
FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE 
FRA FÆRDER  

 
TØNSBERG KOMMUNE 

 
Sist revidert 16.01.2023. 

 
Reguleringsplanen er en detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 12-3. Det regulerte 
området er vist på plankart R201-R213, datert 04.01.2023. 
 
PlanID 3803 20190180 

1 PLANENS HENSIKT 
Planens hensikt er å tilrettelegge for etablering av veg og bru knyttet til ny 
fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Færder. En ny bru skal gi en samfunnssikker 
veg til øyene, og samtidig avlaste Tønsberg sentrum og Teie for biltrafikk. 
 

2 REGULERINGSFORMÅL (pbl. § 12-5) 
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt. 1)  
Boligbebyggelse (B1-3) 
Forretninger (BF) 
Næringsbebyggelse (BN) 
Idrettsanlegg (BIA1-2) 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB4) 
Forretning/ Industri (BKB1-2) 
Industri/ lager (BKB3) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, pkt. 2) 
Veg (SV1-7) 
Kjøreveg (SKV1-7) 
Gang-/sykkelveg (SGS1-10) 
Gangveg/gangareal/gågate (SGG1-3) 
Sykkelanlegg (SSG1-3) 
Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-15) 
Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-28) 
Holdeplass/plattform (SH1-2) 
Kollektivholdeplass (SKH1-3) 
Parkering (SPA1-2) 

 
Grønnstruktur (§ 12-5 pkt.3) 
Park (GP) 
Vegetasjonsskjerm (GV1-2) 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (§ 12-5 pkt.5) 
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L1-15) 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 pkt.6) 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V1-2)  



 
Hensynssoner (§12-6) 
Andre sikringssoner (H190_1-4) 
Ras- og skredfare (H310_1-3) 
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370) 
Bevaring naturmiljø (H560_1-5) 
Bevaring kulturmiljø (H570_1-6) 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1-4) 
 
Bestemmelsesområder (§ 12-7) 
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#1-6) 
Midlertidig bygge- og anleggsområde (#100-121) 
 

  



3 FELLESBESTEMMELSER 
 

3.1 Støy  
• Kvalitetskriterier, grenseverdier og skjermingstiltak i nasjonal retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) skal legges til grunn for 
gjennomføring av reguleringplanen. 

• Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet innenfor planområdet skal ikke overskride 
grenseverdiene i tabell 4 i retningslinjen. Ved mindre arbeider med kort varighet 
kan grenseverdiene fravikes, hvis det gjøres avbøtende tiltak som gir minst mulig 
støyplager for omgivelsene.  

• Transportstøy og annen støy fra veganleggene skal ikke overskride 
grenseverdiene for støyfølsom bebyggelse i tabell 2 i retningslinjen. Hvis støy fra 
veganleggene overskrider grenseverdiene, skal det gjennomføres tiltak som sikrer 
at grenseverdiene overholdes eller tilsvarende lydmiljøer oppnås. 

• Støyskjermende tiltak skal gjennomføres ved eller nær støykilden, med mindre 
dette gir uforholdmessige kostnader eller andre ulemper som ikke står i forhold til 
nytten ved tiltaket. 

• Støyskjerming langs veg er markert på plankartet. Det tillates mindre revisjoner av 
plassering og omfang for støyskjerming.  

 

3.2 Luftkvalitet  
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal legges til 
grunn, både i anleggs- og driftsfasen for veganleggene. Grenseverdiene i tabell 1 skal 
overholdes. Grenseverdiene kan overskrides i kortere perioder, hvis det 
gjennomføres avbøtende tiltak som gir minst mulig ulemper for omgivelsene. 
 

3.3 Overvannshåndtering 
Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, dvs. gjennom infiltrasjon og 
fordrøyning i grunnen og åpne vannveger, utslipp til resipient, eller på annen måte 
utnyttet som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp overholdes og naturens 
selvrensingsevne utnyttes. Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes. Bygninger og 
anlegg skal utformes slik at naturlige flomveger bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot 
flomskader oppnås. 
 
