
Ny fastlandsforbindelse
Velkommen til åpent møte 1. mars 2023

Møtet starter kl. 18:00



VELKOMMEN



• Velkommen og ramme for møtet (Rolf Marthinsen, VTFK)
• Vestfold og Telemark fylkeskommune presenterer 

prosjektet (Nina Knutsen og Nils Brandt, VTFK)
– Bypakka
– Litt om planprosessen
– Kort presentasjon av selve planen
– Videre fremdrift

• Kort pause
• Svar på spørsmål innkommet i løpet av møtet

• Vi tar sikte på å være ferdige til kl. 20.00

Agenda



• Fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
– Nina Knutsen, Prosjektleder bypakka
– Nils Brandt, Prosjektleder fastlandsforbindelsen
– Arild Vestbø, Planleggingsleder

• Fra Færder kommune
– Anne Delbeck, Fagkoordinator plan

• Fra Tønsberg kommune
– Ståle Sørensen, Rådgiver arealplan

Presentasjon av deltagerne



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.

• 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



• Mandag 6. mars kl. 12-19, på Fylkeshuset
• Mulighet for å booke møter

– Tirsdag 7. mars
– Torsdag 9. mars
– Mandag 13. mars

• For å booke tid – send e-post til: 
bypakka@vtfk.no

• Mulig både med fysisk møte og møte på teams.
• Fysiske møter er på Fylkeshusetvegvesen.no
• Vi garanterer at alle som vil får møte oss 

Åpne kontordager

mailto:.haga@vegvesen.no


• Høringsuttalelser til reguleringsplanen må 
sendes skriftlig til Vestfold og Telemark 
Fylkeskommune
– E-post: post@vtfk.no 
– Adresse: Vestfold og Telemark fylkeskommune, 

Postboks 2844, 3702 Skien
• Merk med «23/08194 Ny fastlandsforbindelse 

fra Færder»
• Frist for høringsuttalelser er 2. april 2023

Høring av planen



OM BYPAKKE TØNSBERG-
REGIONEN V/NINA KNUTSEN
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Planprosessen
BESLUTNING 

OM KVU
(2010)

KVU
(nov. 2013)

KS 1
(nov. 2014)

NEI

KOMMUNEDEL-
PLAN

(vår 2019)

REGULERINGS-
PLAN
(nå)

KS 2

JA (okt. 2015)

ANLEGGBYGGE-
PLAN

Regjeringen
/SD



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



«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



Mer enn bare 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
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Planprosessen
BESLUTNING 

OM KVU
(2010)

KVU
(nov. 2013)

KS 1
(nov. 2014)

NEI

KOMMUNEDEL-
PLAN

(vår 2019)

REGULERINGS-
PLAN
(nå)

KS 2

JA (okt. 2015)

ANLEGGBYGGE-
PLAN

Regjeringen
/SD



Kommunedelplan



Siling våren
2016:

20 alternativer
redusert til
7 alternativer.



FINANSIERING



Plassering av bommer

• Tønsbergpakke fase 1 ble finansiert av 
bompenger.

• Bomringen ble etablert i februar 2004, og var 
ferdig nedbetalt i november 2016.

• Foreløpige vurderinger er at de 
bomplasseringene som lå til grunn i forrige 
pakke var godt plassert.
– Må justeres noe for å fange opp ny 

fastlandsforbindelse.





Utredes videre

• Kvalitetssikre bomplasseringer
– Spesielt for å fange opp ny fastlandsforbindelse

• Timesregel
• Månedstak
• Enveis vs. toveisinnkreving 
• Tidsdifferensierte takster

– Mulig å differensiere takster over døgnet, eksempelvis høyere i rush-
periodene. 

• Parallellinnkreving vs. etterskuddsinnkreving



KORT GJENNOMGANG AV PLANEN 
V/ NILS BRANDT 



Hva er en reguleringsplan

• En reguleringsplan bestemmer arealbruk og 
knytter bestemmelser til denne.

