
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for “Ny fastlands-
forbindelse fra Færder kommune” inkludert Hogsnesbakken
Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeidet 
for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Tønsberg kommune. Samtidlig varsles 
oppstart for påkobling til lokalt vegsystem fra rundkjøring nord for Hogsnesbakken til Vear med 3 alternative løsninger: 
1. Tunnel fra rundkjøring nord for Hogsnesbakken til fv. 303 på Vear, 2. Rampetunneler tilknyttet tunnel fra brua til fv. 
303 på Vear, 3. Utvidelse av fv. 303 i Hogsnesbakken.

Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av kommunestyret i Tønsberg kommune 19.05.20. Planområdet som nå varsles er 
noe utvidet i forhold til kommunedelplanen. Planarbeidet baseres på kommunedelplanen som ble vedtatt av Færder 
og Tønsberg kommuner i mars 2019.

Det etableres ikke rundkjøring på Smørberg, trafikk fra ny fastlandsforbindelse ledes direkte inn i tunnel til ny rund-
kjøring nord for Hogsnesbakken. 

Mandag 15. juni 2020 kl. 18:00-19:00 arrangeres det webinar. 
Linken til arrengementet finner du på Bypakke Tønsberg-regionens hjemmeside, www.bypakketonsbergregionen.no. 
På webinaret vil det gis en orientering om planarbeidet, samt være anledning til å stille spørsmål.

Til hjelp i planarbeidet ønskes informasjon om eksisterende vann- og energibrønner som fra tidligere er etablert i det 
båndlagte området. Det vises også til § 3-2 i bestemmelsene fra vedtatt kommunedelplan: «Nye energibrønner og 
andre brønner tillates ikke etablert innenfor det båndlagte området».

Varslet plangrense til planområde. Endelig reguleringsplan ut-
arbeides innenfor denne grensen og vil omfatte et betydelig 
mindre areal.

Frist for tilbakemeldinger er 30. juni 2020
Synspunkter og merknader til planarbeidet sendes til 
post@vtfk.no eller per post til Vestfold og Telemark   
fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien, senest 
30. juni 2020.  Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse 
fra Færder kommune»

Eventuelle uttalelser til planarbeidet vil bli vurdert 
og kommentert i saksfremstillingen til neste behan-
dling av planen i Utvalg for Plan og Bygg (UPB). Vi gjør 
oppmerksom på at det derfor ikke vil bli gitt individu-
elle tilbakemeldinger underveis til den enkelte som 
avgir uttalelse i saken.

Ved spørsmål kontakt: 
Arild Vestbø, tlf: 918 28 740 
Epost: arild.olav.vestbo@vtfk.no
Anne Skov, tlf: 33 40 60 00
Epost: anne.skov@tonsberg.kommune.no

Saksdokumentene kan ses på Bypakke Tønsberg- 
regionen eller Tønsberg kommunes hjemmeside: 
www.bypakketonsbergregionen.no
www.tonsberg.kommune.no