Avrenningshastigheten fra areal som brukes til veganlegg til omgivelsene skal ikke 
øke som følge av bygge- eller anleggstiltak innenfor planområdet. 
 
Overvann fra veganleggene skal håndteres slik at det bidrar til forbedring av 
økologisk tiltand i vannforekomstene Byfjorden (014-206-R), Vestfjorden-nordre 
(0101030101-5-C) og Vear bekkefelt (014-169-R). 
 
Rør/kulverter i Manumbekken skal utformes slik at de ikke utgjør vandringshinder for 
fisk. 
 
Rør/kulverter mellom hensynssonene H560_3-5 skal utformes for å hensynta 
salamandere. 

 



3.4 Kulturminner  
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, 
keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., må arbeidet straks stanses 
og Vestfold og Telemark fylkeskommune varsles som omtalt i lov om kulturminner § 
8, 2. ledd. 

 
Under anleggsperioden må kjente registrerte automatisk fredete kulturminner sikres 
fysisk med midlertidig gjerde omkring areal avmerket med hensynssone C. 

 
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk 
 utgravning av berørt automatisk fredet kulturminne (Gravminne, ID  274239) 
som er markert som bestemmelsesområde #5 i plankartet. Det skal tas kontakt med 
Vestfold og Telemark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal  gjennomføres slik at 
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

 
Kulturminner som steingjerder og rydningsrøyser skal bevares og tillates ikke fjernet. 
Av hensyn til gjennomføring av bygging av ny fastlandsforbindelse fra Færder 
kommune kan flytting/parallellforskyvning av steingjerder gjennomføres dersom  dette 
er nødvendig for dette byggeprosjektet. Etter at dette prosjektet er ferdigstilt tillates 
ikke ytterligere endringer. 
 
Tiltaket medfører vesentlig landskapsendring mot nordøst og dermed utilbørlig 
skjemming av bygdeborgen på Smørberg, med -ID 42086. Dette er omsøkt og tillates 
gjennom reguleringsplanvedtaket.  

  

3.5 Matjord 
Flytting og lagring av matjord skal skje i henhold til føringene i godkjent matjordplan.  
 

3.6 Lysforurensning 
Belysning skal ta hensyn til omgivelsene ved at lysforurensningen minimeres. 
Lyskilder skal ikke rettes opp i lufta, men rettes mot de områder eller bebyggelse som 
skal belyses.  
 

3.7 Knusing av masser 
Knusing av masser skal gjennomføres i vegtrasé eller på midlertidig bygge og 
anleggsområder. Knusearbeider skal gjennomføres slik at det gir minst mulig ulemper 
for omgivelsene. 
 

3.8 Tiltak som krever byggesøknad 
Tiltak som krever byggesøknad, er listet opp under: 
• Bru 
• Støyskjermer 
• Tekniske bygg 
• Brakkerigger 
• Fasadeendringer 
• Etablering av knuseverk 

  



4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 1 og 14)  

4.1 Boligbebyggelse (B) 
For B1 skal planbestemmelsene for «Vear 1», PlanID 01015, vedtatt 21.09.1965, eller 
til enhver tid gjeldende plan for området, gjelde for arealet innenfor formålet.  
 
For B2 og B3 skal planbestemmelsene for «Kommuneplanens arealdel 2018-2030 for 
Tønsberg kommune», PlanID 99009, vedtatt 22.05.2019 eller til enhver tid gjeldende 
plan for området, gjelde for arealet innenfor formålet.  
 
Byggegrenser vist i plankart for «Reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse for 
Færder kommune», PlanID 20190180, skal likevel gjelde. 

4.2 Forretninger (BF) 
For BF skal planbestemmelsene for «Kommuneplanens arealdel 2018-2030 for 
Tønsberg kommune», vedtatt 22.05.2019, PlanID 99009 eller til enhver tid gjeldende 
plan for området, gjelde for arealet innenfor formålet. Byggegrenser vist i plankart for 
«Reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse for Færder kommune», PlanID 
20190180, skal likevel gjelde. 

