
Velkommen til informasjonsmøte!
Møtet starter kl. 18:00 



Tema i dagens møte

1. Hensikt med møtet og presentasjon av 
deltakerne 

2. Praktisk info 
3. Historikk og innhold i bypakka
4. Ny fastlandsforbindelse 
5. Grunnerverv

• Ordinær prosess
• Vedtak i Færder og Tønsberg kommune om tidlig innløsning 

6. Spørsmål og svar
7. Mulighet for mer informasjon



HENSIKTEN MED MØTET



Hensikt med møtet

• Orientere om:
– Politiske vedtak som er nylig fattet.
– Hvorfor det har vært behov for å nedskalere 

fastlandsforbindelse og bypakka.
– Veien videre for ny fastlandsforbindelse
– Ordinær grunnervervsprosess.
– Vedtak i Tønsberg og Færder kommune om 

mulighet for tidlig innløsing.



Hva er vedtatt? 
Alle partene har i mars 2022 vedtatt at: 

1. Ny fastlandsforbindelse nedskaleres og optimaliseres gjennom følgende 
tiltak:

a. Tunnel under Teieskogen reduseres fra fire til to felt.
b. Gang- og sykkelveisystemet på brua og gjennom Rambergåsen 

reduseres fra fem til tre meter. 
2. Tunnel under Hogsnesåsen opprettholdes. 
3. Fjordkryssingen bygges med fire felt. 
4. Fv. 300 Semslinna utvides ikke til fire felt mellom Korten og Jarlsberg. 
5. Kompenserende tiltak reduseres med 100 mill. kroner.
6. Bypakke Tønsberg-regionen skal jobbe kontinuerlig med optimalisering 

for kostnadseffektive og klimaeffektive tiltak i både bygge- og driftsfasen.



Noen spørsmål som blir besvart i dag

• Hvorfor skal vi ha en bypakke?
• Hvem bestemmer hva som skal bygges?
• Hvorfor er bru fra Smørberg til Ramberg 

valgt?
• Hvor mange boliger blir berørt?
• Hvordan skal bypakka finansieres?
• Hva blir omtrent bomsatsene ?



PRAKTISK INFORMASJON OM 
MØTET



Praktisk info

• Møtet tas opp og legges ut på våre nettsider, 
slik at det er mulig å se det i etterkant. 

• Det har vært mulig å stille spørsmål i forkant 
av møtet på: bypakka@vtfk.no. Disse besvares 
underveis i møtet.

• Det er mulig å stille spørsmål i møtet. Dette 
gjøres på følgende måte: 



1. Du kan svare med 
navn eller velge å 
være anonym

2. Velg Still et 
spørsmål nederst i 
ruten

3. Skriv inn spørsmålet 
ditt i skriveboksen

4. Velg send



Parter i bypakka



Tønsberg-regionen

• 83 000 innbyggere
• Et byområde i vekst
• Størstedelen av 

befolkningen bor  
tett og langs viktige 
kollektivakser
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Planprosessen

BESLUTNING 
OM KVU* KVU KS 1 NEI

KOMMUNEDEL-
PLAN

REGULERINGS-
PLAN KS 2

JA

ANLEGGBYGGE-
PLAN

2010 2013 2014
Ja: 2015

2016-2019 2019 - nå 

KVU* = Konseptvalgutredning. Gjøres for offentlige investeringer på over 1 mrd. kr



Historikk

2020

Mai 2021

Møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Klarsignal 
for videre jobbing med lavere enn egenandel enn krav i 
bompengeforliket. 

Nødvendige lokale vedtak for videre framdrift. 

2015 Kommunedelplanprosess startet opp. 

2019 Enighet om fastlandsforbindelse, og vedtak på 
kommunedelplan (vår). Oppstart reguleringsplan (fire felt).

Mars 2021

Brev om nytt egenandelskrav. Juni: utkast til reguleringsplan 
nesten ferdig. Stopp i planlegging. Dialog med departement.

Høst 2021 Arbeid med beslutningsgrunnlag innsparingstiltak.

KVU-arbeid startet opp etter omtale i Nasjonal transportplan.2010 

2014 Bypakke Tønsberg-regionen startet opp



Hvorfor trenger vi 
en bypakke?

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



Hvorfor trenger vi 
en bypakke?

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



«Ringvegkonseptet»
Gjør det mulig å 
stenge dagens  
hovedvei for 

gjennomkjøring og  
prioritere buss

Trafikken på 
Kanalbrua
reduseres

Sambruksfelt/ 
kollektivfelt inn 

mot sentrum

Ny fastlands-
forbindelse 

nord-syd



Bypakka er mer enn bru

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: oppgradering av Teie, 
gang- og sykkelvei på Tjøme, utbedring av 

Hogsnesbakken og bedre tilknytning til E18



Flere miljøvennlige reiser og mål om 
nullvekst i biltrafikken

60%        50% 40%        50%

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxJn5jL7MAhXJCpoKHTURDfsQjRwIBw&url=https://www.vkt.no/anbud/ID/322/VKT-vant-skattesak&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNHzWnPaEpQ0lWGZ6MLwTQsaziwXUQ&ust=1462371596809220


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



Stort 
potensiale for 

flere 
bussreiser

Vekst i antall 
reisende

Allerede 10 
minutters 

frekvens på 
noen ruter

Foto: Knut Opeide



Hvem bestemmer i bypakka? 
• Hverken kommunene eller fylkeskommunen har 

økonomiske muskler til å bygge dette. Derfor 
bompengefinansiering.

