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Innledning
I dette arbeidsnotatet rettes oppmerksomheten mot Tønsbergregionens behov for å 1) endre dagens
transportsituasjon, 2) møte fremtidige utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp og
3) verne viktige verdier. Behovsanalysen bygger på en kartlegging av dagens situasjon, prognoser
og forventede utviklingstrekk, samt lokale innspill og medvirkningsprosesser. Behovsanalysen
utgjør et viktig grunnlag for utarbeidelsen og forståelsen av samfunns- og effektmålene. I tillegg
bidrar behovene, i likhet med målformuleringene, til å identifisere viktige krav som brukes til å
sammenligne, rangere og sile ut konsepter.
Behovene er analysert og delt inn i fire kategorier som gjenspeiler ulike faglige tilnærminger til
behov:


Nasjonale behov: Normative behov som følger av politisk vedtatte målsetninger, lover,
forskrifter m.m.



Etterspørselbaserte behov: Konkrete behov for trafikale endringer og relaterte
innvirkninger på klima og på omgivelsene i analyseområdet. (Her har
transportmodellberegninger en sentral plass, men det er også gjennomført
kjøretidsregistreringer og kollektivtransportundersøkelse. I tillegg støtter vi oss på
reisevaneundersøkelser).



Interessegruppers behov: Ulike interessenters/aktørers konkrete behov for endringer i
transportsystemet i analyseområdet.



Regionale og lokale myndigheters behov:
Fremtredende interesser uttrykt i regionaleog lokalpolitiske vedtak og planer.

Nasjonale behov (normative behov)
Normative føringer for utviklingen av
transportsystemet i Tønsbergregionen uttrykkes
gjennom overordnede nasjonale transportpolitiske
mål og strategier nedfelt i statlige plandokumenter.
Nasjonal Transportplan (NTP) fremhever følgende
overordnede mål for transportpolitikken:
«Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
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miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional
utvikling»
NTP peker på fire hovedinnsatsområder, med tilhørende målformuleringer, som må være i balanse
for å sikre overordnet måloppnåelse:


Framkommelighet og regional utvikling (effektivt)
«Bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i
næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret».



Miljø (miljøvennlig transportsystem)
«Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige
virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale
forpliktelser på miljøområdet»



Universell utforming (tilgjengelig)
«Transportsystemet skal være universelt utformet»



Transportsikkerhet (sikkert)
«Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med
drepte eller hardt skadde i transportsektoren»
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Framkommelighet og regional utvikling
Hovedinnsatsområdene er konkretisert i form av etappemål (effektmål) som beskriver hvilke
effekter som skal oppnås. Effektivitetsbegrepet, i forbindelse med overordnede mål- og
hovedinnsatsområder, knyttes til fremkommelighet og regional utvikling. Fremkommelighet for
næringsliv og for miljøvennlige transportformer vies spesiell oppmerksomhet. I den forbindelse står
NTPs miljøstrategiske ambisjoner om å overføre gods fra vei til sjø og bane og om å ta veksten i
persontransporten med kollektivtrafikk, gåing og sykling sentralt. Det samme gjelder fokuset på
restriktive tiltak for persontransporten. NTP legger vekt på at transportpolitikken skal bidra til å
styrke næringslivets konkurranseevne og bidra til konkurransedyktige regioner. Dette er i tråd med
St. meld. 25(2008-2009)
Lokal vekstkraft og
framtidstru. Om
distrikts- og
regionalpolitikken, hvor
regjeringen understreker
at små og mellomstore
byer og større
byområder er viktige
arenaer og drivkraft for
nasjonal og regional
utvikling. I byene og
bynære områder skal det derfor satses sterkere på gode lokale kollektivløsninger for å avlaste
veinettet, øke fremkommeligheten for næringstransporter, styrke regionale senter og utvikle større,
robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Betydningen av reduserte avstandskostnader og behovet for
å styrke intermodale knutepunkt for å oppnå et helhetlig transportnett vektlegges. I den forbindelse
er det fra statelig hold behov for at KVU-Tønsbergregionen og IC-satsningen ikke sees isolert hver
for seg, men vurderes i en større transportpolitisk sammenheng. Følgelig er det viktig å vurdere
behovet for en fremtidsrettet infrastruktur som bygger opp under Jernbaneverkets ambisjoner om å
styrke Tønsberg stasjon som kollektivknutepunkt. NTP uttrykker også behov for tiltak som gjør
luftfarten bedre i stand til å sørge for gode internasjonale forbindelser. Her bør det nevnes at den
nye IC-strategien har integrert Torp stasjon i fremtidig terminalbygg på østsiden av dagens flyplass,
et intermodalt knutepunktgrep som forventes å øke markedsandelen for buss og jernbane til over 40
%.
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Miljø
I St. meld. Nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk uttrykkes det et klart behov for en mer
klimavennlig transportsektor. I tråd med denne erkjennelsen har stortingsflertallet gjennom
klimaforliket, konkretisert gjennom Klimakur 2020, forpliktet seg til å redusere de samlede
klimagassutslippene fra transport med 2,5–4 millioner tonn innen 2030. Det presiseres at
«klimamålet for transport krever sterke virkemidler for å endre transportmiddelfordelingen, fremme
lavutslippsteknologi og redusere biltrafikken». Dette samsvarer med NTPs ambisjon om at
transportpolitikken skal tilrettelegge for langsiktige strukturelle endringer i transportmønsteret for å
nå de overordnede målene i klimapolitikken. I den forbindelse erkjennes det at:
«Forventet trafikkvekst og nye vegprosjekter vil ha negativ påvirkning på miljøet, mens satsing på
jernbane og miljøvennlig transport i byene, samt overføring av gods fra veg til sjø og bane, vil ha
positiv virkning».
Denne grunnleggende erkjennelsen leder til følgende strategiske presisering:
«Veksten i persontransporten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling. I byene må det derfor
satses på kollektivtransport, gange og sykkel kombinert med restriktive tiltak for den private
biltrafikken…»
En slik strategi genererer behov for en arealbruk som bygger opp under og skaper bedre
forutsetninger for kollektivtrafikk, gåing og sykling. I den sammenheng presiserer NTP at «mer
kompakt arealbruk og fortetting ved knutepunkter for kollektivtrafikken er avgjørende for å
lykkes». Nødvendigheten av å samordne areal- og transportplanleggingen for å redusere
klimagassutslippene fra vegtransporten presiseres ytterligere i Ot.prp. nr 32 Om lov om
planlegging og byggesaksbehandling. Det fremheves at bedre samordning kan redusere
transportbehovet og tilrettelegge for miljøvennlig transport. Samtidig kan det sikre mer effektiv
arealbruk med mindre press på verdifulle landbruks- natur-, og friluftsområder.
Fokuset på samordnet areal- og transportplanlegging står også sterkt i Miljødepartementets
statlige forventningsbrev (Kgl.res. den 24.06.2011). Her poengteres det også at det er behov for
at:
«Det vises stor aktsomhet med å planlegge for utbygging i fareområder og andre områder som kan
berøres negativt av klimaendringer. Det legges vekt på å redusere faren for tap av menneskeliv,
samt forebygge skader på bygninger, infrastruktur, natur, kulturmiljøer og kulturminner».
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I tråd med det overnevnte forventningsbrevet fokuserer Fylkesmannen i Vestfold, i dokumentet
«Statlige forventninger til kommunene i Vestfold 2012», på betydningen av å samordne
utbyggingsmønster og transportsystem for å redusere transportbehov og klimagassutslipp.
Fylkesmannen peker dessuten på behovet for å se arealplanleggingen i et folkehelseperspektiv og
i sammenheng med behovet for jordvern. I jordvernsammenheng understrekes det at det
nasjonale målet om å halvere årlig omdisponering dyrket og dyrkbar mark ikke er nådd, og at det
derfor videreføres som en nasjonal forventning fra regjeringen. Forventningen til at hensynet til
arealbruk og jordvern vurderes spesielt i utredningen, inkludert behovet for en eventuell
koordinering av overlappende arealbrukshensyn, er også eksplisitt uttrykt i KVU-mandatet fra
Samferdselsdepartementet.
NTP understreker også at transportetatene vil oppfylle forskriften for vannforvaltning og prioritere
tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet. Prioritering av biologisk mangfold står også helt
sentralt i Naturmangfoldloven. Her fremheves behovet for å ta vare på naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser. Det understrekes at:
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet».
Fylkesmannens forventningsbrev slår ettertrykkelig fast at naturmangfoldloven, samt tilgjengelig
stedfestet informasjon om biomangfold i DNs naturbase og Artsdatabankens artskart, skal legges til
grunn i all kommunal planlegging.

