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Forord
Kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) skal gjennomføres for alle statlige investeringer over 500 mill. 
kroner. KS1 innebærer at tiltakshaver utarbeider en konseptvalgutredning (KVU), som gjennomgås og 
kvalitetssikres av spesielt godkjente eksterne konsulenter. Formålet er å få bedre styring med planleggingen 
av store prosjekter på et tidlig stadium. Utredningsarbeidet skal gjennomføres i tidlig planfase, som 
grunnlag for et overordnet prinsippvedtak i Regjeringen om valg av konsept. Prioritering mellom ulike 
samferdselsprosjekt skal som tidligere skje gjennom NTP og oppfølgingen i årlige budsjett.

Denne rapporten er en av underlagsrapportene for konseptvalgutredningen.

Denne rapporten om ikke-prissatte temaer bygger på metodene i Statens vegvesens håndbok 140 om 
konsekvensanalyser. Metoden er videreutviklet for å tilpasses dette plannivået. Utfordringene har vært 
å vurdere omfanget av konseptene siden de ikke er beskrevet med presise lokasjon, fysisk utforming og 
inngrepssone. De er altså konseptuelle. Rapporten er basert på eksisterende registreringer og supplert med 
egne registreringer i prosjektområdet og lokalkunnskap som ble fanget opp på workshop med fagpersoner 
fra ulike offentlige instanser.  

Temaene landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser og kriterier for 
verdivurderingene innenfor disse temaene er valgt ut med utgangspunkt i håndbok 140 .

Rapporten er utarbeidet av landskapsarkitekt Iren Piamonte Kristensen og landskapsarkitekt Sigrun Marie 
Lie med bistand fra Kirstine Laukli fra Laukli Landskap. Prosjektleder for KVU Tønsbergregionen har vært 
Morten Ask.

Drammen 01.06 2013
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Sammendrag

Konseptvalgutredning Tønsbergregionen er en BY-
KVU og innebærer 10 konsepter. 

Tønsbergregionen har i dag mange detaljerte 
registreringer innenfor de ikke-prissatte temaene. 
Viktige kartlegginger er forsøkt belyst i denne 
rapporten for å få en mest mulig troverdig og realistisk 
vurdering av den potensielle virkningen av konseptene.

I denne rapporten er Statens vegvesen Håndbok 140 
Konsekvensutredning brukt som utgangspunkt for 
vurderingene av de ikke-prissatte temaene. Metoden 
er justert noe til en mer forenklet form fordi denne 
rapporten er på et svært overordnet plannivå. 
Datafangst er utført via ulike nasjonale databaser, 
egne registreringer og workshop initiert av SVV 
om de ikke-prissatte temaene. Denne informasjonen 
danner	grunnlaget	for	inndelingen	av	områder/	miljøer	
innenfor hvert tema. Kriteriene gitt i HB 140 for 
fastsettelse	av	verdi	av	disse	områdene/	miljøene	er	
brukt	i	denne	rapporten.	Det	er	bare	områder/	miljøer	
med stor og middels verdi som er vurdert.
Omfanget av de ulike konseptene er vurdert ut fra 
konseptets arealbehov, hvilken funksjon konseptet 
baserer seg på og mulig plassering. Den tradisjonelle 
omfangsvurderingen gitt i HB 140 følges derfor ikke. 
Fremfor en konsekvensgrad, er det gitt en verbal 
vurdering av potensielle virkninger og konseptene er 
rangert på bakgrunn av dette.

Det er 10 konsepter i denne konseptvalgutredningen. 
Konsept 1, 2, 3, 8 og 10 består av mindre tiltak med 
fokus	på	kollektivtrafikk,	gående	og	syklende.	Disse	
konseptene antas å ha minimalt til lite arealbehov. 
Øvrige konsepter innebærer større tiltak og det antas at 
det vil innebære et middels til stort arealbehov eller det 
innebærer en lang tunnel som bare vil ha et midlertidig 
stort arealbehov.

Det	finnes	6	ikke-prissatte	temaer:

Landskapsbilde
Temaet omhandler de visuelle kvalitetene i 
omgivelsene og hvordan disse endres som følge av 
tiltaket. Tønsbergregionens overordnede landform 
i	nord	er	preget	av	storskala,	åpne	og	flate	partier	
avgrenset av fjorden, vegetasjon eller koller. Raet 
ligger som en lav vegg nordvest i området. Lengre 
sør	er	det	flere	og	mindre	terrengformasjoner	mellom	
flatere	partier	som	danner	småskala	landskap.	

Terrengformasjonene har klare nordsør-retninger som 
gir	god	utsikt	til	vannet	flere	steder.	Vegetasjonen	
utmerker seg spesielt langs vannkanten, på åser og 
koller og der åpne partier møter vegetasjonen. Spesielt 
viktige vegetasjonsområder er Teieskogen, Bokemoa 
og Gullkrona. Vegetasjon i forbindelse med gårdstun og 
byparker som Haugar, Slottsfjell, Gunnarsbøparken er 
også viktige visuelle landskapselementer. 

De visuelle kvalitetene av fjord, vassdrag, vann 
og bekker har stor innvirkning på planområdets 
karakter. Vannkomponenter skaper linjer og rom 
i	landskapet	og	store	vannflater	bidrar	til	stadig	
skiftning av lys og farger avhengig av årstid. Fjordene, 
kystområdene, Aulievassdraget og Akersvannet har på 
et overordnet nivå størst betydning for landskapsbilde i 
prosjektområdet. 

Bebyggelsesmønsteret innenfor skaper strukturer i 
landskapet og har stor innvirkning på landskapsbilde. 
Størst konsentrasjon av bebyggelse er i og ved 
Tønsberg sentrum og med en omkrets mot 
Ringshaug, Vestskogen og Eik. Innenfor disse 
finnes	mindre	sentrum	som	Teie	og	Kilden.	Middels	
store konsentrasjoner av bebyggelse er Stokke og 
Sem. Det er også tett bebyggelse nære fjorden på 
visse steder og ellers spredt bebyggelse med større 
gårdsbruk på Jarlsberg, Slagendalen og sør på 
Nøtterøy. Andre spesielle landskapselementer som for 
eksempel Slottsfjellet, Ilene og E18 er med på å prege 
landskapsbilde.

Tønsberg sentrum med Slottsfjellet som berikende 
landemerke, jordbrukslandskapet Jarlsberg og 
Akersvannet har stor verdi for landskapsbilde, 
Slagendalen har middels til stor verdi og øvrige 
områder har middels verdi. 

Konsept 0, 1, 2, 3 og 8 har ingen virkning på 
landskapsbilde fordi det først og fremst er tiltak for 
bedret utnyttelse av dagens veg, gang-, sykkel- og 
kollektivtiltak.	Konsept	7	har	stor	negativ	virkning	på	
landskapsbilde fordi det blir store fysiske inngrep i 
«uberørt terreng» og bru over Vestfjorden.

Nærmiljø:
Influensområdet	har	fire	kommuner	med	ulike	
innbyggertall:
Tønsberg:	40	006
Nøtterøy:	20	809
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Stokke:	11	129
Tjøme:	4700

Tønsberg	har	flest	arbeidsplasser	av	kommunene	i	
Tønsbergregionen. Tønsberg har mange institusjoner 
slik som sykehus, eldrehjem, skoler og barnehager, 
i tillegg til byfasiliteter slik som handelsbutikker, 
dagligvarebutikker, bibliotek, kino, restauranter, 
kulturhus, kirker etc. Stokke, Nøtterøy og Tjøme 
har de nødvendige institusjoner, fasiliteter og 
dagligvarebutikker, men Tønsberg fungerer som et 
samlingssted for alle i Tønsbergregionen.

Veg- og stinettet for gående og syklende er mangelfullt 
utbygd, derfor er planområdet svært bilbasert. 
Avstanden mellom viktige målpunkt i Tønsberg 
sentrum er innenfor gangavstand og det er mange 
gående i selve bykjernen. 

De mest identitetsskapende elementene hvor folk 
møtes er Slottsfjellet, brygga og torget i Tønsberg, 
Teie og Borgheim sentrum på Nøtterøy og Stokke 
sentrum. Nærheten til vannet er identitetsskapende 
for	planområdet.	Om	sommeren	er	det	flere	lokale	
badeplasser som fungerer som møteplasser. 
Akersvannet gir stedsidentitet til områdene omkring.

Nærmiljøene i planområdet med samlet bebyggelse, 
skoler, barnehager, arbeidsplasser, butikker, sykehus, 
eldrehjem, kulturtilbud osv. er konsentrert rundt 
Tønsberg,	Sem,	Hogsnes/Vearåsen,	Teie,	Vestskogen,	
Borgheim og Nesbrygga på Nøtterøy og Stokke. Disse 
områdene har fått en verdiklasse som er gitt ut i fra 
kriteriene fra Håndbok 140 – Konsekvensutredning. 
Områdene rundt Tønsberg og nordre del av Nøtterøy 
har fått stor – middels verdi. 

Konsept	5:	Ny	Nøtterøyforbindelse	mellom	Korten	
og	Kaldnes	og	konsept	10:	Sykkel	har	kommet	best	
ut for nærmiljø. Dette er som følge av at konsept 5 er 
en tunnel som sammen med eksisterende Kanalbru 
gir to forbindelser til Nøtterøy. I tillegg vil dette 
konseptet avlaste Teie og Tønsberg sentrum ved at 
gjennomgangstrafikken	oppe	i	dagen	blir	redusert.	
Konsept 10 vil gi beboerne et sammenhengende 
og velutviklet gang- og sykkelvegsystem og bedre 
beboernes fremkommelighet mellom områder. Konsept 
8,1 og 2 har fått middels positiv verdi fordi de bedrer 
fremkommeligheten for beboerne og gjør Tønsberg 
enda mer attraktivt for nærmiljøene.

Konsept	6:	Ny	Nøtterøyforbindelse	ved	
kanalbrua	videre	til	ringveg	øst	og	konsept	9:	Ny	
Nøtterøyforbindelse via sentralåre har kommet dårligst 
ut for nærmiljø. Begge disse konseptene vil føre til 
inngrep i tettbebygde områder og mest sannsynlig 
innløsing av hus. På konsept 9 vil etablering av tunnel 
føre til at alt over bakken må rives og bygges opp igjen. 

Det er mye usikkerhet knyttet til dette konseptet når det 
gjelder gjennomføring.

Friluftsliv:
Under temaet friluftsliv er det registrert friluftsområder 
som brukes til utendørsaktivitet og rekreasjon. 
Områdetype, størrelse, aktivitet, beliggenhet, 
tilgjengelighet, sti- og løypenett  registrert. 

Planområdet	har	flere	flotte	friluftsområder.	Disse	
friluftsområdene brukes for turer til fots og sykkel 
store	deler	av	året.	Det	finnes	mange	fine	badeplasser	
som brukes sommerhalvåret og områder som 
brukes til skigåing vinterhalvåret. De viktigste 
rekreasjonsområdene er Akersvannet, Bokemoa, 
Robergåsen,	Melsom,	Slagendalen,	flere	områder	på	
Nøtterøy deriblant Teieskogen og hele strandsonen. I 
tillegg	finnes	det	flere	bynære	friluftsområder	slik	som	
Ilene, Presterødkilen, Aulivassdraget og Frodeåsen. 
Disse ligger i nærheten av bebyggelsen og er lett 
tilgjengelig	og	har	flere	turstier.	Disse	områdene	har	
fått en verdiklasse som er gitt ut i fra kriteriene fra 
Håndbok 140 – Konsekvensutredning. Områdene 
som har fått stor - middels verdi er strandsonen, 
bynære friluftsområder, Bokemoa, Frodeåsen og 
Presterødkilen.

Konsept	10:	Sykkel,	har	kommet	best	ut	på	friluftsliv.	
Dette er på grunn av at et sammenhengende og 
velutviklet gang- og sykkelvegsystem vil forbedre 
forbindelsen ut av sentrumskjernen til friluftsområder. 
I tillegg vil en ny gangbru fra Husøy til Husvik 
bedre forbindelsen fra den sørlige delen av Nøtterøy 
og strandsonen. Konsept 2 og 8 har også kommet 
bra ut fordi de bedrer fremkommeligheten til 
friluftsområdene. Konsept 0, 1, 3, 5, 9 har ingen 
betydelige virkninger på friluftsliv.

Konsept	7:	Ny	forbindelse	mellom	Borgheim	og	
Stokke, har kommet dårligst ut på friluftsliv. Årsaken til 
dette er at ny linje ligger i «uberørt» område, og vil føre 
til	store	inngrep	i	flere	verdifulle	rekreasjonsområder	
der vegen legges i dagen. Ny bro vil berøre statlig 
sikrede friluftsområder i strandsonen.

Kulturmiljø:
Tema kulturmiljø tar utgangspunkt i den 
kulturhistoriske verdien av områder. 

Planområdet inneholder verdifulle kulturhistoriske 
miljøer blant annet Middelalderbyen Tønsberg som ble 
grunnlagt	i	år	871,	og	vokste	frem	fra	gårdsbebyggelse	
med røtter tilbake til 500-tallet. Slottsfjellet var et viktig 
administrativt og militært punkt i høymiddelalderen. 
Kulturlandskapet i Melsom, Skjærsnes, Hella og 
Håøya	inneholder	flere	kulturminner	i	form	av	
gravhauger og gamle veger. Kulturlandskapet på 
Jarlsberg er godt bevart og inneholder bygninger av 
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stor kulturhistorisk verdi. Oseberg og Slagen er også et 
sjeldent kulturlandskap med store og sammenhengende 
jorder og gårdsbruk med bevart tunform. Området 
inneholder mange kulturminner fra vikingtiden, spesielt 
Oseberghaugen. Sjøveien med Byfjorden, Kanalen 
og Vestfjorden har lenge vært Tønsbergs viktigste 
handelsvei. Handelen fant sted i sjøbodene på brygga 
og disse bygningene er en del av et større kulturmiljø 
av stor historisk betydning. Andre kulturminner fra 
Middelalderen er kirkestedet i Stokke. Disse områdene 
har fått en verdiklasse som er gitt ut i fra kriteriene fra 
Håndbok 140 – Konsekvensutredning. Områdene som 
har fått stor verdi er Melsomvik – Hella, Jarlsberg, 
Slagen, Tønsberg sentrum og fjorden. 

Konsept	1:	Bedre	utnyttelse	av	dagens	vegsystem	
kommer best ut for kulturmiljø. Dette konseptet fjerner 
ingen kulturminner eller kulturmiljøer. Derimot vil 
den historiske lesbarheten av kulturmiljøene i området 
i noe grad bedres dersom Nedre Langgate stenges. 
Konsept 0, 3, 8 og 10 har ingen betydelige virkninger 
for kulturmiljø.

Konsept	7:	Ny	Nøtterøyforbindelse	mellom	Borgheim	
og Stokke kommer dårligst ut for kulturmiljø. Dette 
er fordi ny linje vil gå på tvers av et verdifullt og stort 
kulturmiljø som strekker seg fra Melsom, Skjærsnes, 
Hella og Håøya. Linjen vil dele opp et kulturmiljø som 
inneholder godt bevarte gårdsmiljøer fra 1600-tallet. 
I tillegg er det fare for at kulturminner i form av 
gravhauger og gamle veger ødelegges. Konsept 5 og 
9 har fått stor negativ virkning fordi de kan medføre 
rystelser og ødeleggelser på Middelalderbyen i 
Tønsberg.

Naturmiljø:
Innenfor	planområdet	finnes	det	fire	naturreservat:	
Ilene, Presterødkilen, Akersvannet og Gullkronene. 
Våtmarksområdene Ilene og Presterødkilen har 
spesielt	sjeldne	fugle-	og	plantearter	og	er	klassifisert	
som Ramsarområde med internasjonal verdi. 
Like	utenfor	planområdet	finner	vi	Ormø-Færder	
landskapsvernområde. Generelt har fjorden mange 
punkter med viktige naturtyper, først og fremst i 
strandsonen	og	på	øyer.	I	Tønsberg	sentrum	finnes	flere	
mindre områder kategorisert som parklandskap, for 
eksempel Tønsberg gamle kirkegård med forekomst 
av den prioriterte arten eremitt og den inneholder også 
hule	trær.	Fra	Borge	og	over	til	Nøtterøy	finnes	det	en	
viltkorridor for rådyr og elg og Vestfold-raet bidrar til 
områdets geologiske mangfold og karakter. 

Generelt er det mye beiteområde for rådyr og elg 
innenfor planområdet.Viltkorridoren fra Borge til 
Nøtterøy er en viktig økologisk korridor og er vurdert 
til stor verdi for naturmiljø. Det er også området 
Akersvannet – Olsåsen - Robergåsen, fjorden til og 

med Træla, elveløp som Aulieelva, Homansbekken 
og Vellebekken, samt Gullkronene og Bokemoa. 
Disse	inneholder	stort	artsmangfold	og/	eller	verdifull	
grønnstruktur samt at naturreservatene er leveområder 
for sjeldne arter.

Konsept 1-3 og 8 er vurdert til ingen virkning på 
naturmiljø. Konsept 4 er derimot vurdert til å ha 
middels negativ virkning på grunn av mulige tiltak i 
strandsonen	der	det	finnes	svært	viktige	naturtyper.	
Konsept 5, 6, 9 og 10 er vurdert til liten negativ 
virkning	mens	konsept	7	er	vurdert	til	stor	negativ	
virkning. Sistnevnte fordi konseptet vil føre til store 
inngrep	i	et	område	med	flere	viktig	naturtyper	og	
viltkorridorer/	-	trekk.	Bru	over	fjorden	vil	også	føre	
til inngrep i strandsone som inneholder svært viktige 
naturtyper.

Naturressurser:
Naturressursene i planområdet innebærer i stor 
grad kornproduksjon i Tønsberg kommune mens på 
Nøtterøy er det hovedsakelig grønnsaksdyrking med 
noe korn og bær. ¼ av landets grønnsaksareal ligger i 
Vestfold. Jordsmonnet består av tykk strandavsetning 
og tykk marin avsetning noe som gir svært gode 
produksjonsforhold.

Omkring Borgheim er det store sammenhengende 
jordbruksareal som er svært godt egnet for dyrking av 
grønnsaker	og	korn.	De	flate	og	store	jordbruksarealene	
på Jarlsberg er fulldyrket og er et av Norges beste 
jordbruksareal for kornproduksjon. Slagendalen er 
tilnærmet	lik.	Melsom/	Robergåsen	samt	området	
omkring Akersvannet har både jordbruksarealer som 
er fulldyrket og skogsområder med høy og middels 
bonitet. Eik, Stokke omegn og sørlig Nøtterøy er mer 
fragmentert med skogsarealer på åser og jordbruk på 
flate	partier.	I	dag	er	det	uttak	av	torv	fra	Stokkemyra.
Jarlsberg,	Slagendalen	og	Borgheim	har	store,	flate	
og sammenhengende jordbruksarealer med svært 
god jordsmonnkvalitet egnet for dyrking. Områdene 
er	vurdert	til	stor	verdi	for	naturressurser.	Melsom/	
Robergåsen, området omkring Akersvannet, Stokke 
omegn, Eik og Nøtterøy er mer fragmentert med både 
jordbruk og skog. Disse områdene har også mindre 
terrengformer. Områdene er vurdert til middels til stor 
verdi for naturressurser.

Konsept 1-3, 5, 6, 8 og 9 har ingen nevneverdig 
virkning på naturressursene. Konsept 4 er derimot 
vurdert til liten negativ virkning fordi tiltaket antas å 
ta jordbruksareal ved Jarlsberg travbane. Arealbeslaget 
vil ikke medføre fragmentering av jordbruksområder 
og	ikke	endre	ressursgrunnlagets	omfang.	Konsept	7	
innebærer store inngrep i et område med store og små 
jordbruksarealer samt innslag av skog med høy bonitet. 
Linjen vil gå på tvers av disse arealene og fragmentere 
område. Ny linje vil også ha et stort arealbeslag av 
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dyrka	mark.	Konsept	7	er	vurdert	til	stor	negativ	
virkning for naturressurser. 

Rangering
I rapporten er det gjort en avveining mellom fordeler 
og ulemper i forhold til alternativ 0. Hvert fagtema har 
en tabell hvor virkning av hvert konsept er listet opp. 
Det kan være vesentlig forskjell på konsept som har 
lik virkning derfor har konseptene også blitt rangert ut 
i fra et faglig ståsted. Dersom det er liten forskjell på 
konsept med lik virkning så har de blitt rangert likt. 
Det er tatt forutsetninger på de ulike konseptene som 
har blitt lagt til grunn for rangeringen.

Konsept	1:	Tiltak	og	bedre	utnyttelse	av	dagens	
vegsystem	og	Konsept	8:	Kollektivkonseptet,	er	
rangert som de beste konseptene. Begge konseptene 
gjør det attraktivt for beboere å ferdes i Tønsberg 
sentrum. I tillegg vil utbedring av kollektivnettet føre 
til bedre tilgjengelighet for nærmiljø og friluftsliv. 
Ingen av disse konseptene beslaglegger mye areal 
noe som virker positivt for samtlige fagtema. Det 
konseptet	som	har	flest	negative	virkninger	er	konsept	
7:	Utbygging	av	ny	Nøtterøyforbindelse	mellom	
Borgheim og Stokke. Konseptet skiller seg ut ved at 
det fører til en ny veg i «uberørt» terreng.
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Konsept Rangering Begrunnelse 
Positive virkninger Negative virkninger 

Konsept 1: Tiltak for bedre utnyttelse 
av dagens vegsystem 

1 :: Redusert bilbruk i sentrum 
:: Attraktivt for beboere og de som ferdes i sentrum 
:: Redusert barriere mellom brygga og 
sentrumskjernen  

 

Konsept 8: Kollektivkonseptet 1 :: Utbedring av kollektivnett fører til bedre 
tilgjengelighet for nærmiljø og friluftsliv i området 
:: Tiltaket antas å gjøre Tønsberg mer attraktiv 

 

Konsept 10: Sykkelkonsept  3 :: Sammenhengende og velutviklet gs-system vil 
bedre beboernes fremkommelighet mellom 
områder. 
:: Ny forbindelse mellom Husvik og Husvik for 
gående og syklende 
::Bedre tilgjengelighet ut til friluftsområder 

:: Bredere asfaltflate 
:: Mulig plassering av  bro fra Husøy til Husvik vil treffe 
et naturområde tilhørende Presterødkilen. 
:: Nye gs-veger vil ta et smalt belte i randsonen av 
jordbruks- og skogsarealer/bebyggelse  

Konsept 2: Mindre tiltak 4 :: Bedret fremkommelighet ved utbedring av 
eksisterende gang- og sykkelvegnett 
:: Sammenhengende gang- og sykkelvegnett bedrer 
bruksmulighetene mellom viktige målepunkter 
:: Sikret ferdselslinje mellom Nøtterøy og Tønsberg 
ved at kanalbroen sveises fast 

:: Kanalbroen som kulturminne «sveises fast» 

Konsept 0: Dagens situasjon 5 - 
 

- 

Konsept 3: Begrensede 
utbyggingstiltak 

6  :: Inngrep i bebygde områder (innløsning av hus) 
:: Vegen nærmere bebyggelse som fører til mer støy 

Konsept 5: Utbygging av ny 
Nøtterøyforbindelse mellom Korten 
og Kaldnes 

7 :: Reduserer gjennomgangstrafikken på Teie og 
gjennom Tønsberg sentrum som fører til mindre støy 
som bedrer boligforholdene langs eksisterende 
veger. 
:: To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
:: Tiltaket antas å gjøre Tønsberg og Teie mer 
attraktive 

:: Rystelser på Middelalderbyen i anleggsperioden 
:: Forringer naturtyper i strandsonen og fjorden i 
anleggsperioden. Antas at dette er reversibelt. 
:: Tunnelportalene vil fremstå som sår i landskapet 

Konsept 6: Utbygging av 
Nøtterøyforbindelse ved kanalbrua 
videre til ringveg øst 

8 :: Ny bro vil sikre fremkommeligheten til fastlandet :: Bredere asfaltflate fører til større visuell barriere 
:: Visuelt dominerende med to broer 
:: Bro parallelt med kanalbroen forringer kulturminnet 
(vippebroen) og parklandskapet nær vannet, tilhørende 
Teie hovedgård 
:: Inngrep i bebygde områder kan føre til innløsning av 
hus 

Konsept 9: Utbygging av ny 
Nøtterøyforbindelse via sentralåre 
 
(Dette konseptet innebærer store 
tekniske utfordringer og mye 
usikkerhet) 

9 :: To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
 

:: Visuelt dominerende med to broer 
:: Ødelegger og forringer området over tunnelen i 
anleggsperioden, men området kan reetableres 
:: Inngrep i bebygde områder kan føre til innløsning av 
hus 
:: Ny veg gjennom sentrum vil generere mer støy og 
luftforurensning 
:: Mulig forringelse og ødelegge av det biologiske 
mangfoldet (enkeltpunkter) i sentrum 
:: Mulige rystelser på Middelalderbyen i 
anleggsperioden 

Konsept 4: Utbygging av ny 
Nøtterøyforbindelse mellom Hogsnes 
og Ramberg 

10 :: To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
 

:: Visuelt forringende ved bro over fjorden 
:: Forringer bebyggelse og utsikt til fjorden 
:: Landingspunktene på broen vil ligge i strandsonen der 
det finnes badeplasser og naturtyper  
:: Mulig forstyrrelse korridoren for innflygning av fugler 
til Ilene  
:: Tar noe jordbruksareal ved Jarlsberg travbane 

Konsept 7: Utbygging av ny 
Nøtterøyforbindelse mellom 
Borgheim og Stokke 

11 :: To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
 

:: Inngrep i «uberørt» landskap 
:: Store asfaltflater 
:: Visuell og fysisk barriere i et natur- og 
jordbrukslandskap 
:: Mer støy til nærmiljøet 
:: Store inngrep i rekreasjonsområder 
:: Forringer og ødelegger naturmiljøer 
:: Fragmenterer og tar mye landbruksarealer 

Tabell:	Tabell	som	viser	samlet	rangering	av	konseptene	med	begrunnelse.
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1 Beskrivelse KVU 
Tønsbergregionen

I nullkonseptet inngår i utgangspunktet dagens situasjon med vegsystem og med nødvendig vedlikehold. Nullkonseptet 
skal danne grunnlag for sammenligning og analyse av de øvrige konseptene. I tillegg kan nye tiltak legges inn dersom 
disse er vedtatt igangsatt og det foreligger bevilgning. Ingen større prosjekter (Hogsnesbakken, Presterødbakken eller 
utvidelse av Ringveg øst) er lagt inn i 0-konseptet.

De overordnende kravene er hentet fra hovedrapporten og er nedfelte krav (sideeffekter) avledet av viktige behov som 
skal	følges	i	konseptvalgutredningen.	Direkte	krav	som	gjelder	de	ikke-prissatte	temaene	er	følgende:

Ulike byutviklingskrav og regional utviklingskrav er også gjeldende for ikke-prissatte teamaer. Først og fremst for 
nærmiljø og kulturmiljø.

Tønsbergregionen	er	en	robust	bo-	og	arbeidsmarkedsregion.	En	firedel	av	landets	grønnsaksareal	ligger	i	Vestfold.	Mye	
dyrkes	i	denne	regionen.	Planområdet	rommer	fire	naturreservater,	to	av	dem	klasifisert	som	Ramsarområde.	Dagens	
vegnett er hardt belastet. Bussene har problemer med å komme frem i rushtidene. Kollektivandelen i Tønsberg er lav, 
men	byen	har	høyest	sykkelandel	i	landet.	Tønsberg	har	flest	arbeidsplasser	av	kommunene	i	Tønsbergregionen,	og	
mange pendler inn til Tønsberg.

1.2 Beskrivelse av 0-konseptet

1.3 Overordnede krav

Andre miljøkrav  
(ikke avledet av mål 
og prosjektutløsende 
behov) 

-Jordvern -Minimalisere 
arealbeslag/omdisponering 
av dyrket og dyrkbar mark 

Delrapport om ikke-
prissatte 
konsekvenser 

-Verne 
kulturminneområder, 
kulturlandskap, 
strandsonen og andre 
viktige 
rekreasjonsområder 

 Delrapport om ikke-
prissatte 
konsekvenser 

Estetiske krav Høy estetisk standard 
ved spesielt 
eksponerte anlegg 

-Spesielt eksponerte bruer 
og byprosjekter 
 
-Attraktive sykkelanlegg 

Delrapport om ikke-
prissatte 
konsekvenser 

 

Tabell:	Overordnede	krav	som	gjelder	ikke-prissatte	konsekvenser;	hentet	fra	hovedrapporten	KVU	Tønsbergregionen.

1.1 Beskrivelse av dagens situasjon
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En utbygging av transportsystemet i Tønsbergregionen 
vil kunne ha effekter på blant annet arealbruk, 
bosetting- og sysselsettingsmønster. Dette kan påvirke 
de ikke-prissatte temaene, for eksempel vil et nytt 
næringsområde ha stor påvirkning for landskapsbilde 
dersom det ligger i et åpent landskapsrom. Er dette 
landskapsrommet et jordbruksareal vil det ha virkning 
for naturressurser. Dersom transportsystemet blir 
trukket utenom sentrumskjernen kan dette avlaste 
kulturmiljøer i sentrum samtidig som det kan forbedre 
nærmiljøet. Det kan imidlertid ha negativ effekt på 
nærmiljøet i sentrum dersom store handelssentra blir 
lokalisert i utkanten ved kryssområder for eksempel 
slik som det er på Kilden. Utbygging av areal fører 
til større press på naturområder og det biologiske 
mangfoldet.

Dette utdypes nærmere i rapporten om regionale 
virkninger. 

1.4 Generelt om hvordan regionale virkninger kan påvirke 
ikke-prissatte tema

1.5 Generelt om usikkerhet på KVU-nivå

Fordi	KVUer	ligger	på	et	svært	overordnet	plannivå	er	det	flere	generelle	usikkerheter	omkring	konseptets	arealbehov,	
konseptets funksjon og plassering.

For konseptene knyttet til utvidelse langs dagens veg og begrensede utbyggingstiltak vurderes det generelt at 
usikkerheten er mindre enn for løsninger som ligger i nye traseer.

Spesielle usikkerheter innenfor hvert tema vil fremgå som merknader i den samlede potensielle virkningen og i kap. 11.
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2 Metode
Vurderingene av de ikke prissatte konsekvensene 
har  tatt utgangspunkt i metodikken i Statens 
vegvesens håndbok 140: Konsekvensanalyser (ref.1). 
I tillegg til denne rapporten er det utarbeidet en 
rapport om regionale virkninger og en rapport 
om prissatte konsekvenser. De tre rapportene 
vil samlet utgjøre grunnlaget for anbefalingene i 
konseptvalgutredningen, jfr. metodikken i håndbok 
140 (ref.1, side 60).

Figur:	Metodikk	for	anbefaling	i	håndbok	140.	

I håndbok 140 er de ikke-prissatte konsekvensene delt 
inn	i	temaene	landskapsbilde/bybilde,	nærmiljø	og	
friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser. 
Vi har valgt å bruke tilnærmet lik inndeling i denne 
rapporten. Nærmiljø og friluftsliv er derimot vurdert 
hver for seg for å belyse disse best mulig.

Datafangst er utført ved å bruke eksisterende 
reistreringer, egne registreringer og workshop om 
ikke-prissatte temaer i prosjektområdet. Datafangsten 
legger grunnlaget for inndeling av miljøer eller områder 
innenfor hvert tema. 

HB 140 beskriver kriterier for fastsettelse av verdi 
innenfor hvert fagtema. Disse kriteriene har vi valgt 
å bruke for å kunne fastsette en verdi for de ulike 
miljøene	eller	mindre	områder.	Områder/	miljøer	
med liten verdi er ikke tatt med fordi disse ikke har et 
konfliktpotensiale.	Det	er	derfor	bare	områder	med	stor	
og middels verdi som er beskrevet. 

Omfanget av de ulike konseptene er vurdert ut fra 
konseptets arealbehov, hvilken funksjon konseptet 
baserer seg på og mulig plassering. Metoden for 
tradisjonell omfangsvurdering følges derfor ikke.

I denne rapporten er hensikten å vurdere potensielle 
virkningene av de ulike konseptene i forhold til de 
ikke-prissatte temaene. Disse virkningene og dernest 
rangering av konseptene vil være indikatorer for 
hvilke konsepter som er negative/ positive for de 
ikke-prissatte temaene.

Metoden som er valgt i denne 
konseptvalgutredningen skiller seg ut 
fra	tidligere	konseptvalgutredninger:	
dette er en by-kvu og ikke en 
streknings-kvu.	I	tillegg	finnes	det	
mye eksisterende registreringer i 
området. Det er derfor valgt å følge 
metoden i håndbok 140 tettere, 
men den er justert til en noe mer 
forenklet form som er tilpasset dette 
overordnede nivået. 

Det er argumentert for hvorfor vi 
har valgt å justere metoden innenfor 
hvert metode-trinn.

En annen viktig grunn til at det er 
valgt å følge håndbok 140 tettere, 
er fordi utredningen innebærer 10 
konsepter. For å klare å skille og 
gi et nyansert bilde av potensielle 
virkninger av disse 10 konseptene 
er det innenfor hvert tema inndelt 
grovt	i	ulike	miljø/områder	som	har	
en spesiell karakteristikk, eller er 
viktige og beskrevet dette. Det er 
derfor enklere å vurdere omfanget 
av konseptets arealbehov, mulig 
plassering og funksjon og rangere de 
i forhold til virkningene.

!
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2.2 Verdivurdering

Etter håndbok 140 skal det gjøres verdivurderinger 
av de miljøene eller områdene som kan bli berørt 
av	tiltaket.	Verdien	angis	på	en	tredelt	skala:	liten	–	
middels - stor. Endringer som følge av vedtatte planer 
skal inngå i verdivurderingene selv om planene vil 
bli realisert noe etter sammenlikningsåret. Det er 
utarbeidet kriterier for fastsettelse av verdi innen hvert 
fagtema.

Verdikriteriene for de ulike fagtemaene er samkjørt, 
slik at stor verdi for et tema skal kunne være 
sammenlignbart med stor verdi for et annet tema. 
Verdivurderingene	for	hvert	miljø/område	angis	på	en	
skala fra liten til stor verdi. Alle verdivurderinger skal 
begrunnes.

