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Innledning
Statens vegvesen har av samferdselsdepartementet blitt bedt om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen. En KVU skal være en
strategisk utredning av et aktuelt prosjekt for å finne prinsipielle løsninger som står seg for
fremtiden. I arbeidet med å identifisere bærekraftige og robuste helhetlige transportløsninger
utgjør overordnede nasjonale føringer og områdespesifikke behov og ringvirkninger viktige
vurderings- og beslutningsgrunnlag. I tillegg er det viktig å vurdere hvilke tiltak som mest
mulig kostnadseffektivt løser de utfordringene man står ovenfor. De ulike konseptene
vurderes ut fra måloppnåelse, prissatte virkninger, ikke prissatte virkninger, risiko- og
sårbarhetsanalyse og regionale virkninger.
Geografisk omfatter utredningen Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg og Stokke kommune, men
problemstillingene har innvirkning på et mye større område. Problemstillingene knytter seg i
stor grad til trafikale utfordringer rundt Tønsberg by, og til en ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy og Tjøme. Et annet viktig aspekt er at transporten skal gi en mindre miljøbelastning i
fremtiden.
Utredningen av regionale virkninger skal i KVU-sammenheng dreie seg om å synliggjøre de
aktuelle konseptenes potensielle arealutviklingseffekter. Forventede effekter på fremtidig
etablering av boliger, handel og øvrig næring vil dermed stå sentralt. Det er viktig å
understreke at det ikke er snakk om at de ulike vegløsningene i seg selv nødvendigvis fører til
gitte regionale virkninger, men at nye veger har en tendens til å legge til rette for økt eller
svekket etableringspress i visse områder. Hvorvidt slike endringer er å regne som positive
eller negative, er det ulike oppfatninger om. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal
og transport legger imidlertid føringer for dette i KVU-sammenheng. Prinsippene i Regional
plan for bærekraftig arealutvikling legger også sterke føringer på hva som anses som positivt
og negativt i prosjektområdet. God regional utvikling har stor betydning for transportbehovet,
og er derfor viktig både for miljøet, for bedrifters lønnsomhet og for et områdes attraktivitet.
Hensikten med verkstedet er å få kartlagt hvilke effekter de ulike konseptene vil kunne ha i
forhold til regionale virkninger. Resultatet av kartleggingen skal brukes til både å rangere
konseptene i forhold til regionale virkninger, og til å gi relevante råd inn mot de neste
planfasene. Slik ønsker vi på den ene siden å hindre at vi får uønskede virkninger, på den
annen å identifisere og bygge opp under de positive virkningene.

Fra verkstedet – sammenslåtte innspill fra gruppene
Nullkonseptet: Dagens vegsystem med enkle forbedringer
Bolig








En videreføring av Nullkonseptet er ikke akseptabel. Fortetting uten god infrastrukturutvikling går ikke.
Derimot vil gode infrastrukturløsninger gjøre fortetting mulig.
Med nullkonseptet får man ikke realisert transformasjonsområder
Ønske om flytting til sentrum (næring) ikke mulig å realisere med Nullkonseptet
I boligsammenheng vil Nullkonseptet føre til mer støy og slå negativt ut i forhold til nærmiljø. Man vil få
en fortetting i klynger utenfor sentrum.
Nullkonseptet vil medføre lavere boligbyggingsaktivitet pga. manglende attraktivitet
Fortetting i sentrum, Teie, Vestskogen, Slagendalen, Barkåker, Sem og Stokke. Det vil være økt
spredning av bebyggelse, det vil bygges tett overalt