• Når en reguleringsplan er vedtatt har 
fylkeskommunen rett til å erverve den 
grunnen som er nødvendig for å bygge ny veg 
(innenfor den vedtatte planen)

10.04.2019



Planforslaget består av

• Reguleringskart
• Reguleringsbestemmelser
Vedtas politisk

• Planbeskrivelse
• Tekniske tegninger 

– Geometri
– Grunnerverv
– Støy
– Konstruksjon

10.04.2019



Planforslaget består av
• Teknisk planbeskrivelse
• Fagrapport anleggsgjennom

føring
• Fagrapport støy
• Fagrapport luftforurensing
• Fagrapport naturmangfold
• Fagrapport Trafikk, 

kapasitetsberegninger
• Fagrapport trafikkstyring

• Fagrapport SHA
• ROS-analyse
• Ytre miljø-plan
• Miljøtekniske undersøkelser
• Klimagassbudsjett
• Ingeniørgeologisk 

fagrapport
• Matjordplan
• Geoteknisk rapport
• Rapport fra 

kulturminneundersøkelser



Hva bestemmes senere

• Etter at reguleringsplanen er vedtatt skal 
prosjektet byggeplanlegges

• Byggeplanleggingen må holde seg innenfor det 
arealet som er bestemt i reguleringsplanen

• I denne fasen jobbes det videre med
– Anleggsgjennomføring - når og hvordan
– Lokale støytiltak
– Mye rundt høyder og mange andre detaljer
– Grunnervervsprosessen

10.04.2019



Grunnerverv

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

12.09.2016



Grunnerverv
• Grunnerverv tar utgangspunkt i vedtatt 

reguleringsplan
• 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

• Dette vil først skje når prosjektet har penger, det vil si 
etter Stortingsvedtak av bompengepropisisjon

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

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

10.04.2019



Grunnerverv – «tre veger»

10.04.2019



Grunnerverv

• Det må innløses ca. 30 eiendommer totalt
• Alle eiere av boliger som må innløses er kontaktet.
• Kommunene tilbyr tidlig innløsning for disse, mange 

hus er allerede kjøpt.
• Prosjektet vil først ha penger til grunnerverv når 

bypakka er vedtatt i Stortinget.
• Det er lagd W-tegninger som viser nøyaktig 

eiendomsinngrep for hver enkelt eiendom. 
• Grunneier må selv dekke advokatutgifter i planfasen. 



Grunnerverv



PLANFORSLAGET





Kryss med Smidsrødveien 



Bekkeveien

• Gis et gatepreg
• Tosidig fortau
• De fleste sideveier holdes åpne, 

Kløverveien er et unntak fra dette



Kryss på Kolberg



Teietunnelen

• Bygges ned ett løp og parallell 
rømningstunnel

• Beregnet trafikk – litt over 10.000 biler 
pr døgn



Kryss på Ramdal



Rambergtunnelen

• To løp og egen g/s-tunnel
• Lengde 255 m



Hengebru med monotårn



Hengebru 



Smørberg



Hogsnestunnelen

• Knappe 1000 m lang
• Bygges med to løp og fire felt
• Beregnet trafikk ca. 14.000 biler i døgnet



Kryss mellom Hogsnesbakken og 
Fastlandsforbindelsen



Jarlsberg



KONSEKVENSER AV 
PLANFORSLAGET



Trafikk



Trafikk

• Omtrent 1/3 av trafikken på Kanalbrua flyttes 
over på ny Fastlandsforbindelse.

• Betydelig avlastning av trafikk på Nordre 
Nøtterøy og i Tønsberg sentrum.

• Trafikkberegningene viser ingen eksisterende 
veier utenfor prosjektet med betydelig 
trafikkøkning.



Trafikkavvikling

• Vi bygger i alt syv nye rundkjøringer.
• Alle rundkjøringene vil avvikle beregnet 

trafikk.
• Rundkjøringen mellom Semslinna og ny 

Fastlandsforbindelse har høyest belastning.
• Fv. 300 fra Jarlsberg til E18 planlegges i eget 

prosjekt.



Støy

• Vi følger kravene i støyretningslinjen T1442.
• Denne setter krav til støy for "ny støyende 

virksomhet".
• For at vi skal vurdere støytiltak må

– Støyen er over grenseverdi på 55 dbA fra trafikk 
innenfor planområdet

– Skjermingen virker for støyfølsom bebyggelse eller 
andre områder med krav til skjerming

• Vi ønsker primært å skjerme langs veien.
• Der tiltakene langs veien ikke virker godt nok 

kan det komme lokale tiltak.



Støy

• Eksempler på lokale tiltak:
– Lokale støyskjermer
– Skjerming av uteplasser
– Innglassing av verandaer
– Utskifting av vinduer

• Det er vurdert at 67 adresser må utredes for 
lokale støytiltak.

• Alle disse vil kontaktes av prosjektet i god tid 
før byggestart.



Støy

• Støysituasjonen for 
boliger er detaljert vist 
på støytegninger.

• Foreslåtte støyskjermer 
er vist i tegningene.

• Tegningene viser ikke 
effekt av lokale tiltak.



