativene. Det er alternativene med de lengste 
tunnelene som medfører de største økningene i 
vedlikeholdskostnader. 

9.4.2 Oppsummering av prissatte 
konsekvenser 

Et vegprosjekts samfunnsøkonomiske lønnsomhet 
uttrykkes gjennom brøken NN/K, forholdet mellom 
beregnet netto nytte (NN) og kostnader (K). Netto 
nytte er samfunnets totale nytte fratrukket 
kostnadene (K) med å gjennomføre tiltaket. NN/K 
større enn 0 innebærer at prosjektet regnes som 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. NN/K mindre enn 0 
betyr at kostnadene ved å gjennomføre prosjektet er 
større enn den samfunnsøkonomiske nytten. 

 

       
Av de 18 helhetlige alternativene som presenteres i KU-rapporten er det bare sentralåre vest med bru over kanalen, utvidelse av 
Ringvei Syd til 4 felt med bru over kanalen og med bru og planskilt Mammutkryss som har positiv netto nytte.  

Systemalternativ I og II (Ramberg-Hogsnes og 
Kaldnes-Korten-forbindelsene) kommer generelt 
dårligere ut enn de fleste løsningene innenfor 
Systemalternativ III og IV (Sentralåre-alternativene 
og Ringvei syd-alternativene). Dette skyldes i første 
rekke at reduksjonen i tidskostnader er langt mindre 
for disse alternativene, og de har en betydelig økning 
i kjøretøykostnader. Innsparte tidskostnader utgjør 
en stor del av alternativenes beregnede nytte. I 
systemalternativ I og II skilles gjennomgangs-
trafikken og sentrumnsrettet trafikk. 

Mammutkrysset får redusert kapasitet som følge av 
prioritering av buss og gang- sykkeltrafikk. Dette 

påfører den sentrumsrettede trafikken forsinkelser, 
noe som gir økte tidskostnader og påvirker NN/K i 
negativ retning.  

Systemalternativ I og II kommer altså negativt ut i 
beregningene av tidskostnader selv om de bygger 
opp under hovedmålsettingene i Tønsbergpakken om 
å føre mest mulig av den sentrumsrettede 
biltrafikken over på buss, gange og sykkel. Dette er 
et dilemma i forhold til metodikken i Håndbok 140 
som i liten grad er tilpasset bysituasjoner. Denne 
svakheten i metodikken må tas hensyn til når 
prissatte konsekvenser veies opp mot ikke prissatte 
konsekvenser.  
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Figuren viser netto nytte/kostnad og anleggskostnader omregnet i henhold til Statens vegvesens Håndbok 140 (mill. 2006-kroner, 
inklusive merverdi og skattefaktor

Kollektiv- og sentrumstiltakene innebærer en 
utvidelse av busstilbudet som medfører en økning i 
kollektivselskapenes diskonterte driftskostnader i 
beregningsperioden på totalt ca 412 mill. kr. Dette 
inngår i alle system-alternativer. Noe dekkes inn 
gjennom økte billettinntekter og noe må dekkes 
gjennom økte tilskudd, men fordelingen påvirker 
ikke beregningene i denne rapporten. Diskontert 
nytte for kollektivtrafikantene som følge av disse 
tiltakene isolert, er ca. 295 mill. kr. totalt i 
beregningsperioden.  

Kollektivutredningen gjør mer detaljert rede for 
virkningene av ulike kollektivtiltak. Sentrums- og 
kollektivtiltakene må imidlertid ses som del av de 
helhetlige systemløsningene, og det er de komplette 
systemløsningene som er utredet i denne rapporten. 

Alle løsningene er kostnadsberegnet under 
forutsetning av at det investeres ca. 130 mill kroner i 
fysiske tiltak for kollektivtrafikken og nødvendige 
sentrumstiltak. 

Den rimeligste løsninger innenfor system-alternativ I 
er med bru over Byfjorden, og veg i dagen over 
Smørberg, Teieløsning med tverrforbindelse i 
Bekkeveien samt Presterødløsning med 6-felt i 
Presterødbakken, og koster ca. 2,0 milliarder. Velges 
en løsning med tunnel fra Teie veidele og 
Kirkeveien i 4-felts kort tunnel under Teiehøyden 
øker kostnadene med ca. 80 mill. kr.  

Systemalternativ II er det dyreste alternativet. Med 
de samme løsningene for Teie og Presterød som 
beskrevet for systemalternativ I, III og IV, ligger 
utbyggingskostnadene for systemalternativ II på ca. 
2,8 milliarder. 

Den rimligste løsningen innenfor systemalternativ 
III (Sentralåre) er Sentralåre vest (uten tangenter) og 
med Kanalbru, Teieløsning med tverrforbindelse i 
Bekkeveien og med 4 felt i Kirkeveien med kort 
tunnel under Teiehøyden, koster 2,0 milliarder. 

De rimeligste alternativene ligger innenfor 
systemalternativ IV (utvidelse av Ringvei syd). En 
løsning med bru over kanalen, Teieløsning med 
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tverrforbindelse i Bekkeveien og med 4 felt i 
Kirkeveien med kort tunnel under Teiehøyden, samt 
Presterødløsning med utvidelse av Presterødbakken 
er kostnadsregnet til 1,4 milliarder.  

Nedenfor er listet opp noen eksempler på hva 
alternative løsninger vil kunne gi av kostnads-
forskjeller. 

I systemalternativ I vil kostnadene: 

• Øke med ca. 260 mill dersom bru over Byfjorden 
byttes ut med senketunnel.  

• Øke med 460 mill dersom bru over Byfjorden 
beholdes, men veg over Smørberg byttes ut med 
tunnel under Vear og Hogsnesåsen 

 

I systemalternativ III vil kostnadene øke med: 

• ca. 500 mill dersom bru over Kanalen erstattes 
med tunnel under Kanalen 

• 150 – 270 mill for en søndre tangent ”i dagen” 
• 420 – 540 mill for en søndre tangent i tunnel i 

Slagenveien 
• ca. 350 mill for en nordre tangent/innfartsåre 
• ca. 200 mill dersom kryss i plan i 

Mammutkrysset erstattes av planskilt 
Mammutkryss 

 

I systemalternativ IV vil kostnadene øke med: 

• ca. 450 mill dersom bru over Kanalen erstattes 
med tunnel under Kanalen 

• ca. 160 mill mill dersom kryss i plan i 
Mammutkrysset erstattes av planskilt 
Mammutkryss 

 

For trafikkløsningene på Teie vil kostnadene: 

• Reduseres med ca. 260 mill dersom tunnel under 
Teie torv erstattes med miljøgate i Smidsrødveien 
over Teie torv. 

• Øke med 280 mill dersom ”veg i dagen” i 
Teglverksveien erstattes med tunnel i 
Teglverksvegen. 

• Øke med 50 mill dersom tunnel under Teie torv 
erstattes med tunnel i Teglverksveien 

• Øke med 150 mill dersom 4-felts kort (200m) 
tunnel i Kirkeveien erstattes med 4-felts lang 
(600m) tunnel i Kirkeveien 

• Reduseres med 150 mill dersom kort 4-felts 
tunnel (200m) i Kirkeveien erstattes med 4-felts 
”veg i dagen” i Kirkeveien. 

 

For trafikkløsninger på Presterød, i systemalternativ 
I, II og III, vil kostnadene: 

• Øke med ca. 180 mill kr dersom 6-felts veg i 
Presterødbakken erstattes med søndre tunnel 
under Presterødåsen 

• Øke med ca. 210 mill dersom 6-felts veg i 
Presterødbakken erstattes med nordre tunnel 
under Presterødåsen. 

• Øke med ca. 200 mill dersom 6-felts veg i 
Presterødbakken erstattes av miljøtunnel i 
Presterødbakken.  

• Reduseres med ca. 30 mill dersom 6-felts veg i 
Presterødbakken erstattes med omkjøringsveg 
syd for Presterødbakken 

 

For trafikkløsninger på Presterød, i systemalternativ 
IV, vil kostnadene: 

• Øke med ca. 150 mill kr dersom 6-felts veg i 
Presterødbakken erstattes med søndre tunnel 
under Presterødåsen 

• Øke med ca. 230 mill dersom 6-felts veg i 
Presterødbakken erstattes med nordre tunnel 
under Presterødåsen. 

• Øke med ca. 235 mill dersom 6-felts veg i 
Presterødbakken erstattes av miljøtunnel i 
Presterødbakken 

• Reduseres med ca. 30 mill dersom 6-felts veg i 
Presterødbakken erstattes med omkjøringsveg 
syd for Presterødbakken 

Vegvesenet har gjort en rangering basert på netto 
nytte/kostnadstallene, anleggskostnader, tidskost-
nader, driftsskostnader, ulykkeskost-nader og miljø-
kostnader. Rangeringen er: 
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I II III IV  

                 Alternativer 

 

 

Kostnader 

1A
-1

, 5
C

-2
, 6

C
-7

 

1B
-1

, 5
C

-2
, 6

C
-7

 

1B
-3

, 5
A

-2
, 6

C
-7

 

1B
-3

, 5
B

-2
, 6

C
-7

 

1E
-1

, 5
C

-2
, 6

C
-7

 

1E
-3

, 5
C

-4
, 6

C
-7

 

2A
-1

, 5
C

-2
, 6

C
-7

 

2A
-3

, 5
C

-4
, 6

C
-7

 

3A
-1

, 5
C

-4
, 6

C
-7

 

3A
-5

, 5
C

-4
, 6

C
-7

 

3A
-9

, 5
C

-4
, 6

C
-7

 

3A
-8

, 5
C

-4
, 6

C
-7

 

3B
-5

, 5
C

-4
, 6

C
-7

 

3B
-6

, 5
C

-4
, 6

C
-7

 

3C
-4

, 5
C

-4
, 6

C
-7

 

4A
-1

, 5
C

-4
, 6

C
-2

 

4A
-2

, 5
C

-4
, 6

C
-2

 

4A
-3

, 5
C

-4
, 6

C
-2

 

Anleggskostnader 4 2 2 2 3 3 5 5 4 2 3 3 4 5 4 2 1 1 
Tidskostnader 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
Drift og vedlikehold 
av vegnettet 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 

Ulykkeskostnader 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 1 1 
Kjt. driftskostnader 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 2 3 3 3 
Miljøkostnader 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 2 2 2 
Netto nytte/kostnad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 1 1 

Blå farge angir de beste alternativene og rød de dårligste. Hvor mye de enkelte kostnadskomponentene bidrar i beregningen av netto 
nytte/kostnad varierer. Anleggskostnader og tidskostnader bidrar mest i beregningen.  

Den tilgjengelige rammen for Tønsbergpakken Fase 
2 er i utgangspunktet 1300 millioner kroner. 
Kostnader utover dette må skaffes gjennom økte 
statlige tilskudd eller økte bompengeinntekter. Økte 
inntekter kan skje gjennom økte takster eller ved å 
øke innkrevingsperioden.  

Konklusjon prissatte konsekvenser 

Det beste alternativet utfra prissatte konsekvenser er 
systemalternativ IV. Systemalternativ III er nest 
best, og systemalternativ I og II er dårligst. Det 
bemerkes at systemalternativ I og II får økte 
tidskostnader som følge av restriktive tiltak for 
sentrumsrettet biltrafikk noe som er en del av 
strategien for Tønsbergpakken, i og med at priori-
tering av kollektivtrafikken bidrar til høyere 
tidskostnader for privatbiltrafikken. Dette bør det tas 
hensyn til når prissatte konsekvenser skal veies opp 
mot ikke prissatte konsekvenser. 

9.5 Ikke prissatte konsekvenser 

Tabellen under viser konsekvensene for deltemaer 
og hovedtemaer som er utredet. Deltemaene 
parkering og funksjonshemmede innenfor 
hovedtema trafikale konsekvenser og støy og 
luftforurensning innenfor hovedtema bomiljø er ikke 
tatt med i tabellen. Årsaken er at parkering ikke er 
vurdert i forhold til konsekvensgrad ettersom det er 
et virkemiddel i sentrums- og kollektivtiltakene. Til-

svarende er konsekvensene for funksjonshemmede 
de samme for alle systemalternativene fordi 
sentrums- og kollektivtiltakene er like for alle 
systemene. Konsekvenser av støy og luftfor-
urensning er tatt med i konsekvensene for helse og 
trivsel.  

Av de utredede temaene er Statens vegvesen uenig i 
vurderingen til konsulenten for deltema ”friluftsliv 
og rekreasjon” når det gjelder alternativene 1B (tre 
varianter) og 1E (to varianter) innenfor 
systemalternativ I.Arealene på Smørberg er satt til 
liten verdi. Vegvesenet mener disse arealene har 
middels verdi for friluftslivet. Alternativene 
innebærer en 4-felts veg over Smørberg. Vegvesenet 
mener virkningen av arealbeslaget, støy og barriere 
i forhold til badeområdene ved fjorden innebærer et 
stort negativ omfang og at den samlede vurderingen 
må bli at inngrepet medfører middels negative 
konsekvenser (--), selv om området er vurdert å ha 
liten verdi. Konsulentens vurdering av 
konsekvensgraden er liten/ingen eller liten negativ 
konsekvens. I tabellen på neste side er Vegvesenets 
vurdering vist. Også i rangeringen av alternativene 
er Vegvesenets vurdering lagt til grunn. Det vil si at 
disse fem alternativene er rangert som dårligst for 
friluftslivet.  

I utredningsprogrammet legges det opp til en 
aggregering av tiltakets konsekvenser fra deltema til 
hovedtema før de samlede konsekvensene av tiltaket 
vurderes. Når sammenstillingen i hovedtemaer er 
gjort, viser det seg at dette tilslører konsekvensene 
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av deltemaer på en uheldig måte. Særlig tydelig er 
dette for hovedtema bomiljø hvor konsekvensene av 
helse og trivsel, friluftsliv og barn og unge samlet 
sett gir få eller ingen konsekvenser. Det samme er 
tilfelle for hovedtema bymiljø og trafikale konse-
kvenser. For disse tre hovedtemaene er det derfor 
valgt å vise konsekvensene for deltemaene.  

For hovedtemaene kulturminner og kulturmiljø og 
naturmiljø inneholder hovedtemarapportene 
sammenhenger utover en aggregering av konse-
kvensene i deltemarapportene. Disse sammen-
hengene mellom deltemaene er innarbeidet i hoved-
temarapportene. For disse to temaene presenteres 
derfor vurderingene av hovedtemaene. For hoved-
tema naturressurser inngår bare deltema landbruk.  

9.5.1 Oppsummering av konsekvensene for 
deltemaer og hovedtemaer – Ikke 
prissatte konsekvenser 

Positive og negative konsekvenser på systemnivå ser 
slik ut for deltema- og hovedtemaene for de ikke 
prissatte konsekvensene:  

 
I II III IV

 Trafikale virkninger     
 Sykehuset     
 Risiko og sårbarhet     
Trafikale kons.     
 Landskap     
 Utbyggingsmønster     
 Byutvikling     
 Arealspredning     
 Næringsliv     
Bymiljø     
Kulturminner     
 Helse og trivsel     
 Friluftsliv     
 Barn og unge     
Bomiljø     
 Planter     
 Dyreliv     
 Fugl     
 Fisk     

 Forurensning til vann 
og jord     

Naturmiljø     
Naturressurser      

Blå farge angir positive virkninger, rød negative konsekvenser. 
Gul farge angir få eller ingen konsekvenser og lys rød farge 
temaer hvor noen tema ikke får noen endring og noen får 
negative konsekvenser.  

