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1 Forord 
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av reguleringsarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra 
Færder". Rapporten tar for seg temaet trafikkstyring. Fagansvarlig for trafikk har vært Marte Åsland 
Hansen. 

Tiltakshaver og ansvarlig for planarbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tiltakshavers 
prosjektleder har vært Nils Brandt, mens Olav Eriksen har vært oppdragsleder hos COWI. 

 

Januar 2023 
Oslo  
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2 Sammendrag 
Denne rapporten gir en beskrivelse av omkjøringsruter og trafikkstyringsprinsipper for trafikken ved 
planlagte og ikke-planlagte hendelser i de nye tunnelene og på Færderbrua. Rapporten har ikke vurdert 
kapasiteten i veinettet ved omkjøring. Veier som er foreslått som omkjøringsveier er i hovedsak 
eksisterende hovedveiforbindelser i området. 
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3 Innledning 

3.1 Bakgrunn og målsetting 

Dagens eneste fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, med ca. 30 000 innbyggere, er Kanalbrua i 
Tønsberg sentrum. I 2009 ba fylkeskommune og kommunene i området om en konseptvalgutredning 
(KVU) av helhetlige transportløsninger for Tønsberg-området. Bakgrunnen for anmodningen var uro over 
et overbelastet veinett, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, belastning av bymiljø og sårbar 
forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet.  

En ny fastlandsforbindelse skal legge til rette for at trafikk fra Smidsrødveien, Kirkeveien og 
Ramdal/Kaldnes får en alternativ trasé til fastlandet uten bruk av Kanalbrua. En ny forbindelse skal dekke 
behovet for en effektiv, robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse, og håndtere trafikkøkningen fra 
forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte. 

Ny fastlandsforbindelse fra Færder er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakken skal løse 
oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg. Interkommunal "Kommunedelplan for ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme" ble vedtatt i mars 2019, og denne detaljreguleringsplanen 
følger opp kommunedelplanen. 

3.2 Kort beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket omfatter en strekning på ca. 6 km. I Færder kommune starter prosjektet i øst med en ny to-felts 
tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien på Kolberg. Videre fortsetter forbindelsen i en ca. 
1,9 km lang to-felts tunnel under Teieskogen og kommer ut i dagen ved Ramdal/ Munkerekka. Videre 
fram til Semslinna er forbindelsen fire-felts vei.  

Fra Ramdal går forbindelsen inn i tunnel under Rambergåsen før fjordkryssing over til Smørberg i 
Tønsberg kommune. Fra Smørberg går forbindelsen i tunnel under Hogsnesåsen og kommer ut i bunnen 
av Hogsnesbakken. Herfra følger den dagens fv. 303 frem til påkobling mot Semslinna ved Jarlsberg 
travbane. 

Den nye veien dimensjoneres som "Kapasitetssterk veg" etter avsnitt 2.9 i Veg- og gateutforming (N100 
fra 2021) som gjelder kapasitetssterke veier/gater med fartsgrense 60 km/t. Kryssene planlegges som 
rundkjøringer, og strekningene mellom kryssene vurderes for hastighet 60 eller 70 km/t. 
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Figur 1 Oversiktskart over traseen. 

 

 

Figur 2  Snitt av traseen (fra KDP). 
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4 Trafikkstyring og regulering 

4.1 Hendelser og avvik 

Avvikssituasjoner kan deles inn i planlagte og ikke-planlagte hendelser. Planlagte hendelser er typiske 
vedlikeholdsoppgaver, som tunnelvask, teknisk vedlikehold og feilrettinger. Ikke-planlagte hendelser vil 
være brann, bilstans, høye gassnivåer, gjenstand i veibane, ulykker osv.  

Planlagte stengninger legges normalt til lavtrafikkperioder på kveld- og nattestid. I håndbok R610 
Standard for drift og vedlikehold er det oppgitt minimumsintervaller for vask- og vedlikehold av tunneler.  

For tunnel med ÅDT over 15000 (Rambergtunnelen og Hogsnestunnelen) er det oppgitt 2 helvask, 4 
halvvask og 6 teknisk renhold per år. Det innebærer minst 12 planlagte stengninger per tunnelløp per år.  

For tunnel med ÅDT mellom 8 000 og 12000 (Teietunnelen) er det oppgitt 1 helvask, 2 halvvask og 3 
tekniske renhold per år. Det innebærer minst 6 planlagte stengninger per år. 

Ikke-planlagte stengninger opptrer med ulik frekvens, og varierer med tunnelens trafikkmengde, 
utforming m.m. 