4.3 Næringsbebyggelse (BN) 
For område BN skal planbestemmelsene for «Byplan Tønsberg 2018-2030», PlanID 
90019, vedtatt 22.05.2019, eller til enhver tid gjeldende plan for området, gjelde for 
arealet innenfor formålet. Byggegrenser vist i plankart for «Reguleringsplan for ny 
fastlandsforbindelse for Færder» PlanID 20190180 skal likevel gjelde. 

4.4 Idrettsanlegg (BIA) 
Innenfor BIA1 og 2 skal planbestemmelsene for «Kommuneplanens arealdel 2018-
 2030 for Tønsberg kommune», vedtatt 22.05.2019, PlanID 99009 eller til enhver 
 tid gjeldende plan for  området, gjelde for arealet innenfor formålet. Byggegrenser vist 
 i plankart for «Reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse for Færder kommune» 
PlanID 20190180, skal likevel gjelde. 

4.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 
For område BKB4 skal planbestemmelsene for «Kommuneplanens arealdel 2018-
2030 for Tønsberg kommune», vedtatt 22.05.2019, PlanID 99009 eller til enhver tid 
gjeldende plan for området, gjelde for arealet innenfor formålet. Byggegrenser vist i 
plankart for «Reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse for Færder kommune» 
PlanID 20190180, skal likevel gjelde. 

4.6 Forretning/Industri (BKB) 
Innenfor BKB1 og 2 skal planbestemmelsene for «Reguleringsplan for Travveien og 
 del av travbanen», PlanID 13018, vedtatt 19.03.2003 eller til enhver tid gjeldende 
 plan for området, gjelde for arealet innenfor formålet. Byggegrenser vist i plankart for 
 «Reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse for Færder» PlanID 20190180, skal 
likevel gjelde. 

4.7 Industri/ lager (BKB) 
Innenfor BKB3 skal planbestemmelsene for «Reguleringsplan for Travveien og del av 
travbanen», vedtatt 19.03.2003, PlanID 13018 eller til enhver tid gjeldende plan for 
området, gjelde for arealet innenfor formålet. Byggegrenser vist i plankart for 
«Reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse for Færder» PlanID 20190180, skal 
likevel gjelde. 

  



5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2 og 14)  

5.1 Fellesbestemmelser for samferdsel og teknisk infrastruktur 
Det tillates mindre justeringer mellom samferdselsformål, dersom justeringene skaper 
en mer funksjonell veg- og trafikksituasjon, samtidig som opprinnelige hensyn 
tilfredsstilles. Vegene skal utformes og gis høyder i terrenget med utgangspunkt i 
tekniske tegninger datert 04.01.2023. Kommunal plan- og vegmyndighet skal få 
eventuelle endringer til uttale. 
 

5.2 Visuell utforming 
Alle tiltak innenfor planområdet skal tilpasses eksisterende terreng og landskap. Det 
skal legges vekt på estetiske kvaliteter. Estetiske og landskapsmessige hensyn skal 
vektlegges ved realisering av tiltaket. Særlig gjelder dette konstruksjoner, herunder 
tunnelportaler, støttemurer og tekniske bygg. Materialbruk og fargevalg skal tilpasses 
konstruksjonens omgivelser og utformes med tanke på funksjon, hensikt og fjern- og 
nærvirkning. 
 

5.2.1 Konstruksjonstegninger 
Dersom konstruksjonstegninger fravikes, skal ny utforming byggesøkes og 
godkjennes av kommunen. 
 

5.2.2 Bru 
Bru skal gjennomføres med følgende visuelle føringer: 
- Det skal ikke benyttes reflekterende flater. 
- Bru skal gjennomføres med monotårn. 
- Effektbelysning skal ta hensyn til sjøfugl. 
 
 

Vertikalnivå 1 - under grunnen 
5.3 Veg (o_SV) 

 Arealene skal benyttes til vegformål. 
  