Oppsummeringen av konsekvensene kan gjøres både 
på systemnivå og for de konkrete helhetlige 
alternativene som er presentert i denne KU-
rapporten. Nedenfor er Vegvesenets konklusjoner 
for begge nivåene redegjort for.  

Vegvesenet trekker følgende konklusjoner om 
systemalternativenes positive konsekvenser på 
grunnlag av tabellen: 

• Tiltaket gir positive konsekvenser eller uendret 
situasjon for alle systemalternativene for 
trafikale virkninger, for utrykning og adkomst 
til sykehuset, utbyggingsmønsteret, 
næringsliv, samt helse og trivsel. 

• Systemalternativ I får i tillegg postitive 
konsekvenser for deltema byutvikling.  

• Systemalternativ II får i tillegg positive 
konsekvenser for risiko og sårbarhet, 
byutvikling og friluftsliv.  

• Systemalternativ III får i tillegg positive 
konsekvenser for byutvikling, frilutsliv og 
forurensning til vann og jord.  

• Systemalternativ IV får i tillegg positive 
konsekvenser for frilutsliv.  

 

Vegvesenet trekker følgende konklusjoner om 
systemalternativenes negative konsekvenser på 
grunnlag av tabellen: 

• Tiltaket gir negative konsekvenser eller uendret 
situasjon for alle systemalternativene for 
landskap, arealspredning, kulturminner og 
kulturmiljø, barn og unge, planter og 
vegetasjon, dyreliv, fugl, fisk og landbruket.  

• Systemalternativ I får i tillegg negative 
konsekvenser for deltema friluftsliv og 
forurensning til vann og jord.  

• Systemalternativ II får i tillegg negative 
konsekvenser for deltema forurensning til vann 
og jord.  

• Systemalternativ III får i tillegg negative 
konsekvenser for risiko og sårbarhet.  

• Systemalternativ IV får i tillegg negative 
konsekvenser for risiko og sårbarhet, 
byutvikling og forurensning til vann og jord.  
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Temaer med store til svært store (- - - -) negative 
konsekvenser 

Av negative konsekvenser er det kulturminner og 
kulturmiljø og landskap som er vurdert å gi store til 
svært store negative konsekvenser for henholdsvis 
systemalternativ III med sentralåre vest og 
systemalternativ IV.  

For sentralåre vest er det faren for drenering av 
middelalderbyens kulturlag som gir konsekvens-
vurderingen meget store negative konsekvenser. 
Lekkasjer i tunneler gir vanligvis ingen alvorlige 
virkninger for bebyggelse eller naturmiljøet på 
overflaten fordi lekkasjene er små totalt sett. 
Middelalderbyens kulturlag er imidlertid av 
internasjonal verdi og avhengig av stabilitet i 
grunnvannsnivået og dets kjemiske sammensetning. 
Endringer i grunnvannet i form av endert 
grunnvannstand eller endringer i oksygeninnhold 
eller kjemisk sammensetning vil kunne gi store 
negative virkninger for bevaringsforholdene i 
kulturlagene. Det er usikkerheten knyttet til 
lekkasjer i tunnelen som gir den svært store negative 
konsekvensen.  

Dersom det ikke oppstår lekkasjer, og dermed ingen 
påvirkning på grunnvannet, vil det ikke oppstå 
negative konsekvenser for kulturlagene eller 
omkringliggende bebyggelse. De siste under-
søkelsene som er gjort basert på målinger av 
grunnvannet, indikerer at problemet med lekkasje av 
vann inn i en eventuell fremtidig tunnel kan være 
mindre enn tidligere antatt. Det vil likevel være en 
viss usikkerhet knyttet til om små lekkasjer over 
lang tid vil påvirke grunnvannet, og dermed 
kulturlagene negativt.  

For systemalternativ IV er det landskapsinngrepene 
knyttet til utvidelse av Nøtterøyveien til 6 og 8 felt, 
utvidelse til 4 felt langs Presterødkilen, 6 felt i 
Presterødbakken og planskilt kryss på Kilen som er 
vurdert å gi store til svært store negative 
konsekvenser for landskapsbildet. Det er 
inngrepenes totalte omfang som gir denne 
konsekvensgraden. Det er få muligheter til 
avbøtende tiltak for de inngrepene som inngår i 
alternativene. Konsekvensene kan minkes noe ved å 
velge en annen Presterødløsning, fortrinnsvis søndre 
tunnel, men konsekvensene for landskapsbildet vil 
uansett bli store for løsningen som helhet.  

Temaer med store negative  ( - - -) konsekvenser 

Store negative konsekvenser er vurdert å oppstå for 
deltemaene risiko og sårbarhet, landskap, 
arealspredning, kulturminner, barn og unge, 

fuglelivet og naturressurser. For risiko og sårbarhet 
er det kun alternativ 3B-6 som gir store negative 
konsekvenser. Årsaken til den negative vurderingen 
er knyttet til at to store trafikkstrømmer (nedgravd 
sentralåre og nordre tangent i tunnel) møtes i et 
kryss under bakken. Brannvesenet har frarådet 
løsningen. Det er få muligheter for avbøtende tiltak 
knyttet til denne løsningen.  

For landskap er 6 felt i Presterødbakken og 
dagløsning over Smørberg vurdert å gi store 
negative konsekvenser. For sentralårene slår 
alternativene med tangenter med store kryss- og 
rampeområder i sentrum negativt ut. Der disse 
tiltakene er kombinert med tverrforbindelse og 4-
felts Kirkevei og kort miljøtunnel under Teiehøyden 
er det helhetlige alternativet samlet gitt stor negativ 
konsekvens.  

Systemalternativ IV er gitt vurderingen store 
negative konsekvenser for deltema arealspredning. 
Løsningen fører økte trafikkstrømmer forbi 
Stensarmen og Kilen som vil bli styrket som 
konkurrerende områder til sentrum for etablering av 
handel og næringsvirksomhet. Det er få muligheter 
for avbøtende tiltak knyttet til løsningen.  

For kulturminner og kulturmiljø er løsningen med 
tunnel fra Kolberg til Ramberg, bru over Byfjorden 
og 4-felts dagløsning over Smørberg vurdert å gi 
store negative konsekvenser. Den samme 
konsekvensgraden vil tunnel fra Kolberg og tunnel 
til Korten og sentralåre øst med bru og nordre 
tangent gi. Det er få muligheter for avbøtende tiltak 
knyttet til disse løsningene.  

Alle løsningene innenfor systemalternativ I er 
vurdert å gi store negative konsekvenser for barn og 
unge. Konsekvensene er primært knyttet til 
arealbeslaget, støy og barrierevirkninger på 
Smørberg. Avbøtende tiltak kan knyttes til 
støyskjerming og over/underganger for å minske 
barriereeffekten, men dette vil antagelig ikke endre 
konsekvensgraden vesentlig.  

Konsekvensene knyttet til fuglelivet oppstår som 
følge av støypåvirkning av Ramsarområdene Ilene 
og Presterødkilen og direkte inngrep i Ilene 
naturreservat knyttet til systemalternativ II. 
Konsekvensene er knyttet til løsningene i 
systemalternativ I, II og IV. I systemalternativ I vil 
en bru over Byfjorden kunne medføre hindringer for 
trekkende fugl og påflygning i tillegg til 
støyforurensning.  

For virkninger på Ilene er det noen muligheter for 
avbøtende tiltak. Støyskjerming kan skje langs ny 
veg på Smørberg, på brukonstruksjonen og langs 
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Kjelleveien. Langs Presterødkilen vil en støyskjerm 
redusere støyen til under nivået i nullalternativet. 
Det er imidlertid knyttet usikkerhet til løsningen på 
Kilen hvor det kan bli nødvendig å etablere et 
toplanskryss lengst sør på Kilen i systemalternativ 
IV. Dette vil medføre støy og hindringer for 
fugletrekk nordover til/fra Slagendalen og vil slå 
negativt ut for fuglelivet. For systemalternativ II bør 
det vurderes om senketunnelen kan gis en noe annen 
trasé for å unngå inngrep i Ilene naturreservat/ 
Ramsarområdet.  

Usikkerhet i vurderingene 

Det er knyttet usikkerhet til vurderingene av 
konsekvenser på grunn av usikkerhet i trafikk-
beregningene, mulige forskyvninger i fremtidig 
utforming av vegløsningene og utviklingen i 
området frem mot 2015. Alle disse usikkerhetene 
vurderes som akseptable for dette plannivået, og vil 
være like for alle systemalternativene og de 
presenterte løsningene.  

I systemalternativene II, III og IV er det lagt opp til 
at all gjennomgangstrafikk, sentrumsrettet trafikk og 
kollektivtrafikk i noen varianter må passere de 
samme snittene på Kjelle og Kanalen. Beregningene 
viser i enkelte varianter kryss med ÅDT over 
48.000. Over de samme snittene skal i tillegg 
kollektivtrafikken gis prioritet i kryss og ha egne 
kjørefelt for å oppnå konkurransefortrinn framfor 
bil.  

Med slike forutsetninger er det på dette planstadiet 
knyttet usikkerhet til løsningene i områder som 
Kanalen og Kjelle. På disse stedene er det begrenset 
med arealer, kort avstand mellom kryss og størrelse 
og omfang på konstruksjonene må tilpasse de by- 
nære omgivelsene. 

Det er usikkerheten knyttet til trafikkavviklingen i 
systemalternativ II som gjør at systemalternativ I 
vurderes som best med hensyn til trafikale 
virkninger.  

Vurderingene av konsekvensene for ikke prissatte 
konsekvenser er basert på virkningene før avbøtende 
tiltak er iverksatt. For kulturminner er det 
vurderinger rundt usikkerhet som gjør at særlig 
systemalternativ III med vestre sentralåre vurderes 
som svært negativt.  

Dersom avbøtende tiltak iverksettes og sikkerhet 
knyttet til drenering av grunnvann kan avklares før 
en eventuell byggefase, mener Vegvesenet de 
negative konsekvensene kan reduseres til et 
akseptabelt nivå. Det anbefales derfor ikke å sile ut 

alternativer basert bare på de negative ikke prissatte 
konsekvensene.  

9.5.2 Rangering mellom systemalternativene 
for ikke prissatte konsekvenser 

Vektingen som legges til grunn for anbefalingen er: 

1. Bomiljø 

2. Trafikale konsekvenser 

3. Bymiljø 

4. Kulturminner/kulturmiljø og Naturmiljø 

5. Naturressurser 

I tabellen på neste side vises den innbyrdes 
rangeringen for hvert enkelt deltema for de 18 
helhetlige alternativene som presenteres. Ranger-
ingen omfatter både de prissatte og de ikke prissatte 
konsekvensene. Rangeringen er gjort fra 1 og 
nedover. Antall plasseringer i rangeringene varierer 
mellom temaene. Noen temaer er gradert i 2 grupper 
(for eksempel sykehuset i Vestfold) mens andre er 
gruppert i 5 grupper (for eksempel landskap). 
Forskjellen mellom gruppene er minimum et halvt – 
eller + på konsekvensskalaen for de ikke prissatte 
konsekvensene.  

Bomiljø 

For bomiljøet (helse og trivsel, friluftsliv, barn og 
unge) har systemalternativ II og IV flest rangeringer 
på 1.-plass. Systemalternativ I har størst negative 
virkninger for friluftsliv og barn og unge. Alle 
alternativene innenfor systemalternativ I vurderes 
som dårligere enn de andre systemalternativene. 
Systemalternativ III er, med unntak av 3A-1 med 
tunnel under kanalen og vestre sentralåre, dårligere 
enn systemalternativ II og IV.  

Innenfor systemalternativ II og IV er 2A-1 med 
tunnel fra Kolberg til Kaldnes og senketunnel til 
Korten best for helse og trivsel. Totalt sett er løsning 
2A-1 med tunnel fra Kolberg til Kaldnes og 
senketunnel derfra til Korten best for bomiljøet.  

Trafikale konsekvenser 

Innenfor hovedtema trafikale konsekvenser er det 
lagt sterkest vekt på de trafikale virkningene, og på 
risiko og sårbarhet. Systemalternativ I er best for de 
trafikale virkningene og nest best for risiko og 
sårbarhet. Dette skyldes at gjennomgangstrafikken 
og den sentrumsrettede trafikken er skilt i to separate 
systemer, og at det dermed er etablert to uavhengige 
forbindelser til Nøtterøy. Splitting av de to 
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trafikkstrømmene avlaster eksisterende flaskehalser i 
Mammutkrysset, på Kilen og ved Kjelle. Alle 
løsningene innenfor systemalternativ I er like gode 
med hensyn til konsekvenser og rangering i forhold 
til trafikale konsekvenser.  

Systemalternativ II er nest best for trafikale 
virkninger og best for sykehuset og risiko og 
sårbarhet. Begge de to løsningene er likeverdige.  

Systemalternativ III og IV er omtrent likeverdige i 
forhold til trafikale virkninger. Løsningene med 
tangent og/eller planskilt Mammutkryss er lavest 
rangert i forhold til trafikale virkninger. Løsningene 
med tunnel under kanalen eller bru er omtrent 
likeverdige, men klart dårligere enn løsningene 
innenfor systemalternativ I og II.  

Bymiljø 

For bymiljø er bildet noe mer sammensatt. De ulike 
alternativene varierer mer innenfor deltemaene i 
hovedtema bymiljø enn for de andre hovedtemaene. 
Det som er tydelig fra tabellen er at systemalternativ 
IV er det klart dårligste systemet for landskap, 
byutvikling, arealspredning og næringslivet.  

Løsningene innenfor systemalternativ II er totalt sett 
de beste i forhold til bymiljøet. Systemalternativ II 
er godt på landskap og utbyggingsmønster og blant 
de beste både på byutvikling og arealspredning.  

For byutvikling er systemalternativ I med tunnel fra 
Teie veidele og bru over Byfjorden rangert som best. 
Dette har sammenheng med løsningen for Teie som 
legger godt til rette for byutviklingen i lokalsenteret.  

For arealspredning og næringsliv er systemalternativ 
III det beste. Løsningene med tangenter vurderes 
som de beste for næringslivet fordi de gir størst 
tilgjengelighet med bil til bysenteret og rask 
transport til og fra sentrum og randområdene.  

Kulturminner 

Systemalternativ IV er det beste for kulturminner og 
kulturmiljø.  

I systemalternativ I og III er det også for dette 
temaet stor variasjon mellom de ulike alternativene. 
I systemalternativ I varierer rangeringen fra 1 til 4, 
og i systemalternativ III fra 2 til 5. Løsningen med 
den vestre sentralåren er dårligst for kulturminner og 
kulturmiljø på grunn av usikkerheten rundt 
drenering av grunnvannet i middelalderbyen.  

Systemalternativ II er relativt dårlig for kulturminner 
og kulturmiljø med middels til store eller store 
negative konsekvenser.  

Som systemalternativer vurderes I og II som 
likeverdige. Valg av løsning vil avgjøre hvilken 
rangering de får i forhold til hverandre. 
Systemalternativ III rangeres som dårligst på grunn 
av usikkerheten rundt grunnvannet i middelalder-
byen. 

Naturmiljø 

For naturmiljøet er systemalternativ III klart best. 
Alternativene er likeverdige i forhold til rangering 
og konsekvenser.  

Systemalternativ IV er rangert som klart dårligst for 
naturmiljøet. Det gjelder også alternativer i 
systemalternativ I med nordre bru fra Ramberg til 
Smørberg.  