I denne rapporten er verdisettingen av de ulike 
miljøene/ områdene tatt utgangspunkt i kriteriene 
for vurderinger av verdi som står beskrevet i 
HB140 for de ulike temaene.  Enkelte kriterier 
fungerer derimot ikke fordi de er for spesifikke 
og er vanskelig å kartlegge på dette nivået. Denne 
utfordringen blir beskrevet under aktuelt tema.

Det fokuseres på områder med middels og stor verdi 
for å klare å gi et tydeligere bilde av potensielle 
virkninger av de ulike konseptene. Områder/ 
miljøer med liten verdi er ikke tatt med fordi disse 
ikke har et konfliktpotensial. Det kan derimot 
være enkeltelementer/ små områder med stor verdi 
lokalt/ regionalt som blir liggende utenfor inndelte 
miljøer/ områder og som på dette overordnede 
nivået ikke blir fanget opp. Dette må vurderes i en 
senere fase.  

2.1 Datagrunnlag

Etter håndbok 140 skal analysen av temaene bygge 
på en registrering og en faktaorientert beskrivelse av 
området som berøres av tiltaket, både planområdet og 
influensområdet	forøvrig.	
Registreringen er vanligvis mer detaljert innenfor 
planområdet	enn	influensområdet.

Registreringen	innebærer	normalt	følgende	trinn:	
1. gjennomgang av eksisterende registreringer
2.	befaring	av	influensområdet,	med	vekt	på	
planområdet
3. beskrivelse av områdets overordnede karakteristiske 
trekk
4. supplerende nyregistreringer
5.	inndeling,	beskrivelse	og	kartfesting	av	miljøer/	
områder.

Denne rapporten har tatt utgangspunkt i 
eksisterende  registreringer som er supplert med 
egne befaringer og ny informasjon som kom 
frem på workshop om ikke-prissatte temaer. 
Influensområdet er svært stort i prosjektet og det er 
derfor fokusert på selve planområdet. Planområdet 
er registrert på et overordnet nivå. Overordnet 
beskrivelse innenfor hvert tema er beskrevet og 
miljøer/ områder er inndelt, kartfestet og beskrevet 
grovt på bakgrunn av eksisterende  og nye 
registreringer. 

Med tanke på at verdisetting og potensielle 
virkninger av konseptene kan bli for lite nyansert 
om en deler området inn i bare ett eller noen ganske 
få større miljøer/ områder, er det i denne rapporten 
valgt å inndele i grove områder/ miljøer innenfor de 
ulike temaene og verdisatt disse. Ved beskrivelsen 
er det fokusert på hva som karakteriserer området/ 
miljøet og/ eller hva som er viktigst i området/ 
miljøet. 
Denne fremgangsmåten vil også være etterprøvbar 
fordi hvert område/ miljø er beskrevet og 
verdisettingen er begrunnet.

Tabell:	Eksempel	fra	tabell	med	verdikriterier	for	temaet	kulturmiljø.	Vi	benytter	oss	kun	av	«stor	verdi»	og		«middels	verdi».	

  
Liten verdi 
 

 
Middels verdi 

 
Stor verdi 

Fornminner/samiske 
kulturminner 
(automatisk fredet) 

Vanlig forekommende 
enkeltobjekter ute av 
opprinnelig 
sammenheng. 

Representative for 
epoken/funksjonen og 
inngår i en kontekst eller 
i et miljø med noe 
tidsdybde. 
Steder det knytter seg 
tro/tradisjon til. 

Sjeldent eller spesielt 
godt eksempel på 
epoken/funksjonen og 
inngår i en svært viktig 
kontekst eller i et miljø 
med stor tidsdybde. 
Spesielt viktige steder 
som det knytter seg 
tro/tradisjon til. 

Kulturmiljøer 
knyttet til 
primærnæringene 
(gårdsmiljøer/ 
fiskebruk/småbruk 
og lignende) 

Miljøet ligger ikke i 
opprinnelig kontekst. 
Bygningsmiljøet er vanlig 
forekommende eller 
inneholder bygninger 
som bryter med 
tunformen. 
Inneholder bygninger av 
begrenset 
kulturhistorisk/ 
arkitektonisk betydning. 
 

Miljøet ligger delvis i 
opprinnelig kontekst. 
Enhetlig bygningsmiljø 
som er representativt for 
regionen, men ikke 
lenger vanlig og hvor 
tunformen er bevart. 
Inneholder bygninger 
med kulturhistorisk/ 
arkitektonisk betydning. 

Miljøet ligger i en 
opprinnelig kontekst. 
Bygningsmiljø som er 
sjeldent eller særlig 
godt eksempel på 
epoken/funksjonen og 
hvor tunformen er 
bevart.  
Inneholder bygninger 
med stor 
kulturhistorisk/ 
arkitektonisk 
betydning. 

Kulturmiljøer i 
tettbygde områder 
(bymiljøer, 
boligområder) 

Miljøet er vanlig 
forekommende eller er 
fragmentert. 
Inneholder bygninger 
som har begrenset 
kulturhistorisk 
betydning. 
 

Enhetlig miljø som er 
representativ for 
epoken, men ikke lenger 
vanlig. 
Inneholder bygninger 
med arkitektoniske 
kvaliteter og/eller 
kulturhistorisk 
betydning. 
 

Enhetlig miljø som er 
sjeldent eller særlig 
godt eksempel på 
epoken. 
Inneholder bygninger 
med spesielt store 
arkitektoniske 
kvaliteter og/eller av 
svært stor 
kulturhistorisk 
betydning. 

Tekniske og 
industrielle 
kulturmiljøer og 
rester etter slike 
(industri, 
samferdsel) 

Miljøet er vanlig 
forekommende. 
Inneholder bygninger 
uten spesielle 
arkitektoniske kvaliteter. 

Miljøet er representativt 
for epoken, men ikke 
lenger vanlig. 
Inneholder bygninger 
med arkitektoniske 
kvaliteter 

Miljøet er sjeldent og 
et spesielt godt 
eksempel på epoken. 
Inneholder bygninger 
med spesielt store 
arkitektoniske 
kvaliteter 

Andre kulturmiljøer 
(miljøer knyttet til 
spesielle 
enkeltbygninger, 
kirker, 
kulturlandskap, 
parker og lignende) 

Miljøet er vanlig 
forekommende og/eller 
fragmentert. 
Bygninger uten spesielle 
kvaliteter. 
Vanlig kulturlandskap 
med endret topografi. 

Miljø som er 
representativt for 
epoken, men ikke lenger 
vanlig. 
Bygninger/objekter med 
arkitektoniske/kunstneri
ske kvaliteter. 
Vanlig kulturlandskap 
med noe endret 
topografi. 

Miljø som er sjeldent 
og/eller et særlig godt 
eksempel på epoken. 
Bygninger/objekter 
med svært høy 
arkitektonisk/ 
kunstnerisk kvalitet. 
Sjeldent/gammelt 
kulturlandskap. 

 

  
Liten verdi 
 

 
Middels verdi 

 
Stor verdi 

Fornminner/samiske 
kulturminner 
(automatisk fredet) 

Vanlig forekommende 
enkeltobjekter ute av 
opprinnelig 
sammenheng. 

Representative for 
epoken/funksjonen og 
inngår i en kontekst eller 
i et miljø med noe 
tidsdybde. 
Steder det knytter seg 
tro/tradisjon til. 

Sjeldent eller spesielt 
godt eksempel på 
epoken/funksjonen og 
inngår i en svært viktig 
kontekst eller i et miljø 
med stor tidsdybde. 
Spesielt viktige steder 
som det knytter seg 
tro/tradisjon til. 

Kulturmiljøer 
knyttet til 
primærnæringene 
(gårdsmiljøer/ 
fiskebruk/småbruk 
og lignende) 

Miljøet ligger ikke i 
opprinnelig kontekst. 
Bygningsmiljøet er vanlig 
forekommende eller 
inneholder bygninger 
som bryter med 
tunformen. 
Inneholder bygninger av 
begrenset 
kulturhistorisk/ 
arkitektonisk betydning. 
 

Miljøet ligger delvis i 
opprinnelig kontekst. 
Enhetlig bygningsmiljø 
som er representativt for 
regionen, men ikke 
lenger vanlig og hvor 
tunformen er bevart. 
Inneholder bygninger 
med kulturhistorisk/ 
arkitektonisk betydning. 

Miljøet ligger i en 
opprinnelig kontekst. 
Bygningsmiljø som er 
sjeldent eller særlig 
godt eksempel på 
epoken/funksjonen og 
hvor tunformen er 
bevart.  
Inneholder bygninger 
med stor 
kulturhistorisk/ 
arkitektonisk 
betydning. 

Kulturmiljøer i 
tettbygde områder 
(bymiljøer, 
boligområder) 

Miljøet er vanlig 
forekommende eller er 
fragmentert. 
Inneholder bygninger 
som har begrenset 
kulturhistorisk 
betydning. 
 

Enhetlig miljø som er 
representativ for 
epoken, men ikke lenger 
vanlig. 
Inneholder bygninger 
med arkitektoniske 
kvaliteter og/eller 
kulturhistorisk 
betydning. 
 

Enhetlig miljø som er 
sjeldent eller særlig 
godt eksempel på 
epoken. 
Inneholder bygninger 
med spesielt store 
arkitektoniske 
kvaliteter og/eller av 
svært stor 
kulturhistorisk 
betydning. 

Tekniske og 
industrielle 
kulturmiljøer og 
rester etter slike 
(industri, 
samferdsel) 

Miljøet er vanlig 
forekommende. 
Inneholder bygninger 
uten spesielle 
arkitektoniske kvaliteter. 

Miljøet er representativt 
for epoken, men ikke 
lenger vanlig. 
Inneholder bygninger 
med arkitektoniske 
kvaliteter 

Miljøet er sjeldent og 
et spesielt godt 
eksempel på epoken. 
Inneholder bygninger 
med spesielt store 
arkitektoniske 
kvaliteter 

Andre kulturmiljøer 
(miljøer knyttet til 
spesielle 
enkeltbygninger, 
kirker, 
kulturlandskap, 
parker og lignende) 

Miljøet er vanlig 
forekommende og/eller 
fragmentert. 
Bygninger uten spesielle 
kvaliteter. 
Vanlig kulturlandskap 
med endret topografi. 

Miljø som er 
representativt for 
epoken, men ikke lenger 
vanlig. 
Bygninger/objekter med 
arkitektoniske/kunstneri
ske kvaliteter. 
Vanlig kulturlandskap 
med noe endret 
topografi. 

Miljø som er sjeldent 
og/eller et særlig godt 
eksempel på epoken. 
Bygninger/objekter 
med svært høy 
arkitektonisk/ 
kunstnerisk kvalitet. 
Sjeldent/gammelt 
kulturlandskap. 
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Etter håndbok 140 er omfanget en vurdering av hvilke
konkrete endringer tiltaket antas å føre til for de ulike 
miljøene eller områdene. Omfanget vurderes for de 
samme miljøene eller områdene som er verdivurdert. 
Omfang	angis	på	en	femdelt	skala:	stort	negativt	-	
middels	negativt	-	lite/intet	–	middels	positivt	-	stort	
positivt. Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene
skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 

Vurdering av omfang gjøres ut ifra en analyse 
av tiltakets fysiske utforming (som vertikal- 
og horisontalkurvatur, standard, krysstype og 
konstruksjoner),	forventet	trafikkmengde,	samt	
tiltakets virkninger. Virkninger av et vegtiltak kan blant 
annet	være:	arealbeslag,	nærføring,	terrengendringer,	
oppdeling/barrierevirkning	(visuell	og	funksjonell),	
endringer i vannstanden, samt støv, vibrasjoner og støy 
og	luftforurensning.	Virkninger	som	kan	kvantifiseres	
(for eksempel i form av antall boliger eller areal), 
bør	kvantifiseres.	Det	må	vises	hvordan	for	eksempel	
nærføring	vil	få	negative	konsekvenser	for	et	miljø/
område. Det er utarbeidet kriterier for fastsettelse av 
omfang for hvert fagtema. Omfangsvurderingene angis 
på en glidende skala fra stort negativt til stort
positivt omfang. 

2.3 Omfang

  
Stort  
positivt omfang 
 

 
Middels positivt 
omfang 

 
Lite/intet 
omfang 

 
Middels negativt 
omfang 

 
Stort  
negativt omfang 
 

 
Viktige 
sammenhenger 
mellom 
naturområder 

 
Tiltaket vil i stor 
grad styrke viktige 
biologiske eller 
landskaps- 
økologiske 
sammenhenger 
 

 
Tiltaket vil styrke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

 
Tiltaket vil stort sett 
ikke endre viktige 
biologiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

 
Tiltaket vil svekke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

 
Tiltaket vil bryte 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

 
Arter 
(dyr og planter) 

 
Tiltaket vil i stor 
grad øke 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller bedre 
deres vekst- og 
levevilkår 
 

 
Tiltaket vil øke 
artsmangfoldet eller 
forekomst av arter 
eller bedre deres 
vekst- og levevilkår 

 
Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller bedre 
deres vekst- og 
levevilkår  

 
Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller 
forringe deres 
vekst- og 
levevilkår 

 
Tiltaket vil i stor grad 
redusere 
artsmangfoldet eller 
fjerne forekomst av 
arter eller ødelegge 
deres vekst- og 
levevilkår  

 
Natur- 
historiske  
forekomster 

 
Ikke relevant 
 
 

 
Ikke relevant 

 
Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
geologiske 
forekomster og 
elementer 
 

 
Tiltaket vil 
forringe 
geologiske 
forekomster og 
elementer 
 

 
Tiltaket vil ødelegge 
geologiske 
forekomster og 
elementer 
 

 

På dette nivået er det vanskelig å si noe om 
tiltakets konkrete endringer av et område/ miljø 
fordi  tiltakets presise lokasjon, fysisk utforming 
og inngrepssone er konseptuelle. Men beskrivelsen 
av konseptene sier noe om arealbehov, tiltakets 
funksjon og en mulig plassering. 

I denne vurderingen av omfang er det derfor 
tatt utgangspunkt i arealbehovet av konseptet og 
hvilke områder som kan bli direkte berørte ved 
oppgradering eller bygging av ny infrastruktur 
ved den mulige plasseringen som er vist. Her vil 
også plasseringen ha noe å si for fragmentering av 
et område, for eksempel ved temaene naturmiljø, 
naturressurser og ved oppdeling av et kulturmiljø. 
Dette omfanget vil bli vurdert. Det er også gjort 
omfangs-vurderinger av konseptenes funksjonstype, 
for eksempel ved et kollektivkonsept eller gang- og 
sykkelveg-konsept.
Dette blir beskrevet innunder hvert konsept.

Dette erstatter den tradisjonelle 
omfangsvurderingen ovenfor.

Tabell:	Utdrag	fra	tabell	med	omfangskriterier	for	temaet	naturmiljø.
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Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et 
definert	tiltak	vil	medføre	i	forhold	til	alternativ	0.	
Konsekvensvurderingen angis på en nidelt skala fra 
meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens. 
For hvert fagtema gjøres først en vurdering av 
konsekvens	for	hvert	miljø/område	som	blir	berørt	
av det enkelte konsept. Deretter angis samlet 
konsekvensvurdering for hvert alternativ i forhold til 
fagtemaet. Det skal også gis en samlet rangering av 
alternativene. Til slutt skal det gjøres en vurdering 
av hvert konsept samlet for alle de ikke prissatte 
konsekvensene.

Eventuelle avbøtende tiltak eller annen informasjon 
som kan ha betydning for valg av alternativ, skal vises 
som merknad i den samlete konsekvensvurderingen. 
Slike foreslåtte tiltak skal imidlertid ikke inngå i 
konsekvensen som angis for alternativet.

Konsekvensen	for	et	miljø/område	framkommer	ved	å
sammenholde	miljøet/områdets	verdi	og	omfanget.	
Vifta er en matrise som angir konsekvensen ut fra gitt 
verdi	og	omfang.	Som	det	framgår	av	figuren,	angis	
konsekvensen på en nidelt skala fra meget stor positiv 
konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens 
(–	–	–	–).	Streken	midt	på	figuren	angir	intet	omfang	
og	ubetydelig/ingen	konsekvens.	Over	streken	vises	
positive konsekvenser, under streken negative
konsekvenser. Vifta er noe avvikende over og under 
streken. Dette skyldes at det er vanskelig å vise positive 
virkninger for et område med liten eller middels verdi. 
Det er forskjell på vurderingene av at noe blir borte for 
alltid og at noe forbedres. 

2.4 Konsekvenser
Fremfor å vurdere konsekvenser er det gjort en 
verbal vurdering av virkninger av tiltaket. De 
potensielle virkninger av de ulike konseptene blir 
i denne rapporten derfor ikke vurdert i forhold til 
konsekvensgrad, men som en rangering mellom 
konseptene på bakgrunn av omfangsvurderingene. 
Rangeringen innenfor hvert hovedtema danner 
grunnlaget for en samlet rangering av konseptene i 
forhold til ikke prissatte virkninger.

Registrerte miljøer/ områder er vurdert til 
å ha stor eller middels verdi. Arealbeslag og 
konseptenes funksjon erstatter de tradisjonelle 
omfangsvurderingene. Dette gir en virkning og en 
direkte rangering av konseptene innenfor de enkelte 
områdene/ miljøene i stedet for en konsekvens, slik 
det er beskrevet i utdraget fra håndbok 140 i teksten 
over.

Eventuelle avbøtende tiltak eller annen informasjon, 
eksempelvis usikkerhet, som kan ha betydning for
valg av alternativ, skal framgå som merknad i den 
samlete konsekvensvurderingen.
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2.5 Sammenstilling av konsekvenser
For temaer hvor vern er det viktigste aspektet, vil det 
sjelden være positive konsekvenser av et vegtiltak.
Verdier går varig tapt, og det er vanskelig å bedre 
kvaliteten på for eksempel et kulturmiljø i forbindelse
med et nytt tiltak. (Det kan dog tenkes positive 
konsekvenser	som	følge	av	trafikkreduksjon)	Dette
innebærer at den samlede konsekvensen ved 
sammenstilling av konsekvenser for disse temaene 
sjelden vil være en avveining mellom fordeler og 
ulemper, men en sammenstilling av ulike grader av 
negative konsekvenser. Den samlede konsekvensen vil 
derfor ofte være lik den alvorligste konsekvensen på
strekningen,	med	mindre	denne	konflikten	utgjør	en	
liten del av alle konsekvensene et alternativ
medfører.

For temaer hvor det viktigste aspektet er på hvilken 
måte tiltaket bidrar til å forme og endre omgivelsene,
mer enn verneaspektet, vil det kunne være både 
positive og negative konsekvenser. Dersom verdier går
tapt ett sted, kan de erstattes et annet sted, og områder 
som endres kan få nye kvaliteter som er like
gode eller bedre enn de eksisterende. Det er også av 
betydning hvor store deler av strekningen de ulike
konsekvensene strekker seg over. Dette innebærer at 
den samlede konsekvensen ved sammenstilling av
konsekvenser for disse temaene i stor grad vil være et 
resultat av en avveining mellom fordeler og
ulemper, samt en vurdering av hvor stor utstrekning de 
ulike konsekvensene har. For disse temaene vil
derfor konsekvensen ofte være mindre negativ enn den 
alvorligste konsekvensen på strekningen.

Figur:	Skjematisk	fremstilling	av	sammenstillingsprosessen	for	de	ikke-prissatte	temaene

2.6 Rangering
Det skal utarbeides en tabell som 
viser konsekvensvurderingene 
for alle ikke-prissatte tema. I 
denne sammenstillingstabellen  
skal konsekvensvurderingene og 
rangeringene vises for hvert tema. 
Rangeringen skal gjenspeile en 
prioritering av konseptene ut fra et 
faglig ståsted.

I denne rapporten er konseptene 
rangert på en ordinal skala.
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3 Geografisk 
avgrensing
Utredningsområdet som kalles Tønsbergregionen består av de 4 kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Stokke og Tjøme. 
I utredningen av Tønsbergpakken ble det vurdert alternativer for ny Nøtterøyforbindelse nordover gjennom Tønsberg 
sentrum, nord-vestover mot Hogsnesområdet og vestover gjennom Stokke kommune. Konseptvalgutredningen avgrenses 
slik	at	alle	tidligere	alternativer	faller	innenfor	det	geografiske	området	som	vurderes.		

Influensområdet	vil	i	utgangspunktet	defineres	som	kommunene,	men	det	vil	også	oppstå	virkninger	utenfor	disse	på	
grunn	av	eventuelle	nye	trafikkstrømmer.	Dette	kan	ses	på	i	for	eksempel	trafikkberegninger	eller	andre	analyser.

Figur:	Brygga	i	Tønsberg
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Vurderingene	er	gjort	på	bakgrunn	av	datamateriale	som	finnes	for	de	berørte	kommunene.	
Følgende	datakilder	er	benyttet:

1. Felles kartdatabase
2. Norges geologiske undersøkelse (tidligere arealis)
3. Statistisk sentralbyrå
4. GISLINE
5. Direktoratet for naturforvaltning
6. Skog og landskap
7.	 Riksantikvaren
8. Miljøstatus i Norge
9. Fylkesmannen i Vestfold

 

Datasett FKB NGU SSB GISLINE Dirnat Skog og 
landskap 

Riksantikvaren Miljøstatus Fylkesmannen  

Landskapsregioner      √    
Landform √ √        
Vegetasjon √ √        
Bebyggelse √ √        
Vannarealer √ √        
Verdifulle kulturlandskap       √   
Befolkningstetthet   √       
Rekreasjonsarealer √  √     √ √ 
Leke- og idrettsarealer √        √ 
Sikrede friluftsarealer  √   √    √ √ 
Prioriterte naturtyper √    √   √  
Verneområder √    √  √ √ √ 
Geologi  √   √     
Fredete kulturminner √      √   
Fredete bygninger       √   
SEFRAK bygninger       √   
Markslag √   √   √    
Bonitet       √    
 

 

Figur:	Nedre	Langgate	i	Tønsberg	sentrum.

3.1 Benyttet datagrunnlag

Tabell:	Benyttet	datagrunnlag.
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I denne rapporten brukes begrepet konsept for å 
beskrive	løsningsmuligheter/alternativer	for	å	bedre	
trafikksituasjonens	utfordringer	i	Tønsbergregionen.	
Konseptene har fått nummer og navn slik at de lettere 
kan refereres til senere i rapporten uten full beskrivelse. 

Som beskrevet under punktet om omfang vurderes 
hvert konsept ut i fra arealbehovet, tiltakets funksjon 
og en mulig plassering. Det er gjort en verbal vurdering 
av  ulike alternativ innenfor hvert konsept, men for 
å få en oversiktlig rangering har det blitt gjort noen 
forutsetninger. Disse blir beskrevet under hvert 
konsept.

Konsept	1:	Tiltak	for	bedre	utnyttelse	
av dagens vegsystem

I dette konseptet inngår tiltak som kan redusere 
transportetterspørselen og gi endret reisemiddelvalg. 
Dette innebærer i stor grad at konseptet består av 
kampanjer og tiltak i form av restriksjoner.

Eksempel	på	tiltak:
•			Parkeringsrestriksjoner
•			Stenging	av	gater/envegskjøring	(Nedre	Langgate)
•			Rushtidsavgift
•			Kampanjer	for	å	få	flere	til	å	gå/sykle/kjøre	
kollektivt.
•			Utbedringer	på	kollektivnettet	
(informasjonssystemer, betalingssystemer, frekvens)

Forusetninger:
- Stenging av Nedre Langgate

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være 
ingen.

Konsept	2:	Mindre	tiltak

Konseptet består av forholdsvis små innvesteringer 
langs eksisterende samferdselsanlegg. Tiltakene som 
er	vurdert	iverksatt	skal	gjennom	økt	trafikksikkerhet	
og fremkommelighet føre til bedre utnyttelse av 
eksisterende vegnett. 
For å bedre fremkommeligheten for bussene er det 
vurdert	å	etablere	kollektiv-	gater/-felt	innenfor	de	
eksisterende gatetversnittene. Det er også vurdert å 
«sveise fast» kanalbrua for å redusere sannsynligheten 
for at Nøtterøy og Tjøme skal kunne bli isolert. For å 

bedre fremkommeligheten for gående og syklende er 
det pekt på behov for sykkelparkering og utbedring 
av korte brudd og manglende forbindelser i det 
eksisterende gang- og sykkelvegnettet. 

Forusetninger:
- Bruke eksisterende gatetverrsnitt for kollektivtras eer
- ”Sveise fast” kanalbrua

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være 
ingen.

Konsept	3:	Begrensede	utbyggingstiltak

Dette konseptet består av større investeringer som 
hever fremkommeligheten betraktelig i viktige 
flaskehalser.	Det	vil	imidlertid	ved	gjennomføring	av	
dette konseptet ikke bli etablert noen nye veglenker 
eller vesentlige endringer i eksisterende kjøremønster.

Tiltak	som	inngår	i	konseptet	er:
 
•			Rundkjøring	i	Mamuttkrysset	og	opprustning/
utvidelse av ringvegen mot øst. 
•			Utbedring	av	Presterødkrysset	og	Hogsnesbakken	
med	eventuelle	feltutvidelser/kollektivfelt.
•			Parkeringshus	på	Kaldenes	for	å	legge	til	rette	for	
tilfartsparkering i nærheten av gangbrua.

Forusetninger:
- Nevnte tiltak

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være 
minimalt.

3.2 De ulike konseptene
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Konsept	4:	Utbygging	av	ny	
Nøtterøyforbindelse mellom Hogsnes 
og Ramberg

Konseptet innebærer utbygging av en ny forbindelse 
til Nøtterøy mellom Hogsnes og Ramberg, vest for 
Tønsberg sentrum. Slik konseptet er utformet vil 
forbindelsen kunne bestå av bru eller senketunnel. 
I	figuren	er	det	vist	en	linje	hvor	fjordkryssingen	
foregår via bru. I nord starter den nye vegforbindelsen 
i rundkjøringen ved Jarlsberg travbane. Vegen følger 
eksisterende veg frem til Hogsnesåsen, hvor det er 
foreslått en tunnel som slutter nord for Vear skole. 
Denne tunnelen vil være omtrent 900 m lang. Det 
er vist en påkobling til eksisterende vegnett i en ny 
rundkjøring ved Steinbruddveien nord for Vear skole. 
Videre er det behov for en ny tunnel, på ca 600 m, frem 
til en bru som går over til Rambergåsen. Brua vil få en 
lengde	på	ca	700	m.	Etter	brua	er	det	vist	en	ny	tunnel	
under Rambergåsen. Denne tunnelen er på ca 200 m. 
Den nye vegen kobles sammen med Fv 428 i en ny 
rundkjøring. For å fullføre forbindelsen frem til Teie 
er det videre behov for en tunnel under Teieskogen. 
Denne tunnelen blir den lengste, med en lengde på ca 
1800 m.

Forusetninger:
- Nevnte tiltak
- Med bruløsning over Vestfjorden

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være 
middels.

Konsept	5:	Utbygging	av	ny	
Nøtterøyforbindelse mellom Korten og 
Kaldenes

Konsepter innebærer utbygging av en ny forbindelse 
til Nøtterøy mellom Korten og Kaldenes, litt vest for 
Tønsberg sentrum. Kryssingen av fjorden må foregå 
ved at det bygges en tunnel. Grunnet stor dybde til 
fjell vil vist linje måtte bestå av senketunnel. Litt 
nærmere sentrum går det en fjellrygg som muligens kan 
benyttes slik at det i det området kan være mulig å få til 
fjelltunnel under fjorden.

Den nye veglenken starter i rundkjøringen ved 
Kjellekrysset. Herfra følges eksisterende veg frem 
til en ny rundkjøring ved den maritime videregående 
skolen. Nedkjøring til tunnelen vil ligge i området 
mellom Fjordgaten og Slottsfjelltunnelen. Plassering 
av tunnelmunning er avhengig av om det blir fjell- 
eller senketunnel og om man kan legge en eventuell 
senketunnel i ytterkanten av Ilene naturreservat. 
Senketunnelen vil få en lengde på ca 1000 m.
På Kaldenes vil tunnelen enten gå ut i en kort dagsone, 
eller direkte over til en fjelltunnel som vil fortsette 
under Teieskogen. Det er ønskelig med et kryss på 
Kaldenes, men grunnet stigningsforhold, kurvatur og 
bebyggelse kan det bli vanskelig å få til en dagsone 
som er lang nok til at det kan etableres et kryss. Dersom 
det ikke kan bygges kryss i dagsone bør det etableres av 
og påkjøringsramper i området ved Kaldenes. Tunnelen 
fra Kaldenes til Teie vil bli ca 2400 m lang.

Forusetninger:
- Nevnte tiltak uten kryss på Kaldenes
- Tekniske utfordringer og rystelser på middelalderbyen 
ved bygging av tunnel

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være 
lite.

Figur:	Illustrasjon	som	viser	konsept	4.

Figur:	Illustrasjon	som	viser	konsept	5
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Konsept	6:	Utbygging	av	ny	
Nøtterøyforbindelse ved kanalbrua 
videre til ringveg øst

Dette konseptet innebærer utbygging av en ny 
forbindelse parallelt med eksisterende kanalbru, midt 
i Tønsberg sentrum. Denne forbindelsen kan være 
senketunnel eller en ny bru. Figuren viser bru. Den 
nye forbindelsen kobles til eksisterende vegnett med 
rundkjøring på hver side av dagens kanalbru, slik som 
det er i dag. Fra Mamutt-krysset og mot Presterødkilen 
vil eksisterende ringveg ble utvidet. Dette betyr at 
gjennomgangstrafikken	gjennom	Tønsberg	sentrum	til	
og	fra	Tjøme	flyttes	over	til	ringveg	øst	og	videre	via	
ringveg nord frem til Kjelle.

Forusetninger:
- Nevnte tiltak
- Utvidelsen av ringvegen mot øst skjer mot 
bebyggelsen
- Støyvoll mot Presterødkilen (se 
måloppnåelsekapittelet)
- Bru parallelt med eksisterende kanalbru
- Ny vernegrense av Presterødkilen naturreservat, 
vedtatt Miljøverndepartementet 2012.

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være
lite - middels.

Konsept	7:	Utbygging	av	ny	
Nøtterøyforbindelse mellom Borgheim 
og Stokke

Konseptet innebærer utbygging av en ny forbindelse 
til Nøtterøy mellom Borgheim, vest på Nøtterøy, og 
Stokke. Slik konseptet er utformet vil forbindelsen 
kunne bestå av bru eller senketunnel. Slik konseptet 
er vist er det tenkt at forbindelsen over Vestfjorden vil 
bestå av en ca 500 m lang bru. Frem mot tilknytningen 
til E18 er det på Stokke siden av Vestfjorden lagt inn to 
kryss	og	fire	mindre	tunneler	hvor	lengden	varierer	fra	
ca 200 til ca 600 meter.

Forusetninger:
- Nevnte tiltak
- Bruløsning over Vestfjorden

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være 
stor.

Figur:	Illustrasjon	som	viser	konsept	6.

Figur:	Illustrasjon	som	viser	konsept	7.
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Konsept	9:	Utbygging	av	ny	
Nøtterøyforbindelse via sentralåre

Dette konseptet innebærer utbygging av en ny 
forbindelse parallelt med eksisterende kanalbru, midt 
i Tønsberg sentrum. Denne forbindelsen kan være 
senketunnel eller en ny bru. Videre fra Mamutt-krysset 
er	det	tenkt	at	gjennomgangstrafikken	skal	gå	i	en	
tunnell under Tønsberg sentrum. 
Slik konseptet er vist nå er det lagt opp til tunnel fra 
profil	1500	til	profil	2800.	Dersom	det	er	aktuelt	med	
tunnel	under	kanalen	vil	det	bli	tunnel	fra	profil	300	til	
profil	2800.	
Grunnet	trafikktall	og	sikkerhet	vil	det	trolig	være	
behov for 4 felts tunnel. 
Det er mange usikkerheter knyttet til gjennomføring av 
dette konseptet. Bla er det behov for av og påkjøringer 
i tunnelen, dersom sentralåren skal ha noen fordel 

Konsept	8:	Kollektivkonseptet

Dette konseptet innebærer en stor utbygging av 
kollektivnettet i Tønsberg. Det er lagt opp til at 
busstilbudet	skal	basere	seg	på	fire	metrolinjer	som	
alle har målpunkt ved en felles kollektivstasjon med 
jernbanen.  Det er foreløpig ikke avklart hvilke gater 
som vil bli anbefalt benyttet til metrolinjer. Tegningen 
er derfor er foreløpig utkast. Langs metrolinjene skal 
bussene kunne kjøre uten å bli vesentlig hindret av 
annen	trafikk.	Det	er	trolig	ikke	behov	for	å	separere	
biltrafikk	og	kollektivtrafikk	på	hele	strekningene,	
men konseptet innebærer at det langs store deler av 
metrolinjene må etableres separate kollektivgater eller 
parallelle kollektivfelt.

Forusetninger:
- Nevnte tiltak
- Kollektivtraseer innenfor eksisterende gatetverrsnitt

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være
å være minimalt.

i forhold til de andre konseptene (dersom det ikke 
etableres av og påkjøringer i tunnelen vil konseptet ha 
svært	likt	trafikkmønster	som	de	andre	konseptene).	
Da kryss i utgangspunktet ikke skal benyttes i tunnel 
vil det være aktuelt med til dels arealkrevende 
rampesystemer for å knytte tunnelen til det øvrige 
vegnettet ved Slagenvegen og FV 459. 
Konseptet er ikke grundig detaljert, slik at det er ikke 
avklart hvor store inngrep som må gjøres i eksisterende 
bygningsmasse dersom konseptet skal bygges. Det 
som er klart er imidlertid at alt som er på bakken over 
tunnelen (og litt ut til hver side) må rives, da dette er 
en løsmassetunnel. På deler av strekningen vil tunnelen 
ligge svært nært (for nært??) eksisterende jernbane 
på	den	ene	siden	og	rådhus/kjøpesenter	på	den	andre	
siden. 
Når tunnelen er ferdig vil det bli fylt tilbake slik at 
arealet kan benyttes. Det kan imidlertid bli noen 
begrensninger på hva disse arealene over tunnelen kan 
benyttes til. 
Konseptet vil være utfordrende å gjennomføre, da 
det	vil	skape	problemer	for	trafikkavviklingen	i	
anleggsperioden. 
Fordelene med konseptet er knyttet til at målpunktene 
vil ligge nært opp til ny veg. Videre kan arealet oppå 
tunnelen	benyttes	til	kollektivtrafikk	og	gang/sykkel	
trafikk.