4.2 Trafikkstyringsutstyr og bruk 

Trafikkregulering og styring ved hendelser er planlagt utført med variabel skilting og kjørefeltsignaler. 
Det må utarbeides trafikkplaner for de ulike trafikkscenariene slik at trafikkreguleringene ved avvik alltid 
blir entydige. 

Ved mindre hendelser i tunnelene med to løp, der trafikken kan passere i ett kjørefelt, foreslås det at 
trafikken reguleres med kjørefeltsignaler forbi hendelsespunktet for at tunnelen kan holdes åpen.  

Ved stenging av ett tunnelløp i toløpstunnelene Hogsnestunnelen og Rambergtunnelen, legges det til 
rette for at trafikk kan kjøres toveis i det gjenstående åpne løpet. 

Figurene som illustrerer omkjøringsruter viser også hvor i veisystemet det er planlagt variable 
veivisningskilt. Detaljer om visningsmål er ikke omtalt i denne rapporten, men det blir som et supplement 
utarbeidet et forslag til visningsplan for de ulike trafikkreguleringssituasjonene som omtales.  

For Teietunnelen og Hogsnestunnelen er det krav til fjernstyrte bommer og røde stoppblinksignaler for 
stengning i alle stengepunkt (krav 5.3.6 i håndbok N500 Veitunneler). Det er også hensiktsmessig med 
bommer på sørsiden av Rambergtunnelen, da dette er siste naturlige omkjøringspunkt fra Færder-siden 
av brua om Hogsnestunnelen eller Færderbrua er stengt. Bommer på nordsiden av Teietunnelen og 
sørsiden av Rambergtunnelen vil stå nærmere enn 100 meter fra tunnelåpning og vil dermed være et 
avvik fra kravet i håndbok N500. Fordi det er rundkjøring utenfor alle tunnelportalene, er det også 
foreslått at omkjøringsruta etableres med variable veivisningsskilt. 
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5 Trafikkstyring i dagens situasjon 

5.1 Veinett og kjøremønster 

I eksisterende veinett kjører trafikk til/fra Nøtterøy og Tjøme gjennom Tønsberg sentrum og over 
Kanalbrua på fv. 308. På Nøtterøy, ved Teie, skilles trafikken i to hovedruter, en for de som skal sørover 
mot Tjøme på fv. 308 og en sørøst retning Årøysund på fv. 309. Det er ingen tunneler i eksisterende 
veinett på Nøtterøy og Tjøme. ÅDT på de nordlige delene av fv. 308 og fv. 309 ligger i dag i 
størrelsesorden 11000-26000. På Kanalbrua er ÅDT omtrent 32000. Trafikktallene er fra 2021 og hentet 
fra Vegkart. 

5.2 Eksisterende trafikkstyringsanlegg 

Frodeåstunnelen på fv. 300 har i dag et eget trafikkstyringssystem med variable skilt, bommer og 
signaler. Det antas ingen eller kun mindre justeringer på variable veivisningskilt og trafikkplaner.  

Eksisterende rødblink og bommer på Kanalbrua vil ikke ha innvirkning på trafikkreguleringssystemet som 
etableres i den nye Færderforbindelsen.  
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6 Avvikssituasjoner og omkjøringsruter 
Følgende trafikkavvikssituasjoner beskrives i denne rapporten:  

1 Normalsituasjon 

2 Ett felt stengt i øst- og/eller vestgående løp (Hogsnestunnelen, Rambergtunnelen eller Færderbrua) 

3 Stengt Hogsnes-, Ramberg- og Teietunnelen og Færderbrua 

4 Stengt Teietunnel 

5 Stengt Hogsnes- og Rambergtunnelen og Færderbrua i østgående og/eller vestgående løp 

6.1 Normalsituasjon 

Trafikken går gjennom nytt veisystem og ingen regulering utover normal skilting. Trafikk mellom 
Nøtterøy/Tjøme og Tønsberg sentrum vil få kortest strekning ved å benytte dagens veier fra 
Kolbergområdet, og det er derfor forutsatt i visningsplanen at denne trafikken ikke skiltes via tunneler og 
bru.  
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Figur 3  Veisystem i normalsituasjon. Nye veier er vist med svarte linjer. Kartgrunnlag fra Norgeskart.no 
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6.2 Ett felt stengt i øst- og/eller vestgående løp 

Ved mindre hendelser i tunnelene med to felt eller på brua der det ikke er nødvendig å stenge begge 
feltene i samme kjøreretning, legges det opp til at ett felt kan stenges ved bruk av kjørefeltsignaler og at 
trafikken kan passere i det andre feltet.  

 

Figur 4  Prinsipp kjørefeltstengning med kjørefeltsignaler. Utsnitt fra vedlegg B1.1 i håndbok R311 

Trafikkstyringssystemer på vei. 