Næring









Økende næringsetablering ut mot E-18 i forhold til sentrum. Uten gode interne transportløsninger vil
bedrifter flytte ut til effektive transportområder ved E-18.
Økt belastning vil føre til mange forsterkende effekter: Utflytting og mer bil. Samtidig vil man se
tilpasningsmekanismer. Eksempel: Sykkel, gange.
Transportkrevende næring på Nøtterøy vil flytte:
 Vinghøg med 120 ansatte vil flytte til Oslo eller et annet sted ut av regionen
 Findus vil flytte et sted langs E18
 Agility Group vil flytte ut av regionen
 Wilhelmsen Chemicals vil flytte ut av landet
 Osebergklinikken vil flytte til Tønsberg
Ingen tiltak vil legge en demper på næringsutviklingen på Kaldnes
Nullkonseptet vil gi økt etablering av næring og arbeidsplasser nær henholdsvis E18, Borgeskogen og
Barkåker.
Dersom Nullkonseptet blir noe av vil det bli misnøye blant bedrifter. Lite satsing på Tønsberg, noe som
kan føre til at flere store bedrifter flytter til andre byer isteden.

Handel







Med nullkonseptet blir det vanskeligere å komme inn i byen, noe som vil bidra til at handel etableres i
randsoner. Eks. Tolvsrød, Borgheim
Nullkonseptet vil hemme utviklingen på Teie
Området omkring Jarlsberg travbane vil få mer press
Ingen tiltak vil kvele sentrum som ikke er godt nok tilrettelagt og føre til at folk trekker ut til steder der
det er mer tilgjengelig
Handelen vil fortsette å være i sentrum, med noe handel fortsatt på Teie og Stokke.

Annet







Propper vil forsterkes uten endringer i forhold til Nullkonseptet.
Nullkonseptet vil gi byen kvelningsfornemmelser!
Trafikkavviklingsmessig er det ikke krise, men for nærmiljøet er det det. Nærmiljøet opplever kø i
rushtiden, selv om den enkelte ikke står i kø i mer enn 5 minutter.
Havna i sentrum legges ned? En naturgitt infrastruktur legges ned. Dårlig for attraktiviteten til Tønsberg
når det gjelder handel og næring. Det er nærheten til vannet som gjør Tønsberg spesiell.

Klar tale om Nullkonseptet:







«Nullkonseptet vil gi en smultringeffekt, der folk, virksomheter og handel forsvinner ut av sentrum!
Sentrum blir tomt og dødt, og all utvikling skjer i randsonene utenfor.»
«Smultringeffekten– tomt, dødt sentrum – vil gjøre at man ikke får realisert transformasjonsområdene»
«Setter man Tønsberg i «time out» vil Tønsbergområdet tape terreng i forhold til andre byer i Vestfold!».
«Gruppepresentasjonene bærer preg av å fremme et overdrevet skrekkscenario.»
«Nullkonseptet vil begrense Fjordbyens attraktivitet som boområde»

Gange- og sykkelkonseptet
Boliger:






Gange- og sykkelkonseptet vil trolig ha samme virkninger som Nullkonseptet.

Boligutviklingen vil først og fremst komme i tilknytning til eksisterende boligfelt.
Sykkelkonseptet vil kunne bygge opp under målsettingen om fortetting, for eksempel en
utvikling av Kaldnes som boområde / bydel.
Ny bru for gående og syklende vil være svært positivt for Nøtterøy, blant annet som boområde

Handel:




Gange- og sykkelkonseptet vil trolig ha samme virkninger som Nullkonseptet.

Sykkel alene vil neppe avlaste sentrum når det gjelder biltrafikk. Dermed vil
parkeringsproblemene vedvare.

Næring:




Gange- og sykkelkonseptet vil trolig ha samme virkninger som Nullkonseptet.

Flere vil antakelig sykle til jobb, noe som vil gi færre biler på gatenettet. Dette vil være bedre for
næringen.

Økt sykkel

Redusert bil

Bedre vilkår for
næringstransport

Figur 0-1 Økt sykkelandel vil kunne bedre forholdene for næringslivet





Transportkrevende næring på Nøtterøy vil trolig flytte:
 Vinghøg med 120 ansatte vil flytte til Oslo eller et annet sted ut av regionen
 Findus vil flytte et sted langs E18
 Agility Group vil flytte ut av regionen
 Wilhelmsen Chemicals vil flytte ut av landet
 Osebergklinikken vil flytte til Tønsberg
Ingen iverksatte tiltak vil legge en demper på næringsutviklingen på Kaldnes

Annet



Gange- og sykkelkonseptet vil neppe bidra til store endringer når det gjelder regionale virkninger.