5.4 Kjøreveg (o_SKV) 
 Arealer innenfor formålet merket o_SKV1 og 2 benyttes som veg. 
 

5.5 Gang-/sykkelveg (o_SGS)  
 Arealet innenfor formålet o_SGS skal benyttes til gang-/sykkelveg. 
 

5.6 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT)  
Annen veggrunn tekniske anlegg på vertikalnivå 1 skal benyttes til tunnel, 
bergtekniske sikringstiltak, rømningstunneler og nisjer.  

 
Vertikalnivå 2 - på grunnen 

5.7 Veg (SV) 
Arealer innenfor formålet merket o_SV4-5 er veg.  

 



5.8 Kjøreveg (o_SKV) 
 Arealer innenfor formålet merket o_SKV1-7 er veg. 
 

5.9 Gang-/sykkelveg (o_SGS) 
 Arealet innenfor formålet o_SGS1-10 skal benyttes til gang-/sykkelveg. 
 

Gbnr. 50/1 og 50/8 har adgang til å bruke o_SGS2 som adkomst til eiendommen. 
Plassering av adkomst fra o_SGS7 inn på eiendommene er angitt i plankartet. 

 

5.10 Gangveg/gangareal/gågate (o_SGG) 
 Arealer innenfor formålet merket o_SGG1-3 skal benyttes til gangareal. 
 

5.11 Sykkelanlegg (o_SSG) 
Arealer innenfor formålet merket o_SS1-3 skal benyttes til sykkelveg 

5.12 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 
Arealet innenfor o_SVT1-15 skal benyttes til nødvendige tekniske bygg, trafikkøyer, 
midtrabatter, installasjoner og anlegg langs offentlig vegareal. 

  

5.13 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
o_SVG1-3, 6-16, 19-22, 24-26 og 28 kan benyttes som areal for fyllings- og 
skjæringsutslag, grøfter, murer, støyskjerm/-voll, rensedammer, tilkomstveger mm. 
Det tillates etablert rekkverk, teknisk bygg, sikringsgjerder og viltgjerder ved behov. 
 
Det tillates oppføring av sykkelparkering med kapasitet tilsvarende kapasitet til 
dagens situasjon, i hensiktsmessig avstand til o_SH2. 

 

5.14 Kollektivholdeplass (o_SKH) 
Arealer innenfor formålet o_SKV1-3 skal benyttes som kollektivholdeplass. 

 

5.15 Holdeplass/plattform (o_SH) 
Arealet innenfor formålet merket o_SH1-2 skal benyttes til holdeplass/plattform. Det 
tillates oppføring av leskur innenfor arealene.  

 

5.16 Parkering (SPA) 
Arealene skal benyttes til parkering. 

 
 
Vertikalnivå 3 - over grunnen (på bru) 

5.17 Kjøreveg (o_SKV) 
Arealet innenfor o_SKV1-2 er veg. 

 

5.18 Gang- og sykkelveg (o_SGS) 
Arealet innenfor o_SGS1 og 2 skal benyttes til gang- og sykkelveg 



 

5.19 Annen veggrunn - teknisk anlegg (o_SVT) 
Arealet innenfor o_SVT1-6 skal benyttes til rabatter, rekkverk, sikringsgjerder, skilting 
og tekniske installasjoner langs kjørevegen. 

  



6 GRØNNSTRUKTUR (§12-5, 3 og 14) 

6.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 
Innenfor GV1 og 2 skal planbestemmelsene for «Reguleringsplan for Travveien og 
del av travbanen», vedtatt 19.03.2003, PlanID 13018 eller til enhver tid gjeldende plan 
for området, gjelde for arealet innenfor formålet. Byggegrenser vist i plankart for 
 «Reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse for Færder» PlanID 2019001, skal 
likevel  gjelde. 

 

6.2 Park (GP) 
Innenfor område GP skal planbestemmelsene for «Reguleringsplan for Bekkeveien- 
 Vear», vedtatt 16.02.1998, PlanID 01090 eller til enhver tid gjeldende plan for 
 området, gjelde for arealet innenfor formålet. Byggegrenser vist i plankart for 
 «Reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse for Færder» PlanID 2019001, skal 
likevel gjelde. 