Naturressurser 

For naturressurser rangeres systemalternativ II, III 
og IV som likeverdige og best. Innenfor 
systemalternativ I er løsningene med tunnel fra 
Kolberg og dagløsning over Smørberg markert 
dårligere enn de andre alternativene.  
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Konklusjon 

Rangeringen av systemalternativene i forhold til 
hverandre for de ikke prissatte konsekvensene ser 
slik ut: 

 I II III IV 

Bomiljø 3 1 2 1 

Trafikk 1 2 3 3 

Bymiljø 2 1 2 3 

Kulturminner 2 2 3 1 

Naturmiljø 3 2 1 3 

Naturressurser 2 1 1 1 

 

I en rangering av de relative forskjellene mellom 
alternativene må også konsekvensenes alvorlig-
hetsgrad (hvor store positive eller negative 
konsekvenser de har) tas med i betraktning. Etter en 
rangering av utredningstemaene hvor også 
konsekvensgraden er tatt med i betraktning vurderes 
systemalternativene slik i forhold til hverandre for 
de ikke prissatte konsekvensene: 

Systemalternativ II Best 

Systemalternativ I Nest best 

Systemalternativ III Nest best 

Systemalternativ IV Dårligst 

 

Alternativene i systemalternativ II vurderes som 
klart bedre enn alternativene i systemalternativ I, III 
og IV for de ikke prissatte konsekvensene. 
Systemalternativ I og III vurderes som likeverdige 
som systemalternativer.  

9.5.3 Rangering innenfor system-
alternativene for ikke prissatte 
konsekvenser 

Systemalternativ I 

For bomiljøet er løsningene relativt like totalt sett. 
Alternativene er likeverdige med hensyn til barn og 
unge. For friluftslivet er løsningen med bru til Vear 
bedre enn løsningene med veg i dagen over 
Smørberg. Her vurderes løsningen til Vear (1A-1) å 
gi positive konsekvenser mens de andre 
alternativene, etter Vegvesenets vurdering, vurderes 
å gi middels negative konsekvenser. Her vil det være 

en forskjell mellom alternativene i bru og 
senketunnel. Alternativene med senketunnel må 
rangeres foran alternativene i bru, uten at det 
påvirker den samlede konsekvensvurderingen som er 
lik for alternativene. For helse og trivsel er 
alternativene likeverdige. Helse og trivsel vektlegges 
sterkere enn friluftsliv i den samlede vurderingen 
fordi helse og trivsel som tema også omfatter støy og 
luftforurensning.  

For trafikale konsekvenser er alle alternativene i 
systemalternativ I likeverdige både med hensyn til 
rangering og konsekvensgrad.  

For bymiljøet er løsningen med bru til Vear dårligst 
for utbyggingsmønsteret, mens løsningene med 
nordre bru og tunnel fra Teie veidele er best for 
byutvikling. For landskap vurderes tunnel i 
Teglverksveien som vesentlig bedre enn 
tverrforbindelse ved Kolberg. Bru til Vear og tunnel 
gjennom Hogsnesåsen vurderes som vesentlig bedre 
enn dagløsning over Smørberg. Totalt sett har de 
helhetlige alternativene begge fått middels negative 
konsekvens for tema landskap. Samlet sett for 
bymiljø vurderes løsningen med tunnel i 
Teglverksveien, tunnel fra Teie veidele og bru til 
Smørberg (3B-3/5B-2/6C-7) som den beste. Av 
løsningene fra Kolberg vurderes bru eller 
senketunnel til Smørberg som bedre enn bru til Vear 
fordi forskjellen i konsekvens er større for tema 
utbyggingsmønster enn for tema landskap. Bru og 
senketunnel vurderes som likeverdige for bymiljøet. 
Bru vurderes som et positivt element i forhold til 
landskapsbildet.  

For kulturminner er alternativet med bru til Vear det 
beste. Tunnel i Teglverksveien med tunnel fra Teie 
veidele og bru til Smørberg, og tunnel fra Teie 
veidele og senketunnel til Smørberg er de nest beste 
løsningene for kulturminner og kulturmiljø. Den 
dårligste løsningen for kulturminner og kulturmiljø 
er tunnel fra Kolberg, nordre bru og dagløsning over 
Smørberg.  

For naturmiljøet er løsning A med bru til Vear best. 
Løsningen med nordre bru er den dårligste for 
naturmiljøet. Disse er litt bedre enn senketunnel.  

For naturressurser er løsningene fra Kolberg dårligst 
fordi de fører til arealbeslag i forbindelsen med 
tverrforbindelsen syd for Teie. Løsningen til Vear er 
aller best fordi den ikke beslaglegger arealer på 
Smørberg. Det er relativt liten forskjell på 
alternativene fra Teie Veidele og fra Kolberg.  
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Konklusjon systemalternativ I 

Samlet sett vurderes alternativ 1B-3/5B-2/6C-7 med 
tunnel i Teglverksveien, tunnel fra Teie veidele og 
bru til Smørberg, dagløsning til Jarlsberg travbane, 
og Presterødløsning med 6 felt i Presterødbakken, 
som det beste alternativet i systemalternativ I for 
ikke prissatte konsekvenser.  

 
Løsningen med tunnel i Teglverksveien, tunnel fra Teie veidele, 
bru over Byfjorden til Smørberg og 4-felts dagløsning til 
Travbanen vurderes som best for ikke prissatte konsekvenser 
innenfor systemalternativ I 

Den nest beste løsningen vurderes å være 1A-1/5C-
4/6C-7 med tverrforbindelse syd for Teie, tunnel fra 
Kolberg, bru til Vear og tunnel gjennom Hognesåsen 
og Presterødløsning med 6 felt i Presterødbakken.  

De dårligste løsningene for ikke prissatte 
konsekvenser vurderes å være 1B-1/5C-26C-7 med 
tverrforbindelse på teie, tunnel fra Kolberg og 
nordre bru og dagløsning over Smørberg, og 1E-
1/5C-2/6C-7 med tverrforbindelse, tunnel fra 
Kolberg og senketunnel og dagløsning over 
Smørberg.  

Systemalternativ II 

Løsningene i systemalternativ II er rangert relativt 
likt for de to alternativene. Det som skiller dem er 
landskap hvor tunnelen fra Kolberg er litt bedre enn 
tunnel fra Teie veidele, og helse og trivsel hvor 
tunnel fra Kolberg også er bedre enn tunnel fra Teie 
veidele. Med tunnel fra Teie veidele må Kirkeveien 
utvides til 4 felt, noe som får negative konsekvenser 
for landskapsbildet. Kort miljøtunnel under 

Teiehøyden medfører ramper ned mot Teie veidele, 
noe som også gir negative konsekvenser for 
landskapsbildet.  

 
Løsningen med tunnel i tverrforbindelse syd for Teie, tunnel fra 
Kolberg, senketunnel fra Kaldnes til Korten og 4-felts dagløsning 
til Kjelle vurderes som best for ikke prissatte konsekvenser 
innenfor systemalternativ II.  

For helse og trivsel er tunnel fra Kolberg vurdert å gi 
middels store positive konsekvenser mens tunnel fra 
Teie veidele er vurdert å gi små positive 
konsekvenser. For landskap og kulturminner varierer 
konsekvensene lite mellom alternativene. Samlet sett 
vurderes alternativ 2A-1/5C-2/6C-7 med tverr-
forbindelse på Teie, senketunnel fra Kaldnes til 
Korten og 6 felt i Presterødbakken som det beste 
innenfor systemalternativ II.  

Konklusjon systemalternativ II 

2A-1/5C-2/6C-7 vurderes som det beste alternativet 
for ikke prissatte konsekvenser i systemalternativ II. 

Systemalternativ III 

I systemalternativ III er det markerte forskjeller på 
den vestre og de to østre sentralårene, og om 
sentralårene er med eller uten tangenter. Alle 
alternativene inneholder den samme Teie- og 
Presterødløsningen, derfor er forskjellene relatert til 
valg av sentralåre.  

For bomiljøet er alle alternativene likeverdige, med 
unntak av løsningen med tunnel under kanalen og 
vestre sentralåre (3A-1) som er vurdert å gi små 
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positive konsekvenser for friluftslivet. Samlet sett 
vurderes alternativene som like for bomiljøet.  

For trafikale virkninger skiller de to løsningene i 
vestre sentralåre med tangent og med toplans 
Mammutkryss (3A-8 og 3A-9) seg ut som dårligere 
enn de med tunnel og bru (3A-1 og 3A-5). Totalt sett 
er alternativ 3A-1 det beste av de vestre sentralårene. 
Forskjellen skyldes at det ikke gir noen negative 
konsekvenser for risiko og sårbarhet.  

Av de østre sentralårene er 3B-5 med bru over 
kanalen og uten tangent bedre enn 3B-6 med nordre 
tangent. Det skyldes forskjellen for risiko og 
sårbarhet hvor løsningen med nordre tangent gir 
store negative konsekvenser. Sentralåre øst-øst er 
likeverdig med 3A-5 (vestre sentralåre med bru) og 
3B-5 (sentralåre øst med bru).  

For bymiljøet er det konsekvensene for landskapet 
og næringslivet som skiller alternativene fra 
hverandre. Løsningene med tunnel under kanalen gir 
større negative konsekvenser for landskapet på 
grunn av nedrampingen i Nøtterøyveien/ 
Bryggeribakken som vil kreve 8 felt for å ivareta 
både kollektivtrafikken, gjennomgangstrafikken og 
lokal-trafikken. Videre gir tangenter med kryss og 
rampeområder store negative inngrep i bystrukturen. 
Den dårligste løsningen for landskapet er 3A-8 med 
søndre tangent i dagløsning.  

For næringslivet er alternativene 3A-8 med søndre 
tangent og 3B-6 med nordre tangent de beste fordi 
de gir den beste tilgjengeligheten til sentrum med 
bil.  

For kulturmiljøet er vestre sentralåre den klart 
dårligste, og sentralåre øst-øst den klart beste.  

For naturmiljøet og naturressurser er alternativene 
likeverdige. De gir alle små negative konsekvenser.  

Konklusjon systemalternativ III 

Samlet sett vurderes sentralåre øst-øst (3C-4) som 
det beste alternativet innenfor systemalternativ III i 
forhold til ikke prissatte konsekvenser.  

Nest beste alternativ for ikke prissatte konsekvenser 
er 3B-5 med østre sentralåre og bru over kanalen.  

Sentralåre vest med tunnel under kanalen (3A-
1)vurderes som tredje beste alternativ innenfor 
systemalternativ III. Dette alternativet er litt bedre 
enn vestre sentralåre med bru over kanalen.  

 
Løsningen med tverrforbindelse syd for Teie, Kirkeveien i 4 felt 
med kort miljøtunnel på Teiehøyden, bru over kanalen og 
sentralåre øst-øst vurderes som best for ikke prissatte 
konsekvenser innenfor systemalternativ III 

Systemalternativ IV 

For bomiljøet er alternativene likeverdige. For 
trafikale konsekvenser er løsningen med tunnel 
under kanalen klart best. Den har middels store 
positive konsekvenser for trafikken og ingen 
negative virkninger for risiko og sårbarhet.  

For bymiljøet er de tre alternativene likeverdige. For 
landskapet blir det store til svært store negative 
konsekvenser og for arealspredning store negative 
konsekvenser.  

For kulturminner og kulturmiljø er løsningen med 
tunnel under kanalen noe dårligere enn de to andre 
løsningene.  

For naturmiljøet og naturressursene er alternativene 
likeverdige. For naturmiljøet blir det store negative 
konsekvenser som følge av støyforurensning av 
naturreservatet Presterødkilen.  

Konklusjon systemalternativ IV 

Alternativ 4A-1/5C-4/6C-2 med tverrforbindelse på 
Teie, Kirkeveien i 4 felt, tunnel under kanalen, 
utvidelse av Ringvei syd til 4 felt og Presterød-
bakken i 6 felt vurderes som best totalt sett for ikke 
prissatte konsekvenser. Dette alternativet har større 
positive konsekvenser for trafikken og færre 
negative konsekvenser for risiko og sårbarhet enn de 
to andre alternativene.  
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Alternativet med bru over kanalen (4A-2) og bru og 
toplans Mammutkryss (4A-3) vurderes som de 
dårligste.  

 
Løsningen med tverrforbindelse syd for Teie, Kirkeveien i 4 felt 
med kort miljøtunnel på Teiehøyden, tunnel under kanalen og 
utvidelse av Ringvei syd til 4 felt vurderes som best for ikke-
prissatte konsekvenser innenfor system-alternativ IV 

9.6 Måloppnåelse i forhold til 
Tønsbergpakkens strategi og 
målsettinger 

Vegvesenet har følgende målsettinger for 
Tønsbergpakken:  

• Målet er å utvikle et transportsystem som gjør det 
godt å bo, oppholde seg og ferdes i 
Tønsbergområdet. Sentrum og boliggater skal 
skjermes mot gjennomgangstrafikk. 

• Du skal komme deg effektivt og sikkert fram, 
enten det er på sykkel, med buss eller i bil. 
Transportsystemet skal utformes slik at faren for 
å bli drept eller livsvarig skadet blir så liten som 
mulig. Fotgjengere og barn skal beskyttes 
spesielt. 

• Transportløsningene skal bidra til lavere 
energiforbruk og mindre forurensning. Gang- 
sykkel- og kollektivtrafikk skal prioriteres. 

 

Strategien for å løse målsettingene er: 

• Gjennomgangstrafikken føres utenom sentrum på 
nye omkjøringsveger.  

• Den sentrumsrettede trafikken føres i størst mulig 
grad over på kollektivtrafikk og sykkel. 

 

Målsettingen om bomiljø, bymiljø og 
gjennomgangstrafikk i boligområdene 

I forhold til målsettingen om at det skal være godt å 
bo, oppholde seg og ferdes i Tønsberg-området og at 
sentrum og boliggater skal skjermes mot 
gjennomgangstrafikk, vurderes alternativene i 
forhold til deltemaene helse og trivsel, friluftsliv, 
barn og unge, landskap og byutvikling.  

Systemalternativ I er dårlig for landskap, barn og 
unge, og friluftsliv, men god for utbyggingsmønster, 
byutvikling, og helse og trivsel. Samlet sett kan vi si 
at bymiljøet ivaretas bedre enn bomiljøet.  

Systemalternativ II er relativt dårlig på landskap, 
og bare litt dårlig på barn og unge. For de andre 
temaene er systemalternativet positivt. Dette 
systemalternativet ivaretar bymiljøet bedre enn 
systemalternativ I, og det er mye bedre i forhold til 
bomiljøet.  

Systemalternativ III er relativt dårlig på landskap, 
og barn og unge. For bomiljøet ellers er det litt 
positivt, noe som også gjelder for bymiljøet. Samlet 
sett er dette alternativet litt bedre enn nullalternativet 
både for bomiljøet og bymiljøet.  

Systemalternativ IV er svært dårlig for landskap, 
og litt dårlig både for byutvikling og barn og unge. 
Samlet sett er det litt bedre enn nullalternativet for 
bomiljøet, men dårligere totalt sett for bymiljøet.  

Målsettingen om effektivitet, trafikk-sikkerhet, 
energibruk og prioritering av kollektivtrafikken 

Målsettingen om at du skal komme deg effektivt og 
sikkert fram, at transportsystemet skal utformes slik 
at faren for å bli drept eller livsvarig skadet blir så 
liten som mulig og at fotgjengere og barn skal 
beskyttes spesielt vurderes i forhold til trafikale 
virkninger og risiko og sårbarhet. De samme 
temaene brukes også til å vurdere om transport-
løsningene bidrar til lavere energiforbruk og mindre 
forurensning og om gang-, sykkel- og kollektiv-
trafikk prioriteres.  