Ilene naturreservat

Presterødkilen naturreservat (bilde: Fylkesmannen i Vestfold)

I målformuleringen for det overordnede innsatsområdet miljø uttrykkes det forventninger til at
transportpolitikken skal bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. I
den forbindelse kreves det at KVU-Tønsbergregionen ikke bidrar til å svekke vernet av Ilene og
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Presterødkilen våtmarkssystem. De to reservatene utgjør et samlet Ramsarområde og derfor vernet i
henhold til den internasjonale Ramsarkonvensjonen.

Ramsarområdet i Tønsberg består av Ilene og Presterødkilen naturreservater

Universell utforming
NTP presiserer behovet for et universelt utformet transportsystem på følgende måte:
«Dersom befolkningsveksten i byer og bynære områder skal kunne tas av miljøvennlige
transportformer som gange, sykkel og kollektivtransport, er et universelt utformet
transportsystem avgjørende for å gjøre disse transportformene attraktive og tilgjengelige for
flere. Transportetatene prioriterer universell utforming av hele reisekjeder. Dette krever
samordning mellom mange aktører. Tiltak i stamrutene for kollektivtransport, større
knutepunkter og jernbanestasjoner prioriteres».
Videre understrekes det at «grupper som har særskilte behov knyttet til bruk av transportsystemet
skal ivaretas gjennom innsats for et mer universelt utformet kollektivtransportsystem».
Transportsikkerhet
Til tross for en positiv utvikling de seinere årene er det fortsatt behov for å redusere antall ulykker,
både i forhold til nullvisjonen og NTPs mål om 30 % reduksjon i antall drepte og hardt skadde.
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Kanalbrua representerer et potensielt samfunnssikkerhetsproblem

Samfunnssikkerhet og beredskap
En viktig uttalt målsetting i prosjektplanen som ligger til grunn for mandatet for KVUen er å få
fastlagt en prinsipiell løsning for en ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet. I den forbindelse
er Samferdselsdepartementets «Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren»
viktig. Samferdselsdepartementets overordnede mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap er spesielt relevant:
«Å forebygge uønskede hendelser og minske følgene av disse hvis de skulle oppstå, for å
kunne sikre samfunnets behov for transport og kommunikasjon».
Videre presiserer det aktuelle strategidokumentet fra Samferdselsdepartementet at:
«vegstrekninger med bruer hvor flere transportformer ofte møtes kan utgjøre en trussel mot
påliteligheten i transportnettet hvis kapasiteten reduseres ell0er er fraværende. Behovet for
robuste transportnett fremheves som viktig».
Oppsummering av de viktigste nasjonale behovene for analyseområdet
De nasjonale behovene som peker seg ut som viktigst for transportsystemet i analyseområdet er:


7

Klima- og miljøvennlig transportsystem:

-

Det er behov for langsiktige strukturelle endringer i transportmønsteret, der
prioritering av kollektivtransporten og en samordnet areal- og transportplanlegging
er kjernekomponenter. Et slikt strukturelt grep vil kunne bidra til en bærekraftig
utvikling gjennom redusert transportbehov og en trafikkvekst basert på mer miljøog klimavennlige transportformer.

-

Det er behov for et transportsystem som tar hensyn til naturmangfoldet i
Tønsbergregionen. Spesielt viktig er artsrikdommen, biomangfoldet og økologiske
prosesser knyttet til Ramsarområdet (Ilene naturreservat og Presterødkilen
naturreservat)

-

Det er viktig at Vestfolds desidert største og viktigste kollektivknutepunkt,
stasjonsområdet i Tønsberg, styrkes som kollektivknutepunkt. Det vil kunne
avlaste veinettet, bedre fremkommeligheten for miljøvennlige transportformer og
bidra til å ta veksten i persontrafikken med kollektiv.



En samfunnssikker fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy
-

Det er behov for en pålitelig fastlandsforbindelse som kan sikre viktige
samfunnsfunksjoner og dekke de aktuelle kommunenes eksisterende og fremtidige
behov for transport under normale og ekstraordinære omstendigheter.



En infrastruktur som bedrer fremkommeligheten for miljøvennlige transportformer og for
næringstransport
-

Det er behov for å øke fremkommeligheten og redusere avstandskostnader for
næringstransporter og miljøvennlige transportformer. Det vil kunne styrke
næringslivets og miljøvennlige transportformers konkurranseevne og bidra til
bærekraftig regional utvikling.

Regionale og lokale myndigheters behov
I dette delen av dokumentet presenteres relevante regionale og kommunale behov slik de framgår av
vedtatte planer og strategier og oppsummeres i skriftlige KVU-innspill. Slike behov er vanligvis
forankret i nasjonale mål og retningslinjer, men konkretisert og spesifisert for de geografiske
områdene og forvaltningsansvaret til lokale og regionale myndigheter. Den nasjonale forankringen
innebærer at institusjonaliserte regionale og lokale behov som regel gjenspeiler helt sentrale
nasjonale samfunnsinteresser. I KVUen betraktes de derfor som områdespesifikke normative behov
som står sentralt i vurderingen av prosjektutløsende behov og i utformingen av samfunnsmål.
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Miljøvennlig transport
I likhet med NTP og andre nasjonale mål- og plandokumenter har Vestfold fylkeskommune et
meget sterkt fokus på miljøvennlig transport for å håndtere dagens situasjon og fremtidens miljøog befolkningsvekstutfordringer. Faktisk har vektleggingen av en miljøvennlig transport- og
arealpolitikk stått sentralt helt siden «Fylkesdelplan for samordnet arealbruk og transportsystem
(1999) så dagens lys. Nedenfor følger en punktvis presentasjon som gjenspeiler klima- og
miljøorienterte behov uttrykt i en rekke av Vestfold fylkeskommunes senere års strategi og
plandokumenter.
Regional plan for en bærekraftig arealpolitikk
Det mangeårige arbeidet med å fremme en bærekraftig transport- og arealpolitikk har bidratt til at
Vestfold Fylkeskommune, som første fylket i landet, har igangsatt arbeidet med en regional plan for
bærekraftig arealpolitikk. I miljøsammenheng bekreftes og understrekes strategiske behov for å:


Samordne areal- og transportplanleggingen
 RPBAs hovedgrep er en konsentrert by- og tettstedsutvikling. Dette er et bidrag til å
nå klima- og energimål ved å legge til rette for korte reiseavstander og redusert
transportarbeid, samt ved å underbygge investeringer i infrastruktur for gange,
sykling og kollektivtransport.
 En samordnet areal- og transportplanlegging vil kunne redusere reiseavstander og
transportbehov og legge til rette for kollektivbruk, gang og sykkel.