Imidlertid ser man noen positive muligheter når det gjelder virkninger:
 Det er høyst usikkert om sykkelkonseptet er tilstrekkelig til å endre kapasiteten i
eksisterende veinett
 Ytterligere optimalisering av sykkelnettet vil kunne ha en positiv effekt for å øke
sykkelandelen av trafikken
 Sykling kan gi økt attraktivitet for bymiljøet
Det er forskjell på vinter og sommer når det gjelder sykling. For å sikre god fremkommelighet på
gang/sykkelveger uansett vær- og føreforhold kreves økt satsning på drift og vedlikehold hele
året.
Gange- og sykkelkonseptet vil trolig gi større attraktivitet i sentrumsområdet.
Ved valg av Gange- og sykkelkonseptet vil man kunne bygge flere bruer for gående og syklende
som kan fungere som «nødovergang» for biltrafikk dersom kanalbrua svikter.





En av gruppene tegnet en sirkel på kartet fra sentrum som skulle illustrere 15 minutters sykkelavstand.
Dette er cirkatid som folk trolig vil synes er akseptabel når det gjelder å skulle sykle til og fra jobb, eller
andre gjøremål.

Kollektivkonseptet
Boliger







Vil styrke fortetting rundt aksene
Positivt for Søndre Slagen, Eik, Borgheim, Semsbyen, Kongsberg-sentrum, Vear.
Først og fremst bynære områder som vil bruke kollektiv
Boliger lenger utenfor sentrum. Mer villabebyggelse. Mer spredt bosetting. Mer attraktivt å bo i
sentrum på grunn av lett tilgjengelighet. Flere fra Tjøme kan velge buss til jobb. Teie sentrum vil
bli styrket.
Bo i by blir mer attraktivt, forutsatt at gjennomgangstrafikk reduseres

Handel








Man kan lett gå av bussen
i sentrum og bevege seg i
gatene.
Kollektivkonseptet vil slå
positivt ut for
sentrumshandelen, og vil
styrke attraktiviteten og
shoppingopplevelsen i
sentrum. Sentrum som
«Catwalk» blir
opprettholdt!
Teie som handelssentrum
vil antakelig komme
bedre ut med
Kollektivkonseptet enn
med Nullkonseptet.
Bedre tilrettelegging for
kollektivtransport gir økt
attraktivitet for bosetting
og handel. Eksempel:
Jarlsberg / Sem

Næring







Kollektivkonseptet
medfører økt
tungtransport
(busstrafikk) gjennom
sentrum.
Bedre kollektivsystem til
Borgeskogen
næringsområde vil kunne
øke antallet
arbeidsplasser her
Kollektivkonseptet vil
kunne bedre forholdene
for næring på Teie. Næringsutviklingen vil også kunne forventes utenfor sentrum, der det er lett
å komme til med bil.

Vestfjordforbindelsen
Boliger:




Vestfjordforbindelsen vil
muligens gjøre det mindre
interessant å bo i sentrum.
Vestfjordforbindelsen vil
gjøre Stokke, Melsomvik,
Vear og Vearåsen mer
interessante for
boligbygging. Det samme
vil gjelde for Borgheim /
Borgheim vest og Teie, og
andre områder på Nøtterøy.

Handel:





Det blir uttrykt forskjellige
bekymringer når det gjelder
Vestfjordforbindelsens
svekkelse av Tønsberg som
by og som sentrum.
 Vestfjordforbindelsen
vil være negativ for
Tønsberg sentrum,
fordi det fortsatt vil
være mye trafikk her.
 Tønsberg som
handelssentrum vil
bli svekket, fordi folk
ikke kjører innom
sentrum slik som
tidligere. Dette vil
føre til svakere vekst.
Vestfjordforbindelsen vil
 Være positiv for
Borgheim og Stokke
som handelssentrum
 Gi mer handel sørover langs E18 på vei til Sandefjord.