Systemalternativ I fører til svært store positive 
konsekvenser for trafikk og medfører ingen 
vesentlig endring i forhold til nullalternativet for 
risiko og sårbarhet. Totalt sett er alternativet svært 
godt i forhold til målsettingen. I byggefasen kan 
systemalternativ I etableres uten store forstyrrelser i 
eksisterende trafikksystem.  
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Systemalternativ II ivaretar trafikken litt dårligere 
enn systemalternativ I, mens risiko og sårbarhet blir 
vesentlig bedre med middels positive konsekvenser. 
Totalt sett vurderes systemalternativ II som likt med 
I. I byggefasen vil etablering av systemalternativ II 
påvirke Kjelleveien ved Statens park og 
Kjellekrysset.  

I systemalternativ III og IV varierer alterna-tivene 
relativt mye i forhold til målsettingen. Totalt sett er 
likevel disse alternativene dårligere enn 
systemalternativ I og II ettersom system-alternativ 
III og IV fører til færre positive konsekvenser og 
større negative konsekvenser enn de to andre 
systemalternativene. Etablering av systemalternativ 
III vil medføre store hindringer for dagens 
vegsystem i byggefasen. Både kanalkryssingen, 
Mammutkrysset, Stoltenbergsgate, Kjelleveien og 
Kjellekrysset vil bli påvirket under byggefasen. 
Etablering av systemalternativ IV vil påvirke 
kanalkryssingen, Mammutkrysset, Ringvei syd og 
Kilenområdet.  

Det er vesentlige forskjeller mellom 
systemalternativene i forhold til hovedstrategien for 
Tønsbergpakken om at gjennomgangs-trafikken skal 
føres utenom sentrum på nye omkjøringsveger og at 
den sentrumsrettede trafikken i størst mulig grad 
skal føres over på kollektivtrafikk og sykkel. 
Systemalternativ I, og i noen grad II, fører 
gjennomgangstrafikken helt utenom sentrum. Det 
gjør det mulig å tilrettelegge for separering av 
trafikk som skal til sentrum og trafikk som skal 
utenom. Formålet med strategien er å sikre at ikke 
framtidig trafikkvekst skal ”spise opp” den 
framkommelighets- og miljøgevinsten i sentrum som 
hovedvegutbyggingen bidrar til. Systemalternativ I 
og II er bedre enn systemalternativ III og IV for 
denne utfordringen.  

Systemalternativ I baseres i stor grad på 
dagløsninger og påvirker derfor boligområdene i 
randsonen rundt sentrum mer negativt enn 
systemalternativ II hvor det meste av strekningene 
går i tunnel. Systemalternativ I er mer negativ for 
bomiljøet fordi de går utenom sentrum, og dermed 
berører de store boligområdene i litt avstand fra 
sentrums-kjernen. Systemalternativ III og IV som i 
hovedsak berører sentrumsområdene, får færre 
negative virkninger for bomiljøet. Samtidig oppstår 
det noen negative virkninger for bymiljøet slik at de 
samlet sett kommer dårligere ut enn systemalternativ 
I og II for dette temaet.  

I forhold til fleksibilitet og robusthet i transport-
systemet er systemalternativ I og II bedre enn de to 
andre fordi de skiller gjennomgangs- og 

sentrumsrettet trafikk i to separate trasér. Dette gir 
mulighet for prioritering av kollektivtrafikk, gående 
og syklende, samtmulighet for å regulere den 
sentrumsrettede trafikken slik at framkommelighet 
og miljø i sentrum kan ivaretas også i et lengre 
perspektiv. 
  
I systemalternativ III og IV vil Mammutkrysset 
fortsatt bli en flaskehals i fremtiden. Kjelle vil være 
en flaskehals både i systemalternativ II og III. Kilen 
vil bli et område hvor to store trafikkstrømmer skal 
krysse i systemalternativ IV. I et lengre tids-
perspektiv er det bare systemalternativ I som sikrer 
gjennomgangstrafikken god framkommelighet.  

9.7 Rangering utfra ikke prissatte 
konsekvenser og målsetting 
og strategi for 
Tønsbergpakken 

I et tidsperspektiv frem til 2015 vurderes 
systemalternativ II samlet sett å være det alternativet 
som best ivaretar de ikke prissatte konsekvensene. 
Systemalternativ II vurderes også i et kortere 
tidsperspektiv å være det alternativet som best 
ivaretar trafikkavviklingen i Tønsbergområdet.  

Systemalternativ III vurderes å være nest best. 
Systemalternativ IV er det dårligste alternativet i 
forhold til ikke prissatte konsekvense.  

På lengre sikt vurderes systemalternativ I å være det 
mest robuste og fleksible transportsystemet. I tillegg 
kan systemalternativet etableres uten store inngrep i 
eksisterende vegnett.  

9.8 Avveiing mellom ikke 
prissatte og prissatte 
konsekvenser 

Som tabellen under viser er den miljømessig 
gunstigste løsningen også den dyreste. De 
løsningene som er billigst har størst negative 
konsekvenser for miljøet, og de fungerer dårligst 
trafikkmessig.  
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 I II III IV 

Prissatte konsekvenser: 

 3 3 2 1 

Ikke prissatte konsekvenser: 

Bomiljø 3 1 2 1 

Trafikk 1 2 3 3 

Bymiljø 2 1 2 3 

Kulturminner 2 2 3 1 

Naturmiljø 3 2 1 3 

Naturressurser 2 1 1 1 

 

De løsningene som er gunstigst innenfor hvert 
systemalternativ har følgende anleggskostander og 
netto nytte/kostnadstall: 

Systemalternativ I II III IV 

Helhetlig 
alternativ 

1B-3 

5B-2 

6C-7 

2A-1 

5C-2 

6C-7 

3C-4 

5C-4 

6C-7 

4A-1 

5C-4 

6C-2 

Anleggskostnader 2087 2785 2499 1883 

Nett nytte/kostnad - 0,54 - 0,58 - 0,19 - 0,08 

 

Systemalternativ I 

I systemalternativ I skiller de tre alternativene basert 
på nordre bru seg kostnadsmessig ut fra de andre 
alternativene. Det er noe vanskeligere å se de 
kostnadsmessige forskjellene i alternativene i 
systemalternativ I fordi Teie-løsningene varierer. 
5A-2 med tunnel i Smidsrødveien koster 331 
millioner kroner. 5B-2 med tunnel i Teglverksveien 
koster 377 millioner kroner, og 5C-2 med søndre 
tverrforbindelse og 2-felts Kirkevei (kobling til 
tunnel fra Kolberg) koster 117 millioner.  

Alternativet som anbefales (1B-3/5B-2/6C-7) gir 
samlet sett mindre konsekvenser for landskap, 
kulturminner og kulturmiljø, og for natur-ressurser 
enn de to andre alternativene.  

 1B-1 

5C-2 

6C-7 

1B-3 

5A-2 

6C-7 

1B-3 

5B-2 

6C-7 

Anleggskostnader: 1963 2041 2087 

Netto nytte/kostnad: - 0,57 - 0,52 - 0,54 

Trafikale virkninger ++++ ++++ ++++ 

Sykehuset ++ ++ ++ 

Risiko og sårbarhet 0 0 0 

Landskap --(-) --(-) -- 

Utbyggingsmønster + + + 

Byutvikling ++ ++(+) ++(+) 

Arealspredning -- -- -- 

Næringsliv + + + 

Kulturminner --- --(-) -- 

Helse og trivsel + + + 

Friluftsliv -- -- -- 

Barn og unge --- --- --- 

Naturmiljø --- --- --- 

Naturressurser  --(-) -- -- 

 

Alternativ 1A-1 koster til sammenligning 2424 
millioner i anleggskostnader og har en netto 
nytte/kostnad på – 0,68. Dette alternativet er bedre 
for kulturminner, friluftsliv, naturmiljø og 
naturressurser enn 1B-3 med tunnel i 
Teglverksveien. 1A-1 er dårligere enn 1B-3/5B-2 for 
byutvikling. Alternativene med senketunnel er noe 
billigere og koster 2224 (1E-1) og 2333 (1E-3) 
millioner kroner. Netto nytte/kostnadstallene for 
disse alternativene er – 0,61 og – 0,62. Disse 
alternativene er litt bedre enn 1B-3/5B-2 for 
naturmiljø, men dårligere for landskap, kulturminner 
(bare 1E-1) og naturressurser.  

Konklusjon 

I systemalternativ I vurderes alternativ 1B-3/5B-
2/6C-7 med tunnel fra Teie veidele, nordre bru fra 
Ramberg til Smørberg og 4-felts veg i dagløsning til 
Travbanen, Teieløsning med tunnel i Teglverksveien 
og Presterødløsning med 6 felt i Presterødbakken 
som det samlet sett beste alternativet.  

Systemalternativ II 

Innenfor systemalternativ II, som er det beste for de 
ikke prissatte konsekvensene, er det billigste 
alternativet også det miljømessig beste. Forskjellen 
på de to alternativene er 120 millioner.  

Konklusjon 

I systemalternativ II vurderes alternativ 2A-1/5C-
2/6C-7 med tunnel fra Kolberg, senketunnel fra 
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Kaldnes til Korten og 4-felts daglønsing til Kjelle, 
Teieløsning med tverrforbindelse syd for Teie og 
Kirkeveien i 2 felt som i dag og Presterødløsning 
med 6 felt i Presterødbakken som det samlet sett 
beste alternativet. 

Systemalternativ III 

Innenfor systemalternativ III, som er rangert som 
nest best for de ikke prissatte konsekvensene, er 
forskjellen på det miljømessig beste (3C-4, 
sentralåre øst-øst med bru over kanalen) og det 
billigste alternativet (3A-5, sentralåre vest med bru 
over kanalen) 422 millioner i anleggskostnader. 
Forskjellen mellom 3A-1 med tunnel under Kanalen 
og vestre sentralåre og 3A-5 med bru over Kanalen 
og vestre sentralåre er 515 millioner kroner.  

 3A-1 

5C-4 

6C-7 

3A-5 

5C-4 

6C-7 

3B-5 

5C-4 

6C-7 

3C-4 

5C-4 

6C-7 

Anleggskostnad: 2603 2088 2482 2510 

Netto nytte/kostnad - 0,55 0,00 - 0,18 - 0,19 

Trafikale virkninger ++ ++ ++ ++ 

Sykehuset +++ +++ +++ +++ 

Risiko og sårbarhet 0 - - - 

Landskap --(-) -- -- -- 

Utbyggingsmønster + + + + 

Byutvikling + + + + 

Arealspredning 0 0 0 0 

Næringsliv ++ ++ ++ ++ 

Kulturminner ---- ---- --(-) -- 

Helse og trivsel + + + + 

Friluftsliv + 0 0 0 

Barn og unge -- -- -- -- 

Naturmiljø - - - - 

Naturressurser  - - - - 

 

Forskjellen på alternativene er først og fremst de 
negative konsekvensene for kulturminnene i 
Tønsberg sentrum. Dersom det ikke oppstår noen 
negative konsekvenser for kulturlagene i 
middelalderbyen (Tønsberg sentrum) er de fire 
alternativene likeverdige i forhold til ikke prissatte 
konsekvenser.  

Alternativ 3B-5 med sentralåre øst med bru over 
kanalen er også miljømessig nokså likt de tre andre 
alternativene.  

3A-1 med tunnel under Kanalen skiller seg fra de 
andre alternativene ved at de negative 
konsekvensene for risiko og sårbarhet bli mindre 
(ingen endring i forhold til nullalternativet), mens 
konsekvensene for ladnskapet blir litt dårligere. 
Dette alternativet er også bedre for friluftsliv. 
Forskjellen i kostnader er imidlertid vesentlig (515 
millioner kroner dyrere enn samme alternativ med 
bru over Kanalen).  

Konklusjon 

Dersom tilfredsstillende tetting av tunnelen kan 
sikres slik at grunnvannet i middelalderbyen ikke 
påvirkes anbefales alternativ 3A-5 med bru over 
kanalen. Dersom det ikke er mulig å sikre 
grunnvannet i middelalderbyen vurderes alternativ 
3C-4 som det beste totalt sett.  

Systemalternativ IV 

Innenfor systemalternativ IV varierer kostnadene 
med 460 millioner kroner. Det beste alternativet for 
ikke prissatte konsekvenser gir større positive 
konsekvenser for trafikken og mindre negative 
konsekvenser for risiko og sårbarhet. Alternativet er 
litt dårligere for kulturminner og kulturmiljø enn 
alternativet med bru over kanalen (4A-2).  

 4A-1 

5C-4 

6C-2 

4A-2 

5C-4 

6C-2 

4A-3 

5C-4 

6C-2 

Anleggskostnad: 1897 1437 1595 

Netto nytte/kostnad - 0,08 0,12 0,13 

Trafikale virkninger ++ + + 

Sykehuset +++ +++ +++ 

Risiko og sårbarhet 0 - - 

Landskap ---(-) ---(-) ---(-) 

Utbyggingsmønster + + + 

Byutvikling - - - 

Arealspredning --- --- --- 

Næringsliv 0 0 0 

Kulturminner -- -(-) -(-) 

Helse og trivsel + + + 

Friluftsliv + + + 

Barn og unge - - - 

Naturmiljø --- --- --- 

Naturressurser  - - - 
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Konklusjon 

Samlet sett vurderes kostnadene ved å gå i tunnel 
under Kanalen som for store i forhold til de positive 
konsekvensene som kan oppnås. Alternativ 2A-2 
med bru over Kanalen og Mammutkryss i ett plan 
anbefales derfor i systemalternativ IV.  

9.9 Tiltakshavers konklusjon og 
anbefaling 

Med bakgrunn i løsningene og virkningene som er 
presentert i denne konsekvensutredningen, anbefaler 
Statens vegvesen Region sør følgende løsninger og 
føringer til den videre beslutningsprosessen fram 
mot et endelig valg av løsning: 

Uaktuelle alternativer 

Av de mange alternativene som er undersøkt er det 
tre løsninger Vegvesenet anser som uaktuelle i den 
videre beslutningsprosessen ut fra tekniske forhold 
og sikkerhet.  

Det ene er fjelltunnel fra Kirkeveien til Jarlsberg 
travbane i systemalternativ I. På grunn av dybde-
forholdene i fjorden og knusningssoner i fjellet vil 
stigningen for tunnelen bli uakseptabel (ca. 80 ‰).  

De andre løsningene som Vegvesenet anser som 
uaktuelle er i forbindelse med sentralårene 
(systemalternativ III). Alternativet med tilkobling av 
nordre tangent (tunnel) til sentralåre øst anses som 
sikkerhetsmessig meget uheldig. Dette skyldes at to 
store trafikkstrømmer møtes i et kryss under 
bakkenivå og at redningsaksjoner i forbindelse med 
uhell blir svært vanskelige. Alternativet med en 
tilkobling av søndre tangent i tunnel i Slagenveien til 
sentralåre vest, frarådes av samme grunn.  

Vegvesenet vil vurdere å varsle innsigelse mot disse 
løsningene. 