Forhold	til	jernbanen:	KVU	for	jernbanen	har	foreslått	
ny jernbanetunnel under bakken ved eksisterende 
stasjon. Dette kan føre til at sentralåre konseptet kan 
komme	i	konflikt	med	jernbanetunnel	i	dette	området.	
Dersom det fører til at vegtunnelen må ligge dypere 
vil dette ha kosekvenser for rampelengder (grunnet 
stigning)	og	kostnader/inngrep	ved	bygging.	

Forusetninger:
- Nevnte tiltak
- Bruløsning parallelt med eksisterende kanalbru

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være 
svært stor under anleggsperioden.

Figur:	Illustrasjon	som	viser	konsept	8.

Figur:	Illustrasjon	som	viser	konsept	9.
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Konsept	10:	Sykkel

Rød linje er ekspressveg, og har separat gang- og 
sykkelbane. Tanken med en slik ekspressveg er at den 
skal være en effektiv transportåre for syklister.

Gul linje er bysykkelfelt. Ingen inngrep utover 
eksisterende vegnett.

Lilla linje er gang- og sykkelveg. Denne linjen knytter 
seg på eksisterende gang- og sykkelveger, missing 
links. Ny bru fra Husøy til Husvik. 

Forusetninger:
- Alle linjer gjennomføres
- Bru fra Husøy til Husvik bygges
- Bebyggelse forblir urørt

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være 
lite.

Figur:	Illustrasjon	som	viser	konsept	10.

3.3 Løsning med tunnel på 
konseptene for ny 
Nøtterøyforbindelse
Denne rapporten har som forutsetning at det blir 
bruløsning	over	Vestfjorden;	konsept	4	Hogsnes	–	
Ramberg	og	konsept	7	Borgheim	-	Skjee.	I	tillegg	er	
det en forutsetning at det blir bruløsning over byfjorden 
på konsept 6 Nøtterøyforbindelse ved Kanalbrua og 
konsept 9 Nøtterøyforbindelse via Sentralåre. Det er 
tatt utgangspunkt i worst-case scenario for å få frem 
hvilke løsninger som får størst negativ virkning på de 
ikke-prissatte temaene. Dersom ny Nøtterøyforbindelse 
består av en tunnel under fjorden vil dette bedre 
konsekvensene for de øvrige konseptene, og i noen 
tilfeller føre til liten negativ – ingen virkning for 
flere	ikke-prissatte	tema.	Dette	gjør	det	vanskelig	å	
differensiere mellom alternativene. Rapporten har 
vurdert bruløsning for å få frem hvor stor betydning 
en bru kan ha for de ikke-prissatte temaene. En 
bru er godt synlig og krever areal i landskapet, den 
har også betydning for det biologiske mangfold og 
omkringliggende nærmiljø. Det er derimot viktig 
å være bevisst på at en tunnelløsning vil bedre 
konsekvensene for de aktuelle alternativene.

Konsept 5 Nøtterøyforbindelse mellom Korten – 
Kaldenes er i utgangspunktet tenkt som en tunnel, 
men	flere	undersøkelser	i	neste	planfase	kan	åpne	
muligheten for en bruløsning på dette konseptet. 
En bruløsning vil gi større negativ virkning enn en 
tunnelløsning.

En konseptvalgutredning er på et svært overordnet 
nivå og det vil derfor være nødvendig å detaljere 
konsekvensene for ikke-prissatte tema i videre 
planlegging når linjeplasseringen er endelig bestemt. 
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4 Landskapsbilde

Temaet omhandler de visuelle kvalitetene i 
omgivelsene og hvordan disse endres som følge av 
planlagte tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er 
tilpasset omgivelsene. For veg- og banetiltak omfatter 
temaet også reiseopplevelse, det vil si hvordan 
landskapet oppleves av de reisende. 

Reiseopplevelse tas ikke med i vurderingen, da denne 
rapporten er på et overordnet nivå. Det viktigste i 
tema landskapsbilde er derfor de visuelle kvalitetene 
og hvordan tiltaket er tilpasset omgivelsene.

4.1 Overordnet beskrivelse av landskapsbilde
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Arbeidsmetodikken på temaet landskapsbilde har vært 
å registrere (egne befaringer og workshop) og beskrive 
overordnet landform og terrengform, vegetasjon, vann, 
bebyggelsesmønster og andre landskapselementer 
innenfor prosjektområdet. 

Etter registreringen ble planområdet delt inn i enhetlige 
områder for landskapsbilde. For å fastsette verdi på 
områdene har vi benyttet kriteriene fra håndbok 140 
Konsekvensutredning.

Tabell:	Kriterier	for	å	bedømme	verdi	for	landskapsbilde	i	hht.	håndbok	140	Konsekvensutredning.

L
andskapsbilde - N

æ
rm

iljø - Friluftsliv - K
ulturm

iljø - N
aturm

iljø - N
aturressurser

  
Liten verdi 
 

 
Middels verdi 

 
Stor verdi 

Områder der 
naturlandskapet er 
dominerende 

Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter 

Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større 
område/region. 
Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter. 
 

Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter 
som er uvanlige i et 
større område/region. 
Områder der landskapet 
er unikt i nasjonal 
sammenheng. 

Områder i spredtbygde 
strøk 

Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter. 
Områder hvor landskap og 
bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et mindre godt 
totalinntrykk. 
 

Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større 
område/region. 
Landskap og 
bebyggelse/anlegg med 
vanlig gode visuelle 
kvaliteter. 
 

Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et 
større område/region. 
Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et spesielt 
godt eller unikt 
totalinntrykk. 

Områder i by og 
tettbygde strøk 

Områder som bryter med 
byformen og utgjør et 
mindre godt totalinntrykk. 
Områder som har reduserte 
eller dårlige visuelle 
kvaliteter eller utgjør et 
mindre godt totalinntrykk. 

Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter. 
Områder som er tilpasset 
byformen og gir et vanlig 
godt totalinntrykk. 

Områder som forsterker 
byformen og utgjør et 
spesielt godt 
totalinntrykk. 
Områder som har spesielt 
gode visuelle kvaliteter 
eller utgjør et spesielt 
godt totalinntrykk.  
 

 

 

4.1.2 Hvordan har vi behandlet dette tema?
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I følge NIJOS (nasjonalt referansesystem for 
landskap) faller området Tønsbergregionen inn under 
landskapsregion 01 - Skagerakkysten, landskapsregion 
02 - Oslofjorden, og landskapsregion 03 - 
Leirjordsbygdene på Østlandet.

I	korte	trekk	sier	NIJOS	rapport	dette	om:

Landskapsregionen 01: 

Skagerakkysten
Regionens landskap varierer, og kan deles inn i noen få 
hovedtyper;	ytre	skjærgård,	indre	skjærgård,	storsund	
og fjordløp med et bakenforliggende jordbruks- og 
skogslandskap. Skjærgårdslandskapet har lave øyer, 
holmer og skjær hvor landarealene oppstykkes av kiler 
og sund. Regionen kjennetegnes også ved at fjorden 
strekker seg innover på fastlandet og er omgitt av 
åser. Klimatisk sett er regionen blant de beste i landet 
med høy årsmiddeltemperatur og mange soldager. 
Regionene domineres av eike- og bøkeskoger. Flere 
varmekjære treslag er skogdannende blant annet 
eik, bøk ask og lind. På skrinne bergkoller og fjell 
dominerer furu.

Regionenes indre skjærgårdslandskap er landets 
mest utbygde rekreasjonsområde. Her ligger 
hus og hytter tett, og henvender seg mot vannet. 
Tettbebyggelse	finnes	ellers	på	store	øyer	og	innover	
fjordløp.	Langs	fjordarmene	finnes	det	enkelte	steder	
bratte fjordsider. Disse mangler ofte vei og er lite 
tilgjengelig. Av den grunn har områdene blitt urørte 
naturområder. I Vestfold ligger regionens største og 
beste jordbruksarealer. Jordene danner store rom som er 
avgrenset av koller eller vegetasjon.

Figur:	Landskpasregion	01	Skagerakkysten.	
(Kilde: NIJOS-rapport 10/2005)

Landskapsregionen 02: Oslofjorden

Landskapets hovedform varierer i denne regionen. 
Lengst	i	sør	preges	regionen	av	en	bred	fjordflate	med	
lavt og bølgete kystlandskap rundt. De midtre deler 
av regionen har både komplekse åser som skjæres 
igjennom av smale fjordarmer. I nord har hovedformen 
en	mer	utflytende	form	hvor	en	buet	fjordarm	danner	
det indre fjordbassenget. Nærmest fjorden er terrenget 
lavt.	Lenger	innover	i	landet	finnes	det	steile	åser,	
spesielt i vest.

Regionen	har	flere	ulike	bergarter,	og	det	er	
særlig småformene som bidrar til mange ulike 
landskapsinntrykk.	Det	finnes	mange	koller,	åser	
og skrenter som ses fra fjordene. Hurumlandet og 
Drammensfjorden domineres av små sprekkedaler og 
koller. På østsiden har kystlinja mange viker og nes 
som dannes i et lavt sprekkedalsterreng. Oslofjorden er 
dominerende og dekker halvparten av regionens areal.
Hele regionen ligger i den nordlige edelløv- og 
barskogsone, og har en mangfoldig vegetasjon. Barskog 
dominerer. Furuskog er vanlig på grunnlendte koller. 
Gran-	eller	blandingsskoger	finnes	der	det	er	tykt	lag	
med jord i for eksempel lier og daler. Jordbruksarealene 
som	finnes	i	regionen	ligger	spredt	og	er	ujevnt	fordelt.

Regionen har 35 % av landets befolkning. Både fjord, 
skog, bebyggelse, veier, biler, båter og folk utgjør 
viktige komponenter i landskapet. Kjennetegnet til 
regionen er at den er veldig variert og har storby-, 
småby-, tettsteds-, fjord-, skog- og jordbrukslandskap.

Figur:	Landskpasregion	02	Oslofjorden.	
(Kilde: NIJOS-rapport 10/2005)
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4.2 Landskapsregioner
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Landskapsregionen 03: Leirjordsbygdene på 
Østlandet

Landskapets hovedform dannes av et sletteland med 
løsmasseavsetninger. Slettelandet blir delt opp av 
lave åser eller stedvis små og store innsjøer som 
skaper	større	og	mindre	landskapsrom.	Vide	flater	er	
karakteristisk i deler av ytre Vestfold. Slettelandskapet 
har svake daldrag. De mest oppstykkede landskapene 
fins	i	indre	Vestfold	hvor	steile	koller	deler	opp	de	
smale leirslettene og danner et småskalert landskap 
i	vest,	mens	det	i	øst	er	flere	åpnere	og	større	rom	
på	havbunnsletter.	Regionen	har	flere	mindre	og	
mellomstore elver som har slynget seg gjennom de 
oppdyrka leirjordsbygdene. Selve elveløpet er ofte 
skjult av kantvegetasjon, og elvene er lite synlig fra 
ferdselsårer.
 
Barskoger preger skogbildet, men oppstykkes ofte av 
jordbruksmark. Koller og åser har mye barblanding 
og furuskog, mens raviner og elvedaler har frodigere 
løv- og blandingsskoger. Regionen har alltid vært en av 
landets beste jordbruksområde.

Flere små- og store tettsteder er jevnt fordelt. 
Karakteristisk	av	bebyggelse	er	gårdstun.	Det	finnes	
også	flere	urbane	kjerneområder	som	er	i	sterk	vekst.	
Dette legger stort press på åkerjord.

Figur:	Landskapsregion	03	Leirjordsbygdene	på	Østlandet.	
(Kilde: NIJOS-rapport 10/2005)
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4.2.1 Landform og terrengform

Med landform menes de overordnede formene i 
landskapet som dannes av berggrunnen eller erosjon 
av denne. Begrepet terrengform brukes om de mindre 
formene i landskapet som i større grad er dannet av 
mindre fjellformasjoner og løsmasser.

Landformen	i	influensområdet	er	preget	av	en	lang	
jordrygg nordvest for området, Raet. Raet er en 
randmorene som danner en naturlig avgrensning av 
influensområdet.	Denne	sammen	med	høydedrag	i	
form	av	terrengformasjoner	skaper	flere	store	og	små	
landskapsrom. I nordvest av planområdet, (Tønsberg 
og	Stokke)	finnes	det	flere	store,	åpne	og	flate	partier	
som avgrenses av vegetasjon eller koller. Dette er 
storskala landskap. Lenger sør, (Nøtterøy og Tjøme) 
blir	det	flere	og	mindre	terrengformasjoner	som	danner	
små landskapsrom avgrenset av koller eller vegetasjon. 
Dette er småskala landskap. Terrengformasjonene 
har en tydelig nordsør-retning, noe som gjør at man 
har	god	utsikt	til	vannet	fra	flere	steder.	Man	vil	
kunne se vannet fra toppen av høydedrag eller i åpne 
landskapsrom. 

Tønsberg

Nøtterøy

Tjøme

Stokke

Figur:	Jordbrukslandskap.

Figur:	Åslandskap

Figur:	Slottsfjellet	er	en	svært	tydelig	terrengform	i	landskapet.

Figur:	Utsikt	fra	høydedrag,	Slottsfjellet.

Figur:	Oversiktskart	landform
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4.2.2 Vegetasjon

Der høy vegetasjon møter åpne arealer dannes det 
landskapsrom.	I	planområdet	finner	vi	flere	større	
vegetasjonsområder. Disse utmerker seg spesielt langs 
vannkanten, som for eksempel rundt Akersvannet, 
og	på	koller	og	åser	i	influensområdet.	Store	deler	
av Nøtterøy er grønn og frodig, spesielt nevnes 
Teieskogen og det småkollede landskapet i sør. Andre 
store skogsområder ligger vest for Eik, Essoskogen og 
områder ned mot Melsomvik og Stokke. 

Områder med jordbruksarealer og næring har lite 
vegetasjonsdekke. Jordbruksarealene er store og 
sammenhengende	flere	steder	med	åker	og	gårdstun.	
På	gårdstunene	finnes	det	vegetasjon	i	form	av	alléer,	
tregrupper og solitær trær. Slike visuelle elementer er 
av stor betydning for landskapsbildet.

Vegetasjonsdekkene består av blandingsskog og 
løvskog.	Innenfor	de	tett	bebygde	områdene	finnes	
det	viktige	grøntarealer	i	form	av	parker,	alléer,	
kirkegårder og enkelttrær som er med på å prege 
landskapsbildet.	Tønsberg	har	flere	byparker	slik	som	
Haugar, Minneparken, Slottsfjell, Gunnarsbøparken, 
Stoltenbergparken og «Sprutparken» i Halvdan 
Wilhelmsens	allé.	

Vegetasjonsområder som utmerker seg i 
influensområdet	er	Gullkronene	i	Tønsberg	og	
Bokemoa i Stokke.

Tønsberg

Nøtterøy

Tjøme

Stokke

Figur:	Vegetasjon	skjuler	bebyggelse.

Figur:	Bokemoa	i	Stokke.

Figur:	Allee	som	inngangsport	til	gårdsbruk.

Figur:	Solitær	tre	langs	vei.

Figur:	Oversiktskart	vegetasjon
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4.2.3 Vann

Vannkomponenter er av stor betydning for 
planområdets karakter og de visuelle kvalitetene av 
fjord, vassdrag, vann og bekker har innvirkning på 
landskapsbilde i større og mindre grad. De har i så måte 
også visuell innvirkning ved å skape og oppdele større 
og mindre rom i landskapet. 
Vannveger er ofte omgitt av kantvegetasjon og disse 
elementene samlet har stor betydning ved å markere 
linjer	og	rom	i	landskapet.	Store	vannflater	i	området	
bidrar til en stadig skiftning i lys og farger avhengig av 
værforhold og årstider. Dette bidrar til spennende og 
varierte visuelle kvaliteter for landskapsbilde.  
Planområdet	består	av	flere	typer	vannkomponenter	
men det er først og fremst fjordene, kystområdene 
og Akersvannet som på et overordnet nivå har størst 
betydning for landskapsbilde. 

Følgende vann og vannveger er av særskilt betydning 
for	landskapsbilde	i	planområdet	på	et	overordnet	nivå:

- Byfjorden og kanalen
- Vestfjorden
- Tønsbergfjorden
- Træla
- Valløbukta
- Akersvannet
- Aulielva
- Vellevassdraget

Tønsberg

Nøtterøy

Tjøme

Stokke

Figur:	Kanalen

Figur:	Vestfjorden

Figur:	Akersvannet

Figur:	Prestrødkilen	og	Træla

Figur:	Oversiktskart	vann	og	vannveger

L
andskapsbilde - N

æ
rm

iljø - Friluftsliv - K
ulturm

iljø - N
aturm

iljø - N
aturressurser



31

KVU Tønsbergregionen - Rapport ikke-prissatte virkninger

Figur:	Stor	tetthet	av	bebyggelse	i	Tønsberg	sentrum.	

Figur:	Middels	tetthet	med	utydelig	struktur	og	ulike	bebyggelsestyper	
som henvender seg mot fjorden.

Figur:	Stor	tetthet	av	bebyggelse	i	nordre	del	av	Eik.	Sett	fra	
Slagendalen.

Figur:	Middels	tetthet	i	Stokke.

Figur:	Spredt	bebyggelse	i	Slagendalen.

Bebyggelse er vertikale landskapselementer som er med på å forme og lage strukturer i landskapet og har stor 
innvirkning på landskapsbilde. Bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur og rommene mellom bygningene gir planområdet 
karakteristiske trekk og uttrykk. Planområdet inneholder en stor variasjon av bebyggelsesmønster men på et overordnet 
nivå vil områder med stor og middels bebyggelsestetthet og bebyggelsesstruktur og bebyggelsestyper innenfor disse 
områdene være av betydning for landskapsbilde.

4.2.4 Bebyggelsesmønster

Bebyggelsesmønsteret innenfor planområdet preges av 
størst konsentrasjon av bebyggelse i og ved Tønsberg 
med et tydelig sentrum og i en omkrets mot Ringshaug, 
Vestskogen	og	Eik.	Innenfor	disse	områdene	finnes	det	
noen mindre sentrum, som Teie og Kilden. 
Visse områder mot fjord og kyst er også tett bebygd av 
bebyggelse, både bolig- og hyttebebyggelse. Ellers er det 
spredt bebyggelse med større gårdsbruk på nedre del av 
Nøtterøy, på Jarlsberg og i Slagendalen. Enkelte større 
konsentrasjoner av bebyggelse med mer tydelig sentrum 
er Stokke og Sem.

På et overordnet nivå kan planområdet deles inn i 
følgende	kategorier	av	bebyggelse:
- Stor tetthet av bebyggelse med tydelig 
bebyggelsesstruktur og bebyggelsestyper i Tønsberg 
sentrum
- Stor tetthet av bebyggelse med noe utydelig 
bebyggelsesstruktur og ulike bebyggelsestyper også 
industri i nordre del av Nøtterøy (Teie, Vestskogen etc.), 
på Eik og områdene Prestrød, Ringshaug, Tolvsrød, 
Husvik og Fagervik øst for Tønsberg sentrum.
- Middels tetthet av bebyggelse med noe utydelig 
bebyggelsesstruktur og ulike bebyggelsestyper som 
henvender seg mot kysten og ligger nær strandlinjen.
- Spredt bebyggelse i jordbruksarealer
- Mindre konsentrasjoner av bebyggelse som Stokke og 
Sem som har middels tetthet 

Tønsberg

Nøtterøy

Tjøme

Stokke

Figur:	Oversiktskart	bebyggelse
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4.2.5 Andre elementer

Andre elementer av betydning for landskapsbilde på et 
overordnet nivå og som er registrert i dette prosjektet 
er:
- Hovedveger ( E18 )
- Jernbanen
- Landemerker (Slottsfjellet, Jarlsberg 
hovedgård)
- Utsiktspunkt og siktakser (Slottsfjellet, 
Melsomvik)
- Spesielle landskapsformer (Ilene)
-	 Kraftlinjer/	luftstrekk
Disse elementene er registrert og er tatt med i 
beskrivelsen og verdivurderingen i de enkelte enhetlige 
områdene. Siden dette prosjektet har et overordnet 
perspektiv, er ikke elementene nedtegnet på kart.

Figur:	Utsikt	fra	Melsomvik	og	utover	fjorden.

Figur:	Kraftlinjer	i	Slagendalen.

Figur:	Landemerke	Slottsfjellet	og	spesielle	landform	ved	Ilene.
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±
M: 1:75 000

Landskap
12.04.2012

Jernbane

VEGTYPE
E-18

Riksveg

Fylkesveg

Kommunal veg

Privat veg

Verdi
A

B

Figur:	Et	ordinært	landskap	av	
den aktuelle typen, f.eks. et slakt 
innsjølandskap, vil normalt få verdi B 
dersom inntrykket er noe forringet av 
inngrep som motorveier, lagerbygg, 
industribygg el. tilsv. Dersom et 
tilsvarende innsjølandskap er fritt for 
slike inngrep vil det normalt få A-verdi. 
Tilsvarende gjelder for alle typer av 
landskap	(skoger,	flatbygder,	daldrag,	
skjærgårdslandskap osv.) 

Områder utpekt som nasjonalt 
viktige kulturlandskap eller vernet 
som landskapsvernområder (i 
medhold av tidl. naturvernlov, nå 
naturmangfoldlov) har automatisk fått 
A-verdi	i	denne	klassifiseringen.
(Kilde: http://vestfold.miljostatus.no/
msf_themepage.aspx?m=4806)

Nøtterøy

Tønsberg

Stokke

Tjøme

L
andskapsbilde - N

æ
rm

iljø - Friluftsliv - K
ulturm

iljø - N
aturm

iljø - N
aturressurser



34

KVU Tønsbergregionen - Rapport ikke-prissatte virkninger

4.3 Enhetlige områder landskapsbilde

Figur:	Verdikart	Landskapsbilde.

L
andskapsbilde - N

æ
rm

iljø - Friluftsliv - K
ulturm

iljø - N
aturm

iljø - N
aturressurser



35

KVU Tønsbergregionen - Rapport ikke-prissatte virkninger

Enhetlig område 1: Småkollet landskap - 
Nøtterøy syd

Området består av et småkollet landskap med store 
sammenhengende skogsområder og småkupert 
kollelandskap. Kollene med vegetasjon deler opp 
landskapet i mange mindre rom, og kan karakteriseres 
som et småskala landskap. Det småkollete landskapet 
har vanlig gode visuelle kvaliteter som er representative 
for landskapet i regionen.
 
Kollene	med	sine	høydedrag	skaper	flere	flotte	
siktlinjer til sjøen. Stilen på bebyggelsen på den sørlige 
delen av Nøtterøy er variert og har vanlig gode visuelle 
kvaliteter slik som for eksempel på Tenvik og Torød. 
Området har frodig og tett vegetasjon og mindre 
vannforekomster slik som Strengdalsvannet. Dette er 
viktige visuelle elementer for landskapsbilde.

Samlet sett: Middels verdi for landskapsbilde

Enhetlig område 2: Småskala jordbrukslandskap - 
Hjemseng, Foynland, Søndre Slagen

Området består i store trekk av bebyggelse og 
svakt bølgete jordbrukslandskap. Landskapet 
har et kupert landskap som er representativt for 
landskapet i regionen. Høydedrag skaper både små 
og store landskapsrom noe som gjør at området har 
mellomskala.
 
Det er lik bebyggelsesstruktur på hver side av fjorden. 
Bebyggelsen på Tolvsrød og Nesbrygga har vanlig 
gode visuelle kvaliteter, og henvender seg mot vannet. 
Nærhet til fjorden preger området. Spesielt vakre 
områder oppstår der jordbruk møter vann, noe som er 
unikt i nasjonal sammenheng. Andre visuelle elementer 
som er verdifulle er solitær trær på jordbruksarealer. 
Det	finnes	en	høyspentledning	trasé	som	skjærer	
gjennom området og forringer området.

Fylkesmannen	i	Vestfold	har	klassifisert	deler	av	
område med landskapsverdi B.

Samlet sett: Middels verdi for landskapsbilde

Enhetlig område 3: Åslandskap - Hogsnes, 
Vestskogen, Borgheim

Området har mange skogkledde koller, åser og skrenter 
som ses fra fjorden. Fjorden fungerer som en blå 
åre mellom to typer enhetlige områder. Visuelt sett 

forholder fjorden seg til begge områdene og beriker 
landskapet.

Bebyggelsesmønsteret på Hogsnes, Vear, Ramberg 
og Munkerekka ligger på åser og henvender seg mot 
fjorden. Området er tett bebygd på Teie, Vestskogen 
og Borgheim.  Arkitektur som beriker landskapsbilde 
er Teie gård og Nøtterøy haveby. Næringsarealet på 
Kaldenes og annen bebyggelse nær fjorden forringer 
områdets visuelle kvalitet. Flott vegetasjon slik som 
eike	alléer	og	Teieskogen	forskjønner	området	lokalt.

Fylkesmannen	i	Vestfold	har	klassifisert	deler	av	
område med landskapsverdi B.

Samlet sett: Middels verdi for landskapsbilde

Enhetlig område 4: Bylandskap - Tønsberg sentrum

Bylandskapet består av tett og strukturert bebyggelse 
som er konsentrert i omkrets Korten-Kanalen-Prestrød. 
Terrenget heller svakt ned mot fjorden på vest-, sør- 
og østsiden mens det er avgrenset av høyereliggende 
skoglandskap mot nord. 

På et overordnet nivå har dette småskala bylandskapet 
et spesielt godt totalinntrykk fordi det har en klar 
byform der elementene spiller sammen med helheten 
og danner et visuelt harmonisk helhetsinntrykk. 
Bylandskapets nærhet til fjorden og Slottsfjellet som et 
svært tydelig landemerke over store avstander beriker 
bylandskapet og trekker den visuelle kvaliteten opp. 
Mange alleer og trerekker i bymiljøet beriker også 
bylandskapet.

Vegen som omringer sentrum og ligger nær fjorden 
fungerer som en visuell barriere for det indre sentrum. 
Jernbanen har også denne innvirkningen. Dette 
forringer landskapet noe men ikke så mye at det trekker 
verdien ned. 

Samlet sett: Stor verdi for landskapsbilde

Enhetlig område 5: Storskala jordbrukslandskap - 
Slagendalen

Slagendalen	er	et	område	som	består	av	flate	
jordbrukslandskap. Jordbrukslandskapet har store 
og	flate	landskapsrom,	noe	som	gjør	at	landskapet	
er	storskala	landskap.	Det	finnes	flere	langsgående	
drag med vegetasjon og bebyggelse som danner 
landskapsrom med lange siktlinjer. Øst for Slagendalen 

4.4 Verdisetting av enhetlige 
områder L
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Enhetlig område 6: Rygglandskap - Eik, 
Greveskogen

Rygglandskapet ved Eik består av et langsgående, 
vegetasjonsdekt høydedrag som skiller to åpne 
jordbrukslandskap. Den tette og varierte vegetasjonen 
omringer et område med tett bebyggelse som ligger 
langs ryggen.

Dette enhetlige området har visuelle kvaliteter 
som er representative for området og randsonen 
mellom	det	flate	jordbrukslandskapet	og	det	høye	og	
vegetasjonsdekte rygglandskapet har gode visuell 
kvaliteter.

Samlet sett: Middels verdi for landskapsbilde

Enhetlig område 7: Åpent slettelandskap - Jarlsberg

Dette åpne og storslagne slettelandskapet har spesielt 
gode visuelle kvaliteter som er uvanlig i regionen og 
unikt i nasjonal sammenheng. Området er et storskala, 
helhetlig	og	utstrakt	jordbrukslandskap	som	har	fine	
siktlinjer mot fjorden. Det enhetlige området har 
enkeltelementer som Jarlsberg gård og andre gårder, 
Gullkronene,	flotte	alleer	og	enkeltstående	trær	som	
beriker landskapet. Området Ilene og Aulielva som 
vannelement har også positive visuelle kvaliteter for 
landskapsbilde i dette enhetlige området.

Området er innrammet av det langsgående raet i 
nordvest og den vegetasjonsdekte og langsgående 
høydedraget Eik. Jarlsberg travbane, E18 og jernbanen 
absorberes	i	det	flate	landskapet	og	forringer	landskapet	
lite på et overordnet nivå.   

Fylkesmannen	i	Vestfold	har	klassifisert	område	med	
landskapsverdi A.
 
Samlet sett: Stor verdi for landskapsbilde

Enhetlig område 8: Skållandskap - Akersvannet

Dette enhetlige området består av et storskala 
landskapsrom med en skålformet hovedform som 
skiller seg ut fra et ellers småkupert landskap. Bunnen 
består av Akersvannet, veggene har lik høyde og 
er jevnt slake med spredt bebyggelse og varierende 
vegetasjonsmønster. Vegetasjonen er først og fremst i 
randsoner av jordbruksarealer og omkring Akersvannet. 
På toppen av veggene slakes terrenget ut og mot Stokke 
er det ulike mindre terrengformer mens mot Melsomvik 
består områdene av mer steile åser og drag. Områdene 
som ringer rundt Akersvannet henvender og forholder 
seg	til	vannflaten.	

Det storskala landskapsrommet som blir dannet 
omkring Akersvannet har spesielt gode kvaliteter som 
er uvanlig i regionen. Det er ingen klare retninger eller 
linjer	i	landskapet	men	det	er	mange	flotte	utsiktspunkt	
fra høyder der vegetasjon ikke hindrer utsikt. Veggene 
danner en tydelig silhuett av vegetasjon som ikke er 
brutt	opp	av	bebyggelse	og	danner	en	fin	grønn	ramme	
omkring noe som beriker området.

Fylkesmannen	i	Vestfold	har	klassifisert	område	med	
landskapsverdi A.
 
Samlet sett: Stor verdi for landskapsbilde 

Enhetlig område 9: Øy- og fjordlandskap

Øylandskapet består av skjærgård med strender, øyer 
og holmer. Karakteristiske trekk ved dette landskapet 
er	den	horisontale	linjen	som	dannes	av	vannflaten,	
lave øyer og svaberg og en høy himmel. Øyene sørøst 
for Husøy og Føynland er en del av Ormø- Færder 
landskapsvernområde, og vil ikke bli direkte berørt 
av noen av de foreslåtte tiltakene. Fjordlandskapet 
har	steile	åser	på	hver	sin	side	med	vannflaten	som	et	
stort landskapsrom, storskala landskap. Vann som den 
dominerende visuelle kvaliteten gjør dette landskapet 
unikt i nasjonal sammenheng.
 
Bebyggelsen	henvender	seg	mot	vannet	og	flere	steder	
passer bebyggelsesstrukturen godt til omgivelsene. 
Omkring byfjorden er det industribygg nærme 
vannkanten som virker skjemmende på landskapet, 
men fjorden som helhet er med på å redusere dette 
inntrykket. Fjorden er et positivt landskapselement.

Fylkesmannen	i	Vestfold	har	klassifisert	noen	øyer	og	
deler av fjorden med både landskapsverdi A og B.

Samlet sett: Stor verdi for landskapsbilde 

(Oseberg	og	Essoskogen)	finnes	det	flere	større	
vegetasjonsdekker.

Karakteristisk	for	bebyggelsen	er	at	det	finnes	
flere	mindre	gårdsbruk	enn	for	eksempel	på	
jordbruksarealene i Sem. Bebyggelsen har vanlig gode 
visuelle kvaliteter. Bebyggelsesmønsteret ved Presterød 
og Kilden hindrer utsikt til fjorden. Området mangler 
derfor	visuell	nærhet	til	vannet.	Det	finnes	flere	
høyspent	traséer	som	forringer	området.

Fylkesmannen	i	Vestfold	har	klassifisert	område	med	
landskapsverdi A.

Samlet sett: Middels - stor verdi for landskapsbilde
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Enhetlig område 10: Langsgående rygglandskap - 
Vestfold raet

Dette enhetlige området er en del av en 
sammenhengende smal jordrygg som strekker seg fra 
Horten i øst til Mølen lengst sørvest i Vestfold. Innenfor 
dette	influensområdet	danner	denne	langsgående	
ryggen	en	avgrensning	for	det	flate	jordbrukslandskapet	
Jarlsberg og skållandskapet Akersvannet. Aulielva 
gjennomskjærer ryggen ca på midten.
 
Denne sammenhengende jordryggen har spesielt gode 
visuelle kvaliteter som er uvanlig i området. Ryggen 
rammer	inn	Tønsberg	og	kontrasten	mot	det	flate	
jordbruksarealene er karakteristisk. Ryggen består 
av spredt bebyggelse, ulike vegsystemer og spredt 
vegetasjonsmønster.

Samlet sett: Stor verdi for landskapsbilde

Enhetlig område 11: Stokke og Melsom

Stokke ligger sørvest for Akersvannet, i et småkupert 
område omringet av spredt jordbruk og variert 
vegetasjonsmønster. Stokke har et konsentrert og 
utydelig bebyggelsesmønster med et lite sentrum. 
Stokke kirke ligger på en kolle og fremstår som et 
lokalt landemerke sammen med bøkeskogen Bokemoa.
Melsomvik ligger nordøst for Akersvannet, i 
et mer kollet område med steile åser og drag. 
Vegetasjonsmønsteret er tettere og området har 
stedvis	en	karakteristisk	flott	utsikt	mot	fjorden.	
Bebyggelsesmønsteret er tett og konsentrert, men lite 
helhetlig.

Fylkesmannen	i	Vestfold	har	klassifisert	Bokemoa	med	
landskapsverdi A.

Samlet sett: Middels verdi for landskapsbilde
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4.5 Verdikart med konsepter

Figur:	Verdikart	for	landskapsbilde	med	konsepter
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4.6 Kriterier for vurdering av potensielle virkninger
Denne utredningen har brukt omfangskriteriene 
fra Håndbok 140 - Konsekvensanalyser,  som en 
hjelp til å gjøre en verbal vurdering av potensielle 
virkninger av de ulike konseptene. Vurderingene har 
tatt utgangspunkt i konseptenes arealbeslag, funksjon 
og mulig plassering. Dette erstatter den tradisjonelle 
omfangsvurderingen fra håndbok 140.

  
Stort  
positivt omfang 
 

 
Middels positivt 
omfang 

 
Lite/intet 
omfang 

 
Middels negativt 
omfang 

 
Stort  
negativt omfang 
 

 
Tiltakets lokalisering 
og linjeføring 

 
Neppe aktuell 
kategori. 
 

 
Tiltaket vil stedvis 
framheve 
landskapets/ 
stedets form og 
elementer, og 
tilføre landskapet 
nye kvaliteter. 