7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (LNFR) (pbl. § 12-5, 5)  

7.1 Landbruksområde (L) 
Innenfor områdene L1-L15 skal planbestemmelsene for «Kommuneplanens arealdel 
 2018-2030», vedtatt 22.05.2019, PlanID 99009 eller til enhver tid gjeldende plan 
 for området, gjelde for arealet innenfor formålet. Byggegrenser vist i plankart for 
 «Reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse fra Færder» PlanID 20190180, skal 
likevel gjelde. 

8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (pbl. 
§ 12-5, 6)  

8.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 
Vann fra anleggsområder må ikke ledes direkte til vassdrag, uten at det renses. 
Utslipp til resipient for anleggsfasen må søkes om til Statsforvalteren. 

  
For V2 gjelder planbestemmelsene for «Kommuneplanens arealdel 2018-2030», 
vedtatt 22.05.2019, PlanID 99009 eller til enhver tid gjeldende plan for området, 
gjelde for arealet innenfor formålet.  

  



9 HENSYNSSONER (pbl .2-6 jfr. §11-8) 
Vertikalnivå 1 – under grunnen 

9.1 Andre sikringssoner (H190) 
Sikringssone H190_1-9 langs tunnel har bredde som vist i plankart og figur 1. 
Sikringssonen går 20 meter til alle sider. Tiltak i sikringssonen er ikke tillatt. 
 

Vertikalnivå 2 - på grunnen 
9.2 Andre sikringssoner (H190) 

Sikringssone H190_1-3 langs tunnel har bredde som vist i plankart og figur 1. 
Sikringssonen går 20 meter til alle sider. Tiltak i sikringssonen er ikke tillatt.  

 
Figur 1 Tverrsnitt og lengdesnitt tunnel. (Kilde: COWI) 

Før igangsettelse av arbeider som sprengning, boring i fjell, peleramming, boring etter 
grunnvann eller jordvarmeanlegg eller andre arbeider som kan skade tunnelen eller 
innredningen i denne, må tillatelse til slike arbeider innhentes fra Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. 

 
 H190_4 

Sikringssone langs hovedvannledning vist i plankartet. Det tillates ikke gravearbeider 
eller andre typer arbeider som kan skade vannledningen innenfor denne sonen. 
Arbeider innenfor denne sonen må søkes kommunen (Vestfold Vann IKS). 

 

9.3 Ras- og skredfare (H310) 
Hensynssone H310_1-3 omfatter områder hvor det kan være fare for kvikkleireskred. 
Det tillates ikke tiltak innenfor hensynssonene uten dokumentasjon på at 
tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt jf. NVE sin veileder: 
Sikkerhet mot kvikkleireskred, nr.1/2019.   

 

9.4 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370) 
Hensynssone H370 omfatter faresone for høyspenningsanlegg. Innen hensynssonen 
skal det kunne anlegges høyspentlinjer som luftstrekk eller jordkabel. Tiltak som er til 
hinder for en slik etablering er ikke tillatt. Etablering av samferdselsanlegg som angitt 
på plankartet er tillatt innenfor sone H370. Gravearbeider innenfor traseen må 
omsøkes Skagerak nett AS. 

 



9.5 Bevaring naturmiljø (H560) 
9.5.1 H560_1 Sump og kildeskog på sørsiden av Sandodden   

Innenfor hensynssonen skal det ikke gjøres tiltak som kan skade naturområdet. 
 
9.5.2 H560_2 Gammel furuskog på nordsiden av Sandodden ved Smørberg  

Innenfor hensynssonen skal det ikke gjøres tiltak som kan skade naturområdet. 
 
9.5.3 H 560_3-5 Dam og bekk ved Smørbergrønningen  

Innenfor hensynssonen skal det ikke gjennomføres tiltak som kan skade dammen 
eller bekken som salamanderhabitat. 