Kollektiv- og sentrumstiltak  

Formålet med kollektiv- og sentrumstiltakene er å 
ivareta og videreutvikle sentrums kvaliteter som 
møtested for handel, service, opplevelser og 
underholdning. Behandlingen av de myke trafikant-
enes interesser vil være avgjørende for opprett-
holdelsen av et variert og attraktivt sentrum. 
Sentrumstiltak, som ivaretar fotgjengere og 
syklisters framkommelighet og sikkerhet, er 
inkludert i alle systemalternativene. Det samme er 
nødvendige kollektivtiltak.  

De foreslåtte kollektiv- og sentrumstiltakene anbe-
fales lagt til grunn for den videre utviklingen av 
Tønsbergpakken fase 2. Dette innebærer også en 
videreføring av sykkelsatsingen i Tønsbergområdet. 
Den fysiske løsningen med kollektivfelt, kollektiv-
gater, kollektivprioritering i kryss, holdeplasser og 
sentrumsterminal, etableres trinnvis og parallelt med 
hovedvegutbyggingen. Fysisk utbygging kan tidligst 
påbegynnes i 2007/2008 etter at Ringveg nord står 
ferdig og deler av gatenettet avlastes for gjennom-
gangstrafikk. 

Det anbefales at en kollektivandel på 8% legges til 
grunn for satsingen i forhold til økning av 
bussfrekvenser, pris, parkeringsrestriksjoner i 
sentrumsområdet og andre tiltak knyttet til kollektiv-
satsingen. Høyere kollektivandel enn 8% kan også 
oppnås dersom man er villig til å ta i bruk sterkere 
virkemidler innen parkeringspolitikken og tiltak som 
fremmer redusert bilbruk i sentrum. Andre 
sentrumstiltak, herunder 30 km/t-soner, etableres 
samtidig med den fysiske utbyggingen av 
kollektivtiltakene. 

Statens vegvesen understreker at flere aktører må på 
banen samtidig og ta et felles ansvar for å lykkes 
med en kollektivsatsing. De fysiske løsningene som 
kommer på plass gjennom Tønsbergpakken gir 
grunnlaget for satsingen. I tillegg er Tønsberg 
kommune med hensyn til parkering og Vestfold 
fylkeskommune med hensyn til driftsmidler, viktige 
aktører i kollektivsatsingen. Det blir avgjørende å 
etablere et forpliktende samarbeid over tid for å 
utvikle kollektivsatsingen trinnvis og målrettet. 

Statens vegvesen vil påpeke overfor kommunene at 
en vellykket kollektivsatsing er avhengig av styring 
også i forhold til arealbruk, byutvikling og parkering 
i sentrumsområdet og randsonen rundt sentrum. 
Kommunene anbefales derfor å utarbeide en 
kommunedelplan for Tønsberg sentrum og for Teie 
med sikte på å etablere en helhetlig og langsiktig 
strategi for byutviklingen. Kommunedelplanene bør 
legge til rette for høy arealutnyttelse langs kollektiv-
traséen i sentrumsområdet. Arealutvikling koblet 
opp mot kollektivsatsing og parkeringstilbud, samt 
videre tilrettelegging for sykkel bør være sentrale 
temaer i en slik kommunedelplan.  

Hovedvegene i systemalternativene 

Statens vegvesen anbefaler at minst ett løsnings-
prinsipp innenfor hvert systemalternativ videreføres 
i beslutningsprosessen som grunnlag for utbygging 
av hovedvegsystemet. På Teie og Presterød 
anbefales to løsninger viderført for hvert område. 
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I systemalternativ I anbefales løsningen med 
nordre bru over Byfjorden videreført. Dette 
alternativet har flere positive konsekvenser og færre 
negative for de ikke prissatte konsekvensene enn de 
andre løsningene innenfor systemalternativ I. 
Dessuten er det rimeligere å krysse Byfjorden med 
bru enn med tunnel. Kostnaden er om lag 1,3 mrd. 
kr. for strekningen Teie veidele - Jarlsberg travbane 
og om lag 1,4 mrd. kr. om man tar utgangspunkt i 
Kolberg. Anleggskostnaden for det helhetlige 
systemet inkludert kollektiv- og sentrumstiltak, samt 
Teie- og Presterød-løsning er om lag 2,0 - 2,1 mrd. 
kr. 

I systemalternativ II anbefales løsningen med 
tunnel fra Kolberg eventuelt Teie veidele  videreført. 
Store deler av strekningen går i tunnel (fjelltunnel 
under Teieskogen og senketunnel i Byfjorden). 
Løsningen har derfor mange fordeler med hensyn til 
bomiljø og bymiljø, men den blir svært kostbar. 
Kostnaden er om lag 2,1 mrd. kr. for strekningen 
Teie veidele – Kjelle og om lag 2,2 mrd. kr. om man 
tar utgangspunkt i Kolberg. Anleggskostnaden for 
det helhetlige systemet inkludert kollektiv- og 
sentrumstiltak, samt Teie- og Presterød-løsning er 
om lag 2,8 – 2,9 mrd. kr. Systemalternativ II er 
svært ugunstig når det gjelder framtidige drifts- og 
vedlikeholdskostnader for vegsystemet. 

I systemalternativ III anbefales det at en løsning 
for sentralåre vest og en for sentralåre øst-øst  
videreføres. Begge løsningene anbefales basert på 
bru over kanalen og uten tangenter. Disse løsningene 
er de beste for naturmiljø fordi de ikke berører 
verdifulle naturområder.  Løsningene er gunstig for 
utbyggingsmønster og næringsliv, men vestre 
sentralåre er den dårligste i forhold til kulturminner. 
Dette gjelder spesielt med fjelltunnelen under 
Haugar og Slottsfjellet på grunn av faren for 
drenering av kulturlagene. Kostnaden er om lag 1,3 
mrd. kr. for ”vest” og 1,7 mrd. kr, for ”øst-øst” for 
strekningen Teie veidele – Kjelle. Anleggskostnaden 
for det helhetlige systemet inkludert kollektiv- og 
sentrumstiltak, samt Teie- og Presterød-løsning er da 
henholdsvis 2,1 og 2,4  mrd. kr. 

I systemalternativ IV anbefales løsningen med bru 
over kanalen og Mammutkrysset i plan videreført. 
Vegvesenet mener at ekstrakostnadene på om lag 0,5 
mrd. kr. ved en tunnel under kanalen ikke står i 
forhold til de miljøgevinstene som kan oppnås. 
Denne løsningen er ugunstig med hensyn til 
naturmiljø og landskap. Nærføringen til Presterød-
kilen naturreservat er uheldig. Alternativet er 
imidlertid det rimeligste, og det klart gunstigste når 
det gjelder framtidige kostnader til drift og 

vedlikehold av vegsystemet. Kostnaden er om lag 
0,5 mrd. kr. for strekningen Teie veidele - Kjelle via 
Kilen. Anleggskostnaden for det helhetlige systemet 
inkludert sentrums- og kollektivtiltak, samt Teie- og 
Presterød-løsning er da om lag 1,4 mrd. kr. 

Teie og Presterød  

På Teie anbefales løsningen med tunnel/dagløsning i 
Teglverksveien og tverrforbindelsen syd for Teie i 
Bekkeveien eller fra Håndverkssenteret, videreført. 
Løsningene er gode for Teie som lokalsenter. Med 
tunnel i Teglverksveien er de kostnadsmessig like, 
om lag 400 mill. kr. for området fra Teie veidele og 
sydover. Uten tunnel i Teglverksveien synker 
kostnaden til ca. 100 mill. kr. 

På Presterød anbefales løsningen med utvidelse av 
Presterødbakken og alternativet med søndre tunnel 
videreført. Utvidelse av Presterødbakken har lavest 
kostnad, om lag 300 mill. kroner. Søndre tunnel er 
best for miljøet, men den er om lag 180 mill. kr. 
dyrere. 

Mål og strategi for Tønsbergpakken  

Det er systemalternativ I og delvis II som på best 
måte fører gjennomgangstrafikken utenom sentrum, 
og som derfor legger best til rette for en god 
byutvikling og satsing på kollektivtransport for den 
sentrumsrettede trafikken. Spesielt systemalternativ I 
skiller gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet 
trafikk i to uavhengige korridorer, og gjør at dette 
systemet er robust og framtidsrettet med tanke på 
trafikkutviklingen. Systemalternativ I og II møter 
derfor best strategien for Tønsbergpakken om å føre 
gjennomgangstrafikken utenom sentrum, og i størst 
mulig grad føre den sentrumsrettede trafikken over 
på kollektivtrafikk, gange og sykkel.  

Systemalternativ III og IV bygger ikke tilsvarende 
godt opp om denne strategien i og med at 
gjennomgangstrafikken og sentrumsrettet biltrafikk 
og kollektivtrafikk føres i samme korridor helt inn til 
sentrum. Prioritering av kollektivtrafikken vil i slike 
løsninger også influere på framkommeligheten for 
gjennomgangstrafikken. 

Prinsippene som strategien bygger på og hensynet til 
robuste løsninger i et langsiktig perspektiv bør telle 
tungt i den videre beslutningsprosessen, hvor 
kommunene står sentralt. 

Beslutningsprosessen  

Det er kommunene som planmyndighet som 
godkjenner valg av løsning og utbyggingen av 
Tønsbergpakken fase 2 gjennom vedtak på 
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kommunedelplaner og reguleringsplaner. Utred-
ningsplikten må være oppfylt før planvedtak kan 
fattes. Det er Vestfold fylkeskommune (ansvarlig 
myndighet for konsekvensutredningen) som avklarer 
om utredningsplikten er oppfylt. Denne avklaringen 
ventes å foreligge våren 2005. 

Når utredningsplikten er oppfylt vil Vegvesenet som 
tiltakshaver, komme med en endelig anbefaling 
overfor kommunene om hvilket systemalternativ 
som bør legges til grunn for den videre 
planleggingen. Vi anbefaler kommunene å etablere 
et samarbeidsopplegg for beslutningsprosessen slik 
at man hele tiden er kjent med hverandres 
vurderinger og prioriteringer. Det vil være 

nødvendig at kommunene står bak en felles løsning 
for fase 2. Samferdselsdepartementet har forutsatt å 
legge fase 2 av Tønsbergpakken fram for Stortinget 
når konsekvensutredningen og prioriteringene 
foreligger, og det er utarbeidet planer med sikre 
kostnadsoverslag. 

Som kjent er tilgjengelig ramme for fase 2 på 1,3 
mrd.kr., slik det er forutsatt ved behandlingen i 
Stortinget i januar 2003. Dette er for lavt for flere av 
de helhetlige løsningene. I prioriteringsdiskusjonen 
som nødvendigvis må komme, vil Vegvesent derfor 
signalisere klart at ny Nøtterøyforbindelse og 
kollektiv- og sentrumstiltak må prioriters høyere enn 
løsninger for Teie og Presterød. 
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Kollektivløsning og hovedvegvarianter som det anbefales å gå videre med i den videre planprosessen 
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vedtatt 30/8-1999. Kommuneplanens 
handlingsprogram og økonomiplan 2003-2006, 
vedtatt 23/9-2002. 

 

Temautredninger (Hoved- og deltemaer) 

HOVEDTEMARAPPORT:  

Trafikale konsekvenser. Rambøll Norge A/S, 
august 2004.  

Deltemarapporter: 

 Trafikale virkninger. Rambøll Norge A/S,    
(Statens vegvesen Region Sør, SINTEF, Via 
Nova Plan og Trafikk A/S), august 2004.  

 Sykehuset i Vestfold. Rambøll Norge A/S, 
august 2004.  

 Parkering. Rambøll Norge A/S, august 2004.  

 Funksjonshemmede. Rambøll Norge A/S, 
august 2004.  

 Risiko og sårbarhet. Rambøll Norge A/S, 
august 2004.  

 

HOVEDTEMARAPPORT: 

 Bymiljø. Asplan Viak A/S, september 2004. 

Deltemarapporter: 

 Landskap. Statens vegvesen Region Sør, mai 
2004.  

Utbyggingsmønster og befolkningsutvik-ling. 
Asplan Viak A/S, september 2004. 

 Byutvikling. Statens vegvesen Region Sør, 
september 2004. 

 Arealspredning og senterstruktur. Asplan Viak 
A/S, september 2004. 

 Næringsliv og sysselsetting. Asplan Viak A/S, 
September 2004. 

 

 

HOVEDTEMARAPPORT: 

 Kulturminner og kulturmiljø. NIKU, Norsk 
institutt for kulturminneforskning, mai 2004. 

Registeringsrapporter: 

 Forhistoriske miljøer. NIKU, mai 2004. 

 Middelalderbyen Tønsberg med omland. NIKU, 
mai 2004. 

 Marine/maritime miljøer. NIKU, mai 2004.  

 Nyere tids miljøer. NIKU, mai 2004.  

 

HOVEDTEMARAPPORT: 

 Bomiljø. Rambøll Norge A/S, september 2004. 

Deltemarapporter: 

 Luft. Rambøll Norge A/S, september 2004. 

 Støy. Rambøll Norge A/S, September 2004. 

 Helse og trivsel. Rambøll Norge A/S, september 
2004. 

 Friluftsliv og rekreasjon. Rambøll Norge A/S, 
september 2004. 

 Barn og unge. Sosiolog Eva Almhjell, mai 
2004.  

 

HOVEDTEMARAPPORT: 

 Naturmiljø. NVK Multiconsult A/S, august 
2004.  

Deltemarapporter: 

 Planter og vegetasjon. Miljøfaglig utredning 
A/S, august 2004.  

 Dyreliv. NVK Multiconsult A/S, august 2004.  

 Fugl. NVK Multiconsult A/S, august 2004.  

 Fisk. Rådgivende biologer A/S, august 2004. 

 Forurensning til vann og jord. NVK 
Multiconsult A/S, august 2004.  

 

HOVEDTEMARAPPORT/Deltemarapport: 

 Landbruk. NVK Multiconsult A/S, august 
2004.  
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HOVEDTEMARAPPORT: 

 Prissatte konsekvenser. Via Nova Plan og 
Trafikk A/S, september 2004.  

 

HOVEDTEMARAPPORT: 

 Vestfjordforbindelsen. Multiconsult A/S, 
august 2004.  

 

Viktige underlagsrapporter 

1. Kollektivalternativene i Tønsbergpakken – 
Bidrag til konsekvensutredningen. 
Transportøkonomisk institutt, rapport 698/2004. 
Februar 2004. ISBN 82-480-0403-1. 

2. Sammendrag kollektivsatsing, sluttrapport. 
Statens vegvesen Region Sør/Rambøll Norge 
AS, september 2004.  

3. Trafikkundersøkelser. SINTEF bygg og 
miljø/veg og samferdsel, august 2003. 

4. Silingsnotater. SCC, Scandiaconsult A/S. 

- Trafikkløsning Teie. Beskrivelse og siling av 
alternativer, 22. september 2003. 

- Trafikkløsning Presterød. Beskrivelse av 
hovedalternativene, 6. oktober 2003. 

- Alternative kryssinger av Byfjorden fra 
Ramberg/Kaldnes til Smørberg/Hogsnes og 
fra Kaldnes til Korten/Kjelle, 18. desember 
2003. 

- Systemalternativ 3 og 4. Sentralåre og 
tangenter / Ringvei syd, 3. september 2003. 

5. Tegningshefter. Rambøll Norge A/S. 

 -Nr. 1: Systemalt. I, rev. 10. aug. 2004. 

 -Nr. 2: Systemalt. II, rev. 10. aug. 2004. 

 -Nr. 3: Systemalt. III, rev. 10. aug. 2004. 