 
Tiltaket vil stort 
sett være 
tilpasset/forankret 
til landskapets/ 
stedets form og 
elementer 

 
Tiltaket vil stedvis 
være dårlig 
tilpasset eller 
forankret til 
landskapets/ 
stedets form og 
elementer. 

 
Tiltaket vil være 
dårlig tilpasset eller 
forankret til 
landskapets/ stedets 
form og elementer. 

 
Tiltakets 
dimensjon/skala 

 
Tiltaket vil erstatte 
eller endre 
eksisterende veger 
eller anlegg slik at 
tiltaket vil stå i et 
harmonisk forhold 
til 
landskapets/omgiv
elsenes skala. 
 

 
Tiltaket vil 
erstatte/endre 
eksisterende veger 
eller anlegg slik at 
tiltaket vil stå i et 
noe mer harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes skala. 

 
Tiltakets dimensjon 
vil stort sett stå i et 
harmonisk forhold 
til landskapets/ 
omgivelsenes skala.  

 
Tiltakets dimensjon 
vil stå i et lite 
harmonisk forhold 
til landskapets/ 
omgivelsenes skala. 

 
Tiltakets dimensjon 
vil sprenge 
landskapets/ 
omgivelsenes skala. 

 
Tiltakets utforming 

 
Tiltakets utforming 
vil framheve 
omgivelsenes 
kvaliteter/særpreg. 
 
 

 
Tiltakets utforming 
vil styrke 
omgivelsenes 
kvaliteter/særpreg. 

 
Tiltaket vil stort 
sett være tilpasset 
omgivelsene. 

 
Tiltakets utforming 
vil stedvis være 
dårlig tilpasset 
omgivelsene. 

 
Tiltakets utforming 
vil være dårlig 
tilpasset 
omgivelsene.  

 

Tabell:	Kriterier	for	å	vurdere	omfang	for	landskapsbilde,	Håndbok	140	-	Konsekvensanalyser.
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4.7	Vurdering	av	konseptene

Konsept 1: Tiltak for bedre utnyttelse av dagens 
vegsystem

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 2: Mindre tiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 3: Begrensede utbyggingstiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 4: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Hogsnes og Ramberg

Arealbehov: Vegen ligger først og fremst i tunnel og 
vil således ikke ta nye areal og derfor ikke forringe 
landskapet som har middels verdi. Vegen i dagen og 
nye rundkjøringer vil absorberes i området fra Jarlsberg 
travbane til Hogsnesåsen og integreres noe i øvrige 
områder.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Tiltaket er lagt i tunnel gjennom 
markerte høydedrag og vil derfor skåne disse 
områdene. Tunnelportalområdene vil derimot fremstå 
som sår i landskapet, til sammen 8 portaler. Dette vil 
forringe landskapet lokalt i et middels skala landskap. 
Ved bru over Vestfjorden vil denne være dårlig 
tilpasset landskapets form og bryter siktlinjen fra 
jordbrukslandskapet Jarlsberg som har stor verdi for 
landskapsbilde. Brua vil generelt harmonere dårlig med 
fjordlandskapet som har stor verdi for landskapsbilde 
og være en visuell barriere fra store områder. 
Landingspunktene for brua er nær strandsonen og vil 
dominere strandsonen lokalt.

Broen kan imidlertid fremstå bedre dersom utformingen 
er lavmælt og er underordnet landskapet.

Potensiell virkning: Middels til stor negativ virkning 

Konsept 5: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Korten og Kaldnes

Arealbehov: Tilnærmet hele linjen går i tunnel og 
skåner store områder med middels verdi samt fjorden 
som har stor verdi for landskapsbilde. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Tunnelportalene	(to	eller	fire	
avhengig om det blir en dagsone på Kaldnes) vil 
fremstå som sår i landskapet. Portalen ved Korten vil 
være synlig fra verdifulle områder som fjorden og 
Ilene. 

Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Konsept 6: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse ved 
kanalbrua videre til ringveg øst

Arealbehov: Vegen blir utvidet til en 4-feltsveg
som	fører	til	bredere	asfaltflate	og	større	visuell	barriere	
i et tettbygd område på Teie (middels verdi) og nær 
strandsonen ved Presterød (stor verdi). 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ved ny bro parallelt med dagens 
bro vil de samlet få en dominerende form som er lite 
tilpasset den smale kanalen. Samlet sett vil de ikke 
harmonere med fjordlandskapet som har stor verdi 
for landskapsbilde og fremstå som en visuell barriere 
fra store områder. I hvor stor grad broene vil få en 
dominerende form og fremstå som en visuell barriere er 
avhengig av avstand mellom broene og utformingen. 
   

Potensiell virkning: Middels negativ virkning. (Lite 
negativ virkning ved tunnel under kanalen)
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Konsept 7: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Borgheim og Stokke
 
Arealbehov: Linjen er lagt i et verdifullt landskap der 
det ikke er store inngrep i dag. Vegen vil føre til store 
asfaltflater	og	bli	en	ny	visuell	barriere	i	et	natur-	og	
jordbrukslandskap.	De	fire	tunnelene	vil	skåne	noen	
arealer.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Det	er	lagt	opp	til	fire	korte	tunneler	
gjennom markerte åser i åslandskapet som har middels 
verdi for landskapsbilde. Dette vil skåne noe men 
tunnelportalene vil skape store sår i selve åsene og være 
svært synlig i landskapsrommene de ligger i. Vegen i 
dagen bryter landskapets landform som er langsgående 
åser og drag som har nord-sør retning. Disse områdene 
i åslandskapet er derfor svært sårbare for vegen som 
ligger på tvers og vil føre til vekselvis skjæringer og 
fyllinger. Dette er svært negativt for landskapsbilde. 
Linjen vil også komme tett innpå og være synlig fra 
skållandskapet med Akersvannet som har stor verdi for 
landskapsbilde. Brua over Vestfjorden vil være dårlig 
tilpasset landskapets form og bryter siktlinjen gjennom 
fjordlandskapet som har stor verdi for landskapsbilde. 
Brua vil derfor være en visuell barriere fra store 
områder. Landingspunktene for brua er nær strandsonen 
og vil dominere strandsonen lokalt.

Broen kan imidlertid fremstå bedre dersom utformingen 
er lavmælt og er underordnet landskapet.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning

Konsept 8: Kollektivkonseptet

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 9: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse via 
sentralåre

Arealbehov: Ikke er relevant (avhengig av om den går 
i dagens veg eller ikke).
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ved ny bro parallelt med dagens 
bro vil de samlet få en dominerende form som ikke 
er tilpasset den smale kanalen. Samlet sett vil de ikke 
harmonere med fjordlandskapet som har stor verdi for 
landskapsbilde og fremstå som en visuell barriere fra 
store områder.

Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Konsept 10: Sykkel

Arealbehov: Ny gang- og sykkelveg vil først og 
fremst gå parallelt med eksisterende veg og føre til 
en	noe	bredere	asfaltflate.	Dette	er	såpass	lite	at	det	
ikke vil føre til en betydelig større visuell barriere enn 
slik det er i dag. Fra Teie til Borgheim bygges det ny 
gang- og sykkelveg som vil ta noe areal i randsonen av 
bebyggelse og noe jordbruksareal. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ny bro fra Husøy til Husvik vil 
bli et nytt visuelt element, men siden den er smal og 
krysser på et smalt punkt så vil den ha liten betydning 
for landskapsbilde. Ny gang- og sykkelveg er smal og 
vil på store strekninger ligge parallelt med eksisterende 
veglinjer.	Derfor	vil	den	absorberes	i	de	fleste	landskap.

Potensiell virkning: Liten negativ - ingen virkning
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4.8 Rangering
Rangering av konseptene for tema landskapsbilde. 1 er rangert som best og 10 som verst. På de konseptene som har 
fått samme grad av virkning er det gjort en ny faglig vurdering og de er plassert slik at det beste alternativet er plassert 
øverst. 

 Landskapsbilde Virkning Rangering

Konsept 0 Ingen virkning 1

Konsept 1 Ingen virkning 1

Konsept 2 Ingen virkning 1

Konsept 3 Ingen virkning 1

Konsept 8 Ingen virkning 1

Konsept 10
Liten negativ - 
ingen virkning

6

Konsept 5
Liten negativ 
virkning

7

Konsept 9
Liten negativ 
virkning

7

Konsept 6
Middels 
negativ 
virkning

9

Konsept 4
Stor negativ 
virkning

10

Konsept 7
Stor negativ 
virkning

11

Regionale virkninger for landskapsbilde:

Utbygging ved travbanen kan føre til virkninger for landskapsrommet på Jarlsberg. Boligbygging ved kanalen fører til et 
endret landskapsbilde langs kanalen.
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5 Nærmiljø

5.1	Definisjon
Nærmiljø	defineres	som	menneskers	daglige	livsmiljø,	
slik som for eksempel der barn leker, mennesker møtes, 
hvor folk handler eller jobber.
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5.1.1 Behandling av temaet nærmiljø

Arbeidsmetodikken på temaet nærmiljø har vært å registrere hvor det er konsentrert bebyggelse, skoler, barnehager, 
arbeidsplasser, butikker, kulturinstitusjoner og andre nødvendige institusjoner slik som sykehus, eldrehjem etc. Der det 
er tett bebyggelse med attraktive oppholdssteder til beboerne er det naturlig at det dannes et nærmiljø. Videre er det 
vurdert	møteplasser,	veg-	og	stinett	for	gående	og	syklende	og	identitetsskapende	områder/elementer.	

Etter registreringen delte vi planområdet inn i ulike nærmiljøer. For å fastsette verdi på områdene har vi benyttet 
kriteriene fra håndbok 140 Konsekvensutredning.

Lokalt viktige områder for beboerne slik som møteplasser, er utfordrende å fange opp på dette plannivået uten videre 
undersøkelser og intervjuer av folk med lokalkunnskap og som har tilknytning til stedet. Grundigere undersøkelser og 
registreringer gjøres i neste planfase.

Tabell:	Kriterier	for	å	bedømme	verdi	for	nærmiljø	i	hht.	håndbok	140	Konsekvensutredning.
  

Liten verdi 
 

 
Middels verdi 

 
Stor verdi 

Vanlige boligfelt 
Og boligområder 

Lav tetthet av boliger og 
få boliger. 

Vanlige boligfelt og 
boligområder. 

Tette konsentrasjoner 
av boliger. 

Øvrige bebygde 
områder 

Lav bruks- og 
oppholdsintensitet. 
Ingen skoler, 
barnehager, lite 
fritidstilbud for barn og 
unge. 

Middels bruks- og 
oppholdsintensitet. 
Fritidstilbud der en del 
barn og unge oppholder 
seg. 

Svært stor bruks- og 
oppholdsintensitet. 
Grunnskoler/barnehag
er/fritidstilbud der 
mange barn og unge 
oppholder seg. 

Offentlige/ felles 
møtesteder og 
andre uteområder i 
byer og tettsteder 
(plasser, parker, 
løkker med mer) 

Uteområder som er lite 
brukt. 

Uteområder som brukes 
ofte av mange. 
Områder som har 
betydning for barn og 
unges fysiske utfoldelse. 

Uteområder som 
brukes svært ofte/ av 
svært mange. 
Viktige områder for 
barn og unges fysiske 
utfoldelse. 
Områder som har 
betydning for et større 
omland. 

Veg- og stinett for 
gående og syklende 

Veg- og stinett som er 
lite brukt, og eller som 
mange føler ubehag og 
utrygghet ved å ferdes 
langs. 
Ferdselslinjer med flere 
barrierer og/eller som 
oppleves som omveier 
og dermed er lite brukt. 
 

Veg- og stinett som er 
mye brukt. 
Ferdselslinjer til sentrale 
målpunkter. 
Ferdselslinjer som er en 
del av sammenhengende 
ruter. 

Sentrale ferdselslinjer 
for gående og syklende 
som er svært mye 
brukt, har god 
framkommelighet, og 
oppleves som trygge 
og attraktive å ferdes 
langs. 
Hovedferdselslinjer til 
sentrale målpunkter. 
 

Identitetsskapende 
områder/elementer 

Områder/elementer som 
få knytter stedsidentitet 
til. 

Områder/elementer som 
noen knytter 
stedsidentitet til. 

Områder/elementer 
som svært mange 
knytter stedsidentitet 
til. 
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5.2 Overordnet beskrivelse av 
nærmiljø
Influensområdet	har	fire	kommuner	med	ulike	
innbyggertall:

Tønsberg: 40 006
Nøtterøy: 20 809
Stokke: 11 129
Tjøme: 4700

Boligområdene er konsentrert rundt Tønsberg 
sentrum, nordsiden av Nøtterøy og Stokke. Andre tette 
boligfelt ligger spredt omkring i planområdet. Mye av 
bebyggelsen henvender seg mot vannet og ligger på 
små høydedrag.

Tønsberg	har	flest	arbeidsplasser	av	kommunene	i	
Tønsbergregionen. Tønsberg har mange institusjoner 
slik som sykehus, eldrehjem, skoler og barnehager, 
i tillegg til byfasiliteter slik som handelsbutikker, 
dagligvarebutikker, bibliotek, kino, restauranter, 
kulturhus, kirker etc. Stokke, Nøtterøy og Tjøme 
har de nødvendige institusjoner, fasiliteter og 
dagligvarebutikker, men Tønsberg fungerer som et 
samlingssted for alle i Tønsbergregionen.

Veg- og stinettet for gående og syklende er mangelfullt 
utbygd, derfor er planområdet svært bilbasert. Gang- 
og sykkelvegsystem i Tønsbergregionen er ikke 
sammenhengende	flere	steder.	Avstanden	mellom	
viktige målpunkt i Tønsberg sentrum er innenfor 
gangavstand og det er mange gående i selve bykjernen. 

De mest identitetsskapende elementene hvor folk møtes 
er Slottsfjellet, brygga og torget i Tønsberg, Teie og 
Borgheim sentrum på Nøtterøy og Stokke sentrum. 
Nærheten til vannet er også veldig identitetsskapende 
for	planområdet.	Om	sommeren	er	det	flere	lokale	
badeplasser som fungerer som møteplasser. 
Akersvannet gir stedsidentitet til områdene omkring.
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Bygninger og befolkningstetthet

Figur:	Kartet	viser	bygninger	og	befolkningstettheten	i	området.	
Kartet er inndelt i ruter på 1x1 km. Økende rødfarge angir økende 
antall beboere i ruta.
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Figur:	Kartet	viser	rekreasjonsarealer,	leke-	og	idrettsarealer.	
Områder med høy konsentrasjon av aktivitetstilbud har også størst 
befolkningstetthet.

Rekreasjonsarealer, leke- og idrettsarealer
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Ekisterende gang- og sykkelvegsystem

Figur:	Kartet	viser	eksisterende	sykkelvegsystem.
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5.3 Inndeling av områder nærmiljø

Figur:	Verdikart	Nærmiljø.
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5.4 Verdisetting av inndelte 
områder

Område 1 – Stokke og omegn med Melsomvik

Stokke er et tettsted med vanlige boligfelt og 
boligområder og med et lite sentrum med handel. I 
området	finnes	det	nødvendige	institusjoner	som	skole,	
barnehage, etc og med ulike aktivitetsanlegg som 
idretts- og svømmehall og Stokke kirke. Av skoler 
finnes	Bokemoa	skole	og	Stokke	ungdomsskole.	
Omkring barnehagene og skolen er det naturlig 
at barn og unge oppholder seg. Stokke antas å ha 
middels bruks- og oppholdsintensitet. Stokke er også 
et knutepunkt på grunn av jernbanen som krysser 
sentrum. Bokemoa ligger som en grønn lunge i Stokke 
og er et identitetsskapene element for området. Ellers 
i området er det lav tetthet av boliger med unntak av 
vanlig boligfelt i mindre konsentrasjoner i Melsomvik. 
Melsomvik har en spesiell stedskvalitet på grunn av 
den	flott	utsikten	mot	fjorden.	I	Melsomvik	finnes	
barnehager, Melsom skole og Melsom videregående 
skole.

Samlet sett: Middels verdi for nærmiljø

Område 2 – Borgheim, Hjemseng og Foynland
 
Området har vanlige boligfelt på Nesbrygga, Hjemseng, 
Herstad og Oserød. På øyene Føynland og Husøy er 
det også vanlige boligfelt. Ellers i området er det spredt 
bebyggelse	og	mindre	gårdstun.	I	området	finnes	det	
fire	grunnskoler;	Oserød	skole,	Herstad	skole,	Føynland	
skole og Husøy skole. I områdene omkring grunnskoler 
og barnehager er det naturlig at mange barn og unge 
oppholder	seg.	Det	finnes	aktivitetsanlegg,	badeplasser	
og naturarealer som egner seg godt til opphold og 
møtesteder. Nesskogen idrettspark blir mye brukt.
 
Borgheim	er	det	offisielle	sentrum	på	Nøtterøy.	Her	
finnes	det	dagligvarebutikk,	café,	bakeri,	kirke	osv.	
Borgheim fungerer som en møteplass, og beboerne på 
Nøtterøy knytter stedsidentitet til dette stedet. 
Generelt på Nøtterøy eksisterer det et velutviklet gang- 
og sykkelvegsystem som er mye brukt av beboerne.

Samlet sett: Middels - stor verdi for nærmiljø

Område 3 – Vear

Området har vanlig boligfelt og boligområder fra 
Hogsnes til Robergåsen, ellers spredt bebyggelse. Det 
er ikke et tydelig lokalt sentrum og uteområdene antas 
lite	brukt.	I	området	finnes	det	flere	barnehager	og	
Vear	skole	og	nær	fjorden	finnes	det	et	område	med	

hyttebebyggelse. Omkring barnehagene og skolen er 
det	naturlig	at	barn	og	unge	oppholder	seg.		Det	finnes	
ulike aktivitetsanlegg i området. 

Samlet sett: Middels verdi for nærmiljø

Område 4 - Eik og Søndre Slagen
  
Tette konsentrasjoner av boliger på Eik, Presterød, 
Søndre Slagen, Tolvsrød, Klopp og Husvik og med 
uteområder som antas brukt ofte lokalt. Ellers er det 
spredt bebyggelse eller funksjonsblandende områder 
som antas å ha middels bruks- og oppholdsintensitet. 
Tolvsrød har et lokalt kjøpesenter ellers er det 
ingen	tydelige	sentrum	i	området.	Det	finnes	mange	
institusjoner som barnehager, skoler, kino, kirke etc. 
Kinoen er plassert på Kilden der det også er handel og 
flere	næringsbygg	og	et	sted	med	mange	arbeidsplasser.	
Av	skoler	finnes	Sandeåsen	skole,	Presterød	skole	
og ungdomsskole, Husvik skole, Greveskogen 
videregående skole, Eik skole og Eik lærerhøgskole. 
Av	aktivitetsanlegg	i	området	finnes	for	eksempel	
Tønsberg Velotell, Slagenhallen, Løveid fotballbaner, 
Eik fotballbaner og Greveskogen idrettspark.

Samlet sett: Middels til stor verdi for nærmiljø

Område 5 – Sem   

Bebyggelsen på Sem består av vanlige boligfelt og 
boligområder.	Det	finnes	en	del	større	arealer	som	
brukes til næring- og handelsvirksomhet. Institusjoner 
slik som skole, barnehage og Sem fengsel eksisterer 
i området. Omkring barnehagene og skolen er det 
naturlig at barn og unge oppholder seg. Jarlsberg 
travbane er identitetsskapende, og de som er interessert 
i hestesport bruker dette som en møteplass. Utenom 
områdene ved skolen og barnehagene er det få 
muligheter til opphold utendørs. 
Gang- og sykkelveger er lite utbygd og derfor antar vi 
at det er lite brukt.

Samlet sett: Middels verdi for nærmiljø

Område 6 – Tønsberg sentrum

Tønsberg har tette konsentrasjoner av boliger i form av 
enkelt	hus	og	boligblokker.	Det	finnes	flere	barneskoler	
og ungdomsskoler i området. Omkring disse skolene 
er det mange barn og unge som oppholder seg.  
Tønsberg	sentrum	har	flere	parker	slik	som	Haugar,	
Minneparken, Gunnarsbøparken, Stoltenbergparken 
og «Sprutparken». Disse sammen med Slottsfjellet 
brukes aktivt som oppholds- og møteplasser. Andre 
nødvendige institusjoner slik som sykehus, eldrehjem, 
rådhus,	kirker,	bibliotek	og	andre	kulturbygg	finnes	her.	
Området er et byområde med mange forretningsbygg, 
kontorlokaler	og	industriarealer.	De	fleste	
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arbeidsplassene	i	influensområdet	befinner	seg	her.	
Uteområdene brukes svært ofte av svært mange. I gater, 
på torg og langs kaia vrimler det av mennesker. Siden 
byen byr på svært mange aktiviteter er det naturlig at 
de som bor i utkanten av byen reiser inn til sentrum og 
benytter seg av disse tilbudene. 
Tønsberg har mange lokale møteplasser, og de 
identitetsskapende elementene er først og fremst 
Slottsfjellet og byen som en middelalderby. Tønsberg 
er	Norges	eldste	by	og	har	flere	spor	fra	middelalderen	
som er bevart.
Området mangler et trygt og sammenhengende gang- 
og sykkelvei system over lengre avstander. Gang- og 
sykkelveiene	som	eksisterer	i	dag	føles	flere	steder	
utrygt å ferdes langs. Dette trekker verdien noe ned, 
men likevel har dette området svært stor betydning for 
nærmiljøet samlet sett slik at verdien fortsatt vil bli stor.

Samlet sett: Stor verdi for nærmiljø 

Område 7 - Nordre del av Nøtterøy

Teie og Vestskogen har tette konsentrasjoner av 
boliger	i	form	av	enkelt	hus	og	blokker.	Det	finnes	
skoler og barnehager her. Teieskogen er svært viktig 
lokalt og brukes ofte samtidig gir den en stedsidentitet 
til beboerne. Teie har et lite sentrum med blant 
annet	dagligvare	og	café	som	beboerne	på	Nøtterøy	
brukes som møteplass. Det er godt utviklet gang- og 
sykkelveisystem i området.

Samlet sett: Middels til stor verdi for nærmiljø
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5.5 Verdikart med konsepter
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Figur:	Verdikart	for	nærmiljø	med	konsepter
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5.6 Kriterier for vurdering av potensielle virkninger

Tabell:	Kriterier	for	å	vurdere	omfang	for	nærmiljø	og	friluftsliv,	Håndbok	140	-	Konsekvensanalyser.

Denne utredningen har brukt omfangskriteriene 
fra Håndbok 140 - Konsekvensanalyser,  som en 
hjelp til å gjøre en verbal vurdering av potensielle 
virkninger av de ulike konseptene. Vurderingene har 
tatt utgangspunkt i konseptenes arealbeslag, funksjon 
og mulig plassering. Dette erstatter den tradisjonelle 
omfangsvurderingen fra håndbok 140.

  
Stort  
positivt omfang 
 

 
Middels positivt 
omfang 

 
Lite/intet 
omfang 

 
Middels negativt 
omfang 

 
Stort  
negativt omfang 
 

 
Bruksmuligheter 

 
Tiltaket vil i stor 
grad bedre 
bruksmulighetene 
for området 
 

 
Tiltaket vil bedre 
bruksmulighetene 
for området 

 
Tiltaket vil ikke 
bedre 
bruksmulighetene 
for området 

 
Tiltaket vil redusere 
bruksmulighetene 
for området 

 
Tiltaket vil ødelegge 
bruksmulighetene for 
området 

 
Barriere for ferdsel 
og opplevelse 

 
Tiltaket vil fjerne 
betydelige barrierer 
mellom viktige 
målpunkter 
 

 
Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
barrierer mellom 
viktige målpunkter 

 
Tiltaket vil i liten 
grad endre 
barrierer  

 
Tiltaket vil i noen 
grad medføre 
barrierer mellom 
viktige målpunkter 

 
Tiltaket vil medføre 
betydelige barrierer 
mellom viktige 
målpunkter 

 
Attraktivitet 

 
Tiltaket vil i stor 
grad gjøre området 
mer attraktivt 
 
 

 
Tiltaket vil gjøre 
området mer 
attraktivt 

 
Tiltaket vil stort 
sett ikke gjøre 
området mer 
attraktivt 

 
Tiltaket vil gjøre 
mindre området 
mer attraktivt 

 
Tiltaket vil i stor grad 
redusere områdets 
attraktivt 

Identitetsskapende 
betydning 

 
Tiltaket vil i stor 
grad øke områdets 
identitetsskapende 
betydning 
 
 

 
Tiltaket vil øke 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 

 
Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 

 
Tiltaket vil forringe 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 

 
Tiltaket vil ødelegge 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 
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5.7	Vurdering	av	konseptene

Konsept 1: Tiltak for bedre utnyttelse av dagens 
vegsystem

Arealbehov: Ikke relevant
Funksjon: Noe redusert bilbruk i sentrum vil gjøre 
området mer attraktivt for beboere og de som ferdes i 
sentrum. Ved stenging av Nedre Langgate vil tiltaket 
i noe grad redusere barrierer mellom brygga og 
sentrumskjernen.
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Middels positiv virkning

Konsept 2: Mindre tiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Funksjon: Bedret fremkommelighet ved utbedring 
av det eksisterende gang- og sykkelvegnettet. 
Sammenhengende gang- og sykkelvegnett vil bedre 
bruksmulighetene mellom viktige målpunkter. Dersom 
kanalbrua blir sveiset fast vil det være med på å sikre 
ferdselslinjen mellom Nøtterøy og Tønsberg. 
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Middels positiv virkning

Konsept 3: Begrensede utbyggingstiltak

Arealbehov: Ved feltutvidelser i Hogsnesbakken, 
Presterødkrysset og rundkjøring i Mamuttkrysset med 
opprustning/	utvidelse	av	ringvegen	mot	øst	kan	det	bli	
nye inngrep i bebygde områder.
Funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Feltutvidelser i Hogsnesbakken, 
Presterødkrysset og rundkjøring i Mamuttkrysset med 
opprustning/	utvidelse	av	ringvegen	mot	øst,	går	i	
spredtbebygde områder og vil føre til forringelse av 
boligområdene på grunn av støy og at vegen vil komme 
tettere innpå bebyggelsen. Vegens nærhet kan føre til 
innløsning av hus og eiendommer. 

Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Konsept 4: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Hogsnes og Ramberg

Arealbehov: Vegen i dagen med rundkjøringer vil 
kreve nye arealer i tettbygde områder ved Rambergåsen 
og i bebygde områder med middels tetthet. Dette kan 
føre til innløsning av eiendommer og hus. Ved bru over 
Vestfjorden vil denne kreve nye arealer i strandsonen.
Funksjon: Ny forbindelse vil bedre tilgjengeligheten 
fra Vear over til Nøtterøy og omvendt. Denne 
forbindelsen	reduserer	gjennomgangstrafikken	på	Teie	

og gjennom Tønsberg sentrum. Med to forbindelser fra 
Nøtterøy til Tønsberg, vil dette bedre tilgjengeligheten 
for de som bor på Teie og sørover. 
Mulig plassering: Linjen i dagen vil gå i bebygde 
områder og vil føre til støy for nærmiljøet på 
grunn	av	ny	og	mer	trafikk	i	området.	Tiltaket	vil	
derfor gjøre området mindre attraktivt. Boligene på 
Rambergåsen og Vear forholder seg til fjorden som 
er et identitetsskapende element. Ved bro vil denne 
forringe betydningen av fjorden som har stor verdi for 
nærmiljø mye.

Potensiell virkning: Liten - middels negativ virkning 

Konsept 5: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Korten og Kaldnes

Arealbehov: Ikke relevant ved tunnel hele strekningen
Funksjon: Denne forbindelsen reduserer 
gjennomgangstrafikken	på	Teie	og	gjennom	Tønsberg	
sentrum. Med to forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg, 
vil dette bedre tilgjengeligheten for de som bor på Teie 
og sørover. Dette vil igjen bedre attraktiviteten for dette 
området.	Fordeling	av	trafikken	vil	avlaste	Teie	og	
Tønsberg	sentrum	fordi	det	fører	til	mindre	trafikk	og	
mindre	støy.	Mindre	trafikk	på	dagens	veg	til	sentrum	
vil bedre boligforholdene langs denne strekningen og 
dermed bedre nærmiljøet.
Mulig plassering: Ikke relevant ved tunnel hele 
strekningen

Potensiell virkning: Stor positiv virkning

Konsept 6: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse ved 
kanalbrua videre til ringveg øst

Arealbehov: Ved utvidelse fra Mamuttkrysset og mot 
ringveg øst blir det nye inngrep i tettbebygde områder. 
Ved ny bro over kanalen vil det bli nye inngrep i 
strandsonen som i dag er parkområde. 
Funksjon: Denne forbindelsen reduserer 
gjennomgangstrafikken	fordi	det	blir	bedre	tilrettelagt	
for å kjøre på ringveg øst. Dette vil antagelig 
bedre nærmiljøet i sentrumskjernen men forringe 
tettbygde områder i ytterkantene. Ny bro vil sikre 
fremkommeligheten til fastlandet.
Mulig plassering: Feltutvidelsen fra Mamuttkrysset 
og videre østover langs ringveien, vil skje mot 
bebyggelsen og ikke mot Presterødkilen naturreservat. 
Utvidelsen vil føre til stor forringelse av boligområdene 
på grunn av støy og at vegen vil komme tettere innpå 
bebyggelsen. Vegens utvidelse kan føre til innløsning 
av	flere	hus	og	eiendommer.	Denne	utvidelsen	vil	
også føre til økt barrierevirkning mellom fjorden og 
bebyggelsen.    

Potensiell virkning: Middels negativ virkning
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Konsept 7: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Borgheim og Stokke
 
Arealbehov: Ny linje fører til store inngrep i «uberørt» 
område. I spredt bebygde områder er linjen først og 
fremst lagt i tunnel og skåner derfor disse områdene. 
Dette området er ellers lite bebygd og vil ikke fysisk 
berøres.
Funksjon: Ny forbindelse mellom Borgheim og Stokke 
fører til bedret tilgjengelighet mellom disse områdene. 
Denne	forbindelsen	reduserer	gjennomgangstrafikken	
på Teie og gjennom Tønsberg sentrum. Med to 
forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg, vil dette bedre 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover. 
Mulig plassering: Linjen blir en ny barriere mellom 
tettstedene	Melsomvik	og	Vearåsen/Robergåsen.	
Linjen er nær Melsom og det kan antas at linjen vil 
forringe	dette	området	noe	ved	ny	trafikk	og	støy.	
Boligene ved Hella forholder seg til fjorden som er 
et identitetsskapende element. Konseptet ved bro vil 
forringe betydningen av fjorden for bebyggelsen i 
nærheten.

Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Konsept 8: Kollektivkonseptet

Arealbehov: Ikke relevant
Funksjon: Bedret fremkommelighet ved utbedring 
av kollektivnettet vil føre til bedre tilgjengelighet i 
sentrum og til utkanten av selve sentrum. Tiltaket antas 
å gjøre Tønsberg mer attraktivt. 
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Middels positiv virkning

Konsept 9: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse via 
sentralåre

Arealbehov: Ved etablering av tunnelen må alt 
på bakken over tunnelen fjernes da dette er en 
løsmassetunnel. I anleggsperioden vil arealbehovet 
være en bred korridor, men ved ferdig tunnel er 
arealbehovet tilnærmet 0. Fra tunnelportalen i nord 
og videre mot Kjellekrysset blir vegen utvidet til 
4-feltsveg.
Funksjon: Ny forbindelse med parallell bro over 
kanalen og ferdigstilt tunnel vil bedre forbindelsen fra 
Nøtterøy og til Kjelle.
Mulig plassering: Ved bygging av løsmassetunnelen 
kan noe bebyggelse i Tønsberg sentrum måtte rives 
og bygges opp på nytt. Dette vil i stor grad forringe 
området i anleggsperioden, men kan reetableres. Slik 
korridoren er foreslått unngås verdifulle områder for 
nærmiljø. Feltutvidelsen fra jernbanen og nordover vil 
berøre boligfelt og kan føre til innløsning av hus.
Generelt vil ny veg i dagen gjennom sentrum føre til 
mer støy.
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Potensiell virkning: Stor negativ virkning i 
anleggsfasen. Etter ferdig tiltak vil virkningen være
middels negativ.

Konsept 10: Sykkel

Arealbehov: Ikke relevant. 
Tiltakets funksjon: Sammenhengende og velutviklet 
gang- og sykkelvegsystem vil bedre beboernes 
fremkommelighet mellom områder. Ny bro vil gi en ny 
forbindelse mellom Husøy og Husvik.
Mulig plassering: Utbedring av missing links i gang- 
og sykkelvegsystemet vil bedre bruksmulighetene for 
nærmiljøet og redusere og fjerne barrierer mellom 
viktige målpunkt. Dette vil gjøre områdene mer 
attraktive. 

Potensiell virkning: Stor positiv virkning
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5.8 Rangering

Nærmiljø Virkning Rangering

Konsept 5 Stor positiv 
virkning

1

Konsept 10 Stor positiv 
virkning

1

Konsept 8 Middels positiv 
virkning

3

Konsept 1 Middels positiv 
virkning

4

Konsept 2 Middels positiv 
virkning

4

Konsept 0 Ingen virkning 6

Konsept 7 Liten negativ 
virkning

7

Konsept 3 Liten negativ 
virkning

8

Konsept 4 Liten til middels 
negativ virkning

9

Konsept 6 Middels negativ 
virkning

10

Konsept 9 Stor negativ 
virkning

11

Rangering av konseptene for tema nærmiljø. 1 er rangert som best og 10 som verst. På de konseptene som har fått 
samme grad av virkning er det gjort en ny faglig vurdering og de er plassert slik at det beste alternativet er plassert 
øverst. 

Landskapsbilde - N
æ

rm
iljø

 - Friluftsliv - K
ulturm

iljø - N
aturm

iljø - N
aturressurser

Regionale virkninger for nærmiljø:

Dersom transportsystemet blir trukket utenom sentrumskjernen kan dette forbedre nærmiljøet. Det kan imidlertid 
ha negativ effekt på nærmiljøet i sentrum dersom store handelssentra blir lokalisert i utkanten ved kryssområder, for 
eksempel ved travbanen på Jarlsberg. 