Næring:





Vestfjordforbindelsen vil
 Bedre tilrettelegge mulighetene for pendling fra Nøtterøy.
 Være svært positiv, fordi tungtrafikk fra Nøtterøy slipper å kjøre gjennom byen.
 Styrke Borgeskogen som arbeidsplass, fordi dette området blir mer tilgjengelig
 Gi økt interesse for næringsetableringer på søndre Nøtterøy.
 Gjøre at utbyggingsinteresser vil knytte seg mer til E-18 enn hva tilfellet er ved
Nullkonseptet
 Gi mer næringsvirksomhet på Borge, på Torp og i Stokke.
 Gi en mindre trafikkvekst på kanalbrua enn Nullkonseptet.
Én av gruppene mener at Vestfjordforbindelsen vil bedre forholdene for næring og
arbeidsplasser i Tønsberg sentrum.

Annet




Nøtterøy vil få en lettere atkomst til E18. Dette vil ha innflytelse på både handel, næring og
boligutvikling.
Vestfjordforbindelsen er «nice to have», ikke «need to have»

Smørberg – Hogsnes
Boliger:



Dette konseptet vil være
 Positivt for nærmiljøet, spesielt for vestsiden av Vestfjorden, som får bedre
tilknytning til sentrum.
 Positivt for Tønsberg, Stokke, Vear-området, og Nøtterøy (Borgheim, Vestskogen,
Teie og Kaldnes) i boligsammenheng.
 Gunstig for boligutvikling i Tønsberg sentrum.
 Et bidrag til å redusere presset på Søndre Slagen.

Handel:





Konseptet vil
 Føre til endret handelsbalanse regionalt
 Gjøre at «Smultringeffekten» vil slå inn, ved at man får økt handel på lokale sentre,
som for eksempel Teie, Stokke, Sem og Jarlsberg, og mindre handel i Tønsberg sentrum.
Gruppene er ikke enige:
 Tønsberg som handelssentrum vil bli mindre attraktivt på grunn av
«smultringeffekten».
 Smørberg – Hogsnes-konseptet styrker «shoppingen» i Tønsberg sentrum – gir økt
detaljhandel.

Næring:





Konseptet vil slå positivt ut for næringslivet på Nøtterøy:
 Bedret fastlandsforbindelse vil gjøre at færre virksomheter vil flytte.
 Konseptet vil bedre tilrettelegge for nye etableringer på Nøtterøy.
 Forholdene for tungtransport fra Nøtterøy vil bli bedre.
Smørberg – Hogsnes-konseptet vil gi ekstra etableringspress i området omkring Jarlsberg
travbane, trolig også på Ås.

Annet:








«Smørberg – Hogsnes-konseptet vil avlaste Tønsberg med ca. 1/3 av dagens
trafikkmengde.»
«Smørberg – Hogsnes-konseptet løser problemene ved Hogsnesbakken!»
«Konseptet vil øke aksepten for å etablere en kollektivsatsning.»
«Mindre trafikk i Tønsberg, Teie blir avlastet. Dette konseptet betjener mer Nøtterøy –
Tjøme. Sentrumstrafikken i Tønsberg blir den samme. Avlaster Kanalbrua.»
«Smørberg – Hogsnes-konseptet løser mye for Stokke!»
«Er det grunn til å frykte handelslekkasje?»

Teie – Korten
Boliger:



Konseptet vil gi bedre forbindelse «alle veier», både for sentrumsrettet trafikk og
gjennomgangstrafikk. Dette vil:
 Være positivt for
boligetablering på
Kaldnes, dersom
det her blir bygget
kryss i dagen.
 Gjøre Søndre
Slagen og hele
Nøtterøy svært
attraktive som
boområder.
 Gi fortetting i
områdene Tønsberg
sentrum, Kaldnes,
Korten, Vestskogen,
Borgheim og Søndre
Slagen.