Endre reisemiddelfordelingen

Det legges vekt på å styrke miljøvennlig transport og bremse veksten i biltrafikken:
«Virkemidlene omfatter investeringer i vegnettet, styrking av kollektivtilbudet, arealpolitikk for å
underbygge markedet for kollektivtilbudet, parkeringsstrategi, vegprising/bompenger og andre
bilrestriktive tiltak.»


Prioritere myke trafikanter
 Tilrettelegging for gående og syklende i og nær byer og tettsteder gir en effektiv
utnyttelse av eksisterende vegnett med mindre press på å øke kapasitet.
 For de korteste reisene opp til 3 km, og innen de langsiktige utbyggingsgrensene, er
det behov for å gi fysiske tiltak som legger til rette for gående og syklende særlig
høy prioritet.
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Utvikle et helhetlig transportsystem der en moderne Vestfoldbane er ryggraden.

«Gange og sykling er prioriterte transportformer i lokaltrafikken, lokalbuss er prioritert
transportform for lokaltrafikk utover gang- og sykkelavstand, mens toget er den prioriterte
transportformen når det gjelder lengre reiser i og ut av fylket: Vestfoldbanen vil slik utgjøre
ryggraden i persontransportsystemet i Vestfold i framtiden»


Styrke knutepunktutvikling



Parkeringsstrategi
«En gjennomtenkt parkeringsstrategi er et prioritert innsatsområde både for å påvirke
transportmiddelfordeling i miljøvennlig retning, og for å sikre en bedre arealutnyttelse i
byggeområdene, spesielt i byene.»



Forvalte ressursene helhetlig og med tanke på økologiske kretsløp

«En helhetlig ressursforvaltning som blant annet omfatter matjord, skog, biologisk mangfold, avfall,
energi og byggeråstoff er grunnlag for en samfunnsøkonomi med minst mulig utslipp av
klimaskadelige gasser».
Regional utviklingsstrategi Vestfold 2006 – 2009 (fylkesplan etter plan – og bygningsloven):


Mer miljøvennlig transport omfatter blant annet styrket kollektivtilbud, tilrettelegging for
gående og syklende trafikanter og redusert bilbruk.
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Virkemidler for å endre valg av transportmidler må tas i bruk, særlig i byene.



Det må blant annet føres en aktiv parkeringspolitikk.



Kollektivtilbudet må være attraktivt, blant annet ved god fremkommelighet.



Gjennom samordnet areal- og transportplanlegging skal det siktes mot å bremse vekst i
transportbehov og energibruken knyttet til transport. Det må klargjøres hvilke virkemidler
som kan tas i bruk for å fremme en mer miljøvennlig godstransport, blant annet ved
overgang fra bil til tog og båt.

Regional plan for handel og sentrumsutvikling (rev. 2009)
Den aktuelle «kjøpsenterplanen» fremhever behovet for:


lokalisering av handel som styrker en senterstruktur som bidrar til økt kollektivtrafikk og
gang-/sykkeltrafikk.



Mer miljøvennlig transport som omfatter styrket kollektivtilbud, tilrettelegging for gående
og syklende trafikanter og redusert bilbruk.



En samordnet areal- og transportplanlegging som sikter mot å bremse vekst i transportbehov
og energibruken til transport.

Fylkesdelplan for kystsonen i juni 2002
Det er behov for å:


Verne strandsonen



Ta vare på områder med høy bruksverdi, spesielt for barn og unge



Ta hensyn til landbruk i kystsonen



Minimalisere inngrep som medfører negative konsekvenser for naturmiljøet, kulturminner,
kulturlandskap eller rekreasjon i øvrige områder i kystsonen.



Basere arealforvaltningen i kystsonen på «føre-var»-prinsippet



Ta hensyn til rekreasjons- og friluftslivsområder



Ta hensyn til fiskerinæringens behov



Ta hensyn til havnefunksjoner og næringsvirksomhet knyttet til sjøen.



Verne biologisk mangfold og opprettholde økologisk balanse: Vestfoldkysten er en del av
det kystavsnittet mellom Østfold og Rogaland som har størst artsmangfold og størst
forekomst av truede arter i Norge. Det er behov for å unngå inngrep i biologisk verdifulle
områder. Der viktige områder for det biologiske mangfoldet berøres, kreves det avbøtende
tiltak.
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Følge utviklingen uten å miste kulturhistoriske verdier, og utnytte kulturminner og
kulturlandskap som en positiv ressurs.



Ta hensyn til sosial infrastruktur (f.eks. utelivet på Tønsberg brygge)

Kommunene som inngår i KVU-Tønsbergregionen har også fokus på klima- og miljøutfordringer.
I den forbindelse er det i Nøtterøys kommuneplan 2011 – 2023 et overordnet mål at
transportløsningene skal bidra til forbedret klima- og miljøvennlig transport. Det er også et mål om
at andelen gående, syklende og brukere av kollektivtransport skal øke. I tråd med disse målene og
med kommunens egen klima- og energiplan (2009) understreker Nøtterøy kommune i et skriftlig
innspill til KVUen at det er behov for:


Å begrense/minimalisere transportbehovet ved lokalisering av boliger, næring og handel, og
ved å legge til rette for et utbyggingsmønster som er tilpasset kollektivtransport og
sykkelbruk (viktig premiss for kommunens arealpolitikk)



En arealstrategi som legger opp til en kombinasjon av fortetting og transformasjon nord i
kommunen og nye utbyggingsområder langs hovedtransportårene.



At gjennomgangstrafikken i Tønsberg føres utenom sentrum på nye omkjøringsveier for å
oppnå bedre kollektivdekning (fremheves som viktig strategi)



At den sentrumsrettede trafikken i størst mulig grad føres over på kollektivtrafikk og sykkel.

Stokke kommune har en lignende arealpolitisk miljøvennlig profil. I innspillet til KVU-arbeidet
fremheves viktigheten av et utbyggingsmønster og et transportsystem som bygger opp under
behovet for:


Å redusere bilbruken



Videreutvikle Stokke kommune som stasjonssted



Boligbygging langs «stor U-akse» fra Fossnes, via Stokke sentrum og mot Vear



Økt kollektiv-, gange- og sykkelandel



Å styrke eksisterende senter



Å styrke kollektivknutepunkt

Togstopp i Stokke fremheves som svært viktig, men fra Stokkes ståsted er det også behov for at
KVU-arbeidet sees i sammenheng med jernbaneverkets planer for jernbanetrase og stasjon, og
med en eventuell flytting av terminalen på Sandefjord Lufthavn Torp til østsiden av rullebanen
Tønsberg kommune har i kommuneplan 2008 – 2020 formulert følgende hovedprinsipp for et
overordnet veisystem:
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«Arbeidet for et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem videreføres i samarbeid
med nabokommunene Nøtterøy, Tjøme, fylkeskommunen og Statens Vegvesen. Ved
fremtidig forbedring av dagens veianlegg og bygging av nytt veinett i Tønsberg, skal man
analysere veitrafikksituasjonen med tanke på både å løse framkommelighet,
luftforurensning, støy og kollektivtrafikk»
Et overordnet mål for planområdet transport og samferdsel uttrykker behovet for et
«hovedvegsystem med tilstrekkelig kapasitet, godt utbygget kollektivtilbud og gode
muligheter for bruk av sykkel»
Videre pekes det på behov for:


At trafikkbelastningen på
bysenterets hovedgater og
tilførselsveier (allégater)
reduseres. Det må spesielt
ses på Nedre Langgate og
Halfdan Wilhelmsens allé



Å føre
gjennomgangstrafikken fra
Nøtterøy/Tjøme utenom
bykjernen i Tønsberg

Nedre Langgate



Et sentrum som er mer tilgjengelig for kollektivreisende



Tilrettelegging for myke trafikanter ved å bygge flere gang- og sykkelveier



Bolig- og næringsutbygging med tilhørende infrastruktur som minimerer trafikk.