 -Nr. 4: Systemalt. IV, rev. 10. aug. 2004. 

 -Nr. 5: Delløsning Teie, rev. 10. aug. 2004. 

 -Nr. 6: Delløsning Presterød, rev. 10. aug. 

             2004.   

 -Nr. 7: Kollektiv og gang- og sykkelveg- 

             systemet, september 2004.  

 

 

5. Skisseprosjekter med illustrasjoner, tegninger 
og kostnadsoverslag for brukonstruksjoner, 
betongtunneler og undersjøiske fjordkryssinger. 
Aas-Jakobsen A/S, mars 2004. 

 - Systemalternativ I. 

 - Systemalternativ I og II. 

 - Systemalternativ III. 

 - Delløsning Teie. 

 - Delløsning Presterød. 

6. Befolkning og pendling 2015. Asplan Viak A/S, 
juli 2003. 

7. Geohydrologi. NIKU Norsk instuitutt for 
kulturminneforskning, mai 2004.  

8. Strømningsforhold. NVK Multiconsult A/S, mai 
2004.  

9. Miljøtekniske undersøkelser. Norconsult A/S, 
september 2004.  

10. Barrierer. AsplanViak A/S, september 2004.  

11. Space Syntax analyse av Tønsbergpakka, 
Akkelies van Nes, februar 2003. 

12. Støy og fugleliv. NINA Norsk institutt for 
naturforskning, juni 2004.  

13. Vestfjordforbindelsen. Kulturminner. Gansum 
Fortidsproduksjon/Kulturminne-
kompaniet/Multiconsult A/S, mai 2004.  

14. Vestfjordforbindelsen. Regionale virkninger. 
Asplan Viak A/S, mai 2004.  

15. Vestfjordforbindelsen. Trafikkberegninger. Via 
Nova Plan og Trafikk A/S, mai 2004.  

 

Illustrasjoner og fotomontasjer 

 Kenneth W. Wood ASLA. 

 Sissel Innhaug Dahl, Statens vegvesen region 
Sør. 

 Landskapsarkitektene Berg & Dyring MNLA 
AS. 

 B. Heyerdahl sivilarkitekter AS. 

 Spor Arkitekter AS. 

 Sjur Moe A/S. 
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Sentrale lover, forskrifter, rundskriv, veiledere 
og håndbøker 

1. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, 
med endringer, sist ved lov av 7. mai 2004 nr. 
24. 

2. Lov av 4. august 1995 om endring i lov av 14. 
juni 1985 nr. 77, om endring i kap. VII-a om 
konsekvensutredninger. 

3. Forskrift om konsekvensutredninger av 
21.05.99. Særtrykk fra Miljøverndepartementet 
(T-1281), Oslo 1997. 

4. Konsekvensutredninger etter Plan- og 
bygningsloven. Rundskriv T-2/2000. 
Miljøverndepartementet, Oslo 2000. 

5. Konsekvensanalyser del I: Prinsipper og 
metodegrunnlag, og del II: Metodikk for 
vurdering av ikke prissatte konsekvenser. 
Håndbok 140, Statens vegvesen Vegdirektoratet, 
Oslo 1995. (Håndboken er under revisjon. 
Utkast til kapittel om anbefaling er benyttet). 
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11 Utredningsprogrammet og metoder

11.1 Utredningsprogrammet 
Fastsatt av Vestfold fylkeskommune v/Nærings-, 
samferdsel- og arealplanutvalget 23. april 2003 

11.1.1 Krav til utredningene og tidsperspektiv 

Konsekvensutredningen og temautredningene skal 
tilfredsstille kravene i Forskrift T-1281 (§13 og 
vedlegg IV) til Plan- og bygningsloven om 
konsekvensutredninger. Utredningen skal ta 
utgangspunkt i Statens vegvesens Håndbok-140. Det 
skal tas hensyn til tiltakets konsekvenser for ikke-
prissatte miljøgoder ved en sammenligning av de 
ulike transportsystemene. 

11.1.2 Forholdet til annen planlegging 

I utredningene skal det tas hensyn til pågående 
planarbeid på lokalt og regionalt nivå. Det skal 
redegjøres for forholdet til kommunale og 
fylkeskommunale planer. Nødvendige tillatelser og 
tiltak for gjennomføring skal fremgå av utredningen, 
herunder hvilke planer utredningen skal ligge til 
grunn for. Virkningene av ulike utbyggings-
rekkefølger belyses i konsekvensutredningen. 

11.1.3 De ulike trafikantgrupper 

I utviklingen av alternativene skal det ses på tiltak 
for alle trafikantgrupper; gående, syklende, privat-
biler, næringstransporter og busser. Grensesnittet 
mot jernbanen er begrenset til tilrettelegging for 
effektiv betjening av stasjonen. Jernbanen ligger i 
dette utredningsarbeidet fast hva gjelder trafikk i 
dagens sporsløyfe. 

11.1.4 Nullalternativ 

Det skal gis en beskrivelse av forventet utvikling i 
området dersom tiltaket ikke gjennomføres. 

Som nullalternativ skal det brukes en situasjon i 
2015 basert på gjennomføring av gjeldende 
kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner i 
Tønsberg og Nøtterøy kommuner, herunder Ringvei 
nord Kjelle Kilen. Som nullalternativ legges også 
dagens regler for parkering til grunn og en 
rutefrekvens basert på vedtatte planer for Vestfold 
kollektivtrafikk og jernbanen. Trafikken i området 
skal fremskrives med 1,5% pr. år i tråd med 
beregningene i den strategiske transportutredningen 
høsten 2002. 

11.1.5 Influensområde 

Influensområdet er det arealet som påvirkes direkte 
eller indirekte av alternativene. Influensområdet skal 
defineres i samråd med aktuelle fagmyndigheter og 
kartfestes for hvert av temaene i utrednings-
programmet. Arealer som er fysisk berørt skal alltid 
være med i influensområdet. 

Faktorer som har betydning for influensområdets 
utstrekning skal beskrives. Aktuelle kriterier for 
definering av influensområdet er bl.a. natur-inngrep, 
støy og annen forurensning, landskaps-rom, 
kulturmiljø og endringer i trafikksituasjonen. 
Beskrivelsen av konsekvensene skal omfatte hele 
influensområdet. 

11.1.6 Registreringer, verdivurderinger og 
konsekvensvurderinger 

Det skal i samråd med kommunene, fylkesmannen i 
Vestfold, Riksantikvaren distriktskontor Syd, Norsk 
Sjøfartsmuseum og kulturminnemyndighetene i 
Vestfold fylkes-kommune vurderes om eksisterende 
registreringsmateriale er tilstrekkelig for gjennom-
føring av konsekvensutredningen. Dersom det ikke 
foreligger tilstrekkelige registreringer skal disse 
suppleres. 

Registreringene skal bygge på eksisterende metoder 
innenfor fagområdene. Registreringene skal vises på 
kart. Dokumentasjon av registreringene skal være i 
tråd med standardiseringen i Arealis og skal dekke 
influensområdet for tiltaket. 

Registreringene skal verdisettes. Verdisettingen skal 
følge metodikken i Statens vegvesens håndbok 140. 
Verdivurderingene skal gjøres i forhold til null-
alternativet. Verdiene innenfor fagområdet skal 
beskrives og settes inn i en lokal, regional og 
eventuell nasjonal og internasjonal sammenheng. 
Kriteriene for verdisettingen skal beskrives. 

Vurderingen av konsekvenser skal følge Håndbok-
140 ”Konsekvensanalyser”. Kriteriene for vurdering 
av alternativenes konsekvenser skal synliggjøres. 
Vurderingen av tiltakets konsekvenser skal omfatte 
hele influensområdet. Konsekvensvurderingene skal 
gjøres i forhold til nullalternativet. 

Konsekvensvurderingene skal omfatte konsekvenser 
både i anleggsfasen og driftsfasen av tiltaket. Både 
virkninger (hvordan verdiene påvirkes) og 
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konsekvenser (hvor alvorlige virkningene er) skal 
beskrives. 

11.1.7 Forslag til avbøtende tiltak 

Det skal foreslås avbøtende tiltak dersom det kan 
avhjelpe de negative eller forsterke de positive 
virkningene av tiltaket. Hvilke negative virkninger 
som vil gjenstå etter at eventuelle avbøtende tiltak er 
iverksatt skal beskrives. 

Dersom det foreslås avbøtende tiltak, skal 
konsekvensvurderingene gjøres både med og uten 
avbøtende tiltak. Alternativene skal rangeres. For-
ventet utvikling i området etter at tiltaket eventuelt 
er iverksatt skal beskrives i utredningene. 

11.1.8 Oppfølgende undersøkelser 

Behovet for oppfølgende undersøkelser skal 
vurderes. Eventuelle oppfølgende undersøkelser skal 
ses i sammenheng med detaljeringen av alterna-
tivene, bygging og drift av tiltaket. Behovet for 
oppfølgende undersøkelser skal vurderes både for 
anleggsfasen og driftsfasen av tiltaket. 

11.1.9 Miljøoppfølgingsprogram 

Behovet for miljøoppfølgingsprogram skal vurderes 
basert på tilgjengelig informasjon i utredningsfasen. 
Eventuelle forslag til miljøoppfølgingsprogram skal 
ses i sammen-heng med bygging og drift av tiltaket. 
Behovet for miljøoppfølgingsprogram skal vurderes 
for anleggsfasen og driftsfasen av tiltaket. 

11.1.10 Metode 

Det anses viktig at det legges vekt på å sikre 
metodisk mangfold, både kvantitative og kvalitative 
metoder, der det er mulig og hensiktsmessig. Det bør 
legges opp til et samarbeid med aktuelle fagmiljøer 
og fagmyndigheter samt planmyndighetene. De 
ulike metodenes forutsetninger og evt. Begrens-
ninger skal beskrives kort. Nøyaktighet og 
usikkerhet i registreringer, verdivurderinger og 
konsekvensvurderinger skal beskrives. 

11.1.11 Endringer i forhold til fastsatt 
utredningsprogram 

Dersom tiltakshaver ønsker endringer i forhold til 
fastsatt utredningsprogram skal dette håndteres i 
henhold til rundskriv T-2/2000 kap. 2.3.2. 

 

11.2 Temautredninger 

11.2.1 Trafikale konsekvenser 

Formålet med utredningen er å kartlegge hvilke 
virkninger tiltaket vil kunne få for fram-
kommelighet og trafikksikkerhet i Tønsberg-
området. 

Trafikale virkninger 

Eksisterende trafikkmønstre i Tønsberg-området 
skal registreres. Andelen næringstrafikk i gjennom-
gangstrafikken og den sentrumsrettede trafikken skal 
kartlegges. 

Trafikkavviklingen på vegnettet skal vurderes i 
forhold til antall kjøretøyer, forsinkelser i kryss, 
køtid og reisetid. Effekten av en aktiv 
signalprioritering av busser i sentrum i forhold til 
fremkommelighet og avvikling av trafikken skal 
vurderes. Virkninger for næringsrafikk, varelevering 
og privatbilister i bygge og driftsfasen skal 
synliggjøres. 

Behovet for kapasitet på hovedvegnettet skal 
vurderes i forhold til potensialet for overføring av 
reiser fra bil til kollektivtrafikk eller sykkel. 

Tilgjengelighet til bysenteret, Teie Torv og viktige 
lokalsentral i form av reisetid for de ulike 
trafikantgruppene skal vurderes. Samvirkningen 
mellom bil- og kollektivtrafikk skal vurderes. For de 
ulike kollektivalternativene skal overføring mellom 
privatbil og kollektivtrafikk vurderes. 

Kollektivtiltakene presenteres og prissettes med tre 
ulike ambisjonsnivåer eller scenarier for 
kollektivandeler (jfr. strategien) Det tas 
utgangspunkt i 8%, 12% og 16% som skjønns-
messige alternative ambisjonsnivåer. Det beregnes 
hvilke driftstiltak (m/kostnader) samt restriktive 
tiltak på biltrafikken som må til for å nå de ulike 
ambisjonsnivåene. Kollektivsatsingen vurderes opp 
mot utbygging av hovedvegnettet, for å synliggjøre 
hvilke hovedveialternativer som bidrar til å at den 
sentrumsrettede trafikken i størst mulig grad føres 
over til kollektiv eller sykkel. 

Tilgjengelighet til jernbanen og mellom 
jernbanestasjonen og busstasjonen skal vurderes. 
Begrensninger i bygge- og driftsfase for båt-trafikk i 
og gjennom kanalen skal vurderes. 

Virkningene av ulike utbyggingsrekkefølger for 
elementene i transportsystemet skal synliggjøres i 
konsekvensutredningen. 
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Konsekvenser for Sykehuset i Vestfold - 
Tønsberg 

Dagens tilgjengelighet til Sykehuset i Vestfold – 
Tønsberg og legevaktsentralen, for ansatte, pasienter 
og besøkende med bil, kollektiv og for gående og 
syklende skal registreres. Tilgjengeligheten skal 
vurderes i forhold til reisetid. Antall tilgjengelige 
parkeringsplasser skal registreres. Det skal skilles 
mellom gratis og betalt parkering. Tilgjengelighet 
for utrykningskjøretøyer og transport til og fra 
sykehuset skal registreres spesielt. 

De ulike løsningenes betydning for ansatte, 
pasienter, besøkende, utrykningskjøretøyers og 
varetransportens tilgjengelighet til sykehuset skal 
vurderes. Virkningen av trafikkregulerende tiltak 
skal vurderes for utrykningskjøretøyer og vare-
levering. 

Virkningene av ulike alternativer for videre 
utvikling av sykehuset, og hvordan de ulike 
alternativene fungerer som permanent løsning for 
trafikkavvikling og parkeringssituasjon knyttet til 
sykehuset skal vurderes. 

Parkering 

Dagens tilgang på parkering i sentrumsområdet av 
Tønsberg skal registreres. Belegget på 
parkeringsplassene skal vurderes på grunnlag av 
eksisterende registreringer. Mulighetene for å 
parkere gratis i sentrumsområdet skal synliggjøres i 
registreringen. Antall og fordeling av 
parkeringsplasser for funksjonshemmede skal 
registreres. 

Det skal vurderes hvilke trafikkmessige virkninger 
ulike grader av restriksjoner på parkering i 
sentrumsområdet vil få. Det skal legges særlig vekt 
på virkninger for handelsstanden og andre bedrifter i 
sentrumsområdet. 

Virkninger for de ulike brukergruppene (f.eks. 
handlende, arbeidstakere) skal vurderes i forhold til 
ulike grader av restriksjoner på parkering i 
sentrumsområdet. 

Mulighet for innfartsparkering med kollektiv-
betjening eller sykkel inn til sentrum skal vurderes i 
forhold til total reisetid, kostnader for de reisende og 
driftskostnader. 

Virkningen av kommunens parkeringspolitikk og 
krav til parkeringsplasser i forbindelse med 
utbygging i sentrumsområdet skal vurderes opp mot 
ulike grader av restriksjoner på parkering. Mulige 
virkemidler for styring av parkerings-
tilgjengeligheten i sentrumsområdet skal beskrives. 

Virkninger av boligsoneparkering i sentrumsranden 
skal vurderes. 

Konsekvenser for funksjonshemmede 

Eksisterende tilgjengelighet til kollektivtrafikken og 
parkering i sentrumsområdet skal registreres. 

Effekten av parkeringsrestriksjoner for funksjons-
hemmede skal vurderes. 