Handel:



Konseptet vil:
 Avlaste Tønsberg
sentrum for trafikk.
 Være positivt for
Tønsberg sentrum.
Man kan velge å
kjøre inn til
sentrum, eller
forbi.
 Være positivt for
Teie, som slipper
gjennomgangstrafi
kk.
 Styrke handelen på
Teie og i Tønsberg
sentrum, blant annet
fordi det være flere bosatt her.

Næring:









Teie – Korten-konseptet gir bedre forbindelse «alle veier». Dette vil generelt føre til økt
attraktivitet for etablering av næring i området.
Konseptet er gunstig for næringstransport. Én av gruppene mener imidlertid at Smørberg –
Hogsnes-konseptet er bedre på dette punktet.
Man vil trolig få mer næringsutvikling på Nøtterøy, antakelig også på Stensarmen.
Konseptet vil gi økt press på Korten og Kjelle / Statens park-området.
Dersom det blir 4-feltsveg på Semslinna, vil det også bli økt press på Jarlsberg og Sem.

Én gruppe mener imidlertid at det ikke blir økt etableringspress på Jarlsberg og Sem.

Annet:









Pendling med bil fra Nøtterøy til Tønsberg sentrum nord vil bli enklere med dette
alternativet.
«Fjordbyen attraktivt!»
Avlaster sentrum for trafikk (Nedre Langgate og Kanalbrua).
Attraktivitet i sentrum ivaretas med dette konseptet.
Lettere å få aksept for miljøvennlig transport.
Ønsker et velfungerende kryss ved Kaldnes.
Taxibåt?

Parallell kanalbru
Boliger:





Konseptet vil være
negativt for:
 Potensielle
transformasjonsom
råder. Eksempel:
Stensarmen.
 Attraktiviteten i
bysentrum.
 En utbygging på
Kaldnes.
 Boliger langs
dagens veg.
Positivt: Konseptet vil gi
mer utbygging av boliger
i Tønsberg sentrum, på
Korten, på Nøtterøy og
på Kaldnes.

Handel:





Stort press på
handelsutvikling i Kilenområdet.
Trolig mer handel på
Korten / Kjelle og i Kilen
Mindre handel i Tønsberg
sentrum.

Næring:




Stort trykk på
næringsutbygging ved
Kilen og Slagendalen.
Mer næringsutbygging på
Nøtterøy og Kaldnes.

Annet:













Kilen vil bli forsterket som trafikknutepunkt, med sterk økning av trafikken fra Nøtterøy.
Dette vil gi trafikkavviklingsproblemer.
Teie vil ikke få trafikkavlastning med dette konseptvalget.
«Konseptet er positivt for Tønsberg sentrum, fordi man har valget mellom å kjøre inn til
sentrum, eller forbi.»
«Det vil fortsatt være en vippebru, som kan gi stopp i trafikkflyten, og som vil være
sårbar.»
«Dette konseptet er mer negativt enn videreføring av Nullkonseptet, både når det gjelder
transformasjon av områder og for nærmiljø.»
«Heller en sekk med boller i kø enn den barriereeffekten parallellbrua skaper på
Stensarmen og Kaldnes»
«Avlaster Nedre Langgate best?»
«Stort trykk på Kilen og Frodeåsen!»
«Fjordbyen og Korten vil bli attraktive!»
«Bedre for fremkommelighet og trafikkavvikling»

Konseptet vil:
 Gjøre Teie mindre attraktivt som bolig og handelssted.
 Gjøre veg mer om til gate. Skape byliv!»

Joker-konseptet
I homogene grupper

Lage et konsept som:






Reduserer klimagassutslipp

Legger til rette for sykkel
Legger til rette for kollektiv med hovedakser inn til sentrum
Bomring slik den er i dag for å regulere rushtidstrafikken
Ny sykkelbru fra Nøtterøy til Tønsberg som dimensjoneres slik at den kan fungere som
nødløsning for uttrykning dersom kanalbrua svikter.

«Rosa skyer» / andre spørsmål og tanker:






«Hvordan lage et kryss som fungerer bra? Dersom krysset er for enkelt fører det til at folk
kjører for fort.»
«Kø på Semslinna – vil denne bli bedre med en Vestfjordforbindelse?»
«Vil det bli bedre med en 4-feltsveg over Jarlsberg?»
«Fett er gull!»
«Spiser heller en søplesekk full av boller enn at parallellbrukonseptet blir en realitet!»