Prioritere et konkurransedyktig kollektivtilbud for dermed å legge til rette for bedre
fremkommelighet og parkering for nødvendig bilbruk



Å legge til rette for en vesentlig økning i kollektivtransportens andel av arbeidsreiser.



Parkeringsordninger som bidrar til en vitalisering av handel og service i sentrumsområdene
og samtidig bidrar til en bedring av miljø og reduksjon av forurensing.



Planlagt arealbruk og infrastrukturutvikling skal bygge opp under kommunen s etablerte
senterstruktur



Hovedtyngden av boligbyggingen skal skje i byområdet ved fortetting, bruksendring og ny
boligbebyggelse iht. kommuneplan for Kilen, Korten, Stensarmen.
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Fremkommelighet og regional utvikling
Fremkommelighet et sentralt tema for fylkeskommunen og kommunene som deltar i KVUprosjektet. I tråd med NTP understreker Regional plan for styrket kollektivtransport i Vestfold 2010
– 2013 (2019) viktigheten av framkommelighet for miljøvennlige transportformer og for
næringslivet. I den forbindelse presiseres det at det er behov for:


Å gi framkommelighet for busstrafikken høy prioritet i byområdene.



Å legge vekt på framkommelighet og framføringshastighet for syklende inn mot byer og
tettsteder.



En arealpolitikk som styrker grunnlaget for en effektiv jernbane



Funksjonell utvikling av kollektivknutepunkt, noe som blant annet omfatter effektiv kobling
mellom ulike reisemidler.

Samtidig som fremkommelighet for miljøvennlige transportformer prioriteres høyt, nedtones
behovet for fremkommeligheten for privatbiltransporten:
«I de største byene (…) skal krav om fremkommelighet for bil håndteres fleksibelt med
hensyn til krav til investeringer i vegnettet, bruk av innsigelse og rekkefølgebestemmelser
for utbyggere. Hensynet til framkommelighet for biltrafikken må veies mot hensynet til
byutvikling. Kødannelse i perioder av døgnet må aksepteres på enkelte veistrekninger i de
sentrale byområdene.»
Videre slås det fast at:
«God avvikling av trafikken i by- og tettstedsområdene i Vestfold skal hovedsakelig løses
gjennom effektivisert bruk av eksisterende veg- og gatenett, forbedring av kollektivtilbudet
med blant annet økt framkommelighet og tiltak for gående og syklende. Nye vegforbindelser
vurderes som løsning der særlige trafikale og samfunnsmessige behov gjør det aktuelt».
Betydningen av fremkommelighet for kollektiv- og næring er noe som også fremheves fra
kommunalt hold. Nøtterøy gir i sitt innspill til KVUen uttrykk for at flere av hovedveisystemene i
byutviklingsområdet for Tønsberg har høy trafikkbelastning med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på
15 000 - 30 000 kjøretøyer.
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Strekningen Kanalbrua - Mammutkrysset i rushtid

Strekningen Kanalbrua - Mammutkrysset utenom rushtid

Vestfolds mest trafikkerte veistrekning, hovedveien fra Nøtterøy til Tønsberg sentrum over
Kanalbrua (ÅDT ca. 30 000), nevnes spesielt. Det påpekes at bilistene opplever forsinkelser i
morgen – og ettermiddagsrushet og at syklister og fotgjengere har stedvis dårlig framkommelighet
som følge av vanskelige kryssingssituasjoner. Trafikkbelastningen oppleves likevel som spesielt
uheldig og begrensende for kollektivtrafikken og for næringsutviklingen syd for Kanalbrua:
«Under trafikktoppene må man i et byområde regne med noe begrenset framkommelighet
for biltrafikk, men det er uheldig når det også rammer kollektiv- og nyttetrafikken. Dagens
fremkommelighetsproblem for bussene er et av flere kriterier som må løses dersom
kollektivtrafikken skal kunne lykkes i å tiltrekke seg nye kunder.»
I forbindelse med fremkommelighetsproblemene poengteres det at det er behov for og strategisk
viktig:


Med omkjøringsmulighet for gjennomkjøringstrafikken i Tønsberg (Tjøme kommune
presiserer at dette også er viktig for transporten til og fra de ca. 2600 fritidsboligene i
kommunen)



Å prioritere bussene ved å legge til rette for gode og effektive kollektivløsninger



At den sentrumsrettede trafikken i størst mulig grad føres over på kollektivtrafikk eller
sykkel.

Nøtterøys beskrivelse av fremkommelighetsutfordringene i området sammenfaller i all hovedsak
med de andre kommunenes uttalte oppfatninger. Det er imidlertid to spesifikke utfordringer som
ikke er nevnt, men som de aktuelle kommunene har signalisert at er viktig å ta med i
behovsanalysen:
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Presterødbakken



Hogsnesbakken

I regional utviklingssammenheng påpeker både regionale og lokale myndigheter at et effektivt og
miljøvennlig transportsystem er en avgjørende faktor for Vestfoldsamfunnets konkurransedyktighet.
I RPBA understrekes det at transportløsningene må brukes til å forsterke byene i Vestfold som
tyngdepunkt og drivkraft for regional utvikling:
«Transportløsninger med vekt på kollektivtrafikk, samordnet med arealplanleggingen,
brukes til regionforstørring og til å forsterke felles bo- og arbeidsmarkeder mellom nordre
Vestfold og Nedre Buskerud, mellom Vestfold og Grenland og over Oslofjorden.»
I likhet med RPBA fremhever Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold
sammenhengen mellom kollektiv-, gang- og sykkelsatsning og arbeidet med å styrke
attraksjonsverdien og vekstkraften for «Vestfoldbyen». Det er behov for at transportsystemet bidrar
til å gjøre Vestfold til en bærekraftig vinneregion.
Nøtterøy kommune presiserer i innspillet at dagens samferdselsutfordringer vil kunne virke
begrensende på den skisserte og ønskede utvikling av Vestfolds hovedstad og vekstområdet
Tønsbergregionen. Behovet for en infrastruktur som bygger opp under Tønsberg som
regionhovedstad er forøvrig noe ordførerne i Nøtterøy, Stokke, Tjøme, Tønsberg og
fylkeskommunen, i møte med representanter fra Vegvesenet, frontet som et viktig strategisk grep i
regional utviklingssammenheng.
Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet er et viktig område det arbeides seriøst med fra fylkeskommunal og kommunal
side. Viktigheten understrekes blant annet i Handlingsprogrammet for Fylkesveinettet, vedtatt i
Fylkestinget 21.06.12. Her listes det opp tre prioriteringskriteriepunkter for trafikksikkerhet:


Økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i byer og tettsted



Attraktive og trygge skoleveger



Ulykkeutsatte strekninger og punkter

De overnevnte punktene sammenfaller med trafikksikkerhetsvurderingen i RPBAen. Her
fremkommer det at det er behov for:
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At investeringer i det fylkeskommunale vegnettet har fokus på trafikksikkerhet



Å tilrettelegge for gående og syklende



Å vurdere å bygge «Shared space» gater i bykjernen

Fra kommunenes side er det også pekt på nødvendigheten av å satse på gang-/sykkelstier og
miljøgater for å bedre trafikksikkerheten. Det er spesielt fokus på behovet for å trygge
trafikkmiljøene rundt skolene, men også på behovet for å bygge ut manglende lenker og
krysningspunkter i hovedveinettet for sykkel. I tillegg uttrykkes det konkrete behov for:


Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy kommune for å sikre god fremkommelighet og trygg
veiforbindelse (Nøtterøy kommuneplan).