Tabell:	Rangering	Nærmiljø
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6 Friluftsliv

6.1	Definisjon:
Friluftsliv er knyttet til brukere og beboere og 
de fysiske omgivelsene som har betydning for 
disse.	Friluftsliv	defineres	som	opphold	og	fysisk	
aktivitet utendørs med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse.
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6.1.1 Behandling av temaet friluftsliv

Under temaet friluftsliv er det registrert friluftsområder 
som brukes til utendørsaktivitet og rekreasjon. Vi 
har sett på områder folk drar til i den hensikt å få en 
miljøforandring. Vi har vurdert områdetype, størrelse, 
aktivitet, beliggenhet, tilgjengelighet, sti- og løypenett, 
opplevelseskvalitet og bruksfrekvens. Når det gjelder 
bruksfrekvens har vi antatt denne ut i fra beliggenhet 
og tilgjengelighet. I neste planfase må det gjøres 
undersøkelser på brukerantall for at bruksfrekvensen 
skal være nøyaktig.

Etter registreringen merket vi ut de viktigste 
friluftsområdene i planområdet og satte verdi 
ut i fra kriteriene hentet fra håndbok 140 – 
Konsekvensutredning.

Rekreasjonsområder nærmere enn 2 km fra 
tettsteder beregnes som ofte mye brukte områder for 
befolkningen. Hele prosjektområdet inngår derfor 
i denne betegnelsen. I denne registreringen er det 
trukket ut de viktigste friluftsområdene innenfor 
prosjektområdet.

Tabell:	Kriterier	for	å	bedømme	verdi	for	friluftsområder	i	hht.	håndbok	140	Konsekvensutredning.

Landskapsbilde - N
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Liten verdi 
 

 
Middels verdi 

 
Stor verdi 

Friluftsområder Områder som er mindre 
brukt til friluftsliv 

Områder som brukes av 
mange til friluftsliv. 
Området som er særlig 
godt egnet til friluftsliv. 

Områder som brukes 
svært ofte/av svært 
mange. 
Områder som er en del 
av sammenhengende 
områder for langturer 
over flere dager. 
Områder som er 
attraktive nasjonalt og 
internasjonalt og som i 
stor grad tilbyr stillhet 
og naturopplevelse.  
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6.2 Overordnet beskrivelse av 
friluftsområder
Planområdet	har	flere	flotte	friluftsområder	av	
betydning for Tønsbergregionens innbyggere, ca. 80 
000 mennesker. Disse friluftsområdene brukes for turer 
til fots, sykkel og på ski store deler av året. Se kart for 
rekreasjonsarealer, leke- og idrettsarealer på kapittel 
om nærmiljø.
 
AKERSVANNET
Akersvannet brukes som et rekreasjonsområde hvor 
folk	går	på	tur,	fisker	eller	observerer	fugler.	Området	
har	enkelte	steder	som	er	godt	tilrettelagt	for	fritidsfiske	
eller fugletitting. Akersvannet er vernet.

NØTTERØY
Den sørlige delen av Nøtterøy har et sammenhengende 
og velutviklet sti- og løypesystem i kupert terreng 
og	langs	kysten	er	det	flere	kyststier.	Det	finnes	flere	
lysløyper	i	området.	Sammenhengende	lysløype	finnes	
på strekningen Torød – Buer, Tømmerholdt – Borgheim 
og	ved	Nesbrygga.	Langs	kysten	finnes	det	flere	
badeplasser slik som ved Furuodden, Øra, Stranda og 
Knarrberg. Disse er statlig sikrete friluftsområder.

ROBERGÅSEN – MELSOM
Melsomskogen	har	flere	turstier	som	brukes	til	
rekreasjon.	Ved	Robergvannet	finnes	det	en	golfbane,	
9-hullsbane.	Langs	kysten	er	det	flere	badeplasser	
slik som Melsombukta, Brunstad og Sandodden. 
Badeplassene er statlig sikrete friluftsområder. 

SLAGENDALEN
Slagendalen strekker seg fra jordene sørvest for 
Åsgårdsstrand og sørover til Velle. Området er preget 
av et kulturlandskap med jorder og gamle gårdsbruk. 
Det	finnes	flere	tilrettelagte	kulturstier	blant	annet	
ved	Oseberg,	Nordre	Slagen	og	Romdalen.	Det	finnes	
flere	skiløyper	og	sykkelruter,	og	området	brukes	både	
sommer og vinterhalvår.

TEIESKOGEN
Denne skogen er omringet av bebyggelse og brukes 
til rekreasjon av nærmiljøet. Området er tilgjengelig 
hele året og har et velutviklet stisystem, lysløype, 
hoppbakke og ballplasser. 

STRANDSONEN
Det	finnes	svært	mange	badeplasser	og	kyststier	
i strandsonen. Strandsonen er svært viktig for 
lokalbefolkningen, og det er mange tilreisende som 
benytter seg av badeplassene.

Det	finnes	flere	bynære	friluftsområder	slik	som	Ilene,	
Presterødkilen, Aulivassdraget og Frodeåsen. Disse 
ligger i nærheten av bebyggelsen og er lett tilgjengelig. 
Områdene	har	flere	turstier.	
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Grim estadbukta

Presterødkilen (Trælebergodden)

Kle ivernstranda

Løvøya - hytte

Kje llerbakken

Synshaugen

Feskjær

Heisetra

Eikedalen

Lauvesetra

Presteseter

Brannåshytta

Trollsvannstua

Nordre Løkenseter

LORT

KATTEN

VERKET

Frøsås

Storås

BØRJERN

SKOTTÅS

Stavnum

SKIHYTTA

Tyriåsen

Sundåsen

Storåsen Råelåsen

Signalen

Vollsåsen

Brannåsen

Brattåsen

TJUVBORGA

TUFTFJELL

Frodeåsen

ADALSTJERN

MAMRE LUND

ROGNESKJÆR

SKÅNEVETAN

VEGGEFJELL

FESTNINGEN

ØSTENSKJÆR

Hvittingen

Feenskogen

Laholmåsen

Brekkeåsen

Grøumgrana

LØNSKOLLEN

Husvikåsen

BASTØYBUKTA

KJÆRRANÅSEN

Årholttunet

Bakke Mølle

SNØDALSÅSEN

LANGELIHULA

BASTØYKALVEN

Bastelinåsen

Utsiktspunkt

Utsiktspunkt
Utsiktspunkt

Utsiktspunkt

Utsiktspunkt

Utsiktspunkt

Utsiktspunkt

Utsiktspunkt
Utsiktspunkt

SKIBERGFJELL
Høgås utsikt

Solumåsen sør

DJUPDALSTJERN

Slottsfjellet

Storås utsikt

Prestegårdeika

Eikelundåsen sør

Svartevannshytta

Akersvannet (syd)

Hellumåsen utsikt

Ihlene - fugletårn

Utsiktspunkt Dirhue

Søndre Fossan Mølle

Rød gamle kirkegård

Utsiktspunkt Herkelås

Utsiktspunkt Storefjell

Utsiktspunkt Hønsøkollen

Skavanken registeringsbok

Utsiktspunkt Nord/vest Sandø

Kalkovn fra 1600-tallet (ruin)

Klassifisering rekreasjon
14.06.2011

k Turmål

Korridorer

Skiløyper

Sommerruter

Verdi rekreasjon

AREALVERDI

A

B

C

Sikra grøntområder i by- og tettsted

Statlig sikra friluftslivsomrader

Bebygd

Utmark (Uklassifisert)

Fjellskygge (uklassisert)

±
0 2.5 5 7.5 101.25

Kilometer

Figur:	Kartet	viser	områder	av	verdi	for	friluftsliv	og	naturopplevelse	
(Kilde: Miljøstatus - Vestfold - Tema - Arealbruk - Grønne verdier på kart.mht)

Klassifisering rekreasjon
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6.3 Inndeling av områder friluftsliv

Figur:	Verdikart	Friluftsliv.
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Område 1 – Akersvannet

Dette området innebærer all aktivitet som foregår i 
forbindelse med Akersvannet. Akersvannet har et areal 
på tilnærmet 2,4 km2 * og er synlig fra store avstander 
omkring. Akersvannet har da en opplevelseskvalitet i 
seg selv på grunn av beliggenheten, noe som trekker 
verdien opp. Området generelt er registrert som 
rekreasjonsområde med klasse A.
Området har enkelte opparbeidede arealer langs vannet 
som	er	godt	tilrettelagt	for	fritidsfiske.	Dette	er	først	og	
fremst på østsiden av vannet. Det er også observasjon 
av fugler som fritidssyssel siden vannet ligger i et 
område som er fuglereservat. 
Bruksfrekvens antas å være middels fordi 
aktivitetsmulighetene	er	spesifikke	og	relativt	lite	
tilgjengelig.

Samlet sett: Middels verdi for friluftsliv 

Område 2 – Robergåsen til Melsom 

Dette	er	et	sammensatt	område	med	flere	ulike	
friluftsaktiviteter.	Langs	kysten	er	det	flere	badeplasser	
slik som Melsombukta, Brunstad og Sandodden. Disse 
badeplassene er statlige sikrete friluftsområder. Vestfold 
golfbane	finnes	ved	Robergvannet,	9-hullsbane.	
Melsomskogen	har	flere	turstier.	Dette	er	et	område	
som er registrert som klasse A for rekreasjon. Området 
inneholder	flere	turstier	og	rekreasjonstilbud	som	antas	
brukes ofte av mange. 

Samlet sett: Middels - stor verdi for friluftsliv 

Område 3 – Sørlige Nøtterøy

Dette	er	et	sammensatt	område	med	flere	ulike	
friluftsaktiviteter, både på sommeren og vinteren. 
Karakteristisk	for	området	er	at	det	finnes	flere	
sammenhengende og velutviklet sti- og løypesystem 
både innland i kupert terreng og først og fremst i 
skogsområder samt langs kysten. Til sammen skal 
det være merket 11 km lysløype. Sammenhengende 
lysløype	finnes	på	strekningen	Torød	-	Buer,	
Tømmerholt – Borgheim og ved Nesbrygga. Langs 
kysten	er	det	også	flere	badeplasser	slik	som	ved	
Furuodden, Øra, Stranda og Knarrberg. Disse er 
også statlig sikret friluftsområde. Oserødskogen 
og idrettsanlegg med omkringliggende område på 
Nesbrygga er også eksempler på steder som er statlig 
sikret friluftsområde.
Opparbeidede	områder	for	golf	med	18-hull	finnes	i	

Sande nord for Vestskogen. 

Området er godt egnet til friluftsliv og det antas at det 
har høyere bruksfrekvens i sommerhalvåret på grunn 
av hyttefolk og båtturister men middels bruksfrekvens i 
vinterhalvåret. Ferdselslinjene er sammenhengende og 
med sentrale målpunkter. Rekreasjonsverdien på store 
områder	er	klassifisert	med	B	og	C	og	hele	området	blir	
først og fremst brukt lokalt og på korte dagsturer.

Samlet sett: Middels verdi for friluftsliv (først og 
fremst på grunn av sammenhengende og velutviklet sti- 
og løypesystem som er godt egnet for friluftsliv)

Område 4 – Strandsonen

Det	finnes	svært	mange	badeplasser	og	kyststier	
i strandsonen. Spesielt utmerkes badeplasser som 
Ørastranda, Årøysund, Torøstranda, Hella badeplass 
og Ramberg badeplass på Nøtterøy. Det er registrert 
13,5 km kyststi på Nøtterøy. Merket, sammenhengende 
kyststi går fra Hella-området til sydspissen av øya. Det 
finnes	også	biter	av	kyststi	ved	Torød	og	Nesbrygga.	
Ved Nesbrygga og omegn er det også en sykkelrute. 
Strandsonen er svært viktig for lokalbefolkningen, 
og det er mange tilreisende som benytter seg av disse 
vakre naturperlene. Det spesielle fjord- og øylandskapet 
gir	fine	rekreasjonsopplevelser.	Disse	områdene	er	
attraktive nasjonalt og internasjonalt. På sommeren 
økes	antall	brukere	betraktelig	da	det	er	flere	som	har	
hytter	i	influensområdet.	Strandsonen	brukes	svært	ofte	
og av svært mange, spesielt sommerhalvåret.

Samlet sett: Stor verdi for friluftsliv

Område 5 - Teie skogen 

Dette vegetasjonsområdet er omrammet av bebyggelse 
og ligger i tillegg nær Tønsberg sentrum og har dermed 
en unik plassering både for friluftsliv og nærmiljø. 
Området har derimot en større verdi for nærmiljøet enn 
for friluftsliv. 
Området er tilgjengelig hele året og har et stisystem, 
lysløype, hoppbakke og ballplasser. Området har en 
opplevelsesverdi og tilbyr en miljøforandring i et 
tettbebygd strøk, noe som gjør at dette området er 
svært viktig lokalt. Bruksfrekvensen antas å være svært 
høy både sommer- og vinterstid men siden området 
er forholdsvis lite er det først og fremst korte turer. 
Rekreasjonsverdien	på	området	er	klassifisert	til	A.	

Samlet sett: Middels verdi for friluftsliv
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Område 6 – Bokemoa

Bokemoa er et landskapsvern område. Området har 
en	flott	bøkeskog	som	har	et	parkmessig	uttrykk.	Bøk	
er en art som får en krone som gir mye skygge til 
underliggende	arter.	Det	finnes	et	velutviklet	stisystem	
i Bokemoa. Man får en spesiell opplevelse av å gå i 
Bokemoa siden skogen her er tett, og trekronene så vidt 
slipper lyset gjennom. Området er preget av stillhet 
noe	som	defineres	som	en	god	kvalitet	for	brukerne.	
Området er særlig godt egnet til rekreasjonsformål 
lokalt, og vi antar at det brukes av mange til rekreasjon.

Samlet sett: Stor verdi for friluftsliv

Område 7 – Bynært friluftsområde

Dette området er nært tilknyttet byområdet Tønsberg 
og har derfor en unik plassering. Det sammenhengende 
stisystemet Grevestien går fra sentrum av Tønsberg, 
gjennom området Ilene og til Gullkronene. Dette 
stisystemet har også en rute over Slottsfjellet og videre 
til Frodeåsen. Ilene har et fugletårn og observasjon 
av fugler som fritidssyssel er aktivt brukt på Ilene. 
Områdets nærhet til Jarlsbergsletta, Aulielva, 
fjorden og byen og opplevelsesverdien i området 
Slottsfjellet, Ilene og Gullkronene trekker verdien 
opp. Aulielva brukes også til padling.  Området tilbyr 
naturopplevelser svært nær byen og antas å ha høy 
bruksfrekvens samt at det er attraktivt nasjonalt på 
grunn av spesielle opplevelseskvaliteter. Størstedelen 
av	området	er	klassifisert	med	rekreasjonsverdi	A.	

Samlet sett: Stor verdi for friluftsliv

Område 8 – Prestrødkilen  

Presterødkilen er et våtmarksområde som har et 
spesielt og rikt fugleliv og plantesamfunn. Dette 
er	et	naturreservat	med	internasjonal	vernestatus;	
Ramsarområde.	Området	har	en	flott	utsikt	og	har	
en stor opplevelsesverdi.  Det eksisterer et fugletårn, 
som tilsier at området er noe tilrettelagt for opphold, 
men området er lite tilgjengelig i dag fordi det ikke 
finnes	tilrettelagte	turstier.	Dette	er	under	planlegging.	
Siden	det	ikke	finnes	stier	blir	området	mindre	brukt	
til friluftsliv. Presterødkilen er attraktiv både nasjonalt 
og	internasjonalt,	men	er	noe	preget	av	trafikkstøy	fra	
nærområdet.

Samlet sett: Middels til stor verdi for friluftsliv

Område 9 – Frodeåsen

Dette området ligger i nærheten av bebyggelsen på Eik 
og er lett tilgjengelig. Området har sammenhengende 
og	velutviklet	sti-	og	løypenett	og	nord	i	området	finnes	
det	flere	aktivitetsanlegg	blant	annet	Greveskogen	

idrettspark. Stisystemet er en del av et system som går 
videre	mot	Åsgårdstrand.	Området	er	klassifisert	med	
rekreasjonsverdi A og blir først og fremst brukt lokalt, 
men også regionalt. Bruksfrekvens antas å være stor.

Samlet sett: Stor verdi for friluftsliv 

Område 10 – Slagendalen   

Slagendalen strekker seg fra jordene sørvest for 
Åsgårdsstrand	og	sørover	til	Velle.	Dette	er	et	flott	
kulturlandskap	med	flere	tilrettelagte	kulturstier	
slik som Oseberg, Nordre Slagen, Rakkåsstien, 
Romdalen	og	Bekketjønnmyra.	I	området	er	det	flere	
gravhauger og spor etter gammel gårdsbruk slik at 
opplevelsesverdien	i	området	er	stor.	Det	finnes	flere	
skiløyper og sykkelruter, og området brukes derfor 
både	om	sommeren	og	vinteren.	Området	er	klassifisert	
med rekreasjonsverdi klasse A og B. Slagendalen er 
godt tilrettelagt for aktivitet, men burde vært enda mer 
tilgjengelig. Vi antar at bruksfrekvensen er middels 
siden brukerne må komme seg til området med bil eller 
buss. 

Samlet sett: Middels verdi for friluftsliv 
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6.5 Verdikart med konsepter

Figur:	Verdikart	for	friluftsliv	med	konsepter
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6.6 Kriterier for vurdering av potensielle virkninger

Tabell:	Kriterier	for	å	vurdere	omfang	for	nærmiljø	og	friluftsliv,	Håndbok	140	-	Konsekvensanalyser.

Denne utredningen har brukt omfangskriteriene 
fra Håndbok 140 - Konsekvensanalyser,  som en 
hjelp til å gjøre en verbal vurdering av potensielle 
virkninger av de ulike konseptene. Vurderingene har 
tatt utgangspunkt i konseptenes arealbeslag, funksjon 
og mulig plassering. Dette erstatter den tradisjonelle 
omfangsvurderingen fra håndbok 140.

  
Stort  
positivt omfang 
 

 
Middels positivt 
omfang 

 
Lite/intet 
omfang 

 
Middels negativt 
omfang 

 
Stort  
negativt omfang 
 

 
Bruksmuligheter 

 
Tiltaket vil i stor 
grad bedre 
bruksmulighetene 
for området 
 

 
Tiltaket vil bedre 
bruksmulighetene 
for området 

 
Tiltaket vil ikke 
bedre 
bruksmulighetene 
for området 

 
Tiltaket vil redusere 
bruksmulighetene 
for området 

 
Tiltaket vil ødelegge 
bruksmulighetene for 
området 

 
Barriere for ferdsel 
og opplevelse 

 
Tiltaket vil fjerne 
betydelige barrierer 
mellom viktige 
målpunkter 
 

 
Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
barrierer mellom 
viktige målpunkter 

 
Tiltaket vil i liten 
grad endre 
barrierer  

 
Tiltaket vil i noen 
grad medføre 
barrierer mellom 
viktige målpunkter 

 
Tiltaket vil medføre 
betydelige barrierer 
mellom viktige 
målpunkter 

 
Attraktivitet 

 
Tiltaket vil i stor 
grad gjøre området 
mer attraktivt 
 
 

 
Tiltaket vil gjøre 
området mer 
attraktivt 

 
Tiltaket vil stort 
sett ikke gjøre 
området mer 
attraktivt 

 
Tiltaket vil gjøre 
mindre området 
mer attraktivt 

 
Tiltaket vil i stor grad 
redusere områdets 
attraktivt 

Identitetsskapende 
betydning 

 
Tiltaket vil i stor 
grad øke områdets 
identitetsskapende 
betydning 
 
 

 
Tiltaket vil øke 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 

 
Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 

 
Tiltaket vil forringe 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 

 
Tiltaket vil ødelegge 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 
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6.7	Vurdering	av	konseptene

Konsept 1: Tiltak for bedre utnyttelse av dagens 
vegsystem

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 2: Mindre tiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Bedret fremkommelighet ved 
utbedring av det eksisterende gang- og sykkelvegnettet. 
Sammenhengende gang- og sykkelvegnett vil bedre 
bruksmulighetene	noe	for	fritidsaktiviteter	ved	sykkel/
gange dersom disse føres til friluftsområder.
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Liten positiv virkning

Konsept 3: Begrensede utbyggingstiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 4: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Hogsnes og Ramberg

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Støy	til	rekreasjonsområder/	statlig	
sikret friluftsområde Rakkevik som har bruksfrekvens 
svært høy (1). 
Opplevelseskvaliteten og dermed attraktiviteten antas å 
bli noe forringet på grunn av støy. 

Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Konsept 5: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Korten og Kaldnes

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 6: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse ved 
kanalbrua videre til ringveg øst

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Linjens nærhet til Presterødkilen 
antas å forringe opplevelseskvaliteten noe og 
attraktiviteten på grunn av økt støy ved utvidelse av 
eksisterende veg.  

Potensiell virkning: Liten negativ - ingen virkning 
siden området er lite brukt i dag.

Konsept 7: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Borgheim og Stokke
 
Arealbehov: Ny linje i «uberørt» område fører til 
store inngrep i rekreasjonsområder generelt. Området 
Roberg – Melsom er noe skånet med en tunnel ved 
Brunstad men vegen i dagen vil føre til inngrep i et 
rekreasjonsområde	klasse	A	som	inneholder	flere	
turstier. Landingspunktene for brua berører områder 
med	flere	statlig	sikrede	friluftsområder.
Tiltakets funksjon: Ny forbindelse mellom Borgheim 
og Stokke kan føre til bedret tilgjengelighet til 
friluftsområder på Nøtterøy og omvendt.
Mulig plassering: Linjen vil bli en fysisk barriere 
i rekreasjonsområder, spesielt område Robergåsen-
Melsom som har stor verdi for friluftsliv. Det er lagt 
opp til 4 korte tunneler på strekningen fra Brunstad 
til E18 noe som vil gi en mulighet for passasje. 
Linjen ligger nær Akersvannet og antas å forringe 
opplevelseskvaliteten av dette området. 
På Nøtterøy-siden vil landingspunktene for brua 
berøre	statlig	sikrede	friluftsområder:	Fagervik	og	
Søndre Hella. Ved denne mulige plasseringen vil linjen 
ødelegge bruksmulighetene for området og redusere 
områdets attraktivitet.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning

Konsept 8: Kollektivkonseptet

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Bedret fremkommelighet 
ved utbedring av kollektivnettet vil føre til bedre 
tilgjengelighet	til	rekreasjonsområder/	friluftsområder	i	
utkanten av selve sentrum.
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning:Liten positiv virkning

(Kilde: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?IID=FS00001172)
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6.8 Rangering

Rangering av konseptene for tema friluftsliv. 1 er rangert som best og 10 som verst. På de konseptene som har fått 
samme grad av virkning er det gjort en ny faglig vurdering og de er plassert slik at det beste alternativet er plassert 
øverst. 

Konsept 9: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse via 
sentralåre

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Friluftsliv Virkning Rangering

Konsept 10
Middels positiv 
virkning

1

Konsept 2
Liten positiv 
virkning

2

Konsept 8
Liten positiv 
virkning

3

Konsept 0 Ingen virkning 4

Konsept 1 Ingen virkning 4

Konsept 3 Ingen virkning 4

Konsept 5 Ingen virkning 4

Konsept 9 Ingen virkning 4

Konsept 6
Liten 
negativ/Ingen 

9

Konsept 4
Liten negativ 
virkning

10

Konsept 7
Stor negativ 
virkning

11

Konsept 10: Sykkel

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Sammenhengende og velutviklet 
gang- og sykkelvegsystem vil bedre forbindelsen ut av 
sentrumskjernen til friluftsområder.
Mulig plassering: Ny gang- og sykkelveg fra Teie til 
Borgheim, og en bro fra Husøy til Husvik vil bedre 
forbindelsen til den sørlige delen av Nøtterøy og 
strandsonen. 

Potensiell virkning: Middels positiv virkning
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7.1	Definisjon	
Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap 
om fortidens samfunn og levevilkår. Kulturminner, 
som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik 
måte at vi tar vare på spor fra tidligere generasjoner, 
slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Tema 
kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske 
verdien av områder. 

Kulturminner	er	definert	som	alle	spor	etter	
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro 
eller	tradisjon	til.	Begrepet	kulturmiljøer	er	definert	
som områder hvor kulturminner inngår som en del av 
en større helhet eller sammenheng. Ved avgrensing 
av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller 
sammenheng kulturminnene inngår i. 

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske 
og	faste	kulturminner	fra	før	1537	og	alle	erklærte	
stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov 
om kulturminner §4. Kulturlandskap er landskap som 
er preget av menneskelig bruk og virksomhet.

7 Kulturmiljø
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7.1.1	Behandling	av	tema	kulturmiljø

Kriterier for verdisetting i forhold til kulturmiljø og 
kulturminner er hentet fra Håndbok 140 (se tabell 
nedenfor). 

På et overordnet nivå tar vi ikke hensyn til 
enkeltobjekter. Kirkene er tegnet inn på kartet som 
punkter fordi det som oftest dannes et miljø omkring 
disse.

  
Liten verdi 
 

 
Middels verdi 

 
Stor verdi 

Fornminner/samiske 
kulturminner 
(automatisk fredet) 

Vanlig forekommende 
enkeltobjekter ute av 
opprinnelig 
sammenheng. 

Representative for 
epoken/funksjonen og 
inngår i en kontekst eller 
i et miljø med noe 
tidsdybde. 
Steder det knytter seg 
tro/tradisjon til. 

Sjeldent eller spesielt 
godt eksempel på 
epoken/funksjonen og 
inngår i en svært viktig 
kontekst eller i et miljø 
med stor tidsdybde. 
Spesielt viktige steder 
som det knytter seg 
tro/tradisjon til. 

Kulturmiljøer 
knyttet til 
primærnæringene 
(gårdsmiljøer/ 
fiskebruk/småbruk 
og lignende) 

Miljøet ligger ikke i 
opprinnelig kontekst. 
Bygningsmiljøet er vanlig 
forekommende eller 
inneholder bygninger 
som bryter med 
tunformen. 
Inneholder bygninger av 
begrenset 
kulturhistorisk/ 
arkitektonisk betydning. 
 

Miljøet ligger delvis i 
opprinnelig kontekst. 
Enhetlig bygningsmiljø 
som er representativt for 
regionen, men ikke 
lenger vanlig og hvor 
tunformen er bevart. 
Inneholder bygninger 
med kulturhistorisk/ 
arkitektonisk betydning. 

Miljøet ligger i en 
opprinnelig kontekst. 
Bygningsmiljø som er 
sjeldent eller særlig 
godt eksempel på 
epoken/funksjonen og 
hvor tunformen er 
bevart.  
Inneholder bygninger 
med stor 
kulturhistorisk/ 
arkitektonisk 
betydning. 

Kulturmiljøer i 
tettbygde områder 
(bymiljøer, 
boligområder) 

Miljøet er vanlig 
forekommende eller er 
fragmentert. 
Inneholder bygninger 
som har begrenset 
kulturhistorisk 
betydning. 
 

Enhetlig miljø som er 
representativ for 
epoken, men ikke lenger 
vanlig. 
Inneholder bygninger 
med arkitektoniske 
kvaliteter og/eller 
kulturhistorisk 
betydning. 
 

Enhetlig miljø som er 
sjeldent eller særlig 
godt eksempel på 
epoken. 
Inneholder bygninger 
med spesielt store 
arkitektoniske 
kvaliteter og/eller av 
svært stor 
kulturhistorisk 
betydning. 

Tekniske og 
industrielle 
kulturmiljøer og 
rester etter slike 
(industri, 
samferdsel) 

Miljøet er vanlig 
forekommende. 
Inneholder bygninger 
uten spesielle 
arkitektoniske kvaliteter. 

Miljøet er representativt 
for epoken, men ikke 
lenger vanlig. 
Inneholder bygninger 
med arkitektoniske 
kvaliteter 

Miljøet er sjeldent og 
et spesielt godt 
eksempel på epoken. 
Inneholder bygninger 
med spesielt store 
arkitektoniske 
kvaliteter 

Andre kulturmiljøer 
(miljøer knyttet til 
spesielle 
enkeltbygninger, 
kirker, 
kulturlandskap, 
parker og lignende) 

Miljøet er vanlig 
forekommende og/eller 
fragmentert. 
Bygninger uten spesielle 
kvaliteter. 
Vanlig kulturlandskap 
med endret topografi. 

Miljø som er 
representativt for 
epoken, men ikke lenger 
vanlig. 
Bygninger/objekter med 
arkitektoniske/kunstneri
ske kvaliteter. 
Vanlig kulturlandskap 
med noe endret 
topografi. 

Miljø som er sjeldent 
og/eller et særlig godt 
eksempel på epoken. 
Bygninger/objekter 
med svært høy 
arkitektonisk/ 
kunstnerisk kvalitet. 
Sjeldent/gammelt 
kulturlandskap. 

 

Tabell:	Kriterier	for	å	bedømme	verdi	for	friluftsområder	i	hht.	håndbok	140	Konsekvensutredning
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7.2	Overordnet	beskrivelse	av	
kulturmiljø
Planområdet inneholder verdifulle kulturhistoriske 
miljøer og arkeologiske funn som spenner over et langt 
tidsperspektiv, fra 6000-4000 f.Kr. 

Middelalderbyen	Tønsberg	ble	grunnlagt	i	871,	og	
vokste frem fra gårdsbebyggelse med røtter tilbake til 
500-tallet. Byen har mektige lag under dagens sentrum 
og inneholder i dag bygninger og infrastrukturer av 
svært stor kulturhistorisk betydning. Slottsfjellet 
var et viktig administrativt og militært punkt i 
høymiddelalderen. 

Kulturlandskapet i Melsom, Skjærnes, Hella og Håøya 
inneholder	flere	kulturminner	i	form	av	gravhauger	
og gamle veger. Det gamle overfartsstedet (ferjeleie) 
fra Melsom til Hella på Nøtterøy er svært viktig 
i kulturhistorisk sammenheng. Kulturlandskapet 
Jarlsberg – Ilene er knyttet til gårdsmiljøet Jarlsberg 
hovedgård som ligger i en opprinnelig kontekst 
med bevart tunform og med bygninger av stor 
kulturhistorisk	betydning.	Gullkronene,	flere	gravfelt	
og Ilene som viser virkninger av beite gjennom tidene 
bidrar til et helhetlig kulturmiljø av stor historisk 
betydning. Oseberg og Slagen er også et sjeldent 
kulturlandskap med store og sammenhengende jorder 
og gårdsbruk med bevart tunform. Området inneholder 
mange forhistoriske kulturminner fra vikingtiden, 
spesielt Oseberghaugen.

Sjøveien med Byfjorden, Kanalen og Vestfjorden 
har lenge vært Tønsbergs viktigste handelsvei. 
Handelen fant sted i sjøbodene på brygga og disse 
bygningene er en del av et større kulturmiljø av stor 
kulturhistorisk betydning. Kanalbroa ble bygget i 
1735	og	representerer	en	vippebro	som	er	sjelden	i	
dag. Gamle industriområder som Kaldnes og Valløy 
representerer industriomåder som vokste opp fra 
1700-1800-tallet.	Kirkestedet	i	Stokke	kommune	er	et	
helhetlig middelaldersk kirkested med bygninger av 
kulturhistorisk betydning.

Tønsberg by 
grunnlagt

År 871

Bydannelse 
med utvikling 
av gårder og 

markedsplasser

800-1130-tallet
Bysentrum 
bygget opp

1130-1536-tallet

Borgen   
Tunberghus 

bygget (i dag 
Slotts�ellet)

1300-tallet
Bybrann
År 1536

Nedgangstider

Frem til 1700-
tallet

Begynnende 
oppsving med 
bla skipsfart og 

repslaging

Fra ca 1750

Handelsbyen 
utviklet seg 

raskt. Sanering 
av gammel 
bebyggelse

Fra 1950
Ønske om 

bevaring av det 
gamle bybildet

1970-årene

Figur:	Tidslinje	for	Tønsbergs	histore (Kilde:http://tonsberg.kommune.no/cms/cms.nsf/$all/A925A5043BF7B173C12573700058998A)
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Figur:	Kartet	viser	verdifulle	kulturlandskap,	fredete	kulturminner	og	arkeologiske	kulturminner.
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Figur:	Kartet	viser	nasjonalt	og	regionalt	viktige	kulturmiljøer.	(Kilde: Vestfold fylkeskommune)
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KRITERIER

Kulturmiljøene må tilfredsstille minst to av i alt fem 
kriterier	for	å	inkluderes	i	planen.	Kriteriene	er:	

1. Kulturminner og landskapsrom utgjør et helhetlig 
miljø.
2.	 Kulturmiljøet	har	høyt	potensial	for	funn	av	flere	
kulturminner.
3. Kulturmiljøet har høy kildeverdi.
4. Kulturmiljøet har høy opplevelsesverdi og gir 
grunnlag for regional identitet.
5. Kulturmiljøet har tidsdybde, egenart og eller 
variasjon.

Det er viktig både for nr 1 og 2 å legge til at vi har tatt 
hensyn til arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer som 
ikke synes over bakken. De er imidlertid kjent gjennom nye 
sporingsmetoder som georadar og magnetometer. De utgjør 
en vesentlig del av kulturminnebestanden og er derfor 
inkludert når vi har anvendt kriteriene. 

A – Jarlsberg hovedgård i Tønsberg kommune (1-5)
Helthetlig og ikke innebygd kulturmiljø med 
Farmannshaugen,	Lille	og	Store	Gullkronen	flere	andre	
gravhauger og det gamle tunområdet på Jarlsberg. 
Områdene har ikke vært undersøkt, men har høyt potensial 
for funn av graver og bosetninger.

B – Oseberg og Slagen i Tønsberg kommune (1-5)
Internasjonalt og nasjonalt viktig kulturmiljø med 
Oseberghaugen og tallrike gravhauger. Forskning har påvist 
mer enn 150 nye kulturminner. Rundt Basbergveien ligger 
rester av et stort gravfelt og helleristninger. Ualminnelig 
høyt	potensial	for	flere	funn.

C	–	Middelalderbyen	og	Slottsfjellet	i	Tønsberg	kommune	
(1, 3-5)
Nordens	nest	største	borganlegg	og	én	av	tre	riksborger	fra	
middelalderen. Må ses i sammenheng med middelalderbyen 
og kongssetet. Løkken, Tallak og Slottsfjellet er en helhet. 

D – Hella, Skjærsnes og Melsom i Nøtterøy og Stokke 
kommuner (1-5)
Veier og gravminner ved gammelt overfartssted og ferjeleie. 
Tilrettelagt. Ladestedet Melsomvik. Alderdommelig 
gårdsstruktur på Melsom.

