
Bypakke Tønsberg-regionen



Møtet idag
1. Velkommen v/Geir Viksand, Tønsberg kommune
2. Bypakke Tønsberg-regionen v/Nina Knutsen, Vestfold og Telemark 

fylkeskommune
3. Vedtak om Hogsnesbakken oktober 2021 v/Geir Viksand, Tønsberg 

kommune og Nina Knutsen, VTFK
4. Reguleringsplanprosessen v/Nils Brandt, Vestfold og Telemark 

fylkeskommune
5. Skisseprosjekt for fv. 303 Hogsnesbakken v/Arild Vestbø, Vestfold og 

Telemark fylkeskommune
6. Grunnervervsprosessen v/Per Ole Landløpet, Vestfold og Telemark 

fylkeskommune
7. Mulighet for tidlig innløsning v/ Tønsberg kommune
8. Spørsmål

• Felles spørsmål
• Mulighet for å stille spørsmål en til en 



v/Nina Ambro Knutsen, prosjektleder, Vestfold og Telemark 
fylkeskommune

BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN



Tønsberg-regionen

• 83 000 innbyggere
• Byområde i vekst
• Størstedelen av 

befolkningen bor  
tett og langs viktige 
kollektivakser

• Gode togforbindelser
• Kun fylkesveier og 

kommunal vei i 
bypakka



Prosjektutløsende 
behov

1. Behov for en 
robust og 
samfunnssikker
fastlands-
forbindelse fra 
Færder som 
sikrer viktige 
samfunns-
funksjoner



Prosjektutløsende 
behov

2. Behov for å 
håndtere 
trafikkøkningen 
fra forventet 
befolkningsvekst 
på en 
miljøvennlig 
måte



«Transportsystemet i Tønsberg-regionen skal 
være miljøvennlig, robust og effektivt»

Miljøvennlig

Et bærekraftig 
transportsystem som 

reduserer 
klimagassutslipp, 
begrenser lokale 

miljøskadelige 
virkninger av transport 
og oppfyller Ramsar-

konvensjonens 
forpliktelser

Robust

En samfunnssikker
forbindelse mellom 

Nøtterøy og fastlandet 
som  sikrer viktige 

transportavhengige 
samfunnsfunksjoner

Effektivt

Bedre fremkommelighet 
og pålitelighet for 

kollektiv- og 
næringstransport for å 

styrke 
kollektivtransportens, 

næringslivets og 
Tønsberg-regionens 

konkurransekraft



Over 20 000 kan 
sykle til Tønsberg 

torg på 15 minutter 
(ca. 3 km)

Ca. 35 000 kan sykle 
til Tønsberg torg på 

20 – 25 minutter

Gunstig klima og 
topografi

Foto: Knut Opeide



Gunstig 
bystruktur gir 

tydelige 
hovedakser 

Vekst i antall 
reisende

Allerede 10 
minutters 

frekvens på 
noen ruter

Foto: Knut Opeide



Tiltak i bypakka

Ny fastlandsforbindelse  Færder

Avlastning av Tønsberg sentrum og Teie, og bedre 
tilrettelegging for miljøvennlig transport i sentrum

Tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv på 
hovedaksene inn mot sentrum

Viktige lokale prosjekter, inkl. oppgradering av 
Teie, gang- og sykkelvei på Tjøme, utbedring av 
Hogsnesbakken og og bedre tilknytning til E18 



Veien videre

Valg av vegstandard på ny fastlandsforbindelse. 
Omprosjektering. 
1. gangsbehandling reguleringsplan. Høring/off. ettersyn. 
Vedtak på reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse
Vedtak bypakke.

2022/2023 

Stortingsbehandling av pakka tidligst desember 2023.

Lyse ut anbud. Kontrahere entreprenør. Oppstart bygging ny 
fastlandsforbindelse

2023/2024 

2024 

2028 Trafikkpåsetting ny fastlandsforbindelse



v/Nina Knutsen, prosjektleder, Vestfold og Telemark fylkeskommune og 
Geir Viksand, Tønsberg kommune

VEDTAK OM HOGSNESBAKKEN 
OKTOBER 2021



Bakgrunn
• Foreligger en vedtatt reguleringsplan for en tunnelløsning 

som skulle erstatte dagens trase.
• Nå valgt alternativ for ny fastlandsforbindelse er i konflikt 

med denne tunnelen.
• Som en del av kommunedelplanprosessen for ny 

fastlandsforbindelse ble det derfor utredet alternative 
måter å løse utfordringene i Hogsnesbakken på.

• Flere alternativ ble utredet, og utvidelse av Hogsnesbakken 
ble anbefalt av fylkeskommunen og kommunen, basert på 
vurderinger av kostnader, trafikale virkninger, mål og ikke-
prissatte virkninger.