En permanent trafikksikker løsning i Hogsnesbakken (Tønsberg kommuneplan)

Universell utforming
Kommunene og for fylkeskommunen fremhever universell utforming som et viktig førende prinsipp
for areal- og transportplanleggingen. I Tønsbergs kommuneplan nevnes spesielt tilgjengelighet for
kollektivreisende til sentrum. Det er også behov for utbedring av kryssingspunkt.
Andre sentrale samfunnsbehov
Jordvern
Det er i følge regionale og lokal myndigheter behov
for vern av landbruksjord. I RPBA er det et
overordnet (samfunns)mål om å øke matjordarealet.
Videre er det et mål om at omdisponering av
landbruksjord utenfor langsiktige utbyggingsgrenser
skal være tilnærmet null. Følgelig er det behov for at:


Nedbygging av matjordproduserende arealer
begrenses til et minimum.



Omdisponering av matjord/dyrkbar jord til
byggeformål kompenseres med nydyrking.



Normene for bygging av veier, inkludert
sykkelveier, tilpasses hensynet til å begrense
bruk av matjord.
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Kulturvern
Fra regionalt og lokalt hold er det i tråd med kulturminneloven behov for:


Å unngå/minimalisere skader på fredede og vernede kulturminner og kulturmiljøer



Tidlig avklaring av kulturminner

Fysisk – og psykososialt miljø.
Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014
I «Regional plan for folkehelse i Vestfold» (2011) vektlegger fylkeskommunen betydningen av
helsefremmende levevaner, viktigheten av et tilrettelagt fysisk miljø og betydningen av nærmiljøet
og lokal frivillige foreninger som psykososiale arenaer for helseutjevning. Følgelig er det i KVUsammenheng behov for et helhetlig transportsystem som:


tilrettelegger for gode levevaner i form av daglig ikke-motorisert reisemiddelbruk (gåing og
sykling).



Ikke reduserer helse- og miljøvennlige transportmidlers tilgjengelighet til viktige lokale
hverdagsarenaer. Med andre ord er det behov for å ta med i behovsanalysen hvor viktig det
er med nærhet til hverdagsfunksjoner (spesielt for barn), med mulighet til å gå, sykle eller
benytte kollektivtransport, med fysisk tilpasset utforming av omgivelsene (bl.a. universell
utforming) og med skade- og ulykkesforebygging. Videre presiserer folkehelseplanen at det
er strategisk viktig å:



ta hensyn til folkehelseaspektet i alle former for arealplanlegging



øke kunnskapen om sammenhengen mellom sosiale helseforskjeller og fysisk miljø



redusere skade og ulykker i Vestfold gjennom Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell

Oppsummering av fylkeskommunens og prosjektkommunenes viktigste behov
Vestfold fylkeskommune er først i landet med en regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RPBA). Hovedgrepet i planen er en konsentrert by- og tettstedsutvikling. Planen legger til rette for
korte reiser og redusert transportarbeid ved å investere i infrastruktur for gåing, sykling og
kollektivtransport. En samordnet areal- og transportplanlegging kan klare å redusere reiseavstander
og transportbehov og legge til rette for nettopp det som er NTPs poeng; økt kollektivbruk, gåing og
sykling.
De fire kommunene i KVU Tønsbergregionen er opptatt av at transportløsningene skal være
miljøvennlige og effektive. Det pekes også på behovet for en mer robust Nøtterøyforbindelse.
Arealpolitikken går ut på å lokalisere næring, handel og boliger tilpasset sykling, gåing og
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kollektivbruk, slik at behovet for transport blir mindre. En slik arealpolitikk innebærer fortetting og
nyetablering i sentrum og langs hovedårene og styrker grunnlaget for en effektiv jernbane, noe vi
finner igjen i RPBA som vil at Vestfoldbanen skal være ryggraden i persontransportsystemet i
Vestfold. En konsekvens av denne areal- og transportpolitikken er at det blir mindre behov for
privatbilen. I tillegg styrkes Tønsberg sentrum som regionsenter.

Etterspørselbaserte behov
Etterspørselsbaserte behov springer ut fra dagens trafikale situasjon og fra fremtidige brukeres
transportetterspørsel. Gjennom faglige analyseverktøy identifiseres eksisterende og forventet press
på transportsystemet og på omgivelsene. Det gir grunnlag for å vurdere om det av kapasitets-,
framkommelighets, tilgjengelighets- og/eller sikkerhetshensyn er behov for konseptuelle endringer i
transportsystemet i Tønsbergregionen. I tillegg foretas det en vurdering av trafikkens negative
konsekvenser for omgivelsene. Her rettes det oppmerksomhet mot berørte nærmiljøer og mot
utviklingen av Tønsberg som by og som regionsenter. I tillegg fokuseres det på behovet for
transportmessige tilpasninger til framtidige klimaendringer.