E – Stokke prestegård og kirkested i Stokke kommune (1-3)
Middelaldersk kirkested. Prestegård med høy verneverdi og 
sammenheng med kirkestedet.
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7.3	Inndeling	av	miljøer/områder	kulturmiljø

Figur:	Verdikart	Kulturmiljø.
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Område 1: Kulturlandskapet i Melsom, Skjærsnes, 
Hella og Håøya

Tidligere har det vært et gammelt overfartssted 
fra Melsom til Hella på Nøtterøy, et gammelt 
ferjeleie. Hella fungerte som en handelsplass under 
senmiddelalderen. 

Kulturmiljøet knyttet til gårdsstrukturen på Melsom 
ligger delvis i sin opprinnelige kontekst. Melsom 
har sitt navn fra en tidligere adelig setegård i Stokke 
kommune.	Gården	har	hatt	flere	eiere	opp	gjennom	
årene,	og	ble	i	1956	gjort	om	til	landbruksskole;	
Melsom videregående skole. Bygningsmiljøet fra 
1600-tallet er et godt eksempel på hvordan gårdsbruk 
så ut før. Kulturlandskapet knyttet Melsom gård er 
sjeldent i dag.

Melsomvik har vært havn og opplagsplass for båter 
siden middelalderen. Marinen hadde sin opplagshavn 
her på slutten av 1800-tallet. Etter 1920 ble Melsomvik 
lagt ned som opplagshavn, men fortsatte som 
marinedepot	frem	til	1960-tallet.	På	Håøya	finnes	
det	flere	kulturminner	i	form	av	forsvarsanlegg.	
Forsvarsanleggene på Håøya ble anlagt for å beskytte 
innseilingen inn Tønsbergfjorden og inn til Melsomvik.

Det	finnes	flere	kulturminner	i	området	i	form	av	
gravhauger og gamle veger. Enkelt kulturminner 
vil ikke beskrives i denne planfasen grunnet dens 
overordnede nivå.

Samlet sett: Stor verdi for kulturmiljø

Område 2: Kulturlandskap Jarlsberg - Ilene
 
Området er et kulturmiljø knyttet til primærnæringen 
gårdsmiljø og er et gammelt kulturlandskap med 
tidsdybde, egenart og variasjon.  Jarlsberg hovedgård 
ligger i en opprinnelig kontekst, med en tunform 
som er bevart og som inneholder bygninger med 
stor kulturhistorisk betydning.  Åkerholmen 
Farmannshaugen, løvskogene Lille og Store Gullkronen 
med automatisk fredede gravfelt, husmannsplasser 
på	Søndre	Holmen,	flere	gravhauger	og	det	gamle	
tuneområdet på Jarlsberg med fredede bygninger bidrar 
til et helhetlig kulturmiljø som er av stor kulturhistorisk 
betydning. Området ved Ilene naturreservat viser 
virkninger av beite på de åpne strandengene. 
Områdene har et høyt potensiale for funn av graver og 
bosetninger.

Sørlig del av dette området er registrert som et 
verdifullt kulturlandskap med høy prioritet av 
Direktoratet for naturforvaltning. 

Samlet sett: Stor verdi for kulturmiljø
Område 3: Oseberg og Slagen

Oseberg og Slagen representerer et gammelt og sjeldent 
kulturlandskap. Bygningsmiljøet på gårdene er godt 
bevart og fungerer som gode eksempler på epoken. 
Kulturlandskapet består av store og sammenhengende 
jorder med gårdsbruk hvor tunformen er bevart. 
Området er et internasjonalt og nasjonalt viktig 
kulturmiljø fordi det har et verdifullt kulturlandskap 
og mange forhistoriske kulturminner fra vikingtiden 
slik som for eksempel gravhauger, ofringsplasser og 
Oseberghaugen(vikingskip).	Rundt	Basbergveien	finnes	
et	stort	gravfelt	og	flere	helleristninger.

Det	finnes	fire	tilrettelagte	kulturstier	i	området:	Nordre	
Slagen, Bekketjønnmyra, Rakkåsstien & Romrunden 
og Oseberg. Disse stiene består av informasjonspunkt 
som	forteller	litt	om	stedets	historie.	Postene	er	diskré	
og er underordnet landskapet.

Nordlig del av dette området er registrert som et 
verdifullt kulturlandskap med høy prioritet av 
Direktoratet for naturforvaltning. 

Samlet sett: Stor verdi for kulturmiljø

Område 4:Middelalderbyen Tønsberg og slottsfjellet 

Kulturmiljøet er et tettbygd område med et helhetlig 
miljø som er sjeldent og har en tidsdybde, egenart 
og variasjon. Kulturmiljøet inneholder bygninger og 
infrastrukturer av svært stor kulturhistorisk betydning. 
Området inneholder Nordens nest største borganlegg 
og en av tre riksborger fra middelalderen. Store 
deler av området er enten vedtaksfredet kulturminne 
som byanlegg eller som arkeologisk kulturminner.  
Byanlegg og bygningsruin på Banebakken er også 
automatisk fredet.

Fra	Kulturminnesøk:
”Middelalderbyen Tunsberg vokste frem fra 1000-tallet 
av, fra gårdsbebyggelse med røtter tilbake til 500-tallet. 
Flere vikingtidsgraver er funnet. Arkeologiske spor 
av byen ligger igjen i mektige kulturlag under dagens 
sentrum.
Borgen på Slottsfjellet, kalt Berget og Tunsberghus, 
var et viktig administrativt og militært støttepunkt 
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for kongemakten i høymiddelalderen. Kirker, klostre 
og hospitaler var betydningsfulle institusjoner og 
støttespillere i bysamfunnet.
Byborgerne levde av handel og håndverk. Byen ble 
sterkt svekket etter ødeleggelse av borgen i 1503 
og en bybrann i 1536. I dag kan man se gravhauger 
på tingstedet Haugar samt ruiner av Tunsberghus, 
Kongsgården og Olavsklosteret.”

Samlet sett: Stor verdi for kulturmiljø

Område 5: Byfjorden og Kanalen
  
Sjøveien var lenge Tønsbergs viktigste handelsvei. 
Tyske	kjøpmenn	fikk	tillatelse	til	å	handle	i	Tønsberg	
på 1300-tallet. Kjøpmennene kom inn til Tønsberg via 
sjøveien. Handelen fant sted ved sjøbodene på brygga. 
Sjøbodene dominerte havnemiljøet i middelalderbyen. 
Bygningene er en del av et større kulturmiljø som er 
enhetlig, sjeldent og godt bevart. Sjøbodene brukes i 
dag til blant annet restaurantdrift. Funksjonen er noe 
endret fra tidligere da handel var i fokus. 

Sjøveien var lenge den viktigste kommunikasjonsåren 
inn til Tønsberg. Langs denne sjøveien oppstod det 
flere	steder	med	tett	bebyggelse	som	i	dag	definerer	
tettstedet	Tønsberg:	Valløy,	Husøy	og	Husvik.	
Kanalbrua er en vippebro. Den har klaffer som kan 
vippes opp slik at skip kan kjøre gjennom. Den ble 
første	gang	bygget	i	1735,	og	har	blitt	byttet	ut/
restaurert	fire	ganger,	siste	gang	var	i	1957.	Bruen	er	
plassert godt i sentrum og representerer en gammel 
vippebro som er sjelden i dag.

Samlet sett: Stor verdi for kulturmiljø

Område 6: Vestfjorden
Som beskrevet under Område 5 var sjøveien lenge 
Tønsbergs viktigste handelsvei. Innløpet av skipsfart 
oppstod først og fremst gjennom Træla og til Kanalen. 
Vestfjorden som ferdselsvei var viktig som utfart men 
ikke så viktig som Byfjorden.

Samlet sett: Middels verdi for kulturmiljø

Område 7: Gamle industriområder

Kaldnes er et gammelt industriområde som ligger på 
sørsiden av Tønsbergfjorden på Nøtterøy. Kaldnes 
Mekaniske Verksted AS var et skipsverft som 
etablerte seg på Kaldnes i 1899 og opphørte i 1984. 
Det mekaniske verkstedet reparerte og bygde skip. 
Tønsberg reperbane har også ligget på Kaldnes, 
men er nedlagt. I dag er det noe pågående industri, 
mens store deler av industriområdet har blitt utbygd 
med kontorer og boliger til det som kalles Kaldnes 
brygge. Kaldnes har bevart noen av de opprinnelige 
byggene og representerer en epoke fra 1800-tallet hvor 

industriområder vokste frem i norske byer. Deler av 
området er enhetlig og representativ for epoken. Slike 
industriområder nærme sentrum er ikke lenger så vanlig 
da de gjerne blir transformert og bygget om. 

Valløy er en liten halvøy tilhørende Slagen og 
ligger	i	Oslofjorden.	Halvøya	har	hatt	flere	ulike	
virksomheter slik som Vallø saltverk, Vallø glassverk, 
Vallø	tapetfabrikk	og	Skandinavias	første	oljeraffineri	
drevet av Esso. Under 2. verdenskrig ble Valløy 
bombet.	Raffineriet	startet	opp	igjen	på	begynnelsen	av	
1950-tallet og opphørte i 2001. Industrianleggene ble 
fjernet etter at Esso la ned sin virksomhet. 
Området forteller noe om historien til industrimiljøet 
helt	tilbake	til	1700-tallet,	og	er	viktig	både	nasjonalt	
og internasjonalt. Siden mange av de opprinnelige 
bygningene er fjernet trekkes verdien av området ned. 

Samlet sett: Middels verdi for kulturmiljø

Område 8: Stokke prestegård og kirkested i Stokke 
kommune 

Kulturmiljøet er et helhetlig middelaldersk kirkested 
som har høy kildeverdi. Flere av bygningene på 
prestegården	er	vernet	samt	et	bosetningsområde/	
aktivitetsområde. Området har potensiale for funn av 
flere	kulturminner.

Samlet sett: Middels verdi for kulturmiljø
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7.5	Verdikart	med	konsepter
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Figur:	Verdikart	for	kulturmiljø	med	konsepter
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7.6	Kriterier	for	vurdering	av	potensielle	virkninger

Tabell:	Kriterier	for	å	vurdere	omfang	for	kulturmiljø,	Håndbok	140	-	Konsekvensanalyser.

Denne utredningen har brukt omfangskriteriene 
fra Håndbok 140 - Konsekvensanalyser,  som en 
hjelp til å gjøre en verbal vurdering av potensielle 
virkninger av de ulike konseptene. Vurderingene har 
tatt utgangspunkt i konseptenes arealbeslag, funksjon 
og mulig plassering. Dette erstatter den tradisjonelle 
omfangsvurderingen fra håndbok 140.

  
Stort  
positivt omfang 
 

 
Middels positivt 
omfang 

 
Lite/intet 
omfang 

 
Middels negativt 
omfang 

 
Stort  
negativt omfang 
 

 
Kulturminner og –
miljøers endring og 
lesbarhet 

 
Tiltaket vil i stor 
grad bedre 
forholdene for 
kulturminner/ 
miljøer. 
 
Tiltaket vil i stor 
grad øke den 
historiske 
lesbarheten. 
 

 
Tiltaket vil bedre 
forholdene for 
kulturminner/ 
miljøer 
 
Tiltaket vil bedre 
den historiske 
lesbarheten. 

 
Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
kulturminner/ 
miljøer. 
 
Tiltaket vil stort 
sett ikke endre den 
historiske 
lesbarheten. 

 
Tiltaket vil medføre 
at kulturminner/ 
miljøer blir skadet. 
 
Tiltaket vil redusere 
den historiske 
lesbarheten. 

 
Tiltaket vil ødelegge 
kulturminner/ 
miljøer. 
 
Tiltaket vil ødelegge 
den historiske 
lesbarheten. 

 
Historisk 
sammenheng og 
struktur 

 
Tiltaket vil i stor 
grad styrke den 
historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser. 
 
Tiltaket vil i stor 
grad forsterke 
historiske 
strukturer. 

 
Tiltaket vil styrke 
den historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser. 
 
Tiltaket vil forsterke 
historiske 
strukturer. 

 
Tiltaket vil stort 
sett ikke endre den 
historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser. 
 
Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
historiske 
strukturer. 

 
Tiltaket vil svekke 
den historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser. 
 
Tiltaket vil redusere 
historiske 
strukturer. 

 
Tiltaket vil bryte den 
historiske 
sammenhengen 
mellom kulturmiljøer 
og deres omgivelser. 
 
Tiltaket vil ødelegge 
historiske strukturer. 
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7.7	Vurdering	av	konseptene

Konsept 1: Tiltak for bedre utnyttelse av dagens 
vegsystem

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Noe redusert bilbruk i sentrum 
vil stort sett ikke endre den historiske lesbarheten av 
kulturmiljøene/-minnene	som	finnes	i	sentrum.	
Mulig plassering: Ved stenging av Nedre Langgate vil 
tiltaket i noe grad bedre den historiske lesbarheten av 
kulturmiljøene i dette området.

Potensiell virkning: Liten positiv virkning

Konsept 2: Mindre tiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Kanalbrua er en vippebro som 
ble	bygget	i	1735	og	har	blitt	byttet	ut/	restaurert	fire	
ganger	(sist	gang	i	1957).	Brua	er	forskriftsfredet	(17.
april 2008) fordi den representerer en gammel vippebro 
som er sjelden i dag. Dersom brua blir «sveiset» fast 
vil dette kulturminne bli ødelagt fordi den opprinnelige 
funksjonen ikke er til stede lenger. I tillegg vil sjøveien 
som er en historisk kommunikasjonsåre for Tønsberg, 
bli redusert siden det ikke er mulighet å vippe opp brua.
Mulig plassering: Se punkt om tiltakets funksjon

Potensiell virkning: Middels negativ virkning

Konsept 3: Begrensede utbyggingstiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 4: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Hogsnes og Ramberg

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ved bru over fjorden fra Vear 
til Rambergåsen vil landingspunktene være nær 
et arkeologisk kulturminne som består av et 
forsvarsanlegg på Smørbergåsen. Brua kan forringe 
kulturminnet avhengig av avstanden. 
Vestfjorden var, som Byfjorden og Træla, en viktig 
handelsveg for skipsfart gjennom tidene. En bru 
på tvers over fjorden vil ikke i stor grad endre den 
historiske lesbarheten av fjorden som handelsveg.
Denne	nye	linjen	antas	å	føre	gjennomgangstrafikken	
fra	Nøtterøy/Tjøme	utennom	middelalderbyen	

Tønsberg og kulturlandskapet Jarlsberg-Ilene. Dette 
fører	til	redusert	trafikkbelastning	på	kulturmiljøene.

Potensiell virkning: Liten negativ virkning 

Konsept 5: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Korten og Kaldnes

Arealbehov: Tunnelens arealbehov i fjorden under 
anleggsperioden kan medføre rystelser som kan påvirke 
kulturmiljøer/	-minner	i	middelalderbyen	Tønsberg.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Tunnelportalen på Korten-siden 
ligger tett på slottsfjellet og middelalderbyen. Dette 
anses ikke i stor grad å endre den historiske lesbarheten 
og den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøer 
og deres omgivelser.  
Samlet	omfang:	Ved	rystelser	i	anleggsperioden	antas	
dette	konseptet	å	ødelegge	kulturminner/	-miljøer.	
Dersom det ikke fører til rystelser vil tiltaket stort sett 
ikke	endre	kulturminner/	-miljøer.	

Dette konseptet innebærer store tekniske utfordringer 
og mye usikkerhet.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning/ Ingen 
virkning

Konsept 6: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse ved 
kanalbrua videre til ringveg øst.

Arealbehov: Ved ny bro over kanalen vil det bli nye 
inngrep i strandsonen. Byanlegg og bygningsruinen 
på Banebakken som er automatisk fredet, ligger i 
dag svært nær brua. Ved inngrep på denne siden vil 
kulturminnet bli skadet.
Tiltakets funksjon: Dersom kanalbrua (som er fredet) 
får en parallellbru, vil denne svekke den historiske 
lesbarheten av dagens vippebro. 
Mulig plassering: Se punktene over    

Potensiell virkning: Middels negativ virkning

Konsept 7: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Borgheim  og Stokke

Arealbehov: Ny linje vil gå på tvers av et verdifullt 
og stort kulturmiljø som strekker seg fra Melsom, 
Skjærsnes, Hella og Håøya. Linjens arealbehov vil 
fragmentere kulturmiljøet. Dette konseptet har en 
tunnel som skåner kulturmiljøet noe. Tunnelportalene 
vil imidlertid forringe lokalt. 
Tiltakets funksjon: Tidligere har det vært et gammelt 
overfartssted med ferje fra Melsom til Hella på 
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Nøtterøy. Ved ny bro vil denne forbindelsen tas opp 
igjen. Siden dette er et fysisk inngrep ved en bro 
vil ikke denne forbindelsen styrke den historiske 
sammenhengen. 
Vestfjorden var, som Byfjorden og Træla, en viktig 
handelsveg for skipsfart gjennom tidene. En bru 
på tvers over fjorden vil ikke i stor grad endre den 
historiske lesbarheten av fjorden som handelsveg.
Mulig plassering: Linjen deler opp et kulturmiljø som 
inneholder godt bevarte gårdsmiljøer fra 1600-tallet. 
Området	består	også	av	flere	kulturminner	i	form	
av gravhauger og gamle veger. Linjen anses å bryte 
den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøer 
og deres omgivelser samt at den kan ødelegge 
enkeltpunkter av kulturminner. 

Potensiell virkning: Stor negativ virkning

Konsept 8: Kollektivkonseptet

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant – Mindre biler inn i 
sentrum
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 9: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse via 
sentralåre

Arealbehov: Ved etablering av tunnelen må alt 
på bakken over tunnelen fjernes da dette er en 
løsmassetunnel. Tunnelens arealbehov under 
anleggsperioden kan medføre rystelser som antas å 
påvirke	kulturmiljøer/	-minner	i	middelalderbyen	
Tønsberg.
Tiltakets funksjon: Etter tunnelen er ferdig vil 
den bedre forbindelsen fra Nøtterøy og til Kjelle og 
trafikken	i	sentrum	anses	å	bli	redusert.
Mulig plassering: Ved bygging av løsmassetunnelen 
vil noe bebyggelse i Tønsberg sentrum måtte rives og 
bygges opp på nytt. Tunnelen vil derimot ligge ca. 
100 m fra middelalderbyen, og det må derfor ikke rives 
noen vernede bygninger.

Dette konseptet innebærer store tekniske utfordringer 
og mye usikkerhet.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning dersom 
tiltaket medfører rystelser
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Konsept 10: Sykkel

Arealbehov: Siden ny gang- og sykkelveg ikke vil 
føre til inngrep utover eksisterende gatetverrsnitt i 
middelalderbyen er arealbehovet ikke relevant for 
kulturmiljø.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning
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7.8	Rangering
Rangering av konseptene for tema kulturmiljø. 1 er rangert som best og 10 som verst. På de konseptene som har fått 
samme grad av virkning er det gjort en ny faglig vurdering og de er plassert slik at det beste alternativet er plassert 
øverst. 

 Kulturmiljø Virkning Rangering

Konsept 1
Liten positiv 
virkning

1

Konsept 0
Ingen 
virkning

2

Konsept 3
Ingen 
virkning

2

Konsept 8
Ingen 
virkning 

2

Konsept 10
Ingen 
virkning

2

Konsept 4
Liten negativ 
virkning

6

Konsept 2
Middels 
negativ 
virkning 

7

Konsept 6
Middels  
negativ 
virkning

7

Konsept 5
Stor negativ 
virkning 

9

Konsept 9
Stor negativ 
virkning

10

Konsept 7
Stor negativ 
virkning

11
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Regionale virkninger for kulturmiljø:

Dersom transportsystemet blir trukket utenom sentrumskjernen kan dette avlaste kulturmiljøer i sentrum. 4-feltsveg på 
Semslinja og næringsutbygging på Jarlsberg og Sem kan ha negativ påvirkning på kulturlandskapet Jarlsberg. 

Tabell:	Rangering	Kulturmiljø
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8 Naturmiljø

8.1	Definisjon
Tema naturmiljø omhandler naturtyper og 
artsforekomster som har betydning for levegrunnlaget 
til planter og dyr samt geologiske elementer.
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8.1.1.Behandling av temaet naturmiljø

På temaet naturmiljø er det gjort mange registreringer 
fra	før	og	det	finnes	mye	informasjon	om	naturtyper,	
artsforekomster,	naturreservat,	vilt/dyreliv,	vegetasjon,	
grønnstruktur og geologiske elementer. 

Vi har brukt dette materiale til å dele inn i 
sammenhengende og spesielt viktige naturområder. 
Videre har vi brukt kriteriene fra håndbok 140 – 
Konsekvensutredning til å sette verdi for hvert 
delområde.

Tabell:	Kriterier	for	å	bedømme	verdi	for	naturmiljø	i	hht.	håndbok	140	Konsekvensutredning.

  
Liten verdi 
 

 
Middels verdi 

 
Stor verdi 

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder, samt 
andre landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Områder av ordinær 
landskapsøkologisk 
betydning. 
 

Områder over 1 km fra 
nærmeste tyngre 
inngrep. 
Sammenhengende 
områder over (3km2) 
med et urørt preg. 
Områder med lokal eller 
regional 
landskapsøkologisk 
betydning. 

Områder over 3 km fra 
nærmeste tyngre 
inngrep. 
Områder med 
nasjonal, 
landskapsøkologisk 
betydning. 

Naturtypeområder/ 
vegetasjonsområder 

Områder med biologisk 
mangfold som er 
representert for 
distriktet. 
 

Natur eller 
vegetasjonstyper i 
verdikategori B eller C 
for biologisk mangfold. 

Natur eller 
vegetasjonstyper i 
verdikategori A for 
biologisk mangfold. 
 

Områder med arts-
/individ- 
mangfold 

Områder med 
artsmangfold som er 
representativt for 
distriktet. 
Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 1. 
 
 

Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk. 
Leveområder for arter i 
kategoriene 
«hensynskrevende» eller 
«bør overvåkes». 
Leveområder for arter 
som står som oppført på 
den fylkesvise rødlista. 
Viltområder med 
vilttrekk med viltvekt  
2-3. 

Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk. 
Leveområder for arter i 
kategoriene «direkte 
truet», «sårbar» eller 
«sjelden». Områder 
med forekomst av flere 
rødlistearter i lavere 
kategorier. 
Viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 
4-5. 

Naturhistoriske 
områder 
(geologi, fossiler) 

Områder med geolgiske 
forekomster som er 
vanlige for distriktets 
geologiske mangfold og 
karakter 

Geologiske forekomster 
og områder (geotoper) 
som i stor grad bidrar til 
distriktets eller 
regionens geologiske 
mangfold og karakter. 

Geologiske 
forekomster og 
områder (geotoper) 
som i stor grad bidrar 
landsdelens eller 
landets geologiske 
mangfold og karakter. 
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På et overordnet nivå tar vi ikke hensyn til mindre 
naturtyper og artsforekomster. Disse blir ikke fanget 
opp ved verdisetting på dette nivået. Disse områdene 
er imidlertid sårbare for inngrep og vil bli beskrevet 
dersom tiltaket vil berøre disse. Dette må behandles i 
senere plannivå.
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8.2 Overordnet beskrivelse av 
naturmiljø
Naturforholdene i planområdet gir grunnlag 
for et variert og interessant mangfold. Innenfor 
planområdet	finnes	det	fire	naturreservat:	Ilene,	
Presterødkilen, Akersvannet og Gullkronene. Ilene 
og Presterødkilen er våtmarksområder som er 
klassifisert	som	Ramsarområde	og	er	av	internasjonal	
verdi. Naturreservatene har spesielt sjeldne fugle- og 
plantearter. Det fjerde naturreservatet er Gullkronene 
med edelløvskog som er variert, frodig og sjelden i 
Norge.

Generelt har fjorden mange punkter med viktige 
naturtyper. Artene er lokalisert i strandsonen eller 
på	øyer	i	fjorden.	Planområdet	har	flere	påviste	
rasteområder for fugler. 

I	Tønsberg	sentrum	finnes	flere	mindre	områder	som	
er kategorisert som parklandskap. For eksempel 
parklandskapet Tønsberg gamle kirkegård som har den 
eneste kjente forekomst av den prioriterte arten eremitt 
(CR)	og	har	en	del	hule	trær.	Parklandskapet	har	
nasjonal verdi og vurderes til svært viktig (A).
Haugar parklandskap har få ask, eik eller andre treslag 
som vurderes som spesielt interessante for biologisk 
mangfold. Parklandskapet ses i sammenheng med 
Tønsberg gamle kirkegård og derfor som et område 
som kan videreutvikles med nye beplantinger av ask og 
eik. Parklandskapet vurderes til viktig (B). 

Gunnarsbø parklandskap vurderes utfra dokumentert 
artsmangfold ikke til et parklandskapet av høyeste 
verdi. Men antall trær er stort og asketrær og
eiketrær er nær ved å nå en alder hvor potensialet for 
artsmangfold vil øke sterkt. Det er også potensial for 
kontinuitet her med trær i ulike aldere. I tillegg bør 
parklandskapet ses i sammenheng med Tønsberg gamle 
kirkegård. Det vurderes derfor til svært viktig (A).

Det	finnes	en	viltkorridor	som	går	fra	Borge,	krysser	
fjorden og over til Nøtterøy. Korridoren er påvist for 
rådyr og elg.

Klimaet er i nasjonal sammenheng ganske godt, med 
varme sommertemperaturer som har gitt grunnlag til 
flere	edelløvskoger	i	området.	Generelt	domineres	
området av skoglevende arter, arter knyttet til vann, 
myr, våtmark og kulturlandskap.

Vest for planområdet ligger Vestfold-raet. Som 
geologisk forekomst bidrar raet i stor grad til områdets 
geologiske mangfold og karakter.
Hele prosjektområdet ligger i inngrepsnære 
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naturområder (mindre enn 1 km fra inngrep) i fylket. 
Øyene lengst utenfor Nøtterøy er i inngrepssone 2 
(mellom 3 og 1 km fra inngrep). Generelt er det mye 
beiteområde for rådyr og elg innenfor prosjektområdet.

Like utenfor planområdet ligger Ormø-Færder 
landskapsvernområde som sannsynligvis blir vedtatt 
som nasjonalpark i august 2013.

I	veggrøfter	finnes	det	ofte	et	stort	biologisk	mangfold.	
Ved	utvidelse	av	dagens	veg	og/eller	nytt	felt	for	sykkel	
og kollektiv kan dette bli påvirket. 
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8.3	Inndeling	av	miljøer/områder	naturmiljø

Figur:	Verdikart	for	naturmiljø.
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8.4 Verdisetting av inndelte 
områder

Fylkesmannens fagavdelinger utførte i 2011 en 
verdiklassifisering av Vestfolds grønne verdier 
utenfor byer og tettsteder. Områdene ble delt inn i 
A – svært viktige, B – middels viktige og C- viktige 
områder. Inndeling av verdifulle områder for 
naturmiljø i denne rapporten baserer seg på denne 
klassifiseringen.

Område 1: Viktig økologisk korridor

Korridoren	er	klassifisert	som	verdiklasse	A	for	
naturverdi og er en viktig grønn korridor som strekker 
seg fra Torød til Furuodden, over Fjorden, Robergåsen 
og krysser Akersvannet og mot Borge-området. 
Korridoren er påvist som trekkvei for rådyr og elg. 
Langs korridoren på Nøtterøy og hele sørvestlige 
Nøtterøy, først og fremst i skogsområder, er det påvist 
beiteområde for rådyr og elg.  

Samlet sett: Stor verdi for naturmiljø 

Område 2: Akersvannet – Olsåsen – Robergåsen
  
Området	er	klassifisert	som	verdiklasse	A	for	
både naturverdi og grønnstruktur. Akersvannet og 
Robergvannet er vernede naturreservat. Akersvannet 
har stor verdi for ender, vadere og småfugler i 
trekktiden.	Ved	strandlinjen	finnes	det	både	svaberg,	
grasmark, rørskog og sumpmark. Dette skaper et 
spesielt, rikt og interessant fugleliv, planteliv og 
dyreliv. Den nordre delen av vannet er spesielt viktig 
for fugleliv, da fuglene trives i områder med hengemyr 
og rørskog.
Robergvannet er omgitt av myr og frodig 
blandingsskog. Området er vernet fordi det har stor 
betydning som hekkeområde for ulike våtmarksfugler 
og rastende ender på trekk.
 
I	området	finnes	det	en	viltkorridor	som	strekker	seg	fra	
Stokke til Nøtterøy. I denne viltkorridoren er det påvist 
rådyr	og	elg.	Både	i	og	utenfor	denne	korridoren	finnes	
større områder som brukes som beiteområde av rådyr. 
Disse viltområdene har viltvekt 1.

Området har stort artsmangfold i nasjonal målestokk, 
har stor sammenhengende grønnstruktur, og 
naturreservatene er leveområder for arter som er 
sjeldne.

Samlet sett: Stor verdi for naturmiljø 

Område 3: Fjorden til og med Træla

Fjorden har mange punkter med svært viktige 
naturtyper. Artene er først og fremst lokalisert i 
strandsonen eller på øyer i fjorden. I Melsombukta og 
tvers over for Munkerekka er det påvist rasteområder 
for andefugler. Av fuglearter er det også påvist 
rasteområde for andefugler, grågås, vade-, måke- og 
alkefugler ved Ilene og Presterødkilen. Disse områdene 
er	også	viktig	korridorer	for	innflyvning	av	fugl.	
Langs store deler av strandsonen og noe ut i fjorden 
er det også påvist sammenhengende svært viktige 
og lokalt viktige naturtyper. Bløtbunnsområder som 
er	strandflater	av	mudderblandet	sand	er	det	mye	av	
langs strandsonen og noe ut i fjorden. I Vestfjordens, 
Byfjordens og Trælas strandsone generelt er det påvist 
områder med bløtbunnsområder, ålegrassamfunn og 
undervannseng. 

Ilene er et naturreservat på ca 905 dekar, hvorav ca 
625	dekar	er	vannareal.	Reservatet	er	klassifisert	
internasjonalt som Ramsar område, noe som vil 
si et av de vårmarksområdene i landet som har 
høyest verneverdi. Ved Ilene er det også påvist 
brakkvannsdelta fra Aulielva. Det er vedtatt en ny 
avgrensing av naturreservatet Ilene  i desember 2012, 
se vedlegg.

I Presterødkilen er det også påvist bløtbunnsområder 
og svært viktige naturtyper er strandeng og strandsump. 
Presterødkilen er et naturreservat på lik linje som 
Ilene.	Reservatet	er	på	ca	867	dekar,	hvorav	ca	701	
dekar er vannareal. Det er vedtatt en ny avgrensing 
av naturreservatet Presterødkilen  i desember 2012, 
se vedlegg. Dette er et brakkvannsområde med 
stor betydning for vadefugler. Vellebekken som er 
ørretførende renner ut i Presterødkilen naturreservat.
Melsombukta, området i strandsonen og fjorden ved 
Munkerekka, Ilene og hele Træla og Presterødkilen er 
klassifisert	som	verdiklasse	A	for	både	naturverdi	og	
grønnstruktur.

Samlet sett: Stor verdi for naturmiljø

Område 4: Elveløp som Aulielva, Homannsbekken 
og Vellebekken

Det	er	mange	små	bekker	som	finnes	i	influensområdet,	
men i denne utredningen beskrives kun de største som 
munner	ut	i	fjorden.	Elvene	og	bekkene	er	klassifisert	
som A-område for både naturverdi og grønnstruktur.

Aulivassdraget munner ut i byfjorden nordvest for 
Ilene. Vassdraget har status som ett av de viktigste 
sjøørret-vassdragene i Vestfold. I innsjøer, elver og 
bekker	finnes	det	varierte	fiskebestander	slik	som	ørret,	
abbor,	karpefisk	og	gjedde.	Vannkvaliteten	i	Aulielven	
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er preget av næringstilførsler fra jorder og transport av 
leire,	og	er	klassifisert	som	dårlig.	Homannsbekken	er	
endel av Aulivassdraget. Bekken er et viktig bekkedrag 
og har sjøørret bestand.
Vellebekken munner ut i Træla. Også denne bekken er 
preget av næringstilførsler fra jorder og transport av 
leire. Også denne bekken har sjøørret bestand. 

Kantvegetasjonen varierer langs vassdragene. Enkelte 
steder	finnes	det	flersjiktet	kantvegetasjon	med	trær,	
busker og urter. Dette bidrar til et stort artsmangfold. 
Andre steder er det lite kantvegetasjon noe som 
medfører at det biologiske mangfoldet er redusert.

Samlet sett: Stor verdi for naturmiljø 

Område 5: Torød

Dette	området	er	klassifisert	til	verdiklasse	B	for	
både naturverdi og for grønnstruktur. Viltkorridoren 
beskrevet i område 1 beveger seg herfra og området 
er påvist som beiteområde for elg og rådyr hele året. 
Generelt er hele den sørvestlige delen av Nøtterøy 
påvist beiteområde for elg og rådyr.

Samlet sett: Middels verdi for naturmiljø

Område 6: Melsomvik 

Området	er	klassifisert	som	kategori	A	og	B	for	
naturverdi, og A-verdi på grønnstruktur. Flere svært 
viktige	naturtyper	finnes	i	området	slik	som	Lunden,	
Laholmåsen og Prestehagen. Lunden og Laholmåsen 
har rik edelløvskog, mens Prestehagen består av en stor 
åkerholme med rikt dyre- og planteliv. Melsom innehar 
et	plante-	og	dyrefredningsområde	hvor	det	finnes	
eiketrær som er leveområder for sjeldne insekter.
Store deler av området er registrert som beiteområde 
for rådyr med viltvekt 1. Dette trekker verdien noe 
ned, men området har likevel mange svært viktige 
naturtyper som trekker verdien opp.

Samlet sett: Middels – Stor verdi for naturmiljø

Område 7: Bokemoa

Bokemoa er et landskapsvernområde som er vernet 
for	å	bevare	et	stort	og	fint	utformet	bøkeskogbestand	
som er preget av parkmessig behandling. Området har 
klassifisering	A	for	både	naturverdi	og	grønnstruktur,	
og er registrert med over 100 forskjellige sopparter.

Samlet sett: Stor verdi for naturmiljø

Område 8: Gullkronene   

Området	er	klassifisert	som	naturtype	A	og	har	A-verdi	
på grønnstruktur. Gullkronene er et naturreservat som 

ligger nordvest for Tønsberg. Naturreservatet består 
av	to	deler;	Store	og	Lille	Gullkrone.	Gullkronene	har	
edelløvskog som er variert og frodig, og er sjelden i 
Norge. Området har et rikt plante- og fugleliv i nasjonal 
målestokk, og er et levested for sjeldne arter.
Berggrunnen består av eruptive bergarter, hovedsakelig 
lavabergarter.