Luftforurensning 

• Vi følger kravene i forskriften T-1520
• Det er svevestøv (PM10) som er utfordringen
• Kravene går må mengde/konsentrasjon
• Utfordring er tunnelportaler – særlig på 

Teietunnelen – her konsentreres utslippene
• Gode rensetiltak finnes ikke – tiltaket blir da å 

tynne ut tunnellufta



Luftetårn

• Foreslås luftetårn 
omtrent på midten 
av Teietunnelen.

• Bygges for å redusere 
utslipp ved 
tunnelportalene.

• Ikke luftforurensing 
over grenseverdier ved 
luftetårnet.



Anleggsgjennomføring  
Generelt

• Vi skal bygge et stort veianlegg i tettbygde 
strøk – det vil merkes godt.

• Hvor mye det kan bråke og riste er bestemt i 
lover og forskrifter
– Naboloven
– Støyforskriften (T-1442)

• Det settes også spesifikke krav til dette 
prosjektet gjennom 
reguleringsbestemmelsene.



Anleggsfasen – avbøtende tiltak

• God informasjon om hva som skjer når
• Prosjektet vil ha nabokontakt i byggefasen
• Gjøre byggingen effektivt så byggetiden blir 

kortest mulig
• Skoleveg og anleggsområdet skal sikres
• Ved ekstra støyende arbeider eller nattarbeid 

kan det være mulighet for å flytte midlertidig 
til et annet sted.

02.03.2023



Anleggsgjennomføring  
massetransport

• Steinmasser fra anlegget er en ressurs – mange 
prosjekt trenger stein

• Bypakka vil trenge stein i andre prosjekt, f.eks. 
fire felt på Semslinna, dette må legges i et deponi 
(f.eks. et pukkverk)

• I kommunedelplanen var det en forutsetning at 
overskuddsmasser ikke skulle fraktes over 
Kanalbrua – vi mener at dette ikke er beste 
løsning

• Massetransport vil gi minst konsekvens når den 
kjører på hovedvegnettet



Anleggsgjennomføring  
massetransport

• For overskuddsmasse er det flere muligheter:
– Lagring i pukkverk
– Utskiping fra Kaldnes
– Bruk i andre prosjekt lokalt

• Vi mener det er for tidlig å bestemme dette nå



Matjord

• Prosjektet vil beslaglegge 79,4 daa mark som i 
dag dyrkes.

• Vi jobber for å gjøre det faktiske tapet av 
matjord så lavt som mulig

• Vi ser derfor etter områder der vi kan etablere 
ny dyrket mark



Kostnader

• Siste kostnadsoverslag på 4 178 mill. (2021) kr
• Det er for tiden stor usikkerhet i markedet

– Ettervirkning etter Covid
– Krig i Ukraina

• Kostnadsoverslaget oppdateres etter vedtatt 
reguleringsplan.

• NB - Dette er en reguleringsplan, og det 
bestemmes ingenting rundt finansiering eller 
bompenger 



FRAMDRIFT, INKLUDERT POLITISK 
BEHANDLING OG HØRINGSPERIODE



Fremdrift

Grunnerverv
u/tidlig innløsing

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029

Vegåpning
2029

Bygging

Lokal beh.  
av pakka 

(juni 2023)

Stortingsbehandling 
(mål: juni 2024)

Reg.plan + 
bompenge-
beregninger

KS2

2028

Forberedende arbeider 
(anbudsgunnlag m.m.) 



• Mandag 6. mars kl 12-19, på Fylkeshuset
• Mulighet for å booke møter

– Tirsdag 7. mars
– Torsdag 9. mars
– Mandag 13. mars

• For å booke tid – send e-post til : 
bypakka@vtfk.no

• Mulig både med fysisk møte og møte på teams.
• Fysiske møter er på Fylkeshusetvegvesen.no
• Vi garanterer at alle som vil får møte oss 

Åpne kontordager

mailto:.haga@vegvesen.no


• Høringsuttalelser til reguleringsplanen må sendes 
skriftlig til Vestfold og Telemark Fylkeskommune
– E-post: post@vtfk.no
– Adresse: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 

2844, 3702 Skien
• Merk med «23/08194 Ny fastlandsforbindelse fra 

Færder»
• Frist for høringsuttalelser er 2. april 2023
• Etter høringsfristen vurderes innspillene.
• Merknader som kommer vil følge planen fram til 

vedtak
• Planen skal vedtas i Færder og Tønsberg kommuner

Høring av planen



PAUSE



INNKOMNE SPØRSMÅL
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