Trafikale behov
Dempe trafikkpresset inn mot Tønsberg sentrum
I tidligere og i pågående planarbeid har det vært påpekt at Kanalbrua, som forbinder fastlandet og
øykommunene Nøtterøy og Tjøme, representerer en spesiell kapasitetsutfordring. Kanalbrua, som er
Vestfolds mest trafikkerte strekning (ca.30000 ÅDT), beskrives gjerne som en flaskehals. Tidligere
prognoser har vist seg å være noe høye i forhold til reelt kapasitetsproblem. Det kan ha
sammenheng med at trafikanter gjerne tilpasser seg endringer i transportvilkårene, for eksempel
gjennom valg av reisemåte,
utnyttelse av kapasiteten i
kjøretøyene og ikke minst
gjennom en større spredning av
reisetidspunkter
(rushtidsutflating) og valg av
reisemål. Selv om det også i
fremtiden finnes en «reserve» i
forhold til de foreskrivninger
som gjøres, er drivkreftene bak
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trafikkutviklingen så store at det må ventes trafikale avviklingsproblemer på Kanalbrua dersom det
ikke iverksettes tiltak. En sterk befolkningsvekst og et styrket Tønsberg i by- og
regionalutviklingssammenheng, sammen med fortsatt sterk vekst i disponibel realinntekt
(Finansdepartementets prognoser), er underliggende drivkrefter som genererer økt
transportetterspørsel.
Kilenområdet, hvor all trafikken fra Slagen og Åsgårdstrand passerer, representerer en annen
strekning som byr på kapasitetsutfordringer. Trafikken gjennom de to nevnte flaskehalsene nærmer
seg grensen for hva dagens kryss og hovedvegnett kan tåle, noe som slår ut i køer i morgen- og
ettermiddagsrushet. I tillegg er kapasitetsgrensen på gatenettet gjennom sentrum i ferd med å bli
nådd på grunn av stor biltrafikk i kombinasjon med smale gatetverrsnitt og mange kryss. Både
innfartsårene og hovedvegene gjennom sentrum har et stort innslag av busser, syklister og
fotgjengere. Stor aktivitet er naturlig for et sentrumsområde, og dette påvirker kapasiteten på
vegnettet. Tidvis kan man oppleve stillestående kø gjennom hele Tønsberg sentrum.
Et konkurransedyktig kollektivtilbud preget av god fremkommelighet
I framkommelighetsbegrepet ligger både framkommelighet og forutsigbarhet. Her beskrives behov
for bedre fremkommelighet og forutsigbarhet for person-, kollektiv- og godstransport, samt for
sykkel og gange. Fremkommelighet måles i reisetid. Følgelig innebærer god fremkommelighet at 1)
trafikantene i Tønsbergregionen kommer raskt fram, 2) at vegtraséene er mest mulig hensiktsmessig
og at 3) det er høy frekvens og gode omstillingsmuligheter for kollektivtrafikken.
De overnevnte flaskehalsene byr på fremkommelighetsutfordringer. Det innebærer gjennomsnittlige
forsinkelser på enkelte av hovedfartsårene gjennom byen på opp til 8 minutter i morgen- og
ettermiddagsrushet for privatbilister, næringstrafikk og busser. I korte tidsperioder ble det registrert
forsinkelser på opp til 15 minutter. Over Kanalbrua er det ingen kollektivfelt, noe som betyr at
bussene forsinkes av bilkøene. I et byområde må man regne med noe begrenset framkommelighet
under trafikktoppene. Det er imidlertid uheldig når det også rammer kollektiv- og næringstrafikken.
Reisetid og pålitelighet er to viktige suksesskriterier for kollektivtrafikken. For at
kollektivtrafikken skal kunne lykkes i å tiltrekke seg nye kunder må derfor dagens og fremtidig
fremkommelighetsproblemer for bussene løses.
Økt fremkommelighet for bussene til og fra/gjennom sentrum er viktig for å styrke
konkurransegrunnlaget for kollektivtransport lokalt. Det er også hensiktsmessig i forhold til
ytterligere å styrke Vestfolds viktigste kollektivknutepunkt, jernbanestasjonen i Tønsberg. I tillegg
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er det avgjørende for å kunne nå byutviklingsmål og for å styrke Tønsberg som
regionsenter/hovedstad.
Gjennom prosjektet «Sykkelbyen Tønsberg/Nøtterøy» ble det bygget ut et langt på vei
sammenhengende hovedvegnett for sykkel i Tønsbergområdet. De fysiske betingelsene ligger
derfor godt til rette for bruk av sykkel. Likevel er det nødvendig å supplere enkelte lenker og
utbedre en del krysningspunkter for blant annet å bidra til bedre fremkommelighet og sikkerhet for
syklister og gående. Det er også behov for betydelig nybygging og oppgradering av eksisterende
gang- og sykkelveger til ekspressvegstandard, der trafikantgruppene skilles. Et mer effektivt, sikkert
og attraktivt sykkelvegnett er viktig for å styrke konkurransegrunnlaget for sykkel.
Ferdigstillelsen av Ringvei nord i Tønsberg gjør at godstrafikken fra Slagendalen går utenom
Tønsberg sentrum, noe som innebærer bedret fremkommelighet. Likevel er det fortsatt behov for
bedre fremkommelighet for godstrafikk i Kilenområdet (Presterødbakken) og i tilknytning til
fastlandsforbindelsen.
Et tilgjengelig kollektivtilbud
Det er behov for bedre tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. I tilgjengelighetsbegrepet ligger det
at transportsystemet i størst mulig grad er universelt utformet, men også at det er attraktivt for alle
aktuelle trafikantgrupper uavhengig av transportmiddel og den enkeltes funksjonsnivå. Et attraktivt
transporttilbud forutsetter at transportnettet er hensiktsmessig utformet. I den forbindelse er det
spesielt viktig å presisere behovet for bedre tilgjengelighet for kollektivreisende til sentrum, men
også behovet for et attraktivt transportnett for næringstrafikk.
Et transportsystem som styrker trafikksikkerheten og tryggheten for gående og
syklende
Ulykkessituasjonen i Tønsbergregionen skiller seg i liten grad fra andre byområder på samme
størrelse. Det er likevel behov for økt trafikksikkerhet og trygghet, ikke minst for myke trafikanter i
byer og tettsteder og for barn på vei til og fra skolen. Det er også viktig å øke trafikksikkerheten på
ulykkeutsatte strekninger og punkter. I forbindelse med en eventuell ny Nøtterøyforbindelse er det
viktig å vurdere sikkerhetsulemper og fordeler med henholdsvis bruløsninger og senketunneler.
Vegtunneler er vanligvis sikrere enn tilsvarende vegstrekninger i dagen. Tunnelløsninger kommer
som regel godt ut i vurderingen av risiko for trafikkulykker fordi de er utformet med fire felt i to
separate løp. Møteulykker er dermed eliminert. Alvorlige utforkjøringsulykker og ulykker med
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myke trafikanter vurderes også som
nesten fraværende i tunnelløsninger.
Samtidig har vegtunneler normalt et
større katastrofepotensial ved brann.
En ny rapport fra Transportøkonomisk
institutt1viser at særlig undersjøiske
tunneler med høy stigningsgrad (< 5
%) er sårbare i brannsammenheng. De
41 tunnelene i Norge med høy
stigningsgrad utgjør kun 4 % av
tunnelmassen, men står for hele 44 %
av brannene og branntilløpene i
perioden 2008 – 2011. Generell trafikksikkerhet må altså vurderes opp mot storulykkepotensialet
for de prinsipielt forskjellige løsningene.
En robust fastlandsforbindelse som styrker påliteligheten i transportnett mellom
Nøtterøy og Tønsberg
I Samferdselsdepartementets strategidokument, «Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i
samferdselssektoren», understrekes det at vegstrekninger med bruer hvor flere transportformer ofte
møtes kan være spesielt sårbare. Det har ved flere anledninger hendt at båter har støtt inn i
Kanalbrua, noe som senest skjedde våren 2012 (en lekter). Brua ble midlertidig stengt for
båttrafikk. Det omfattende reparasjons- og vedlikeholdsarbeidet som fulgte, førte også til at brua ble
stengt for biltrafikk store deler av natta fire dager i uka over en tre-ukers periode. Hendelsen viser
nettopp at den fredede Kanalbrua, som Vestfolds mest trafikkerte strekning og eneste
fastlandsforbindelse for personbil-, nærings- og kollektivtrafikk, representerer en trussel mot
påliteligheten i transportnettet.
Den relativt nye sykkelbrua ved Kaldnes har plass til mindre utrykningskjøretøyer som ambulanse.
Den representerer således en «sikkerhetsventil» i beredskapssammenheng. Likevel vil viktige
transportrelaterte samfunnsfunksjoner kunne bli alvorlig rammet, dersom en større skade skulle
inntreffe med Kanalbrua. Det er derfor nødvendig å få på plass et robust transportsystem, som sikrer
befolkningens behov for transport, dersom Kanalbrua settes ut av spill.
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«Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2011», TØI-rapport 1205/2012
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Et transportsystem som stimulerer til bære- og konkurransekraft på et lokalt,
regionalt og globalt plan
Et helhetlig transportsystem som reduserer klimautslipp og bidrar til bærekraftig
utvikling
Det er behov for at helhetlige transportsystem i byer og byområder som Tønsbergregionen legger til
rette for endringer i transportomfang og valg av
reisemiddel, dersom nasjonale klimapolitiske mål skal
kunne bli oppnådd. En samordnet transport- og
arealutvikling er i så måte et essensielt strategisk grep.
Det vil blant annet kunne bidra til å øke påliteligheten
og redusere reisetiden for kollektivtrafikk. I
forbindelse med disse to sentrale suksesskriteriene for
kollektivtransporten er det viktig at KVU-Tønsbergregionen bygger opp under en videreutvikling av
Tønsberg stasjon som kollektivknutepunkt. Det er
også behov for å tilrettelegge for at sentrumsrettet
trafikk i størst mulig grad overføres til miljøvennlige transportformer. Her kan restriktive tiltak for
personbil spille positivt inn ved at konkurransegrunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og gange
styrkes. Tiltak som leder gjennomkjøringstrafikken utenom Tønsberg sentrum kan også bedre
fremkommeligheten for kollektivtransport. På den annen side vil en eventuell ny vegstrekning
utenom byen trolig generere ny transportetterspørsel og økt mobilitet. Det vil kunne slå negativt ut
på klimaregnskapet.
Et transportsystem som reduserer miljøbelastninger relatert til støyforurensning
I forbindelse med konsekvensutredningen Tønsbergpakken fase 2 påpekes det at det innenfor
influensområdet for utbyggingsmønster ikke forekommer spesielt store problemsoner hva angår
luftforurensing. Støy, derimot, representerer en større belastningsfaktor for nærmiljøer i
influensområdet. I Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
fremkommer det at vegtrafikk står for 80 % av støyplagene i omgivelsene. Varig støy forårsaket av
vegtrafikk kan bety betydelig redusert bomiljøkvalitet. I den sammenheng kan det nevnes at skoler
og lekeplasser som ligger i områder med lavt støynivå utgjør positive oppvekstrammer som kan
virke inn på utviklingen av barns helse og sosiale livsutfoldelse. I byområder er det gjerne sentrum
som er mest støybelastet. For Tønsbergs del har støy i sentrum blitt redusert etter at godstrafikken
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fra Slagendalen ble ledet utenom sentrum. En ytterligere reduksjon av gjennomgangstrafikk vil
kunne forsterke denne utviklingen og slå positivt ut for by- og nærmiljøet.
Miljø- og ressursrelaterte barrierevirkninger minimaliseres
Et klimavennlig transportsystem er et viktig bidrag til bærekraftig utvikling. Samtidig forutsetter en
slik utvikling at det i arbeidet med et helhetlig transportsystem tas hensyn til biologisk mangfold, til
økologiske prosesser og til fremtidig ressursbehov. I den forbindelse er det viktig å vurdere
eventuelle barrierevirkninger forårsaket av inngrep både på land og under vann. Eventuelle
barrierevirkninger bør vurderes i en større samfunnsøkonomisk kontekst og i forhold til vern og
bruk av knappe ressurser. Det innebærer blant annet at forventet samfunnsøkonomisk nytte må
vurderes opp mot overordnede målsetninger om redusert omdisponering av dyrka mark, i forhold til
annen ressursbruk og behov knyttet til rekreasjons- og landskapsopplevelser, og ikke minst opp mot
konsekvenser knyttet til Ramsarområdet. For Ilen naturreservat kan det være spesielt aktuelt å se
nærmere på eventuelle barrierevirkninger knyttet til brubaserte konsepters betydning for fuglers
innflygning til verneområdet. I forbindelse med Presterødkilen naturreservat har det i tidligere
utredninger blitt påpekt at trafikkstøy kan ha en særlig negativ barrierefunksjon for vadefugler som
er avhengig av hørselen for å finne mat.
Transport-, by- og regionalutvikling hand i hand
Det er behov for et transportsystem som bygger opp under en byutvikling som forsterker
Tønsbergregionens posisjon som et attraktivt sted å bo, arbeide, drive næringsvirksomhet, handle og
oppholde seg i fritidsøyemed. En slik utvikling krever et hensiktsmessig og miljøvennlig
transportsystem som samtidig evner å ivareta og fremme Tønsbergs identitet og historiske særpreg
som middelalderby.
Et nytt helhetlig transportkonsept representerer en rekke muligheter i byutviklingssammenheng. Det
gir anledning til å utvikle effektive og tilgjengelige knutepunkter og eksisterende og nye arealer
innenfor byområdet, til å redusere miljøbelastninger i sentrum og barrierevirkningen det medfører,
til å øke trivselen og opplevelsen av bylandskapet og til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. En
samordnet transport- og arealutvikling som sikter mot en hensiktsmessig balanse mellom trafikale
effektivitetsbehov og andre byutviklingshensyn vil kunne styrke Tønsbergs posisjon som Vestfolds
ledende regionsenter. Bedrede transportforhold som tilrettelegger for byutvikling og styrker
Tønsbergregionens konkurransegrunnlag vil også kunne bidra til økt integrasjon mellom
bykommunen, omegnskommunene og den regionale «Vestfoldbyen». Samtidig vil vesentlige
bedringer av transporttilbudet generere en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion. I den forbindelse
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vil nedkorting av reisetiden og økt forutsigbarhet kunne skape muligheter for endrede pendlings- og
næringsvirksomhetsmønster.
På den annen side har konseptuelle endringer i transportsystemet potensial til å utgjøre en negativ
utviklingskraft. For eksempel vil et for sterkt fokus på og tilrettelegging for personbiltransporten
kunne ha en destruktiv virkning som strider mot gode by- og regionalutviklingsintensjoner.
Prinsipielle løsninger som gagner personbiltrafikken samtidig som miljøvennlige transportformers
konkurransegrunnlag svekkes, er etter Statens vegvesens vurderinger, dårlig medisin for å fremme
bærekraftig by- og regionalutvikling. Snarere tvert i mot. Slike konsepter vil i praksis kunne føre til
et lite fruktbart bolig-, nærings- og transportutviklingsmønster som (metaforisk sagt) fungerer som
trafikal årelating og utarming av sentrum.