Samlet sett: Stor verdi for naturmiljø

Område 9: Eik

Området har noen punkter med A-verdi for naturverdi. 
På	grønnstruktur	er	området	klassifisert	med	klasse	A.	
Området har sammenhengende skog og det er påvist 
beiteområde for rådyr over hele beltet, trekkveier for 
rådyr mot andre sammenhengende beiteområder lengre 
nord, og leveområde for piggsvin ved Syrbekk. Det er 
også registrert enkeltforekomster av ulike typer sopp i 
området. 

Samlet sett: Middels verdi for naturmiljø

Område 10: Raet som geologisk formasjon

Verdiklassifiseringen	for	områdene	langs	raet	er	variert.		
Lengre	strekninger	har	klassifisering	C,	B	og	noe	A.
Raet består av en jordrygg av morenemateriale som er 
skjøvet opp foran brefronten. Materialet er usortert og 
inneholder alle kornstørrelser.

Som geologisk forekomst bidrar raet i stor grad til 
områdets geologiske mangfold og karakter. Raet er noe 
forringet av dagens E18 og Fv.522.

Samlet sett: Middels til stor verdi for naturmiljø
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8.5 Verdikart med konsepter
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Figur:	Verdikart	for	naturmiljø	med	konsepter
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8.6 Kriterier for vurdering av potensielle virkninger

Tabell:	Kriterier	for	å	vurdere	omfang	for	naturmiljø,	Håndbok	140	-	Konsekvensanalyser.

Denne utredningen har brukt omfangskriteriene 
fra Håndbok 140 - Konsekvensanalyser,  som en 
hjelp til å gjøre en verbal vurdering av potensielle 
virkninger av de ulike konseptene. Vurderingene har 
tatt utgangspunkt i konseptenes arealbeslag, funksjon 
og mulig plassering. Dette erstatter den tradisjonelle 
omfangsvurderingen fra håndbok 140.

  
Stort  
positivt omfang 
 

 
Middels positivt 
omfang 

 
Lite/intet 
omfang 

 
Middels negativt 
omfang 

 
Stort  
negativt omfang 
 

 
Viktige 
sammenhenger 
mellom 
naturområder 

 
Tiltaket vil i stor 
grad styrke viktige 
biologiske eller 
landskaps- 
økologiske 
sammenhenger 
 

 
Tiltaket vil styrke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

 
Tiltaket vil stort sett 
ikke endre viktige 
biologiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

 
Tiltaket vil svekke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

 
Tiltaket vil bryte 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

 
Arter 
(dyr og planter) 

 
Tiltaket vil i stor 
grad øke 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller bedre 
deres vekst- og 
levevilkår 
 

 
Tiltaket vil øke 
artsmangfoldet eller 
forekomst av arter 
eller bedre deres 
vekst- og levevilkår 

 
Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller bedre 
deres vekst- og 
levevilkår  

 
Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller 
forringe deres 
vekst- og 
levevilkår 

 
Tiltaket vil i stor grad 
redusere 
artsmangfoldet eller 
fjerne forekomst av 
arter eller ødelegge 
deres vekst- og 
levevilkår  

 
Natur- 
historiske  
forekomster 

 
Ikke relevant 
 
 

 
Ikke relevant 

 
Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
geologiske 
forekomster og 
elementer 
 

 
Tiltaket vil 
forringe 
geologiske 
forekomster og 
elementer 
 

 
Tiltaket vil ødelegge 
geologiske 
forekomster og 
elementer 
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8.7	Vurdering	av	konseptene

Konsept 1: Tiltak for bedre utnyttelse av dagens 
vegsystem

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 2: Mindre tiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 3: Begrensede utbyggingstiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 4: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Hogsnes og Ramberg

Arealbehov: Ved bru over fjorden fra Vear til 
Rambergåsen vil landingspunktene medføre inngrep i 
strandsonen. Fjorden og strandsonen har mange punkter 
med svært viktige naturtyper som dermed vil bli berørt.  
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Vestfjorden er en viktig korridor for 
innflygning	av	fugl	til	Ilene.	En	bro	over	fjorden	vil	
kunne være en fysisk barriere og dermed være med på 
å bryte og forstyrre denne korridoren. I strandsonen er 
det påvist ålegrassamfunn med verdikategori B, samt 
rik	sumpskog	klassifisert	som	viktig.	Disse	områdene	
kan bli berørt av brua. Landingspunkt for brua kan 
dermed redusere forekomsten av artene og forringe 
deres vekst- og levevilkår.

I hvor stor grad broen vil forstyrre korridoren for 
innflygning	av	fugl	er	avhengig	av	broens	utforming.	
En	vaierbro	antas	å	forstyrre	fuglenes	innflygning.
   
Potensiell virkning: Middels negativ virkning 

Konsept 5: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Korten og Kaldnes

Arealbehov: Tunnelens arealbehov i fjorden under 
anleggsperioden antas å redusere forekomster av arter 

og forstyrre deres vekst- og levevilkår midlertidig. 
Det antas imidlertid at dette kan være reversibelt og at 
artenes vekst- og levevilkår vil kunne bygges opp igjen.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Linjen vil stort sett gå i tunnel. 
Fra Korten til Kaldnes vil det imidlertid være en 
senketunnel i fjorden. Tunnelen vil gå i og i nærheten 
av Ilene naturreservat (625 dekar er vannareal) som 
består av områder med store bløtbunnsområder 
og områder med ålegrassamfunn. Området består 
også av brakkvannsdelta fra Aulielva. Hele området 
har høy verdi og tunnelen vil forringe området i 
anleggsperioden.

Potensiell virkning: Liten negativ virkning etter 
tiltaket er ferdigstilt

Konsept 6: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse ved 
kanalbrua videre til ringveg øst.

Arealbehov: Ved utvidelse fra Mamuttkrysset og 
mot ringveg øst til Kilen blir det nye inngrep nær 
Presterødkilen som har stor verdi for naturmiljø. Det 
blir derimot ikke fysiske inngrep i naturreservatet.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Feltutvidelser fra Mamuttkrysset 
og ringvegen mot øst med toplanskryss på Kilen vil gå 
svært nær naturreservatet Prestrødkilen (ny vernegrense 
vedtatt av Miljødepartementet desember 2012). I 
Presterødkilen er det påvist bløtbunnsområder og svært 
viktige naturtyper som strandeng og strandsump. Dette 
er også et brakkvannsområde med stor betydning for 
vadefugler. Linjens nærhet antas å forstyrre vekst- og 
levevilkårene for artene lite dersom det blir etablert 
støyvoll og rikitige rensetiltak mot naturreservatet. Det 
kan derimot være en viss fare for luftforurensning mot 
reservatet. Dette er ikke vurdert videre.
Dersom feltutvidelsen legges mot reservatet vil dette 
føre til ødeleggelser av naturreservatet.
Parallell vippebro antas også å berøre parklandskapet 
på sørsiden av Kanalen og tilhørende Teie hovedgård. 
Dette	parklandskapet	er	klassifisert	som	en	viktig	(B)	
naturtype.
 
Potensiell virkning: Liten negativ virkning
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Konsept 7: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Borgheim  og Stokke

Arealbehov: Ny linje fører til store inngrep i et 
område	med	flere	viktige	naturtyper	og	viltkorridorer/	
vilttrekk.	Det	er	lagt	opp	til	fire	tunneler	som	vil	skåne	
noe areal. Ved bru over fjorden fra Hella til Olsåsen 
vil landingspunktene medføre inngrep i strandsonen. 
Fjorden og strandsonen har mange punkter med svært 
viktige naturtyper som dermed vil bli berørt.  
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Vestfjorden er en viktig korridor 
for	innflygning	av	fugl	til	Ilene.	En	bro	over	fjorden	på	
dette stedet antas å være en fysisk barriere og dermed 
være med på å bryte og forstyrre denne korridoren. 
I strandsonen er det påvist bløtbunnsområder, 
ålegrassamfunn og rik edelløvskog med stor verdi i 
området der brua eventuelt vil lande. Landingspunkt 
for brua vil dermed redusere forekomsten av artene og 
forringe deres vekst- og levevilkår.
Fra Olsåsen til E18 vil linjen ligge i et område med stor 
verdi for naturmiljø. Området har et stort artsmangfold 
og inneholder et spesielt fugleliv, planteliv og dyreliv. 
Området inneholder også viktige viltkorridorer for 
rådyr og elg samt Akersvannet som er et vernet 
naturreservat. Linjen vil gå på tvers av disse områdene 
og vil derfor antas å bryte biologiske sammenhenger, 
redusere artsmangfoldet og forringe deres vekst- og 
levevilkår. Tunnelene vil derimot skåne noen områder 
og gi mulighet for forbindelse. Linjen ligger nær 
Akersvannet som har stor verdi for ender, vadere og 
småfugler i trekktiden, og vil forringe dette området 
noe.

I hvor stor grad broene vil forstyrre korridoren for 
innflygning	av	fugl	er	avhengig	av	broens	utforming.	
En	vaierbro	antas	å	forstyrre	fuglenes	innflygning.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning

Konsept 8: Kollektivkonseptet

Arealbehov:	I	veggrøfter	finnes	det	ofte	et	biologisk	
mangfold. Ved utvidelse av dagens veg for kollektiv 
kan dette bli påvirket. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: På dette nivået vurderes 
konseptet å få ingen virkning. 

Konsept 10: Sykkel

Arealbehov: Ny gang- og sykkelveg vil føre til en 
bredere asfaltfalte, men dette er såpass lite at det ikke 
vil føre til en større fysisk barriere for kryssing av 
veg	for	dyr.	I	veggrøfter	finnes	det	ofte	et	biologisk	
mangfold. Ved utvidelse av dagens veg for sykkel kan 
dette bli påvirket.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ny bro fra Husøy til Husvik vil 
treffe et naturområde tilhørende Presterødkilen. Dette 
området har bløtbunnsområde i strandsonen, og er 
klassifisert	som	lokalt	viktig	og	har	verdikategori	C.
Rød linje tangerer Aulielva og krysser et viktig 
bekkedrag i Vium vest.

Potensiell virkning: Liten negativ virkning.

Konsept 9: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse via 
sentralåre

Arealbehov: Ved etablering av tunnelen må alt 
på bakken over tunnelen fjernes da dette er en 
løsmassetunnel. Tunnelens arealbehov under 
anleggsperioden kan medføre at viktige punkter for 
naturmiljø må fjernes. Disse punktene kan imidlertid 
være reversible. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ved bygging av løsmassetunnelen 
antas at noe vegetasjon i sentrum må fjernes og 
plantes på nytt. Gammel vegetasjon langs veg, hager 
og parker kan dermed bli ødelagt. For eksempel kan 
parklandskapene Tønsberg gamle kirkegård, Haugar 
og Gunnarsbø bli berørt i mindre grad siden de ligger 
tett inntil traseen. Parallell vippebro antas også å berøre 
parklandskapet på sørsiden av Kanalen og tilhørende 
Teie	hovedgård.	Dette	parklandskapet	er	klassifisert	
som en viktig (B) naturtype.

Potensiell virkning: Middels negativ virkning
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8.8 Rangering
Rangering av konseptene for tema naturmiljø. 1 er rangert som best og 10 som verst. På de konseptene som har fått 
samme grad av virkning er det gjort en ny faglig vurdering og de er plassert slik at det beste alternativet er plassert 
øverst. 

Naturmiljø Virkning Rangering

Konsept 0
Ingen 
virkning

1

Konsept 1
Ingen 
virkning

1

Konsept 2
Ingen 
virkning

1

Konsept 3
Ingen 
virkning

1

Konsept 8
Ingen 
virkning

1

Konsept 10
Liten negativ 
virkning

6

Konsept 6
Liten negativ 
virkning

7

Konsept 5
Liten negativ 
virkning

8

Konsept 9
Middels 
negativ 
virkning

9

Konsept 4
Stor negativ 
virkning

10

Konsept 7
Stor negativ 
virkning

11
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Tabell:	Rangering	Naturmiljø
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9.1	Definisjon

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre 
utmarksarealer,	fiskebestander	i	sjø	og	ferskvann,	
vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. 
Temaet	omhandler	landbruk,	fiske,	havbruk,	reindrift,	
vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med 
ressursgrunnlaget menes de ressursene som er 
grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primæreproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen 
av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. 
Vurderingen omfatter imdlertid ikke den økonomiske 
utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske 
forhold. Det er forhold knyttet til den samfunnsmessige 
(samfunnsøkonomiske)	nytten/verdien	av	ressursene	
som her skal belyses. 

9 Naturressurser
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Tabell:	Kriterier	for	å	bedømme	verdi	for	naturressurser	i	hht.	håndbok	140	Konsekvensutredning

9.1.1  Behandling av temaet naturressurser

  
Liten verdi 
 

 
Middels verdi 

 
Stor verdi 

Jordbruksområder Jordbruksarealer i 
kategorien 4-8 poeng 
(se figur 6.21) 

Jordbruksarealer i 
kategorien 9-15 poeng (se 
figur 6.21) 

Jordbruksarealer i 
kategorien 16-20 poeng 
(se figur 6.21) 

Skogbruksområder Skogsarealer med lav 
bonitet. 
Skogsarealer med middels 
bonitet og vanskelige 
driftsforhold 
 

Større skogsarealer med 
middels bonitet og gode 
driftsforhold.  
Skogsarealer med høy 
bonitet og vanlige 
driftsforhold. 

Større skogsarealer med 
høy bonitet og gode 
driftsforhold. 

Områder med 
utmarksressurser 

Utmarksarealer med liten 
produksjon av matfisk og 
jaktbart vilt eller lite 
grunnlag for salg av 
opplevelser. 
Utmarksarealer med liten 
beitebruk. 

Utmarksarealer med 
middels produksjon av 
matfisk og jaktbart vilt eller 
middels grunnlag for salg av 
opplevelser. 
Utmarksarealer med 
middels beitebruk. 

Utmarksarealer med stor 
produksjon av matfisk og 
jaktbart vilt eller stort 
grunnlag for salg av 
opplevelser. 
Utmarksarealer med mye 
beitebruk. 

Reindriftsområder Reindriftsområder med 
liten produksjon av 
næringsplanter. 
Reindriftsområder med lav 
bruksfrekvens. 
 

Reindriftsområder med 
middels produksjon av 
næringsplanter. 
Reindriftsområder med 
middels bruksfrekvens. 

Reindriftsområder med 
stor produksjon av 
næringsplanter. 
Reindriftsområder med 
høy bruksfrekvens. 
Beiteressurser som det er 
mangel på i et område 
(området er 
minimumsbeite). 

Områder for 
fiske/havbruk 

Lavproduktive fangst- eller 
tareområder. 

Middels produktive fangst 
eller tareområder. 
Viktige gyte-
/oppvekstområder. 

Store, høyproduktive 
fangst eller tareområder. 
Svært viktige gyte/ 
oppvekstområder. 

Områder med 
bergarter/malmer 

Små forekomster av egnete 
bergarter/malmer som er 
vanlig forekommende. 

Større forekomster av 
bergarter/malmer som er 
vanlig forekommende og 
godt egnet for 
mineralutvinning eller til 
bygningsstein/ 
byggeråstoff (pukk) 

Store/rike forekomster av 
bergarter/malmer som er 
av nasjonal interesse. 

Områder med 
løsmasser 

Små forekomster av 
nyttbare løsmasser som er 
vanlig forekommende, 
større forekomster av dårlig 
kvalitet. 

Større forekomster av 
løsmasser som er vanlig 
forekommende og meget 
godt egnet til byggeråstoff 
(grus/sand/leire) 

Store 
løsmasseforekomster 
som er av nasjonal 
interesse. 

Områder med 
overflatevann/ 
grunnvann 

Vannressurser som har 
dårlig kvalitet eller liten 
kapasitet. Vannressurser 
som er egnet til 
energiformål. 

Vannressurser med middels 
til god kvalitet og kapasitet 
til flere 
husholdninger/gårder. 
Vannressurser som er godt 
egnet til energiformål. 

Vannressurser med 
meget god kvalitet, stor 
kapasitet og som det er 
mangel på i området. 
Vannressurser av 
nasjonal interesse til 
energiformål. 

Områder med 
kystvann 

Vannressurser som er 
egnet til fiske eller 
fiskeoppdrett. 

Vannressurser som er 
meget godt egnet til fiske 
eller fiskeoppdrett. 

Vannressurser som er 
nasjonalt viktige for fiske 
eller fiskeoppdrett. 

 

Store	deler	av	planområdet	som	ikke	er	bebygd	er	egnet/	godt	egnet	for	dyrkning.	På	dette	nivået	har	er	det	tatt	for	seg	
de	store	og	sammenhengende	jordbruksområdene/	skogområder.		Mindre	og	oppdelte	jordbruksområdene	blir	ikke	
fanget opp ved verdisetting på dette nivået. Disse områdene er imidlertid sårbare for inngrep og vil bli beskrevet dersom 
tiltaket vil berøre disse.
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Verdi Liten (4-8) Middels (9-15) Stor (16-20) 
Arealtilstand Overflatedyrket (1) Fulldyrket (5) 
Driftsforhold Tungbrukt (1) Mindre lettbrukt (3) Lettbrukt (5) 
Jordsmonnkvalitet Uegnet (1) Dårlig egnet (2) Egnet (3) Godt egnet (4) Svært godt egnet (5) 
Størrelse Små (1) Middels (3) Store (5) 
 

Tabell:	Bedømming	av	verdi	for	jordbruksarealer.

9.2 Overordnet beskrivelse av 
naturressurser
Jordsmonnet i området består nesten utelukkende 
av tykk strandavsetning samt tykk marin avsetning. 
Produskjonsforholdene på disse områdene er i dag 
svært gode. Områdene med marine avsetninger 
er	gjennomgående	egnet/	godt	egnet	for	dyrkning	
av potet, gress og korn. I Tønsberg kommune er 
kornproduksjon den dominerende driftsformen og på 
Nøtterøy er det hovedsakelig grønnsaksdyrking men 
også	noe	korn	og	bær.	En	firedel	(ca	19.000	daa)	av	
landets grønnsaksareal ligger i Vestfold (SBB 2010).

Store sammenhengende jordbruksarealer omkring 
Borgheim er svært godt egnet for dyrkning og er 
først og fremst brukt til grønnsaksdyrking og noe 
korn.	De	flate	og	store	arealene	omkring	Jarlsberg	er	
fulldyrket og et av Norges beste jordbruksareal for 
kornproduksjon. Slagendalen er tilnærmet lik. 

Melsom/	Robergåsen,	samt	området	omkring	
Akersvannet er det både jordbruksarealer som er 
fulldyrket og skogsområder med høy og middels 
bonitet. Eik, Stokke omegn og sørlig Nøtterøy er mer 
fragmentert med sammenhengende skogsarealer med 
variasjon	i	bonitet	og	med	jordbruksarealer	på	de	flate	
partiene. Store deler av skogsområdene og myrområder 
(som Akersmyra og Stokkemyra) er godt egnet til 
ny-dyrkning og som kan brukes til fullverdig korn- og 
grønnsaksproduksjon. I dag er det uttak av torv fra 
Stokkemyra.
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Figur:	Kartet	viser	dyrket	mark	og	skog.
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Figur:	Fylkesmannen	i	Vestfold	har	laget	et	kart	som	angir	klassifisering	av	landbruksareal	i	Vestfold.	Areal	klassifisert	med	rødt	har	
høyproduktiv jordbruk. (Kilde: http://vestfold.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=4806)
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3km210

05.02.2013

Skog og landskap

Tegnforklaring

http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=AR50[05.02.2013 11:09:56]

AR50 Bonitet

Figur:	Dette	bonitetskartet	er	hentet	fra	internettsidene	til	Skog	og	Landskap.
På	Nøtterøy,	Eik	og	mot	Stokke	er	det	store	arealer	med	skog	klassifisert	med	høy	og	middels	bonitet.
(Kilde: http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=AR50)
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Figur:	Dette	løsmassekaret	er	hentet	fra	internettsidene	NGU.
Store deler av området er dekket av tykk strandavsetning samt tykk marin avsetning. Strand- og marinavsetninger er svært godt egnet 
for dyrkning. Randmorenen ligger som en avgrensning mot innlandet som har tynnere marin avsetning og mer forvitringsmateriale og 
bart fjell.
(Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/)
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9.3 Inndeling av områder naturressurser

Figur:	Verdikart	Naturressurser.
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Område 1: Borgheim 
Jordbruksarealer omkring Borgheim har svakt bølgete 
terreng og er sammenhengende med fulldyrkede 
jordbruksarealer	og	med	armer	ut	på	de	flate	partiene	
mot nord og mot sør.  Området er svært godt egnet 
for dyrking og det er i dag først og fremst brukt til 
grønnsaksdyrking og noe korn. Driftsforholdene antas 
å være lettbrukt og området havner da i verdikategorien 
16-20. Arealstørrelse?

Samlet sett: Stor verdi for naturressurser

Område 2: Jarlsberg
 
Jarlsberg har store sammenhengende jordbruksarealer. 
Dette er et av Norges beste jordbruksareal som 
er fulldyrket. Driftsforholdene er lettbrukte og 
jordsmonnet er svært godt egnet til dyrking. 
Jordbruksarealet er i kategorien 16-20 poeng. 
Det er noen få skogsarealer i området deriblant 
Gullkronene. Disse har høy bonitet, men Gullkronene 
er et naturreservat og karakteriseres ikke som en 
naturressurs. Arealstørrelse?

Samlet sett: Stor verdi for naturressurser

Område 3: Slagendalen
Jordbruksarealene	i	Slagendalen	er	store,	flate	
og sammenhengende.  Arealene er fulldyrka 
jord som antas å ha lettbrukte driftsforhold. 
Jordsmonnskvaliteten er svært godt egnet og stedvis 
godt egnet til dyrkning. I dag er det først og fremst 
korndyrking her. Området havner i verdikategorien 16-
20. Arealstørrelse?

Samlet sett: Stor verdi for naturressurser

Område 4: Melsom/ Robergåsen 

Fra	Robergåsen	til	Konåsen	finnes	store	
sammenhengende skogsarealer med høy bonitet 
og middels gode driftsforhold. Terrenget er noe 
ulendt	med	flere	små	åser,	men	der	det	er	flatere	
er driftsforholdene gode. Ved Skjærsnes er det noe 
dyrket mark som strekker seg ut til fjorden. Dette er 
jordbruksareal som er fulldyrket. Driftsforholdene er 
lettbrukte og jordsmonnet er godt egnet til dyrking. 
Jordbruksarealene er middels store. Arealstørrelse?

Samlet sett: Middels til stor verdi for naturressurser 

Område 5: Området omkring Akersvannet 

Jordbruksarealene ligger rundt og helt ned til 
Akersvannet og er egnet til dyrkning og stedvis godt 
egnet. Arealene er fulldyrket men med noe mindre 
størrelse. Det er innslag av skog med blandet bonitet 
og området er noe fragmentert.  Området er hellende 
ned mot Akersvannet og driftsforholdene antas mindre 
lettbrukt. Området havner i verdikategorien 9-15 mot 
16-20. Arealstørrelse?

Samlet sett: Middels til stor verdi for naturressurser

Område 6: Stokke omegn 

Jordbruksarealene er mindre og fragmenterte. Noen 
steder blir de delt opp i mindre arealer på grunn 
av små åser i området. Jordbruksarealene har noen 
begrensninger i forhold til drift der terrenget har stor 
variasjon, ellers er de fulldyrket. Jordmonnkvaliteten 
er svært godt egnet til dyrking. Jordbruksarealene er 
i	kategori	9-15	poeng.	Ved	Stokkemyra	finnes	det	et	
torvuttak	som	er	i	drift.	Det	finnes	noen	små	områder	
med skogsarealer i området. Disse er registrert med høy 
bonitet. Arealstørrelse?

Samlet sett: Middels til stor verdi for naturressurser

Område 7: Eik

Områdene på Eik består av en liten blandingsskog med 
først og fremst høy bonitet. Området er noe fragmentert 
på grunn av innslag av mindre jordbruksarealer som 
er fulldyrket og med bebyggelse. Området ligger på 
en	rygg	og	er	omkranset	av	flate	jordbruksarealer.	
Ved avhugging av skog er området dyrkbart. 
Driftsforholdene antas mindre lettbrukt fordi området 
er på en høyde. Arealstørrelse?

Samlet sett: Middels verdi for naturressurser

Område 8: Nøtterøy 

Dette området har både små og store skogsarealer. 
De er stedvis stykket opp og fragmentert. De største 
sammenhengende	skogsarealene	finnes	på	vestsiden	av	
Nøtterøy ved Sanderønningen. Sørsiden av Nøtterøy 
består av et småkollet landskap. Av den grunn vil 
driftsforholdene være vanskelige her. Skogsarealene 
er registrert med høy, middels og lav bonitet. 
Siden skogsarealene er små vil de være sårbare for 
arealbeslag. Arealstørrelse?

Samlet sett: Middels verdi for naturressurser
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5.5 Verdikart med konsepter

Figur:	Verdikart	for	naturressurser	med	konsepter.
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5.6 Kriterier for vurdering av potensielle virkninger

Tabell:	Kriterier	for	å	vurdere	omfang	for	naturressurser,	Håndbok	140	-	Konsekvensanalyser.

Denne utredningen har brukt omfangskriteriene 
fra Håndbok 140 - Konsekvensanalyser,  som en 
hjelp til å gjøre en verbal vurdering av potensielle 
virkninger av de ulike konseptene. Vurderingene har 
tatt utgangspunkt i konseptenes arealbeslag, funksjon 
og mulig plassering. Dette erstatter den tradisjonelle 
omfangsvurderingen fra håndbok 140.

  
Stort  
positivt omfang 
 

 
Middels positivt 
omfang 

 
Lite/intet 
omfang 

 
Middels negativt 
omfang 

 
Stort  
negativt omfang 
 

 
Ressursgrunnlaget 
og utnyttelsen av 
det 

 
Tiltaket vil i stor 
grad øke 
ressursgrunnlagets 
omfang og/eller 
kvalitet. 
(Neppe aktuelt) 
 

 
Tiltaket vil øke 
ressursgrunnlagets 
omfang og/eller 
kvalitet. 

 
Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
ressursgrunnlagets 
omfang og/eller 
kvalitet. 

 
Tiltaket vil redusere 
ressursgrunnlagets 
omfang og/eller 
kvalitet. 

 
Tiltaket vil i stor grad 
redusere eller 
ødelegge 
ressursgrunnlagets 
omfang og/eller 
kvalitet. 
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5.7	Vurdering	av	konseptene

Konsept 1: Tiltak for bedre utnyttelse av dagens 
vegsystem

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 2: Mindre tiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 3: Begrensede utbyggingstiltak

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 4: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Hogsnes og Ramberg

Arealbehov: Linjen blir utvidet fra rundkjøringen ved 
Jarlsberg	travbane	og	opp	Hogsnesbakken.	På	det	flate	
partiet ved travbanen er det store sammenhengende 
jordbruksareal som er svært godt egnet for dyrkning. 
Utvidelsen vil medføre noe arealbeslag men vil ikke 
endre ressursgrunnlagets omfang eller kvalitet i stor 
grad. Hvor mye areal beslaglegges?
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Utvidelsen av linjen vil skje i 
ytterkanten av jordbruksarealet og vil dermed ikke føre 
til fragmentering av området. Se i tillegg punkt om 
arealbehov.

Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Konsept 5: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Korten og Kaldnes

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 6: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse ved 
kanalbrua videre til ringveg øst

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 7: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse 
mellom Borgheim og Stokke
 
Arealbehov: Ny linje med tunnelportaler fører til store 
inngrep i et område med store og små jordbruksarealer 
samt innslag av skog med høy bonitet. Det er lagt opp 
til	fire	tunneler	som	vil	skåne	noe	jordbruksareal	og	
skogsområder. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Linjen	går	på	tvers	av	flere	store	
og mindre jordbruksarealer og fragmenterer arealene 
både på Borgheim og i retning Stokke. De små 
jordbruksarealene er svært sårbare for en veg og vegen 
anses å redusere ressursgrunnlagets omfang og kvalitet 
i stor grad på disse områdene.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning

Konsept 8: Kollektivkonseptet

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Konsept 9: Utbygging av ny Nøtterøyforbindelse via 
sentralåre

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ikke relevant

Potensiell virkning: Ingen virkning

Landskapsbilde - N
æ

rm
iljø - Friluftsliv - K

ulturm
iljø - N

aturm
iljø - N

aturressurser
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Konsept 10: Sykkel

Arealbehov: Nye gang- og sykkelveger vil ta et 
smalt	belte	parallelt	med	eksisterende	veger	og/eller	
ligge	i	randsonen	av	jordbruks-	og	skogsarealer/
bebyggelse. Utvidelsen vil føre til arealbeslag. Siden 
det i dag er stor prosentandel med jordbruk i området 
vil arealbeslaget ikke endre ressursgrunnlagets omfang 
eller kvalitet i stor grad. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Gang- og sykkelveger ligger 
i randsonen av jordbruksarealer og vil stort sett 
ikke fragmentere disse. Unntak er ny sykkelveg 
over Jarlsberg  som vil dele opp et verdifullt 
jordbrukslandskap. 

Potensiell virkning: Liten - Middels negativ 
virkning

Landskapsbilde - N
æ

rm
iljø - Friluftsliv - K

ulturm
iljø - N

aturm
iljø - N

aturressurser
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5.8 Rangering
Tabell	xxx:	Rangering	av	konseptene	for	tema	naturressurser	1	er	rangert	som	best	og	10	som	verst.	På	de	konseptene	
som har fått samme grad av virkning er det gjort en ny faglig vurdering og de er plassert slik at det beste alternativet er 
plassert øverst. 

Naturressurser Virkning Rangering

Konsept 0 Ingen virkning 1

Konsept 1 Ingen virkning 1

Konsept 2 Ingen virkning 1

Konsept 3 Ingen virkning 1

Konsept 5 Ingen virkning 1

Konsept 6 Ingen virkning 1

Konsept 8 Ingen virkning 1

Konsept 9 Ingen virkning 1

Konsept 4 Liten negativ 
virkning

9

Konsept 10
Liten til middels 
negativ virkning

10

Konsept 7
Stor negativ 
virkning

11

Landskapsbilde - N
æ

rm
iljø - Friluftsliv - K

ulturm
iljø - N

aturm
iljø - N

aturressurser

Regionale virkninger for naturressurser:

Semslinja utvidet til 4-feltsveg påvirker jordbruksareal + næringsutbygging ved Sem og Jarlsberg– fra travbanen og til 
E18	samt	hele	området	rundt	travbanen/Sem	og	Jarlsberg	eks.	konsept	4.
Større boligbygging på Nøtterøy kan føre til et større press på de mindre jordbruksarealene.

Tabell:	Rangering	Naturressurser
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10.1 Begrunnelse for rangeringen

Tabell:	Begrunnelse	for	rangeringen.	Dette	er	beskrevet	i	omfangsvurderingene.

Konsept Rangering Begrunnelse 
Positive virkninger Negative virkninger 

Konsept 1: Tiltak for bedre utnyttelse 
av dagens vegsystem 

1 :: Redusert bilbruk i sentrum 
:: Attraktivt for beboere og de som ferdes i sentrum 
:: Redusert barriere mellom brygga og 
sentrumskjernen  

 

Konsept 8: Kollektivkonseptet 1 :: Utbedring av kollektivnett fører til bedre 
tilgjengelighet for nærmiljø og friluftsliv i området 
:: Tiltaket antas å gjøre Tønsberg mer attraktiv 

 

Konsept 10: Sykkelkonsept  3 :: Sammenhengende og velutviklet gs-system vil 
bedre beboernes fremkommelighet mellom 
områder. 
:: Ny forbindelse mellom Husvik og Husvik for 
gående og syklende 
::Bedre tilgjengelighet ut til friluftsområder 

:: Bredere asfaltflate 
:: Mulig plassering av  bro fra Husøy til Husvik vil treffe 
et naturområde tilhørende Presterødkilen. 
:: Nye gs-veger vil ta et smalt belte i randsonen av 
jordbruks- og skogsarealer/bebyggelse  

Konsept 2: Mindre tiltak 4 :: Bedret fremkommelighet ved utbedring av 
eksisterende gang- og sykkelvegnett 
:: Sammenhengende gang- og sykkelvegnett bedrer 
bruksmulighetene mellom viktige målepunkter 
:: Sikret ferdselslinje mellom Nøtterøy og Tønsberg 
ved at kanalbroen sveises fast 

:: Kanalbroen som kulturminne «sveises fast» 

Konsept 0: Dagens situasjon 5 - 
 

- 

Konsept 3: Begrensede 
utbyggingstiltak 

6  :: Inngrep i bebygde områder (innløsning av hus) 
:: Vegen nærmere bebyggelse som fører til mer støy 

Konsept 5: Utbygging av ny 
Nøtterøyforbindelse mellom Korten 
og Kaldnes 

7 :: Reduserer gjennomgangstrafikken på Teie og 
gjennom Tønsberg sentrum som fører til mindre støy 
som bedrer boligforholdene langs eksisterende 
veger. 
:: To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
:: Tiltaket antas å gjøre Tønsberg og Teie mer 
attraktive 

:: Rystelser på Middelalderbyen i anleggsperioden 
:: Forringer naturtyper i strandsonen og fjorden i 
anleggsperioden. Antas at dette er reversibelt. 
:: Tunnelportalene vil fremstå som sår i landskapet 

Konsept 6: Utbygging av 
Nøtterøyforbindelse ved kanalbrua 
videre til ringveg øst 

8 :: Ny bro vil sikre fremkommeligheten til fastlandet :: Bredere asfaltflate fører til større visuell barriere 
:: Visuelt dominerende med to broer 
:: Bro parallelt med kanalbroen forringer kulturminnet 
(vippebroen) og parklandskapet nær vannet, tilhørende 
Teie hovedgård 
:: Inngrep i bebygde områder kan føre til innløsning av 
hus 

Konsept 9: Utbygging av ny 
Nøtterøyforbindelse via sentralåre 
 
(Dette konseptet innebærer store 
tekniske utfordringer og mye 
usikkerhet) 

9 :: To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
 

:: Visuelt dominerende med to broer 
:: Ødelegger og forringer området over tunnelen i 
anleggsperioden, men området kan reetableres 
:: Inngrep i bebygde områder kan føre til innløsning av 
hus 
:: Ny veg gjennom sentrum vil generere mer støy og 
luftforurensning 
:: Mulig forringelse og ødelegge av det biologiske 
mangfoldet (enkeltpunkter) i sentrum 
:: Mulige rystelser på Middelalderbyen i 
anleggsperioden 

Konsept 4: Utbygging av ny 
Nøtterøyforbindelse mellom Hogsnes 
og Ramberg 

10 :: To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
 

:: Visuelt forringende ved bro over fjorden 
:: Forringer bebyggelse og utsikt til fjorden 
:: Landingspunktene på broen vil ligge i strandsonen der 
det finnes badeplasser og naturtyper  
:: Mulig forstyrrelse korridoren for innflygning av fugler 
til Ilene  
:: Tar noe jordbruksareal ved Jarlsberg travbane 

Konsept 7: Utbygging av ny 
Nøtterøyforbindelse mellom 
Borgheim og Stokke 

11 :: To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
 

:: Inngrep i «uberørt» landskap 
:: Store asfaltflater 
:: Visuell og fysisk barriere i et natur- og 
jordbrukslandskap 
:: Mer støy til nærmiljøet 
:: Store inngrep i rekreasjonsområder 
:: Forringer og ødelegger naturmiljøer 
:: Fragmenterer og tar mye landbruksarealer 
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11 Kombinerte konsepter
Utbedringskonsept

- Rimelig løsning på kanalbrua
-	Bred	sykkel/kollektivbru	parallelt	med	kanalbrua	som	
kan brukes som 2-felts vegbru hvis nødvendig
-	Gatebruksplan	med	kollektiv/sykkel	prioritering
- Mindre vegutbedringer

Forutsetninger:	
- Nevnte tiltak 
-	Dagens	gatetverrsnitt	reserveres	til	kollektiv/sykkel	
prioritering

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være 
minimalt.