• Alle partene er avhengige av hverandre – ingen av 
partene kan få til en bypakke alene.
– Det er nødvendig med bommer i både Tønsberg og Færder 

kommuner for å få til tilstrekkelig finansiering av bypakke-
tiltakene.

– Fylkeskommunen er den primære veieieren.
• Hvis det skal bli noen fastlandsforbindelse, gange- og 

sykkelveier, kollektivtiltak m.m. må alle være enige.



Foreløpige beregnede bomsatser

• Har foreløpig ikke beregnet nedskalert pakke
• Beregninger som er gjennomført viser en 

bomsats på ca. 25 kr før rabatt (enveis 
innkreving, bommer omtrent som før)

• Med 20% brikkerabatt vil satsen være ca. 20 
kr.

• Oppdaterte beregninger vil være klare 
i årsskiftet 2022/2023.



v/Nils Brandt, prosjektleder, Vestfold og Telemark fylkeskommune

REGULERINGSPLANPROSESSEN FOR 
NY FASTLANDSFORBINDELSE



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 og 
Færder kommuner.

22.03.2022



Innhold i en reguleringsplan

• Reguleringskart og reguleringsbestemmelser
• Vedtas politisk

• Planbeskrivelse
• Tekniske tegninger 
• Vedleggsrapporter:
Støy
Grunnforhold

22.03.2022





Kostnader ny fastlandsforbindelse

• Det ble gjennomført et kostnadsanslag på 
utkast til reguleringsplan for ny 
fastlandsforbindelse (fire felt) i juni 2020. 

• Fastlandsforbindelsen ble kostnadsberegnet til 
ca. 4 mrd. kr.

• Usikkerhet på reguleringsplannivå ca. +/-10%.



Innsparinger på Fastlandsforbindelsen

• Ett løp i Teietunnelen – ca. 320 mill. kr.
• Smalere g/s-løsning på brua – ca. 30 mill. kr.
• Andre kostnadsreduserende tiltak, dette 

jobbes det kontinuerlig med – pr. nå 30 - 40 
mill. kr.

• Total innsparing opp mot 400 mill. kr.



KORT GJENNOMGANG AV PLANEN
Ny fastlandsforbindelse



Bekkeveien, Nøtterøy



Kolberg-området, Nøtterøy



Kolberg-området



Teietunnelen (ca. 1900 m)



Teietunnelen

• Bygges med ett løp og parallell
rømningstunnel.

• Beregnet trafikk – litt over 10.000 biler 
pr. døgn.

• Kapasitetsmessig ikke noe problem med 
ett løp og to felt (Strømsåstunnelen i 
Drammen har nesten 20.000)



Kryss på Ramdal



Kryss på Ramdal



Hengebru med monotårn



Hengebru 



Smørberg

• Oversikt ove dagen



Hogsnestunnelen

• Knappe 1000 meter lang.
• Bygges med to løp og fire felt.
• Beregnet trafikk ca. 14.000 biler i døgnet.
• Trenger ikke å tilpasses ny jernbane.



Jarlsberg



Berørte boliger

• Hva er en berørt bolig?
• Hovedgrep – trafikk flyttes fra dagens vegnett 

til ny forbindelse stort sett i tunnel og på bru.



Berørte boliger – Konsekvenser av 
Fastlandsforbindelsen

• Vi må innløse ca. 25 boliger.
• Vi vil vurdere ca. 100 boliger for lokale 

støytiltak.
• Dette er foreløpige tall – vi vil ha full oversikt 

når reguleringsplanen er ferdig til sommeren.



Veien videre

Vi jobber med reguleringsplanen for ny 
fastlandsforbindelse (på kritisk linje). Det planlegges 
høring/off. ettersyn av planen til høsten, så vedtak på 
reguleringsplan og vedtak bypakke (nyåret 2023).

2022/2023 

Stortingsbehandling av pakka tidligst desember 2023.

Lyse ut anbud. Kontrahere entreprenør. Oppstart bygging ny 
fastlandsforbindelse

2023/2024 

2024 

2028 Tidligst mulig trafikkpåsetting ny fastlandsforbindelse.



GRUNNERVERV



Grunnerverv

• Når en utbygger må skaffe seg 
grunn/rettigheter av en grunneier som blir 
berørt av en utbygging kalles det 
grunnerverv.