Tilgjengelighet til kollektivsystemet og parkering i 
sentrumsområdet skal vurderes, bl.a. total reisetid 
sammenlignet med andre grupper. Det skal vurderes 
om grupper med funksjonshemmede vil ha særlig 
store vansker med å bruke kollektive transport-
former. 

Avbøtende tiltak for å øke andelen funksjons-
hemmede som kan bruke kollektivsystemet og 
vegnettet skal vurderes. 

Risiko og sårbarhet 

Ulykkessituasjonen i tiltakets influensområde skal 
registreres. Det skal legges størst vekt på de mest 
alvorlige ulykkene. Det skal legges særlig vekt på 
trafikksikkerhet ved skoler og barne-hager. Det skal 
gjøres en risikoanalyse med særlig fokus på 
transport av farlig gods. 

Robusthet i valg av løsning (økning i trafikken, 
ulykker, driftssikkerhet) og faren for ulykker og 
andre uønskede hendelser skal vurderes. Konse-
kvenser av ulykker og uforutsette hendelser skal 
vurderes. Risiko for de ulike trafikantgruppene skal 
synliggjøres. Risiko for de ulike trafikantgrupper 
skal synliggjøres. Risikoen som følge av transport av 
farlig gods og tilgjengeligheten til Sykehuset (i 
Vestfold – Tønsberg) og Nøtterøy skal vurderes 
spesielt. 

 

11.2.2 Konsekvenser for bymiljø 

Formålet med utredningen er å klarlegge hvilke 
virkninger tiltaket vil kunne få for opplevelsen, 
bruken og videreutviklingen av Tønsberg-området. 

Landskap og bymiljø 

Landskapets og bymiljøets opplevelses- og visuelle 
verdier skal beskrives. Landskapsanalysen skal 
omfatte:  

- fjorden 

- naturlandskapet 

- kulturlandskapet 
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- og selve byen Tønsberg. 

I beskrivelsen av bylandskapet skal det særlig legges 
vekt på overordnet gateløp og akser, byrom, torg og 
åpne plasser, enhetlig bebyggelsesstruktur, monu-
mentalbygg og landemerker, grønnstruktur. 

Landskapselementer som er særlig viktige for 
landskapsopplevelsen skal identifiseres og kart-
festes. Viktige geologiske forhold skal inngå i 
landskapsanalysen. Kriterier for verdivurdering skal 
fremgå av beskrivelsen. 

Landskapsanalysen skal vise sammenhengen 
mellom landskap, kulturmiljø og den kultur-
historiske utviklingen. Vurderinger av konsekvenser 
for landskapet skal bygge på eksisterende metoder 
innen faget. De landskapsmessige virkningene av 
tiltaket skal vurderes både i forhold til alternativenes 
enkelte deler og for alternativet som helhet. 

Utbyggingsmønster og befolkningsutvikling 

Vedtatte planer for utbygging (kommuneplaner og 
reguleringsplaner) og strategier for fortetting skal 
registreres. Befolkningsutviklingen skal beregnes på 
bakgrunn av vedtatte planer og justerte prognoser for 
kommunene. 

Begrensninger og muligheter for arealutvikling som 
følge av nytt transportsystem skal vurderes. Videre 
utvikling av bebyggelsesstrukturen i området skal 
vurderes i forhold til fylkesdelplan for samordnet 
arealbruk og transportsystem, arbeidet med fylkes-
delplan for kjøpesentre og sentrumsutvikling og 
regjeringens signaler om fortetting og en effektiv 
arealutnyttelse. De ulike alternativenes konsekvenser 
for arealspredning og hvorvidt dette svekker eller 
styrker senter-strukturen i Tønsberg-området og 
sentrums-avgrensningen for Tønsberg sentrum skal 
utredes. Betydning både for boligmarkedet og 
arbeidsmarkedet skal vurderes. 

Byutvikling 

Det skal gjennomføres en stedsanalyse. Steds-
analysen skal legge særlig vekt på Tønsberg sentrum 
og Teieområdet. Bebyggelse, kulturminneverdier, 
grønnstruktur og landskap skal ses i sammenheng i 
stedsanalysen. Eksisterende viktige byfunksjoner 
(f.eks. sykehus, skoler, barnehager, forretnings-
områder, offentlige kontorer, sosiale møteplasser, 
kulturinstitusjoner, parker, m.m.) skal registreres. 
Dagens barrierer og tilgjengelighet skal beskrives. 
Viktige sosiale og kulturelle møteplasser og arenaer, 
gangakser og byens forhold til sjøen/kanalen skal 
beskrives. 

Muligheter og begrensninger som følge av et nytt 
transportsystem skal synliggjøres. Betydningen for 
eksisterende og framtidige lokalsenterfunksjoner 
(Teie), byfunksjoner (Tønsberg) og for Tønsberg 
som fylkessenter skal vurderes, bl.a. tilgjenge-
ligheten til og bruk av viktige byfunskjoner. Det skal 
legges særlig vekt på byen som sosialt og kulturelt 
møtested. Konsekvenser for tettstedsstrukturen og 
tettstedsfunksjonene innenfor Tønsbergområdet skal 
vurderes i forhold til fylkesdelplanen for samordnet 
arealbruk og transportsystem og i lys av arbeidet 
med fylkesdelplan for kjøpesentre og sentrums-
utvikling. Konsekvensene av de ulike alternativene 
for en utvidelse av bysentrum ved videre utvikling 
av forretninger og andre byfunksjoner på Kilen, 
Korten og Stensarmen skal belyses. 

For sentralårealternativene er det spesielt viktig å 
vurdere virkningene for sentrum og bruken av 
byrommet av trafikk som eventuelt ledes opp i 
dagen i krysspunktene i sentrum. 

Næringsliv og sysselsetting 

Dagens handelsomland, arbeidsmarked og 
befolkningsunderlag skal dokumenteres. Endrede 
transportmuligheter og tilgjengelighet både for 
kunder og bedrifter, herunder varelevering, skal 
vurderes. Effekten av parkeringsrestriksjoner i 
forhold til handel skal vurderes. 

Endrede konkurranseforhold lokalt (Tønsberg 
sentrum, Kilen, Teie osv.) og regionalt (innenfor 
Vestfold fylke) skal vurderes. Betydning og effekter 
for næringslivet av et nytt transportsystem skal 
synliggjøres i utredningene. Virkningene for det 
regionale arbeidsmarkedet skal vurderes. 

 

11.2.3 Konsekvenser for kulturminner og 
kulturmiljø 

Eksisterende registreringer av automatisk fredede 
kulturminner på land og i sjø, og nyere tids kultur-
minner og kulturmiljøer skal gjennomgås. 
Feltundersøkelser for å finne evt. nytt materiale skal 
foretas der det vurderes som nødvendig. Omfanget 
av feltundersøkelsene skal vurderes i forhold til 
potensialet for nye funn. Det anses ikke som 
nødvendig i konsekvensutredningen med regi-
streringer som er detaljert nok til å frigi automatisk 
fredede kulturminner. Undersøkelsesplikt etter 
kulturminnelovens § 9 legges derfor ikke til grunn 
for konsekvensutredningen, men knyttes til 
etterfølgende planbehandling. Registreringene skal 
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være detaljerte nok til å kunne prioritere valg av 
alternativ. 

Utredningen skal omfatte de 4 forskjellige 
kulturmiljøene ”Middelalderbyen”, ”Semsletta”, 
”Presterødkilen” og ”Hogsnesåsen”. Tiltakets 
konsekvenser beskrives og vurderes for hver 
arkeologiske periode (steinalder, bronsealder, 
jernalder, middelalder). 

Enkeltobjekters tilpasning til og sammenheng med 
kulturmiljøet, kulturhistoriske særtrekk i området og 
samspill med omgivelsene skal beskrives. 

Det skal gis en oversikt over hvilke automatisk 
fredede kulturminner som står i fare for å gå tapt, 
samt hvilke som berøres direkte og indirekte av 
tiltaket. Behov for flytting og/eller dokumentasjon 
av berørte kulturminner samt behov for bevaring og 
frigiving av automatisk fredede kulturminner skal 
beskrives. Nyere tids kulturminner frem til 1940 skal 
registreres i områder som berøres direkte av 
byggetiltak. 

Virkningene av de ulike alternativene skal vurderes i 
forhold til både verneverdige og freda bygninger og 
i forhold til de helhetlige bygningsmiljøene, eldre 
bebyggelsesstruktur og gateløp. 

Kulturminnenes verdi skal vurderes. Det skal gjøres 
vurdering av tiltakets virkninger fysisk, bruksmessig 
og visuelt for helhet og struktur i landskapet i 
forhold til kulturminneverdier. Det skal vurderes om 
tiltaket kan gi ringvirkninger som skaper press på 
tilliggende områder, og dermed berøring av 
kulturminneverdier, herunder også ringvirkninger 
som kan være positive for kulturmiljøet. 

For sentralårealternativene som berører fornminne-
området i sentrum (middelalderbyen) skal konse-
kvenser for kulturminner som følge av endringer i 
grunnvann utredes. Dagens grunnvann i de 
automatisk fredede kulturlagene i influensområdet 
for alternativene skal beskrives med bakgrunn i 
eksisterende registreringer. Beskrivelsen skal 
omfatte ph-verdi, ledningsevne, oksygeninnhold 
(redoks-potensiale), temperatur, strømningsforhold 
og nivå på grunnvannet. 

Sammenheng og påvirkning mellom grunnvann i 
kulturlagene på Slottsfjellet og grunnvannet i fjellet 
skal vurderes. 

Konsekvenser for ph-verdi, ledningsevne, 
oksygeninnhold (redoks-potensiale), temperatur, 
strømningsforhold og nivå på grunnvannet som 
følge av byggearbeider og inngrep i grunnen i 

forbindelse med de to sentralåre-alternativene skal 
vurderes. 

Konsekvenser for kulturminner som følge av 
endring i oksygeninnhold i kulturlag og 
underliggende løsmasser utredes hvor det ikke 
finnes grunnvann. Utredningen må svare på om 
oksygen kan transporteres fra grunnvann, som vil 
ligge omkring tunneler og anlegg i fjell og til 
kulturlagsnivåene via uorganiske masser, og om 
oksygengehalten i grunnvann omkring tunneler og 
anlegg vil kunne påvirkes av lufttilførsel fra tunneler 
og transporteres oppover til kulturlag. 

Effekter på bevaring av kulturlag utover 2015 (50-
100 år) av ferdig anlegg i drift skal vurderes. 

Grunnboringer i forbindelse med grunnunder-
søkelser skal koordineres med måling av grunn-
vannet. 

Det forutsettes et nært samarbeid mellom tiltaks-
haver og Riksantikvarens distriktskontor syd i 
utredningene. 

 

11.2.4 Konsekvenser for bomiljø 

Formålet med utredningen er å klarlegge hvilke 
virkninger tiltaket vil kunne få for bomiljøene og 
tilgrensende områder i Tønsbergområdet. 

Forurensning til luft 

Eksisterende forurensningstilstand i influensområdet 
skal beskrives. Utslipp av forurensning til luft skal 
beregnes for alle alternativene og nullalternativet. 
Beregningene skal gjøres på grunnlag av prognoser 
for framtidig trafikk. 

De ulike alternativene skal vurderes i forhold til 
utslipp av globale klimagasser (CO2). Lokal 
luftforurensning som CO2, CO, svevestøv, NOX og 
ozon skal vurderes. Virkninger på sårbare grupper 
som barn, eldre, funksjonshemmede og sårbare 
områder som skoler, barnehager, sykehjem, sykehus 
skal vurderes. Luft-forurensning rundt tunnel-
munninger skal beregnes. 

Grenseverdier gitt i ”Forskrift om lokal luftkvalitet 
(nr. 1088)” skal benyttes som grunnlag for 
vurderingene. Anbefalte luftkvalitetskriterier (SFT-
rapport 1992/16 med tillegg av mars 1988), 
tiltaksforskriften og nasjonale mål skal benyttes som 
grunnlag for vurderingene. 

Vurderingene skal inneholde en oversikt over hvor 
mange personer som vil bli eksponert for nivåer over 
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anbefalte luftkvalitetskriterier og hvor mange som 
vil bli plaget av luftforurensningen. 

Støy 

Det skal beregnes støykoter i 5 dBA-intervaller fra 
50 dBA døgnekvivalent støynivå og oppover både 
for bebygde og ubebygde områder. Ekvivalentnivå 
for samferdselsstøy og maksimalt støynivå dagtid, 
ettermiddag/kveld og natt skal beregnes. Støyutsatte 
boliger, fritidsboliger, institusjoner, skoler m.v. skal 
registreres. Støyberegningene skal gjøres for alle 
alternativene inkl. nullalternativet. Antall plagede 
personer skal beregnes. 

Grenseverdier gitt i ”Forkrift om grenseverdier for 
støy” (Miljøverndepartementet nr. 1089), ”Forskrift 
for retningslinjer for vegtrafikkstøy og støy” 
(miljøverndepartementet T8/79) og ”Veiledning til 
forskrift om grenseverdier for lokal luftforu-
rensning” (SFT`s veileder 98:3) skal legges til grunn 
for vurderingene av konsekvenser av vegtrafikk-
støyen. De helsemesige konsekvensene av beregnet 
støy skal vurderes spesielt. 

Helse og trivsel 

Antall personer og sårbare grupper som er utsatt for 
støy, luftforurensning eller andre miljøforhold over 
anbefalte grenseverdier skal registreres. 

Helsemessige virkninger av støy, støv og trafikk-
ulykker skal vurderes. Risiko og sårbarhet forbundet 
med de ulike alternativene skal vurderes. Virkninger 
av endrede muligheter for friluftsliv og rekreasjon 
skal vurderes. Evt. barrierevirkninger i forhold til 
tilgjengelighet til parkmessige områder i bysentrum 
skal vurderes. 

Friluftsliv og rekreasjon 

Bruken og opplevelsesmuligheter i tiltakets influens-
område skal registreres. Registreringene skal 
omfatte både naturområder på land, sjøområder og 
bebygde områder. Eventuelle alternative områder for 
rekreasjon og friluftsliv skal registreres. Eventuell 
opparbeiding for friluftsliv og rekreasjon i områdene 
skal beskrives. 

Områdenes betydning lokalt og eventuelt regionalt 
skal vurderes. Både arealbeslag, endrede miljø-
forhold og endrede opplevelsesverdier skal inngå i 
vurderingene. 

Det skal undersøkes om de ulike alternativene vil 
medføre redusert tilgjengelighet til frilufts- eller 
rekreasjonsområder, eller redusere mulighetene til 
ferdsel innenfor større eller sammenhengende 
friluftsområder. Det skal om mulig skilles mellom 

lokal dagutfart, lokal helge/feriebruk, bruk med 
utgangspunkt i fritidshus, og andre tilreisendes 
helge/feriebruk. 

Endringer i eksisterende naturområder og tilgangen 
til disse skal synliggjøres. Effekten av nye og 
endringer i eksisterende fysiske og trafikkmessige 
barrierer skal vurderes. Konsekvenser for ulike 
brukergrupper, særlig grupper med liten mulighet for 
motorisert transport, skal synliggjøres. Nærrek-
reasjon skal vektlegges særskilt. 

Barn og unge 

Barn og unges bruk av arealer til lek og opphold skal 
registreres i de områdene som berøres av 
utbyggingen. Skoler og barnehagers bruk av arealer 
utenfor eget område i forbindelse med undervisning 
eller annen aktivitet skal registreres. Ferdselsårer til 
og fra områdene skal inngå i registreringene. Viktige 
målpunkter for barn og unge skal beskrives. 