 

9.6 Bevaring kulturmiljø (H730_1-4 og H570 1-6) 
 Automatisk fredete kulturminner 
9.6.1 Bosetning aktivitetsområde Smørberg. ID. – 263508-0 (H730_1 og H570_1) 
  
 Hensynssone H730_1 

Innenfor området finnes et automatisk fredet kulturminne (Bosetning-/ 
aktivitetsområde fra steinalder på Smørberg (ID 263508), båndlagt etter Lov om 
kulturminner. Ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk 
fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, kjøre med tunge kjøretøy, 
lagre anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen midlertidig 
eller permanent. 

 
 Hensynssone H570_1 

Hensynssonen er en buffer rundt kulturminnet i hensynssone H730_1, ment for å 
ivareta kulturminnets landskapstilknytning og sikre det mot inngrep og utilbørlig 
skjemming. Innenfor H570_1 er det ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre 
anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen midlertidig eller 
permanent. Hensynssone H570_1 skal under anleggsperioden gjerdes inn med 
midlertidig byggegjerde.I område hvor midlertidig bygg og anleggsområde overlapper, 
viser til 10.1 i). 

 
9.6.2 Bosetning aktivitetsområde Smørbergåsen. ID263510-0 (H730_2 og H570_3) 
 
 Hensynssone H730_2 

Innenfor området finnes et automatisk fredet kulturminne (Bosetning-/ 
aktivitetsområde fra steinalder på Smørberg. ID 263510-0), båndlagt etter Lov om 
kulturminner. Ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk 
fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, kjøre med tunge kjøretøy, 
lagre anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen midlertidig 
eller permanent. 

 
 Hensynssone H570_3 

Hensynssonen er en buffer rundt kulturminnet i hensynssone H730_2 og kulturminne 
med ID42086-1, ment for å ivareta kulturminnenes landskapstilknytning og sikre det 
mot inngrep og utilbørlig skjemming. Innenfor H570_3 er det ikke lov å kjøre med 
tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i 
grunnen midlertidig eller permanent. Hensynssone H570_3 skal under 
anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig byggegjerde. 

 



9.6.3 Smørbergåsen ID 42086-1 (H570_3) 
Kulturminnet er rester av en bygdeborg. Selve kulturminnet med nærmeste 
båndleggingssone ligger utenfor planområdet, men H 570, som er buffer rundt 
kulturminnets hensynssone 730 ligger innenfor planområdet. 

 
 Hensynssone H570_3 

Hensynssonen markerer det arealet omkring det båndlagte området, som det må tas 
hensyn i, for å sikre det båndlagte arealet fra uforvarende inngrep og særlig fra 
utilbørlig skjemming. Hensynssone H570_3 er en buffer rundt kulturminnet og 
båndleggingssonen som ligger utenfor planområdet, ment for å ivareta kulturminnets 
landskapstilknytning og sikre det mot inngrep og utilbørlig skjemming. Innenfor 
H570_3 er det ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller 
byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen midlertidig eller permanent. 
Hensynssone H570_3 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig 
byggegjerde. 

 
9.6.4 Hogsnes steinalderboplass ID 263918-0 (H730_4 og H570_6) 
  
 Hensynssone H730_4 

Innenfor området finnes et automatisk fredet kulturminne (Bosetning aktivitetsområde 
på Hogsnes. ID 263918-0), båndlagt etter Lov om kulturminner. Ingen må sette i gang 
tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle 
fare for at dette kan skje, kjøre med tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller 
byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen midlertidig eller permanent. 

 
 Hensynssone H570_6 

Hensynssonen er en buffer rundt kulturminnet i hensynssone H730_4, ment for å 
ivareta kulturminnets landskapstilknytning og sikre  det mot inngrep og utilbørlig 
skjemming. Innenfor H570_6 er det ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre 
anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen midlertidig eller 
permanent. Hensynssone H570_6 skal under anleggsperioden gjerdes inn med 
midlertidig byggegjerde. 

 
9.6.5 Øde Vear. Hulvei – ID 20036-1 – (H730_3, H570_5) 

 
Hensynssone H730_3 
Avsatt hensynssone omfatter et automatisk fredet kulturminne bestående av et 
hulveissystem. Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med inngrep eller sette i gang 
med tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, 
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner eller 
fremkalle fare for at dette kan skje. 
 