• Styrket behov for å spare kostnader pga. nytt 
egenandelskrav for kommune  og fylkeskommuner i 
bypakker



Likelydende vedtak

• Følgende vedtak ble fattet i fylkeskommunen 
og i Tønsberg kommune i oktober i år: 
1. Lokaltrafikk til/fra Vear, inkludert gange- og 

sykkeltrafikk, løses gjennom en utvidelse av 
Hogsnesbakken

2. Ny reguleringsplan for Hogsnesbakken 
utarbeides som en del av Bypakke Tønsberg-
regionen.



Hva skjer videre

• Vi vil starte opp reguleringsplanleggingen 
neste år (2022)

• Penger til bygging er avhengig av at Stortinget 
vedtar bypakka – dette kan tidligst skje i 
2023/24.

• I bypakka vil det også ligge en 
utbygningsrekkefølge, vi vet ikke pr. nå når 
Hogsnesbakken blir prioritert i denne



v/Nils Brandt, prosjektleder, Vestfold og Telemark fylkeskommune

REGULERINGSPLANPROSESSEN



Hva er en reguleringsplan
• En reguleringsplan bestemmer arealbruk og 

knytter bestemmelser til denne.
• Når en reguleringsplan er vedtatt har 

Vestfold og Telemark fylkeskommune rett til 
å erverve den grunnen som er nødvendig for 
å bygge ny veg (innenfor den vedtatte 
planen)

• Reguleringsplanen vedtas av Tønsberg 
kommune

08.12.2021



Innhold i en reguleringsplan
• Reguleringskart 

og Reguleringsbestemmelser
• Vedtas politisk

• Planbeskrivelse
• Tekniske tegninger
• Vedleggsrapporter:
Støy
Grunnforhold

08.12.2021



Muligheter til medvirkning
• Varsel av planoppstart – innspill er mottatt
• Medvirkning underveis i planleggingen
• Høring av plan, da blir det åpent møte- og 

kontordag 

08.12.2021



Medvirkning underveis i planleggingen

• Vi varsler når planleggingen setter i gang 
• Vi inviterer til kontordag når arbeidet med 

reguleringsplanen er i gang
• Vi vil kontakte de som blir direkte berørt
• Vi informerer på «Bypakkas» hjemmeside

• Det er selvsagt også mulig å ta kontakt med 
oss

08.12.2021



v/Nils Brandt, prosjektleder, Vestfold og Telemark fylkeskommune

PLANUTKAST FOR                             
«NY FASTLANDSFORBINDELSE



Ny fastlandsforbindelse

08.12.2021



v/Arild Vestbø, planleggingsleder, Vestfold og Telemark fylkeskommune

SKISSEPROSJEKT FOR UTVIDELSE AV  
FV. 303 I HOGSNESBAKKEN







Forslag til standard i Hogsnesbakken

08.12.2021



Skisseprosjekt

08.12.2021

NB! Skisseprosjektet fra 2017 viser ikke vedtatt løsning for ny fastlands-
forbindelse. Vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse vises på neste foil. 



«Ny fastlandsforbindelse»

08.12.2021



Skisseprosjekt – Nordre del

08.12.2021



Skisseprosjekt – Søndre del

08.12.2021



V/Per Ole Landløpet, grunnerversleder, Vestfold og Telemark 
fylkeskommune

GRUNNERVERVSPROSESSEN



Grunnerverv

08.12.2021

Tre typer grunnerverv

1. Erverv av hel eiendom (for eksempel 
boliginnløsning)

2. Stripeerverv (erverv av mindre arealer / 
deler av en eiendom)

3. Erverv av en rettighet (ikke areal) – ved 
behov

Prosessen med å skaffe rettigheter til arealene 
som blir beslaglagt til bygging av veien.



Grunnerverv

08.12.2021

Forutsetning for oppstart grunnerverv:
• Vedtatt reguleringsplan
• bevilgning

• Grunnloven § 105: «full erstatning»
• Ekspropriasjonserstatningslova

§ 5 salgsverdi
§ 6 bruksverdi
§ 7 attkjøpsverdi (kan være aktuelt ved boliginnløsning)

• Rettspraksis

• Erstatning må vurderes i hvert enkelte tilfelle: type erverv, areal, beliggenhet mm
• Prinsippet om likebehandling

Økonomisk tap som følge av tiltaket skal erstattes.



Grunnerverv

08.12.2021



Grunnerverv

08.12.2021

Kostnader ved bistand fra takst- og advokatfirmaer:
Dekkes kun i grunnervervsfasen
og normalt ikke i planleggingsfasen.



Grunnerverv - oppsummering



v/Geir Viksand og Kristian Higley, Tønsberg kommune

MULIGHET FOR TIDLIG INNLØSNING 



Tidlig innløsning

• Gjelder eiendommer som «helt sikkert» må 
vike.

• Gjelder kun i de tilfeller der vi er avhengige av 
å kjøpe hele eiendommen/huset

• Administrasjonen er positiv til tidlig 
innløsning, men forutsetter godkjenning i 
kommunestyret. Sak fremmes tidlig i 2022.

• Innløsning etter takst.



SPØRSMÅL
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