Oppsummerende betraktninger rundt etterspørselsbaserte behov
Det er behov for et transportsystem som bidrar til å forsterke Tønsbergregionen som attraktiv for å
bo, arbeide og drive næringsvirksomhet. Kollektivtilbudet må bli konkurransedyktig med god
fremkommelighet og høy frekvens. I dag er det slik at når det settes inn flere busser, blir disse fylt
opp med en gang, noe som forteller at behovet er til stede. Tønsberg stasjon utvikles som
knutepunkt for kollektivtrafikk, og trafikken i sentrum skjer med miljøvennlig transportformer. Det
er behov for et sammenhengende, sikkert og attraktivt sykkelvegnett.
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Interessegruppers behov
Interessegruppebaserte behovsanalyser innebærer å identifisere og hente inn informasjon om behov
knyttet til forskjellige grupper/aktører innen næringslivet og sivilsamfunnet. Offentlige instanser
som ikke er viet oppmerksomhet i analysen av statlige, regionale og lokale myndigheters behov
inngår også i vurderingen. I den tidlige fasen av prosjektplanleggingen er det verdifullt med innspill
som kan belyse problemkomplekset fra mange forskjellige vinkler. I tillegg er det av demokratiske
grunner ønskelig med en åpen og bred behovsanalyseprosess. KVU-verkstedet våren 2012 var et
viktig prosesstiltak i så måte. Verkstedet samlet engasjerte deltakere fra offentlige instanser,
næringsliv og lokale organisasjoner som blant annet bidro til å identifisere behov og relaterte
utfordringer. Behov som ble identifisert i løpet av det to dagers arbeidsverkstedet inngår i den
skjematiske fremstillingen nedenfor. Her presenteres og deles interessegruppers behov inn i
følgende to hovedkategorier av interessenter:
Primære interessenter
Brukere som har behov for å endre dagens transportsystem eller som er direkte berørt av aktuelle
tiltak. Primære interessenter er beboere og næringsdrivende som jevnlig og over tid bruker
transportsystemet eller opplever ulemper i form av støv, støy og barrierevirkninger.
Sekundære interessenter
Interessegrupper og instanser som mer indirekte berøres, eller som mer sporadisk vil kunne ha nytte
eller ulempe av tiltak som gjennomføres.