Hensynssone H570_5 
Hensynssonen er en buffer rundt kulturminnet i hensynssone H730_3, ment for å 
ivareta kulturminnets landskapstilknytning og sikre det mot inngrep og utilbørlig 
skjemming. Innenfor H570_5 er det ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre 
anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen midlertidig eller 
permanent. Hensynssone H570_5 skal under anleggsperioden gjerdes inn med 
midlertidig byggegjerde. 

 
 
 
 
 



 Nyere tids kulturminner 
9.6.6 Rydningslokalitet ved Smørbergveien. (H570_2) 
 
 Hensynssone H570_2 

Avsatt hensynssone omfatter et ikke fredet kulturminne – ID263511-1 – bestående av 
 en rydningsrøys.. Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med inngrep eller sette i 
gang med tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, 
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnet eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. 

  



10 BESTEMMELSESOMRÅDER (pbl § 12-7) 

10.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (# 100-120) 
 

Midlertidige bygge- og anleggsområder kan i anleggsperioden nyttes til riggplass, 
anleggsveg, massedeponi, lagring av materialer, utstyr o.l., interimsveger for å legge 
om trafikken (kjøreveg og gang-/sykkelveg) og andre tiltak knyttet til bygging av ny 
fastlandsforbindelse. 

 
Etablering av bygge- og anleggsområder skal skje på bakgrunn av 
anleggsgjennomføringsplan som viser omfang, form, transportveg, sikringsgjerder, 
overgang mot tilliggende terreng, samt terrengbearbeiding og vegetasjonsetablering 
etter avslutning av midlertidig bruk.  
 
Fremkommelighet for gående og syklende i planområdet skal opprettholdes i hele 
anleggsfasen, og trygg skoleveg skal sikres.  
 
Anleggsarbeider i hekkeperioden til vipe i områder denne arten er kjent fra skal 
unngås. 

 
For #102 hvor området overlapper med H570_1 vil området kunne fungere delvis 
som riggområde, og det tillates midlertidig lagring av utstyr og materialer, samt 
rydding av vegetasjon, i den grad det er nødvendig for prosjektet. Permanente 
terrengendringer slik som sprengning, fjerning av stedegne masser eller 
opparbeidelse av veg tillates ikke. Før området tas i bruk av anleggsmaskiner, eller 
det lagres masser eller utstyr, må naturlig terreng dekkes til med sprengningsmatter. 
 
Terrengbehandling/-bearbeiding skal utføres samtidig med vegåpning og skal være 
gjennomført senest 1 år etter vegåpning. 

  
Beplantning skal opparbeides samtidig med vegåpning og være ferdigstilt senest 1 år 
etter vegåpning. 
 
For overlappende område H570_1 og #102, skal det etter endt anleggsperiode og 
senest 1 år etter at anlegget er tatt i bruk, skal lagrede materialer og utstyr skånsomt 
fjernes, sammen med eventuelle sprengningsmatter. 
 
Rettsvirkningen av bygge- og anleggsområdene opphører senest 1 år etter 
vegåpning. 
 

10.2 Kulturminner som søkes frigitt (#4) 
10.2.1 # 4 Bosetnings- og aktivitetsområde 

 
Innenfor området finnes automatisk fredet henholdsvis bo- og aktivitetsområde (-
ID274239-0). Lokaliteten er omsøkt fjernet i forbindelse med behandling av 
reguleringsplan, jf. Lov om kulturminner § 8 fjerde ledd. Før tiltak i medhold av planen 
kan realiseres skal det gjennomføres en arkeologisk granskning av kulturminnet. Det 
kan ikke gjøres inngrep i området av noen art før granskingen er ferdigstilt. 

 

10.3 Nyere tids kulturminner som kan flyttes dersom bygging av ny 
fastlandsforbindelse fra Færder kommune gjør det nødvendig 

10.3.1 Steingjerder ID 263872-0, ID 263852-1, ID 263514-1 (#1, 2, 3) 
 



Av hensyn til gjennomføring av bygging av ny fastlandsforbindelse fra Færder 
kommune kan flytting/ parallellforskyvning av steingjerder gjennomføres dersom dette 
er nødvendig for dette byggeprosjektet. Etter at dette prosjektet er ferdigstilt tillates 
ikke ytterligere endringer. 