6.3 Stengt Hogsnes-, Ramberg- og Teietunnelen og Færderbrua 

Kjørende fra E18-Semslinna i retning Tjøme og Nøtterøy skiltes omkjøring fra rundkjøring Jarlsberg på 
dagens veisystem gjennom Frodeåstunnelen og over Kanalbrua. (Fv. 300, 311 og 308). I motsatt retning 
ledes kjørende på fv. 308 til omkjøring nordover på fv. 308 fra ny rundkjøring ved Kolberg, over 
Kanalbrua og gjennom Frodeåstunnelen til Jarlsberg. Kjørende fra Årøysund på fv. 309 skiltes omkjøring 
nordover på fv. 309 fra ny rundkjøring ved Smidsrød til Kanalbrua, og samme trase som kjørende på fv. 
308. 

Trafikk fra/til Hogsnesbakken og fv. 303 skiltes mot rundkjøringen ved Jarlsberg, og derfra samme rute 
som trafikken fra E18. 

I rundkjøringen ved Ramdal skiltes det omkjøring til E18 nordover og til Tjøme sørover på 
Munkerekkveien.  
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Figur 5  Omkjøringsruter når alle tunneler og Færderbrua er stengt. Kartgrunnlag fra Norgeskart.no 
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6.4 Stengt Teietunnel 

Stenging av Teietunnelen kan med fordel skiltes ved Jarlsberg slik at trafikk til Nøtterøy/Tjøme har 
mulighet til å velge omkjøring via Tønsberg sentrum. Det kan redusere trafikkbelastningen på 
Munkerekkveien, Hellaveien og Amundrødveien. Løsningen for denne gjennomkjøringstrafikken er ikke 
endelig bestemt. 

Trafikk til/fra Ramdal som i normalsituasjon ville valgt Teietunnelen må kjøre på eksisterende veinett. 
Det legges ikke opp til egen skilting. Denne trafikken må kjenne til eller finne ut på egenhånd hvilken 
veier de kan kjøre. Det kan eventuelt vurderes en variabel opplysningstavle ved for eksempel Borgheim, 
slik at noe av den nevnte trafikken får et forvarsel når Teietunnelen er stengt. Noen av de variable 
veivisningskiltene ved Kolberg kan også utformes som opplysningsskilt.  

Trafikk mellom fv. 300 Semslinna og Ramdal vil kjøre som normalt gjennom Hogsnestunnelen og over 
Færderbrua. 
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Figur 6  Omkjøring ved stengt Teietunnel 
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6.5 Stengt Hogsnes- og Rambergtunnelen og Færderbrua 

Hvis ett av tunnelløpene i Rambergtunnelen og/eller Hogsnestunnelen må stenges, tilrettelegges det for 
toveistrafikk i det andre løpet. Det er forholdsvis kort dagsone mellom rundkjøringene og 
tunnelportalene, og overgang/overkjøring til toveis trafikk i ett løp må løses på en god og trafikksikker 
måte ved Hogsnes og Ramdal. Det er også lagt til rette for en overkjøringsmulighet på Smørberg, slik at 
trafikken kan ledes tilbake til to løp her hvis ikke begge tunnelene er stengt. Det vil sannsynligvis ikke bli 
mulig å gjennomføre trafikkregulering til toveis trafikk i ett løp bare ved hjelp av automatisk styring, 
manuelle løsninger på også påregnes. Overordnet prinsipp for omkjøring vil for øvrig bli som vist i avsnitt 
6.4. 

Hvis det stenges i begge retninger blir omkjøringsruter i hovedtrekk som ved situasjonen der 
tunnelsystemet og Færderbrua er stengt. Det kan legges opp til at trafikk til/fra Vestskogen og Ramberg 
fra/til sørøst får kjøre som normalt gjennom Teietunnelen i denne avvikssituasjonen. Denne løsningen vil 
kreve ekstra trafikkplan(er) og tilpasninger på variable skilt for å kunne skille trafikken som skal til E18-
Jarlsberg og trafikken til Ramdal ved østre tunnelportal på Kolberg. En ulempe med å ha Teietunnelen 
åpen kan være at trafikken ikke oppfatter skiltingen ved Kolberg/Smidsrød om at Færderbrua og 
Hogsnestunnelen er stengt, og dermed blir det mer trafikk som må kjøre Ramdalveien og en unødig 
ekstra lengde på omkjøringsruten. En åpen tunnel vil samtidig spare Munkerekkveien og Ramdalsveien 
for noe trafikk. Disse detaljene må avklares når skiltplanen utformes endelig. 
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Figur 7  Omkjøring ved stengt Hogsnestunnel og bru. Kartgrunnlag fra Norgeskart.no 