Primære:

Sekundære:

Skolebarn

Sammenhengende, sikkert og
trygt vegnett for syklende og
gående.

Kollektivselskapene

God terminalstruktur og
fremkommelighet for
kollektivtrafikken, separering av
trafikantgrupper for bedre
effektivitet og trafikksikkerhet.

Lokale reisende til/fra arbeid

Lett tilgjengelig, fleksibelt og
effektivt kollektivtilbud.
Sammenhengende, sikre, trygge
og attraktive vegløsninger for
transportsyklister og for gående.
Robust og samfunnssikker
fastlandsforbindelse.

Jernbaneverket

Sammenhengende transportsystem
med effektiv og tilgjengelige
knutepunkter gjør overgangen
mellom tog, buss og bil enklere

Beboere i nærområdet

Redusere trafikale ulemper i form Tønsberg havn
av støv, støy og
barrierevirkninger. Ta vare på
rekreasjons- og
friluftslivsområder. Bedre
trafikksikkerhet.

Ta hensyn til havnefunksjoner og
næringsvirksomhet knyttet til sjøen.

Trafikanter som ikke disponerer

Bedre kollektivdekning,

Tilgjengelig og attraktiv sjøvei til
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Reiselivsnæringene

egen bil

hyppigere frekvens og bedre
tilgjengelighet til buss.
Bedre gang- og sykkelforhold
inkludert trafikksikkerhet og
fremkommelighet.

bryggene i Tønsberg.
Ivaretakelse av natur- og
landskapskvaliteter, av skjærgården
og av lokalt kulturhistorisk særpreg
med hensyn til opplevelsesnæringer

Dagpendlere

Effektiv kollektivtransport til
Hytteeiere
sentrum, knutepunkt og
arbeidsintensive arbeidsplasser.
Effektiv transport for bil i sentrum
og mellom sentrum og E 18.

Kort reisetid og omkjøringsmulighet
for gjennomgangstrafikk

Næringsliv, inkl. lokal
transportnæring og
eiendomsbransjen

Løse utfordringene for
Torp Sandefjord Lufthavn
gjennomgangstrafikken i
Tønsberg og sikre effektiv og
pålitelig transport av varer og
tjenester i sentrum.
Transportsystemet må binde
knutepunkt, byer, jernbane,
flyplass og
utdannelsesinstitusjoner sammen,
og legge til rette for
hensiktsmessig nyetablering og
eiendomsutvikling som bidrar til
byutvikling Et praktisk system
utgjør et konkurransefortrinn for
regionen.

God framkommelighet til/fra E 18
og til kollektivknutepunkt

Beredskaps- og utrykningsetatene

God fremkommelighet i alle deler Beboere i andre Vestfoldkommuner
av vegnettet til enhver tid. Robust
transportsystem. Gode
omkjøringsmuligheter. Forventer
høy kvalitet på anlegget.

Lett tilgjengelig, fleksibelt og
effektivt kollektivtilbud. God
fremkommelighet til Tønsberg for
bil.
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Nabokommuner

God fremkommelighet langs
hovedvegnettet og videre inn til
kommunene i Tønsbergregionen.

Utdanningsinstitusjoner, inkl.
Høyskolen i Vestfold

Lett tilgjengelig og effektivt
transportsystem for syklende og
kollektiv. Attraktiv regionhovedstad.

Miljøorganisasjoner

Redusere transportbehovet, mer
miljøvennlig transport, redusere
støy, støv og barrierer, verne viktige
naturområder, artsmangfold og
økologiske prosesser. Unngå
omdisponering av areal.

Landbruksorganisasjoner

Behov for redusert omdisponering
av landbruksareal

Idretts- og friluftforeninger

Ivareta idretts- og
friluftarenaer/rekreasjonsområder

Kulturinstitusjoner

Ivareta kulturminner og
kulturvernområder, lokalt historisk
særpreg og landskapsbildet

Prosjektutløsende behov:
En robust fastlandsforbindelse og et miljøvennlig transportsystem
To områdespesifikke behov peker seg ut som særlig viktige behov som krever prinsipielle endringer
i transportsystemet. Det første prosjektutløsende behovet dreier seg om å gi befolkningen en robust
og samfunnssikker fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Erfaringsmessig er det stor
grad av sårbarhet knyttet til Vestfolds mest trafikkerte veistrekning over den fredede Kanalbrua.
Med andre ord er det et klart behov for et fastlandsforbindelseskonsept som sikrer ivaretakelsen av
viktige samfunnsfunksjoner i Tønsbergregionen.
Det andre prosjektutløsende behovet handler om å håndtere den ikke ubetydelige
befolkningsveksten frem mot 2040 på en miljøvennlig måte. I den forbindelse er det spesielt behov
for og et stort potensial for å øke den beskjedne kollektivandelen i Tønsbergregionen betraktelig.
Det betyr at konkurransegrunnlaget for kollektivtransporten må styrkes gjennom en mer effektiv
samordning av kollektive nøkkelknutepunkt i regionen, og ikke minst ved at reisetiden for
sentrumsrettet kollektivtrafikk reduseres. I sistnevnte sammenheng fremstår strekningen fra/til
Kanalbrua inn mot/fra Tønsberg sentrum som en stor utfordring. Med dagens
fastlandsforbindelsesløsning forsinkes bussene av bilkøene under trafikktoppene. Det samme
gjelder for rushtrafikken til/fra Slagenområdet. En ytterligere vekst i regionen vil trolig forsterke
disse fremkommelighetsproblemene. Videre inn mot sentrum og inn mot sentrale kollektive
nøkkelknutepunkt er transportsystemet heller ikke bærekraftig utformet. Den relativt store
gjennomkjøringstrafikken og mangelen på kollektivfelt virker hemmende på kollektivtransportens
fremføringshastighet, samtidig som muligheten til å få til en effektiv samordning av
kollektivtransporten begrenses.
Det prosjektutløsende miljøhåndteringsbehovet handler ikke bare om å forbedre
konkurransegrunnlaget til kollektivtransporten i området, men er også uløselig tilknyttet behovet for
en bærekraftig forvaltning av områdespesifikke viktige naturressurser/verdier, biomangfold og
økologiske prosesser. Konkret sagt er det avgjørende å vurdere trafikale virkninger opp mot mulige
barriereeffekter og andre negative konsekvenser for det fredede og internasjonalt viktige
Ramsarområdet (Ilen naturreservat og Presterødkilen naturreservat).
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Andre viktige behov
By- og regionalutvikling
For at Tønsberg også i fremtiden skal være en attraktiv by og videreutvikle seg som Vestfolds
ledende regionsenter, er man avhengig av at trafikkveksten, med medfølgende negative
konsekvenser, begrenses. Det krever en samordnet transport- og arealutvikling, samt et skikkelig
kollektivløft. Samtidig som det er behov for å tilrettelegge for gående og syklende.
Tønsbergregionens attraktivitet og konkurransekraft er også avhengig av et helhetlig
transportsystem med stor nok kapasitet, framføringshastighet og pålitelighet for alle
transportformer.
- Trafikksikkerhet
- Universell utforming
- kulturminne/område
- Jordvern
Viktige temaer som kulturminner, naturmiljø, og dyrket mark, vil gjenspeiles i KVUens vurdering,
rangering og definisjon av krav. Vurderingene av disse temaene vil bli omtalt i delrapporten «ikke
prissatte virkninger»
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