 
Steingjerder og rydningsrøyser skal ikke flyttes eller parallellforskyves inn i H570-
soner. 
 

10.4 Overvannskulvert 
Innenfor bestemmelsesområde #5 og #6 skal det etableres overvannskulvert som håndterer 
overvann ved 200 års flom og fungerer som passasje for salamandere. Kulverten med 
overflater ol. skal utformes slik at den er egnet for vandrende salamandere og terrenget skal 
ha en utforming som leder salamanderne mot kulvertkonstruksjonen. Detaljutforming skal 
bestemmes i samråd med fagkyndig biolog. 
  



11 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl. §12-7, 10) 

11.1 Før anleggsarbeidene igangsettes  
11.1.1 Ytre miljø-plan (YM-plan) 

YM-plan for byggefasen skal være utarbeidet før anleggsarbeidet starter. Nødvendige 
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 
Planen utarbeides i samarbeid med kommunen. 

 
11.1.2 Grunnvann 

Det må gjennomføres kartlegging av dagens situasjon for grunnvannsbrønner og 
grunnvannsstand før anleggsarbeid tar til. 
 
Det må gjennomføres overvåking av energibrønner i anleggsperioden og etter at 
tiltaket er ferdigstilt. Overvåkingen skal vare i to år etter ferdigstillelse av anlegget. 

  
11.1.3 Anleggsgjennomføringsplan. 

Anleggsgjennomføringsplan med rigg og marksikringsplan, faseplaner og plan for 
informasjon i anleggsfasen skal være utarbeidet før anleggsarbeidene starter. 
 
I anleggsgjennomføringsplanen skal det inngå en plan for håndtering av masser. 
Overskuddsmasser skal håndteres og fraktes på en måte slik at miljø og omgivelsene 
ivaretas.  
 
Planen utarbeides i samråd med kommunen. 
 

11.1.4 Sikre grunnforhold 
Før tiltak igangsettes skal kommunen kontaktes for å avgjøre om det kreves 
geoteknisk prosjektering og kontroll etter PBL. Detaljprosjektering av grave- og 
fundamenteringsforhold skal utføres av geoteknisk fagkyndig. 
 

11.1.5 Matjordplan 
Utførende hos entreprenør samt andre som er involverte i håndtering av matjord skal 
gjennomgå opplæring i det forestående arbeidet.  
Agronomisk kompetanse som skal følge arbeidene i felt skal dokumenteres. 
Eiere av mottaksarealer for matjord skal kontaktes og detaljert arbeidsplan for 
jordflyttingen avtales. 
 

11.2 Under anleggsperioden 
11.2.1 Grunnvann 

Grunnvannsbrønner, energibrønner og grunnvannstand skal sikres gjennom 
anleggsperioden. 
 

11.2.2 Passasje for salamandere 
Salamandere skal sikres passasje mellom sine naturlige habitater, gjennom 
midlertidig bygge- og anleggsområde #106 og #107 samt under følgende formål 
H370, o_SVG2, o_SKV1, o_SKV2, o_SVT1, o_SGS2, H560_4, o_SVG2 og L5 
 

11.3 Før anlegget tas i bruk  
11.3.1 Støytiltak 

Støytiltakene i planen skal være gjennomført samtidig med vegåpning.  
 



11.3.2 Etablering av kommunalteknisk anlegg: 
Før vegåpning skal kommunale veger med tilhørende sidearealer og andre 
nødvendige kommunaltekniske anlegg være opparbeidet ihht. godkjente 
hovedprinsipper i kommunalteknisk plan/teknisk plan, og senere godkjente 
detaljplaner/tegninger for kommunaltekniske anlegg. 
 

11.3.3 Passasje for salamandere 
Senest før vegåpning skal det være etablert overvannskulverter innenfor 
bestemmelsesområdene #5 og #6 som sikrer passasje for salamandere. 
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