Grunnerverv

22.03.2022

Prinsipper / typer grunnerverv

Erverv av hel eiendom (for 
eksempel boliginnløsning) –
unntaksvis

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

Erverv av en rettighet (ikke areal) –
ved behov



Grunnervervsprosessen

• Grunnerverv tar utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan
• Det må være bevilget midler til prosjektet
• Gjelder «fysisk» berørte grunneiere – ikke naboer
• Prosjektet tar direkte kontakt med alle som må avstå grunn og 

rettigheter, og informerer om hva som skal skje og hvilke 
retningslinjer som gjelder

• Starter arbeidet med saker om innløsing av boligeiendommer 
først, deretter delavståelser fra eiendommer

• Målet er å komme fram til minnelige (frivillige) avtaler
• Prosessen er regulert av:

– Likebehandling
– Lovverk (grunnloven, vederlagsloven m.v.)
– Rettspraksis
– Praksis



Grunnerverv

22.03.2022

• 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 – «Tre veier»

22.03.2022



Grunnerverv

22.03.2022

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



GRUNNERVERV – TIDLIG INNLØSING 
V/MARGRETHE LØGAVLEN, FÆRDER 
KOMMUNE 



Tidlig innløsning?

• Færder og Tønsberg kommuner har vedtatt 
mulighet for tidlig innløsning av 
boligeiendommer

• Boligeiendommer som må erverves for 
gjennomføring av prosjektet (X)

• Etter initiativ fra boligeier.



Tidlig innløsning – hvordan?

• Verdivurdering av meglere 
• Dersom uenighet mellom meglerne?
• Teknisk verdivurdering
• Dialog om pris og eventuelle andre forhold 

ved overdragelse
• Oppgjørsmegler og kontraktsinngåelse
• Overtakelse og oppgjør
• Eventuell leie av boligen



1. Du kan stille 
spørsmål anonymt, 
eller med navn.

2. Velg Still et 
spørsmål nederst i 
ruten

3. Skriv inn spørsmålet 
ditt i skriveboksen

4. Velg send

Pause 10 min - Husk at du kan stille spørsmål! 



SPØRSMÅL OG SVAR



Vestfjordforbindelsen – fra KVU



Vestfjordforbindelsen

• Mange måter å bygge Vestfjordforbindelsen 
på

• Vi har tatt utgangspunkt i tunnel på stort sett 
hele strekningen

• Denne blir da ca. 8 km lang
• Kostnad for 8 km tunnel er minst 4 mrd kr, i 

tillegg kommer daganlegg med kryss osv.
• Dette forutsetter at tunnelen kan bygges 

med god fjellkvalitet



Spørsmål om Hogsnesbakken

Spørsmål:
Hvordan er fremdrift på reguleringsarbeidet for 
Hogsnesbakken kontra resten av bypakke? Tidligere har det 
hvert kommunisert at dette er to parallelle løp. Men at også 
Hogsnesbakken ligger under «bypakke ordningen»

Svar: 
Håper å starte opp reguleringsplanarbeidet for utvidelse av 
bakken i 2022. Prosessen tar ca. 2 år. Det er ikke besluttet 
ennå når eventuelt bygging kan påbegynnes. 



Spørsmål om kostnader

Spørsmål: 
Er det noe som tilsier at prosjektet ikke kan fullføres 
allikevel? Eller er dere trygge på at bypakke fullføres, selv 
med globale markeds uroer, øke råvarepriser osv. dette vil 
vel ha en effekt på egenandelskravet til regjeringen?

Svar: 
Veldig spesiell situasjon nå, og litt vanskelig å si per nå 
hvordan markedet vil se ut når vi skal starte bygging. Vi 
må forholde oss til den informasjonen vi har nå.



Spørsmål om framdrift
Spørsmål:
1. Hvor sannsynlig er det at broen står ferdig i 2028? Og hva skal 

til?
2. Er det noe jeg som innbygger kan gjøre, bidra med for å 

fortgang i planene?

Svar: 
• Vi er avhengig av en smidig videre prosess for at broen skal 

kunne stå ferdig i 2028. Like vedtak hos partene må til.
• Vi ser i flere planprosesser at det ofte er de som ikke er 

fornøyde som engasjerer seg mest, så det er viktig å få flere 
stemmer fram – også de som ønsker prosjektet.  



Spørsmål om skolevei Smørberg
Spørsmål: 
(…)Hvordan blir det da med trygg skolevei for barna på 
Smørberg? Er det også planlagt for noen lydisolerende tiltak? Og 
hvordan vil det bli i forbindelse med kvikksanden som er i 
området på Smørberg?

Svar:
• Det jobbes med alternative løsninger for trygg skolevei. 

Trafikksikre løsninger vil ivaretas. 
• Det gjøres støyberegninger med forslag til støytiltak.
• Grunnforholdene er kjent med noe kvikkleire. Stabiliserende 

tiltak er en del av planen.



MULIGHETER FOR MER 
INFORMASJON



Kontordager bypakka

Det planlegges to kontordager i april og mai: 

• Torsdag 28. april: Åpen kontordag på 
fylkeshuset fra kl. 14:00 – 18:00.

• Mandag 9. mai: Kontordag hvor du kan 
reservere tidspunkt, og velge mellom fysisk 
møte på fylkeshuset eller digitalt møte. 
Kontakt oss på: bypakka@vtfk.no



https://bypakketonsbergregionen.no/



Takk for 
oppmerksomheten! 
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