Vår oppsummering
Våre kommentarer

Nullkonseptet
Boliger





Sterkt press på områdene øst for Tønsberg, Husvik, Presterød og Ringshaug
Press rundt Borgheim, Vestskogen, Teie, og mot Nesbrygga
Boliger nær sentrum, Kaldnes og Korten (noen grupper mener denne utviklingen vil stoppe
opp uten vegutbygging.)

Handel





Stor enighet om hoveddelen av handel i sentrum
Handel i de mindre sentraene som Sem, Teie, Stokke
Press på randsonene, for eksempel Jarlsberg, Kilen, Korten

Næring/Industri





Press i retning av E-18
Industrien vil flytte ut av sentrum, og bort fra Nøtterøy
Manglende samferdselsinvesteringer kan føre til utflytting.

Sykkelkonseptet

Dette konseptet vil ha mange av de samme virkningene som Nullkonseptet.
Boliger




Utvikling mot sentrum
Press innenfor «15 minutters sirkelen»

Handel




Liten effekt på handel, eller vanskelig å spå
Mer handel i «Nærbutikken»

Industri



Mye som i nullkonseptet

Kollektivkonseptet
Boliger



Sterk boligutvikling mot sentrum og langs kollektivaksene

Handel



Handel vil fortsatt foregå i sentrum, og i de små sentrene langs kollektivaksene

Næring




Næringsutvikling ut mot E-18
Kan føre til utflytting

Konsept 4. Teie-Jarlsberg
Boliger




Attraktivt i sentrum
Økt boligetablering:
 Teie, Vestskogen og Borgheim på Nøtterøy
 Vear og Sem

Handel






Bra for bryggeområdene på begge sider av kanalen. Og i transformasjonsområdene.
Kan være negativt for sentrum
Press på Jarlsberg, og mot E-18
Konseptet vil føre til endret handelsbalanse regionalt, men i mindre grad enn
Vestfjordforbindelsekonseptet

Næring/industri




Kan svekke sentrum
Vil gi press / etableringer
 På Nøtterøy, Jarlsberg og Sem
 Ut mot E-18

Konsept 5. Teie- Korten
Boliger





Stort press på Teie, Vestskogen
Boligutvikling i sentrum
Utvikling i søndre Slagen

Handel





Styrking av sentrum
Mulig utvikling av Korten
Positivt for Teie, og de andre små sentrumsområdene

Næring/industri




Utvikling av Nøtterøy, for eksempel Kjøpmannskjær
Gir store muligheter for Korten

Konsept 6. Parallell kanalbru
Boliger





Boliger i sentrum
Fortsatt vekst i søndre Slagen
Gir muligheter for vekst på Nøtterøy

Handel




Mest i sentrum
Teie, Presterød, Kilen

Næring/Industri




Presterødkilen
Stensarmen

Konsept 7 – Borgheim-Skjee (Vestfjordforbindelsen)
Boliger





Press på boliger sør på Nøtterøy
Mer boliger i Stokke- / Melsomvikområdet
Svekking av sentrum

Handel






Svekking av sentrum
Positivt for Stokke sentrum
Styrke Borgheim
Konseptet vil føre til endret handelsbalanse regionalt, der mer handel vil «glippe» fra
Tønsberg til for eksempel Fokserød, Torp, Sandefjord, m.fl.

Næring/ Industri





Styrking av Borgeskogen
Muligheter rundt Torp
Positivt for Søndre Nøtterøy

Jokerkonseptet




(«drømmeløsningen»)
Kommuner og næringsliv ønsker seg Kaldnes-Korten, med parkering i Slottsfjellet og
Haugar, og en heisløsning opp til bakkenivå.
Fylkesmannen og Fylkeskommunen ønsker parallell kanalbru og stor kollektivsatsning.

Statens vegvesen

Tlf:

vegvesen.no

Trygt fram sammen