Veger med barriereeffekt for barn og unge skal 
registreres for alle alternativene og nullalternativet. 
Vurderingene skal gjøres på grunnlag av prognoser 
for framtidig trafikk og utbygging av transport-
systemet. 

Virkninger av arealbeslag, endrede miljøforhold og 
barrierer for barn og unges bevegelsesfrihet i 
nærmiljøet skal vurderes. Reisemuligheter for 
ungdom til og fra skole og på fritiden, 
trafikksikkerheten på skoleveier og ved skoler og 
barnehager samt muligheter for ferdsel til fots og på 
sykkel for barn og unge skal vurderes. 

 

11.2.5 Konsekvenser for naturmiljø 

Formålet med utredningen er å klarlegge hvilke 
virkninger tiltaket vil kunne få for naturmiljøet i 
Tønsberg-området. 

Planter og vegetasjon 

Viktige områder for planter og vegetasjon i sjø og på 
land skal registreres. Konsekvenser for planter og 
vegetasjon i sjø og vassdrag og på land skal 
vurderes. Sårbare, truede og eventuelt vernede arter 
skal vektlegges spesielt. Det skal vurderes om 
tiltaket vil beslaglegge eller påvirke områder med 
økologisk viktige funksjoner.  

Dyreliv 

Viktige områder for dyrelivet skal registreres. 
Konsekvenser for dyrelivet skal vurderes. Sårbare, 
truede og eventuelt vernede arter skal vektlegges 
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spesielt. Det skal vurderes om tiltaket vil 
beslaglegge eller påvirke områder med økologisk 
viktige funksjoner. Det skal vurderes om tiltaket vil 
danne barrierer for trekkende vilt. Både 
høstingsverdi og verdi for det biologiske mangfoldet 
skal vurderes. I forhold til utredning av tunnel under 
Teieskogen skal faren for grunnvannsendringer 
vurderes opp mot eventuelle konsekvenser det kan få 
for kjent forekomst av rødlisteart. 

Fisk 

Viktige områder for fisk skal registreres. 
Konsekvenser for fisk i ferskvann, vassdrag og sjø 
skal vurderes. Sårbare, truede og eventuelt vernede 
arter skal vektlegges spesielt. Det skal vurderes om 
tiltaket vil beslaglegge eller påvirke områder med 
økologisk viktige funksjoner. Både høstingsverdi og 
verdi for det biologiske mangfoldet skal vurderes. 

Fugl 

Viktige områder for fuglelivet skal registreres. 
Konsekvenser for fugl på land og sjø skal vurderes. 
Sårbare, truede og eventuelt vernede arter skal 
vektlegges spesielt. Det skal vurderes om tiltaket vil 
beslaglegge eller påvirke områder med økologisk 
viktige funksjoner. Det skal vurderes om tiltaket vil 
danne hindringer for trekkende arter. Både 
høstingsverdi og verdi for det biologiske mangfoldet 
skal vurderes. 

Forurensning til vann og jord 

Eksisterende forurensningstilstand i influensområdet 
skal beskrives. Dersom det er praktisk mulig, skal 
det skilles mellom bakgrunnsforurensning og lokale 
utslipp. Vannressursene og deres faktiske og 
potensielle bruk skal beskrives. Eksisterende 
brønner skal registreres. Eventuelle konsekvenser 
for utnyttelsen av vannressursene, inklusive 
grunnvann, skal vurderes. Det skal redegjøres for 
hvilke stoffer som kan føre til forurensning av vann 
eller jord. Virkningene av utslipp skal vurderes. 
Spesielt verdifulle eller sårbare områder skal 
vurderes spesielt. Vurderingene skal gjøres med 
basis i eksisterende grenseverdier og dokumenterte 
virkninger. 

 

11.2.6 Konsekvenser for naturressurser 

Formålet med utredningen er å klarlegge hvilke 
virkninger tiltaket vil kunne få for landbruket i 
Tønsberg-området. 

Jordbruk 

Eksisterende bruk av influensområdet og betyd-
ningen for landbruket skal registreres. Samlet beslag 
av landbruksarealer fordelt på dyrkingsklasser eller 
bonitetsklasser skal registreres. Behov for kryssinger 
i forbindelse med jord- eller skogbruksdrift skal 
vurderes. Konsekvenser av arealbeslag, endrede 
eiendomsforhold og drift skal vurderes. Det skal tas 
hensyn til sekundære virkninger som f.eks. 
utbyggingspress på landbruksarealer. 

 

11.2.7 Prissatte konsekvenser 

Formålet med utredningen er å klarlegge hvilke 
økonomiske konsekvenser tiltaket vil få. 

Nytte-kostnadsanalyse 

Det skal gjennomføres en nytte-kostnadsanalyse av 
system-alternativene. Analysen skal omfatte pris-
satte konsekvenser, herunder transportkostnader, 
ulykkeskostnader og evt. Miljøkostnader. Det totale 
transportarbeidet skal beregnes og inngå i nytte-
kostnadsvurderingene. Forskjell i nytteverdi knyttet 
til de ulike nivåene for kollektivandel skal inngå i 
nytte-kostnadsanalysen. 

For å avgjøre om tiltaket er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt skal anleggskostnader samt endringer i 
drifts- og vedlikeholdskostnader (inkl. drift av 
kollektivtilbud), tas med i analysen. Sluttresultatet 
presenteres som forholdet mellom netto nytte og 
kostnader. 

Kostnader ved nytten av tiltaket skal diskonteres til 
et sammenligningsår som for neste planperiode av 
Nasjonal transportplan (NTP 2006-2015). 

 

11.2.8 Vestfjordkryssing (Borgheim-Stokke) 

Tiltakshaver har på et tidligere stadium i prosessen 
(den strategiske transportutredningen), på bakgrunn 
av trafikkberegninger, konkludert med at 
Vestfjordkryssingen ikke løser trafikkproblemene i 
Tønsberg sentrum, og derfor ikke kan realiseres 
innenfor Tønsberg-pakkens rammer. På grunnlag av 
den store oppmerksomheten som har vært rundt 
Vestfjordkryssing Borgheim-Stokke i prosessene 
som har ledet frem til fastsetting av utrednings-
programmet har man valgt å utrede denne 
kryssingen som et tema. Det anses som svært 
interessant å vurdere en kryssing av Vestfjorden i et 
langsiktig regionalt perspektiv.  
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Vurderingene skal bygge på et alternativ basert på 
tunnel under fjorden og et alternativ basert på bru 
over fjorden. Alternativene skal vise en kryssing i 
området mellom Verjø og Hella. Det forutsettes 
bygging av ny veg eller oppgradering av 
eksisterende veger fra Borgheim på Nøtterøy til E18 
i Stokke. Det skal tas hensyn til en fremtidig 
kryssing med jernbanen under Vestfjorden. 
Alternativene skal planlegges med en slik 
detaljeringsgrad at kostnadsberegninger kan utføres 
med en nøyaktighet på +/- 40%. Alternativene skal 
dimensjoneres ut fra beregninger av trafikk-
belastningen i år 2040. 

Antatte virkninger av Vestfjordkryssingen for 
miljøet, naturressursene og samfunnet skal vurderes 
på grunnlag av eksisterende registreringer og på et 
grovmasket nivå. 

 

Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 

Konfliktpotensialet i forhold til rødlistearter, 
trekkende vilt, fisk og andre sjølevende organismer, 
viktige biotoper og vernede naturområder skal 
vurderes, for eksempel gjennom verdi- og 
sårbarhetsanalyser. 

Virkninger for kulturminner og kulturmiljø skal 
vurderes. Det skal gjøres en grovmasket vurdering 
av potensialet for funn av ikke kjente automatisk 
fredete kulturminner. 

Konfliktpotensialet i forhold til naturressurser 
(landbruk) skal vurderes. 

Virkningene av en forbindelse over Vestfjorden for 
det regionale handels-, bolig- og arbeidsmarked og 
den regionale senterstrukturen skal vurderes. 

Trafikale virkninger av Vestfjordkryssingen skal 
vurderes. Sammenheng med andre alternativer i 
Tønsberg-pakken skal synliggjøres. Vurderingene 
skal omfatte belastning på eksisterende og nytt 
vegnett, hvordan ulike trafikantgrupper kan betjenes 
og virkninger og muligheter for kollektivtrafikken. 
Hvordan og hvor mye Tønsberg sentrum avlastes for 
trafikk skal vurderes. Konsekvenser for sjøveis 
trafikk ved bygging av bru skal vurderes. 

Det skal gjennomføres en vurdering av muligheter 
for realisering av Vestfjord-kryssingen i form av 
statlig finansiering og ved hjelp av bompenger. 
Tidsperspektivet for mulig realisering skal vurderes. 
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11.3 Metodebruk 
Den grunnleggende metodikken som er benyttet i 
deltemautredningene er beskrevet i Statens 
vegvesens håndbok 140 om Konsekvensanalyser. 
Den omfatter både ikke prissatte og prissatte 
konsekvenser. 

For de ikke prissatte konsekvensene er konsekvens-
grad for deltemaene vurdert/beregnet av de enkelte 
fagkonsulentene ut fra: 

• verdien av arealene innenfor influensområdet for 
de spesifikke deltemaene 

• omfanget av løsningenes/alternativenes 
innvirkning på arealene 

 

Kriterier og metodikk for verdisetting og 
omfangsvurdering er beskrevet for det enkelte 
deltema i deltemarapporten. 

De prissatte konsekvensene er beregnet med 
Vegvesenets standard programvare innen samfunns-
økonomiske beregninger, med programmet EFFEKT 
som også er beskrevet i håndbok 140. 

Trafikkberegninger er viet spesiell oppmerksomhet i 
konsekvensutredningen. Trafikkvurderingene er et 
felles grunnlag for vurdering av konsekvenser innen 
flere av de andre deltemaene. I samband med disse 
beregningene er det utviklet ny metodikk, spesielt 
innen samspillet mellom biltrafikk og 
kollektivtrafikk. 

Utover denne generelle omtalen av metodikk finner 
vi det lite hensiktsmessig å gå nærmere inn på den 
detaljerte metodebruken for hvert enkelt deltema i 
denne hovedrapporten. Den faglige metodebruken er 
dokumentert i deltema- og hovedtemarapportene. 
For grundigere gjennomgang av metodebruken 
henvises derfor til den enkelte deltemarapport og 
hovedtemarapport. 

Håndbok 140 beskriver en standardisert og 
systematisk fremgangsmåte for å gjøre analyser, 
konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å 
forstå og lettere å etterprøve. 

Målet med konsekvensutredningen er å klargjøre 
virkningene av de ulike helhetlige transport-
systemene som omfatter både hovedvegutbygging 
og kollektivløsninger (inkl. parkering) som inngår i 
fase 2 av Tønsbergpakken. Konsekvensutredningen 
skal fremskaffe kunnskap om konsekvenser for 
miljø, naturressurser og samfunn slik at grunnlaget 
for å fatte beslutning er best mulig.  

Konsekvensutredningen skal sikre at virkningene 
blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og 
når det skal tas stilling til om og på eventuelt hvilke 
vilkår tiltaket kan gjennomføres.  

Nedenfor gis en skjematisk beskrivelse av 
metodikken for verdisetting, omfang og konsekvens-
grad 

11.3.1 Trinn 1: Registrering og vurdering av 
verdi 

Det første steget i konsekvensvurderingene er å 
beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og 
verdier innenfor hvert enkelt fagområde så objektivt 
som mulig. Verdien blir fastsatt langs en glidende 
skala som spenner fra liten verdi til stor verdi:  
 

Verdivurdering 
 Liten           Middels                     Stor 

    ⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 

                                              
Skala for verdivurdering 

 

11.3.2 Trinn 2: Vurdering av omfang 

Trinn 2 består i å beskrive og vurdere type og 
omfang av mulige konsekvenser. Konsekvensene 
blir bl.a. vurdert utfra omfang i tid og rom og 
sannsynligheten for at de skal oppstå, både for den 
kortsiktige anleggsfasen og den langsiktige 
driftsfasen. Omfanget blir vurdert langs en skala fra 
stort negativt omfang til stort positivt omfang: 

 

Konsekvensomfang 

Stort neg.           Middels neg.           Lite / intet               Middels pos.       Stort pos.
   ⏐--------------------⏐--------------------⏐-----------------------⏐--------------------⏐ 

                                        

Skala som viser omfang 

 

11.3.3 Trinn 3: Konsekvens 

Det tredje og siste trinnet i konsekvensvurderingene 
består i å kombinere verdien og omfanget for å få 
samlet konsekvens. Dette vurderes langs en skala fra 
svært stor negativ konsekvens til svært stor positiv 
konsekvens (se under). De ulike konsekvens-
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kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene 
”+”,”-” og ”0”. 

Konsekvenskategoriene som benyttes 

 

 
Figuren viser hvordan verdi og omfang gir konsekvens 

 

I forbindelse med konsekvensvurderingane skal det 
også gjøres en vurdering av usikkerhet og 
nøyaktighet i datagrunnlag og metoder som er 
benyttet. Dette gir en indikasjon på hvor sikre 
konsekvensvurderingene er. Datagrunnlaget blir 
klassifisert i fire grupper: 

Kvalitetsklasser for datagrunnlaget 

 

11.3.4 Rangering  

Hovedpoenget med å strukturere vurderingen av 
konsekvenser på denne måten, er få fram en mer 
nyansert og presis presentasjon av konsekvensene. 
Dette vil også gi en rangering av konsekvensene 
etter deres viktighet. En slik rangering kan på 
samme tid fungere som en prioriteringsliste for hvor 
man bør fokusere ressursene i forhold til avbøtende 
tiltak og overvåkning. 

Symbol Beskrivelse 
++++ Svært stor positiv konsekvens 
+++ Stor positiv konsekvens 
++ Middels positiv konsekvens 
+ Liten positiv konsekvens 
0 Ubetydeleg/ingen konsekvens 
- Liten negativ konsekvens 

- - Middels negativ konsekvens 
- - - Stor negativ konsekvens 

- - - - Svært stor negativ konsekvens 

Klasse Beskrivelse 
1 Svært godt datagrunnlag 
2 Godt datagrunnlag 
3 Middels godt datagrunnlag 
4 Mindre tilfredsstillende datagrunnlag 
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Egne notater: 
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Oversikt over temarapportene:

Hovedtemarapport: Trafikale konsekvenser

Deltemarapporter: Trafikale virkninger
Sykehuset i Vestfold - Tønsberg
Parkering
Funksjonshemmede

Risiko og sårbarhet

Hovedtemarapport: Bymiljø

Deltemarapporter: Landskap
Utbyggingsmønster og befolkningsutvikling
Byutvikling
Arealspredning og senterstruktur

Næringsliv og sysselsetting

Hovedtemarapport: Kulturminner og kulturmiljø

Registreringsrapporter: Forhistoriske miljøer
Middelalderbyen Tønsberg med omland
Marine/maritime miljøer
Nyere tids miljøer

Hovedtemarapport: Bomiljø

Deltemarapporter: Luft
Støy
Helse og trivsel
Friluftsliv og rekreasjon

Barn og unge

Hovedtemarapport: Naturmiljø

Deltemarapporter: Planter og vegetasjon
Dyreliv
Fugl
Fisk
Forurensning til vann og jord

Hovedtemarapport: Naturressurser

Hovedtemarapport: Prissatte konsekvenser

Hovedtemarapport: Vestfjordforbindelsen

www.tonsbergpakken.no
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