Kollektiv og sykkel

- Kollektivbru ved Kanalen
- Knutepunkt ved jernbanestasjonen
- Fri fremføring av kollektivtransport inn til 
knutepunktet	på	alle	fire	aksene
- Vesentlig økning i bussfrekvens
- Sykkelekspressveg til Nøtterøy og Presterød

Forutsetninger:	
- Nevnte tiltak
- Samme type bru som utbedringskonseptet
- Forutsetter noe utvidelse av dagens veg til 
sykkelekspressveg og kollektiv

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være lite.

Figur:	Illustrasjon	Utbedringskonseptet. Figur:	Illustrasjon	Kollektiv	og	sykkel.
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11 Kombinerte konsepter
Vestfjordforbindelsen (Borgheim – Skjee)

- Fri fremføring av kollektiv til sentrum
- Effektive sykkelveger for eksempel 
sykkelekspressveg til Nøtterøy og Slagen
- Ny veg fra Borgheim til Skjee, med bru over 
Vestfjorden

Forutsetninger:	
- Nevnte tiltak
- Eget kollektivfelt inn til sentrum
- Forutsetter noe utvidelse av dagens veg til 
sykkelekspressveg 

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være stort.

Ringveg

- Fri fremføring av kollektiv inn til sentrum
- Effektive sykkelveger for eksempel 
sykkelekspressveg	til	Nøtterøy	og	Presterød/Slagen
- Ny Nøtterøyforbindelse Kaldnes – Korten

Forutsetninger:	
- Nevnte tiltak
- Eget kollektivfelt inn til sentrum
- Forutsetter noe utvidelse av dagens veg til 
sykkelekspressveg 

Arealbehovet for dette konseptet er vurdert å være lite.

Figur:	Illustrasjon	Vestfjordforbindelsen. Figur:	Illustrasjon	Ringveg.
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11.1 Vurdering landskapsbilde
Utbedringskonseptet

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ny	sykkel/kollektivbru	parallelt	
med dagens bru vil samlet sett få en dominerende form 
som er lite tilpasset den smale kanalen. Samlet sett vil 
de ikke harmonere med fjordlandskapet som har stor 
verdi for landskapsbilde og fremstå som en visuell 
barriere fra store områder. I hvor stor grad bruene vil 
få en dominerende form og fremstå som en visuell 
barriere er avhengig av avstand mellom bruene og 
utformingen. 

Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Kollektiv og sykkel

Arealbehov: Ny gang- og sykkelveg vil føre til en noe 
bredere	asfaltflate.	Dette	er	såpass	lite	at	det	ikke	vil	bli	
en betydelig større visuell barriere enn slik det er i dag. 
Utvidelse av gatetverrsnittet på grunn av kollektivfelt 
vil	også	føre	til	bredere	asfaltflate.	Dette	er	derimot	
på kortere strekninger, og har ikke stor betydning for 
landskapsbilde.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering:	Ny	sykkel/kollektivbru	parallelt	
med dagens bru vil samlet sett få en dominerende form 
som er lite tilpasset den smale kanalen. Samlet sett vil 
de ikke harmonere med fjordlandskapet som har stor 
verdi for landskapsbilde og fremstå som en visuell 
barriere fra store områder. I hvor stor grad bruene vil 
få en dominerende form og fremstå som en visuell 
barriere er avhengig av avstand mellom bruene og 
utformingen. Ny gang- og sykkelveg og kollektivfelt 
vil først og fremst gå parallelt med eksisterende veg og 
vil ha lite betydning for landskapsbilde.
 
Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Vestfjordforbindelsen (Borgheim – Skjee) 

Arealbehov: Ny gang- og sykkelveg vil føre til en noe 
bredere	asfaltflate.	Dette	er	såpass	lite	at	det	ikke	vil	bli	
en betydelig større visuell barriere enn slik det er i dag. 
Utvidelse av gatetverrsnittet på grunn av kollektivfelt 
vil	også	føre	til	bredere	asfaltflate.	Dette	er	derimot	
på kortere strekninger, og har ikke stor betydning for 
landskapsbilde. Linjen er lagt i et verdifullt landskap 
der det ikke er store inngrep i dag. Vegen vil føre til 
store	asfaltflater	og	bli	en	ny	visuell	barriere	i	et	natur-	
og	jordbrukslandskap.	De	fire	tunnelene	vil	skåne	noen	
arealer.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ny gang- og sykkelveg og 

kollektivfelt vil først og fremst gå parallelt med 
eksisterende veg og vil ha lite betydning for 
landskapsbilde.	Det	er	lagt	opp	til	fire	korte	tunneler	
gjennom markerte åser i åslandskapet som har middels 
verdi for landskapsbilde. Dette vil skåne noe, men 
tunnelportalene vil skape store sår i selve åsene og være 
svært synlig i landskapsrommene de ligger i. Vegen i 
dagen bryter landskapets landform som er langsgående 
åser og drag som har nord-sør retning. Disse områdene 
i åslandskapet er derfor svært sårbare for vegen som 
ligger på tvers og vil føre til vekselvis skjæringer og 
fyllinger. Dette er svært negativt for landskapsbilde. 
Linjen vil også komme tett innpå og være synlig fra 
skållandskapet med Akersvannet som har stor verdi for 
landskapsbilde. Brua over Vestfjorden vil være dårlig 
tilpasset landskapets form og bryter siktlinjen gjennom 
fjordlandskapet som har stor verdi for landskapsbilde. 
Brua vil derfor være en visuell barriere fra store 
områder. Landingspunktene for brua er nær strandsonen 
og vil dominere strandsonen lokalt.
Bruen kan imidlertid fremstå bedre dersom utformingen 
er lavmælt og er underordnet landskapet.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning

Ringveg 

Arealbehov: Ny gang- og sykkelveg vil føre til en noe 
bredere	asfaltflate.	Dette	er	såpass	lite	at	det	ikke	vil	bli	
en betydelig større visuell barriere enn slik det er i dag. 
Utvidelse av gatetverrsnittet på grunn av kollektivfelt 
vil	også	føre	til	bredere	asfaltflate.	Dette	er	derimot	
på kortere strekninger, og har ikke stor betydning for 
landskapsbilde. Tilnærmet hele linjen går i tunnel og 
skåner store områder med middels verdi samt fjorden 
som har stor verdi for landskapsbilde. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant
Mulig plassering: Ny gang- og sykkelveg og 
kollektivfelt vil først og fremst gå parallelt med 
eksisterende veg og vil ha lite betydning for 
landskapsbilde.	Tunnelportalene	(to	eller	fire	avhengig	
om det blir en dagsone på Kaldnes) vil fremstå som sår 
i landskapet. Portalen ved Korten vil være synlig fra 
verdifulle områder som fjorden og Ilene. 

Potensiell virkning: Liten – middels negativ 
virkning
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11.2 Vurdering nærmiljø
Utbedringskonseptet

Arealbehov: Ved ny bru over kanalen vil det bli nye 
inngrep i strandsonen som i dag er parkområde. 
Tiltakets funksjon: Gatebruksplan med 
kollektiv/sykkel	prioritering	vil	bedre	beboernes	
fremkommelighet mellom områder. Ny bru vil sikre 
fremkommeligheten til fastlandet.
Mulig plassering:	Gatebruksplan	med	kollektiv/sykkel	
prioritering vil bedre bruksmulighetene for nærmiljøet 
og redusere og fjerne barrierer mellom viktige 
målpunkt.

Potensiell virkning: Liten – middels positiv virkning

Kollektiv og sykkel 

Arealbehov: Ved ny bru over kanalen vil det bli nye 
inngrep i strandsonen som i dag er parkområde.
Tiltakets funksjon: Sykkelekspressveg og kollektivfelt 
vil bedre beboernes fremkommelighet mellom områder. 
Ny bru vil sikre fremkommeligheten til fastlandet. 
Knutepunkt ved jernbanestasjonen og vesentlig økning 
i bussfrekvens vil bedre bruksmulighetene. 
Mulig plassering: Sykkelekspressveg og kollektivfelt 
vil bedre bruksmulighetene for nærmiljøet og 
redusere og fjerne barrierer mellom viktige målpunkt. 
Sentralisering av buss og tog ved jernbanestasjonen er 
positivt for nærmiljøet.

Potensiell virkning: Middels - stor positiv virkning

Vestfjordforbindelsen

Arealbehov: Ny linje fører til store inngrep i «uberørt» 
område. I spredt bebygde områder er linjen først og 
fremst lagt i tunnel og skåner derfor disse områdene. 
Dette området er ellers lite bebygd og det antas ingen 
fysiske inngrep i bebygde områder.
Tiltakets funksjon: Effektive sykkelveger og 
kollektivfelt vil bedre beboernes fremkommelighet 
mellom områder. Ny forbindelse mellom Borgheim 
og Skjee fører til bedret tilgjengelighet mellom 
disse områdene. Denne forbindelsen reduserer 
gjennomgangstrafikken	på	Teie	og	gjennom	Tønsberg	
sentrum. Med to forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg, 
vil dette bedre tilgjengeligheten for de som bor på Teie 
og sørover. 
Mulig plassering: Effektive sykkelveger og 
kollektivfelt vil bedre bruksmulighetene for nærmiljøet 
og redusere og fjerne barrierer mellom viktige 
målpunkt. Linjen blir en ny barriere mellom tettstedene 
Melsomvik	og	Vearåsen/Robergåsen.	Linjen	er	nær	
Melsom og det kan antas at linjen vil forringe dette 
området	noe	ved	ny	trafikk	og	støy.	Boligene	ved	Hella	

forholder seg til fjorden som er et identitetsskapende 
element. Bru over Vestfjorden vil forringe betydningen 
av fjorden for bebyggelsen i nærheten.

Potensiell virkning: Liten positiv virkning

Ringveg 

Arealbehov: Ikke relevant ved tunnel hele strekningen.
Tiltakets funksjon: Effektive sykkelveger og 
kollektivfelt vil bedre beboernes fremkommelighet 
mellom områder. Korten-Kaldenes-forbindelsen 
reduserer	gjennomgangstrafikken	på	Teie	og	gjennom	
Tønsberg sentrum. Med to forbindelser fra Nøtterøy 
til Tønsberg, vil dette bedre tilgjengeligheten for de 
som bor på Teie og sørover. Dette vil igjen bedre 
attraktiviteten	for	dette	området.	Fordeling	av	trafikken	
vil avlaste Teie og Tønsberg sentrum fordi det fører til 
mindre	trafikk	og	mindre	støy.	Mindre	trafikk	på	dagens	
veg til sentrum vil bedre boligforholdene langs denne 
strekningen og dermed bedre nærmiljøet.
Mulig plassering: Effektive sykkelveger og 
kollektivfelt vil bedre bruksmulighetene for nærmiljøet 
og redusere og fjerne barrierer mellom viktige 
målpunkt. 

Potensiell virkning: Stor positiv virkning
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11.3 Vurdering friluftsliv
Utbedringskonseptet

Arealbehov: Ikke relevant
Tiltakets funksjon: Bedret fremkommelighet ved 
gatebruksplan	med	kollektiv/sykkel	prioritering.	Dette	
vil	føre	til	bedre	tilgjengelighet	til	rekreasjonsområder/	
friluftsområder i utkanten av selve sentrum.
Mulig plassering: Ikke relevant.

Potensiell virkning: Liten positiv virkning

Kollektiv og sykkel

Arealbehov: Ikke relevant.
Tiltakets funksjon: Bedret fremkommelighet ved 
effektive sykkelveger, kollektivfelt og vesentlig økning 
i bussfrekvens. Dette vil føre til bedre tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder/	friluftsområder	i	utkanten	av	selve	
sentrum. 
Mulig plassering: Ikke relevant.

Potensiell virkning: Liten - middels positiv virkning

Vestfjordforbindelsen (Borgheim – Skjee)

Arealbehov: Ny linje i «uberørt» område fører til 
store inngrep i rekreasjonsområder generelt. Området 
Roberg – Melsom er noe skånet med en tunnel ved 
Brunstad men vegen i dagen vil føre til inngrep i et 
rekreasjonsområde	klasse	A	som	inneholder	flere	
turstier. Landingspunktene for brua berører områder 
med	flere	statlig	sikrede	friluftsområder.
Tiltakets funksjon: Bedret fremkommelighet ved 
effektive sykkelveger, kollektivfelt og vesentlig økning 
i bussfrekvens. Dette vil føre til bedre tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder/	friluftsområder	i	utkanten	av	selve	
sentrum. 
Mulig plassering: Linjen vil bli en fysisk barriere 
i rekreasjonsområder, spesielt område Robergåsen-
Melsom som har stor verdi for friluftsliv. Det er lagt 
opp til 4 korte tunneler på strekningen fra Brunstad 
til E18 noe som vil gi en mulighet for passasje. 
Linjen ligger nær Akersvannet og antas å forringe 
opplevelseskvaliteten av dette området. På Nøtterøy-
siden vil landingspunktene for brua berøre statlig 
sikrede	friluftsområder:	Fagervik	og	Søndre	Hella.	
Ved denne mulige plasseringen vil linjen ødelegge 
bruksmulighetene for området og redusere områdets 
attraktivitet.

Potensiell virkning: Middels - stor negativ virkning

Ringveg 

Arealbehov: Ikke relevant.
Tiltakets funksjon: Bedret fremkommelighet ved 
effektive sykkelveger, kollektivfelt og vesentlig økning 
i bussfrekvens. Dette vil føre til bedre tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder/	friluftsområder	i	utkanten	av	selve	
sentrum. 
Mulig plassering: Ikke relevant.

Potensiell virkning: Liten positiv virkning
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11.4 Vurdering kulturmiljø
Utbedringskonseptet

Arealbehov: Ved ny bru over kanalen vil det bli nye 
inngrep i strandsonen. 
Tiltakets funksjon: Dersom kanalbrua (som er fredet) 
får en parallellbru, vil denne svekke den historiske 
lesbarheten av dagens vippebru. 
Mulig plassering: Se punktene over. Byanlegg og 
bygningsruinen på Banebakken som er automatisk 
fredet, ligger i dag svært nær brua. Ved inngrep på 
denne siden vil kulturminnet bli skadet. 

Potensiell virkning: Middels negativ virkning

Kollektiv og sykkel 

Arealbehov: Ved ny bru over kanalen vil det bli 
nye inngrep i strandsonen. Det antas at planlagte 
knutepunkt ikke vil føre til store inngrep i 
kulturmiljøer. 
Tiltakets funksjon: Dersom kanalbrua (som er fredet) 
får en parallellbru, vil denne svekke den historiske 
lesbarheten av dagens vippebru. 
Mulig plassering: Se punktene over. Byanlegg og 
bygningsruinen på Banebakken som er automatisk 
fredet, ligger i dag svært nær brua. Ved inngrep på 
denne siden vil kulturminnet bli skadet. Dersom mindre 
vegutbedringer skjer i for eksempel Middelalderbyen 
kan	dette	føre	til	ødeleggelse/forringelse	av	
kulturminner/kulturmiljøer.

Potensiell virkning: Middels negativ virkning

Vestfjordforbindelsen (Borgheim – Skjee) 

Arealbehov: Ny linje vil gå på tvers av et verdifullt 
og stort kulturmiljø som strekker seg fra Melsom, 
Skjærsnes, Hella og Håøya. Linjens arealbehov vil 
fragmentere kulturmiljøet. Dette konseptet har en 
tunnel som skåner kulturmiljøet noe. Tunnelportalene 
vil imidlertid forringe lokalt. 
Tiltakets funksjon: Tidligere har det vært et gammelt 
overfartssted med ferje fra Melsom til Hella på 
Nøtterøy. Ved ny bru vil denne forbindelsen tas 
opp igjen. Siden bruen vil være et fysisk inngrep 
vil ikke denne forbindelsen styrke den historiske 
sammenhengen. 
Vestfjorden var, som Byfjorden og Træla, en viktig 
handelsveg for skipsfart gjennom tidene. En bru 
på tvers over fjorden vil ikke i stor grad endre den 
historiske lesbarheten av fjorden som handelsveg.
Mulig plassering: Linjen deler opp et kulturmiljø som 
inneholder godt bevarte gårdsmiljøer fra 1600-tallet. 

Området	består	også	av	flere	kulturminner	i	form	
av gravhauger og gamle veger. Linjen anses å bryte 
den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøer 
og deres omgivelser samt at den kan ødelegge 
enkeltpunkter av kulturminner. 

Potensiell virkning: Stor negativ virkning

Ringveg 

Arealbehov: Tunnelens arealbehov i fjorden under 
anleggsperioden kan medføre rystelser som kan påvirke 
kulturmiljøer/	-minner	i	middelalderbyen	Tønsberg.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant.
Mulig plassering: Tunnelportalen på Korten-siden 
ligger tett på slottsfjellet og middelalderbyen. Dette 
anses ikke i stor grad å endre den historiske lesbarheten 
og den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøer 
og	deres	omgivelser.		Samlet	omfang:	Ved	rystelser	
i anleggsperioden antas dette konseptet å ødelegge 
kulturminner/	-miljøer.	Dersom	det	ikke	fører	til	
rystelser	vil	tiltaket	stort	sett	ikke	endre	kulturminner/	
-miljøer. 

Dette konseptet innebærer store tekniske utfordringer 
og mye usikkerhet.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning/ Ingen 
virkning
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11.5 Vurdering naturmiljø
Utbedringskonseptet 

Arealbehov: I forbindelse med ny bru kan det bli noe 
arealbeslag i strandsonen.
Tiltakets	funksjon:	Ikke	relevant.
Mulig plassering: Parallell vippebru antas også å 
berøre parklandskapet på sørsiden av Kanalen og 
tilhørende Teie hovedgård. Dette parklandskapet er 
klassifisert	som	en	viktig	(B)	naturtype.

Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Kollektiv og sykkel 

Arealbehov: I forbindelse med ny kolletivbru kan det 
bli	noe	arealbeslag	i	strandsonen.	I	veggrøfter	finnes	det	
ofte et biologisk mangfold. Ved utvidelse av dagens veg 
for sykkel og kollektiv kan dette bli påvirket.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant.
Mulig plassering: Kollektivbru ved Kanalen antas 
også å berøre parklandskapet på sørsiden av Kanalen 
og tilhørende Teie hovedgård. Dette parklandskapet er 
klassifisert	som	en	viktig	(B)	naturtype.

Potensiell virkning: Liten negativ virkning

Vestfjordforbindelsen (Borgheim – Skjee)

Arealbehov:	I	veggrøfter	finnes	det	ofte	et	biologisk	
mangfold. Ved utvidelse av dagens veg for sykkel og 
kollektiv kan dette bli påvirket. Ny linje fører til store 
inngrep	i	et	område	med	flere	viktige	naturtyper	og	
viltkorridorer/	vilttrekk.	Det	er	lagt	opp	til	fire	tunneler	
som vil skåne noe areal. Ved bru over fjorden fra Hella 
til Olsåsen vil landingspunktene medføre inngrep i 
strandsonen. Fjorden og strandsonen har mange punkter 
med svært viktige naturtyper som dermed vil bli berørt.  
Tiltakets funksjon: Ikke relevant.
Mulig plassering: Vestfjorden er en viktig korridor 
for	innflygning	av	fugl	til	Ilene.	En	bru	over	fjorden	på	
dette stedet antas å være en fysisk barriere og dermed 
være med på å bryte og forstyrre denne korridoren. 
I strandsonen er det påvist bløtbunnsområder, 
ålegrassamfunn og rik edelløvskog med stor verdi i 
området der brua eventuelt vil lande. Landingspunkt 
for brua vil dermed redusere forekomsten av artene 
og forringe deres vekst- og levevilkår. Fra Olsåsen 
til E18 vil linjen ligge i et område med stor verdi 
for naturmiljø. Området har et stort artsmangfold og 
inneholder et spesielt fugleliv, planteliv og dyreliv. 
Området inneholder også viktige viltkorridorer for 
rådyr og elg samt Akersvannet som er et vernet 
naturreservat. Linjen vil gå på tvers av disse områdene 
og vil derfor antas å bryte biologiske sammenhenger, 
redusere artsmangfoldet og forringe deres vekst- og 

levevilkår. Tunnelene vil derimot skåne noen områder 
og gi mulighet for forbindelse. Linjen ligger nær 
Akersvannet som har stor verdi for ender, vadere og 
småfugler i trekktiden, og vil forringe dette området 
noe.

I hvor stor grad bruene vil forstyrre korridoren for 
innflygning	av	fugl	er	avhengig	av	bruas	utforming.	En	
vaierbru	antas	å	forstyrre	fuglenes	innflygning.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning

Ringveg 

Arealbehov:	I	veggrøfter	finnes	det	ofte	et	biologisk	
mangfold. Ved utvidelse av dagens veg for sykkel og 
kollektiv kan dette bli påvirket. Tunnelens arealbehov 
i fjorden under anleggsperioden antas å redusere 
forekomster av arter og forstyrre deres vekst- og 
levevilkår midlertidig. Det antas imidlertid at dette kan 
være reversibelt og at artenes vekst- og levevilkår vil 
kunne bygges opp igjen.
Tiltakets funksjon: Ikke relevant.
Mulig plassering: Linjen vil stort sett gå i tunnel. 
Fra Korten til Kaldnes vil det imidlertid være en 
senketunnel i fjorden. Tunnelen vil gå i og i nærheten 
av Ilene naturreservat (625 dekar er vannareal) som 
består av områder med store bløtbunnsområder 
og områder med ålegrassamfunn. Området består 
også av brakkvannsdelta fra Aulielva. Hele området 
har høy verdi og tunnelen vil forringe området i 
anleggsperioden.

Potensiell virkning: Liten - middels negativ virkning
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11.6 Vurdering naturressurser
Utbedringskonseptet 

Arealbehov: I forbindelse med mindre vegutbedringer 
og	ny	gatebruksplan	med	kollektiv/sykkel	prioritering	
kan det bli noe arealbeslag på dyrket mark. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant.
Mulig plassering: Vegutbedring ved Jarlsberg travbane 
kan føre til arealbeslag av verdifull dyrket mark.

Potensiell virkning: Ingen nevneverdig virkning 
fordi det antas minimale arealbeslag på dyrket 
mark.

Kollektiv og sykkel 

Arealbehov: I forbindelse med kollektivtransport 
og sykkelekspressveg kan det bli noe arealbeslag 
på dyrket mark. Nye gang- og sykkelveger vil ta 
et	smalt	belte	parallelt	med	eksisterende	veger	og/
eller	ligge	i	randsonen	av	jordbruks-	og	skogsarealer/
bebyggelse. Utvidelsen vil føre til arealbeslag. Siden 
det i dag er stor prosentandel med jordbruk i området 
vil arealbeslaget ikke endre ressursgrunnlagets omfang 
eller kvalitet i stor grad. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant.
Mulig plassering: De planlagte sykkelsekspressvegene 
til Nøtterøy, Presterød og Slagendalen antas å føre til 
noe arealbeslag av dyrket mark. Gang- og sykkelveger 
ligger i randsonen av jordbruksarealer og vil stort sett 
ikke fragmentere disse. 

Potensiell virkning: Liten negativ virkning.

Vestfjordforbindelsen (Borgheim – Skjee) 

Arealbehov: I forbindelse med kollektivtransport 
og sykkelekspressveg kan det bli noe arealbeslag 
på dyrket mark. Nye gang- og sykkelveger vil ta 
et	smalt	belte	parallelt	med	eksisterende	veger	og/
eller	ligge	i	randsonen	av	jordbruks-	og	skogsarealer/
bebyggelse. Utvidelsen vil føre til arealbeslag. Siden 
det i dag er stor prosentandel med jordbruk i området 
vil arealbeslaget ikke endre ressursgrunnlagets omfang 
eller kvalitet i stor grad. Ny linje med tunnelportaler 
fører til store inngrep i et område med store og små 
jordbruksarealer samt innslag av skog med høy bonitet. 
Det	er	lagt	opp	til	fire	tunneler	som	vil	skåne	noe	
jordbruksareal og skogsområder. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant.
Mulig plassering: De planlagte sykkelsekspressvegene 
til Nøtterøy, Presterød og Slagendalen antas å føre til 
noe arealbeslag av dyrket mark. Gang- og sykkelveger 
ligger i randsonen av jordbruksarealer og vil stort sett 
ikke	fragmentere	disse.	Linjen	går	på	tvers	av	flere	
store og mindre jordbruksarealer og fragmenterer 

arealene både på Borgheim og i retning Stokke. De små 
jordbruksarealene er svært sårbare for en veg og vegen 
anses å redusere ressursgrunnlagets omfang og kvalitet 
i stor grad på disse områdene.

Potensiell virkning: Stor negativ virkning.

Ringveg 

Arealbehov: I forbindelse med kollektivtransport 
og sykkelekspressveg kan det bli noe arealbeslag 
på dyrket mark. Nye gang- og sykkelveger vil ta 
et	smalt	belte	parallelt	med	eksisterende	veger	og/
eller	ligge	i	randsonen	av	jordbruks-	og	skogsarealer/
bebyggelse. Utvidelsen vil føre til arealbeslag. Siden 
det i dag er stor prosentandel med jordbruk i området 
vil arealbeslaget ikke endre ressursgrunnlagets omfang 
eller kvalitet i stor grad. 
Tiltakets funksjon: Ikke relevant.
Mulig plassering: De planlagte sykkelsekspressvegene 
til Nøtterøy, Presterød og Slagendalen antas å føre til 
noe arealbeslag av dyrket mark. Gang- og sykkelveger 
ligger i randsonen av jordbruksarealer og vil stort sett 
ikke fragmentere disse. 

Potensiell virkning: Liten negativ virkning.
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12.1 Begrunnelse for rangeringen

Konsept Rangering Begrunnelse 
Positive virkninger Negative virkninger 

Utbedringskonseptet 1 :: Bedret fremkommelighet ved utbedring av 
eksisterende gang- og sykkelvegnett 
:: Sammenhengende gang- og sykkelvegnett bedrer 
bruksmulighetene mellom viktige målepunkter 
:: Bedre kapasitet ved ny parallell bro til Kanalbroen  

 

Kollektiv og sykkel 1 :: Utbedring av kollektivnett fører til bedre 
tilgjengelighet for nærmiljø og friluftsliv i området 
:: Tiltaket antas å gjøre Tønsberg mer attraktiv 
:: Sammenhengende og velutviklet gs-system vil 
bedre beboernes fremkommelighet mellom 
områder. 
Bedre tilgjengelighet ut til friluftsområder 

:: Bredere asfaltflate 
:: Nye gs-veger vil ta et smalt belte i randsonen av 
jordbruks- og skogsarealer/bebyggelse 

Ringveg 3 :: Reduserer gjennomgangstrafikken på Teie og 
gjennom Tønsberg sentrum som fører til mindre støy 
som bedrer boligforholdene langs eksisterende 
veger 
:: To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
:: Tiltaket antas å gjøre Tønsberg og Teie mer 
attraktive 
:: Utbedring av kollektivnett fører til bedre 
tilgjengelighet for nærmiljø og friluftsliv i området 
:: Bedre kollektiv og sykkeltilbud vil gjøre Tønsberg 
mer attraktiv 
 

:: Rystelser på Middelalderbyen i anleggsperioden 
:: Forringer naturtyper i strandsonen og fjorden i 
anleggsperioden. Antas at dette er reversibelt. 
:: Tunnelportalene vil fremstå som sår i landskapet 

Vestfjordforbindelsen 4 To forbindelser fra Nøtterøy til Tønsberg bedrer 
tilgjengeligheten for de som bor på Teie og sørover 
Utbedring av kollektivnett fører til bedre 
tilgjengelighet for nærmiljø og friluftsliv i området 
Bedre kollektiv og sykkeltilbud vil gjøre Tønsberg 
mer attraktiv 
Bedre tilgjengelighet ut til friluftsområder 

:: Inngrep i «uberørt» landskap 
:: Store asfaltflater 
:: Visuell og fysisk barriere i et natur- og 
jordbrukslandskap  
:: Mer støy til nærmiljøet 
:: Store inngrep i rekreasjonsområder 
:: Forringer og ødelegger naturmiljøer 
:: Fragmenterer og tar mye landbruksarealer 

Tabell:	Begrunnelse	for	rangeringen	kombinerte	konsept.	
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Landskapsbilde

Utbedringskonseptet og Kollektiv og sykkel-konseptet 
har fått liten negativ virkning. Disse konseptene har 
kommet best ut for landskapsbilde fordi de begge 
har tiltak som er lite arealkrevende og ikke fører til 
vesentlige større barrierer og sår i landskapet. Grunnen 
til at disse konseptene har fått liten negativ virkning 
er	på	grunn	av	den	parallelle	kollektiv/sykkelbrua	til	
Kanalbrua som inngår i begge konseptene. Planlagt 
gatebruksplanen	med	kollektiv/sykkel	prioritering	
forholder seg til dagens gatetverrsnitt og medfører 
ikke til noen utvidelse av veg. Kollektiv og sykkel-
konseptet vil føre til utvidelse av dagens gatetverrsnitt, 
men vil likevel ha liten betydning for landskapsbilde 
siden dette går parallelt med eksisterende veg. Mindre 
vegutbedringer er vanskelig å si noe om da det ikke er 
bestemt plassering for disse tiltakene. Dette må ses på i 
detalj i senere planfaser.

Ringveg konseptet får liten – middels negativ virkning 
på grunn av tunnelportalene som vil fremstå som sår i 
landskapet og være synlig i omgivelsene.

Vestfjordforbindelsen er vurdert som det dårligste 
konseptet	for	landskapsbilde	fordi	det	finnes	ingen	
veg der i dag og konseptet innebærer en ny veg i et 
verdifullt og «uberørt» landskap. Konseptet vil gi en ny 
visuell barriere i et natur- og jordbrukslandskap og blitt 
vurdert med stor negativ virkning for landskapsbilde.

Nærmiljø

Ringveg-konseptet har fått stor positiv virkning og 
Kollektiv- og sykkelkonseptet har fått middels-stor 
positiv virkning. Grunnen til at ringvegkonseptet 
har fått hakket bedre er fordi en Korten-Kaldenes-
forbindelse vil sikre en ny Nøtterøyforbindelse 
og bedre tilgjengeligheten for de som bor på Teie 
og sørover. Samtidig vil en tunnel avlaste Teie og 
Tønsberg	sentrum	trafikalt	og	være	positivt	for	
nærmiljøet. 

Utbedringskonseptet har fått liten – middels positiv 
virkning. Vestfjordforbindelsen har fått liten positiv 
virkning fordi ny linje fører til store inngrep i «uberørt» 
område. Linjen blir en ny barriere mellom områder og 
vil påvirke nærmiljøet i nærheten av linjen.

Generelt vil satsning på kollektiv og sykkel virke 
positivt for nærmiljøet. I hvor stor grad konseptene 
har fått positiv virkning avhenger av om konseptet 
innebærer inngrep i parkområder, friområder og 
boligområder. 

Friluftsliv

Kollektiv og sykkelkonseptet har kommet best 
ut for friluftsliv og fått liten – middels positiv 
virkning. Generelt vil satsning på kollektiv og 
sykkel virke positivt for friluftslivet fordi det 
bedrer fremkommeligheten ut til friområdene. 
Utbedringskonseptet og Ringvegkonseptet har også 
kollektivtiltak og har fått liten positiv virkning.

Vestfjordforbindelsen har fått middels – stor negativ 
virkning fordi ny linje fører til store inngrep i «uberørt» 
område og vil føre til inngrep i et rekreasjonsområde 
som	inneholder	flere	turstier	og	er	klassifisert	som	
rekreasjonsområde A. I tillegg fører den til en ny fysisk 
barriere i rekreasjonsområder.

Kulturmiljø

Utbedringskonseptet og Kollektiv og sykkelkonseptet 
har fått middels negativ virkning og er de konseptene 
som har kommet best ut for kulturmiljø. Grunnen 
til at de har fått middels negativ virkning er den 
nye	kollektiv/sykkelbrua	som	vil	gå	parallelt	med	
Kanalbrua og vil svekke den historiske lesbarheten av 
dagens vippebru. I tillegg antas det at kulturminner nær 
Kanalbrua skades som følge av tiltaket.

Ringveg-konseptet	har	fått	stor	negativ/ingen	virkning	
avhengig av om bygging av veg medfører rystelser på 
Middelalderbyen i Tønsberg. Rangeringen har forutsatt 
rystelser derfor kommer dette konseptet dårlig ut for 
kulturmiljø. Den verste løsningen for kulturmiljø er 
Vestfjordforbindelsen fordi linjen går over et område 
med mange verdifulle kulturminner og kulturmiljøer 
som vil bli ødelagt eller sterkt forringet.

Naturmiljø

Utbedringskonseptet og Kollektiv og sykkelkonseptet 
har fått liten negativ virkning og kommet best ut 
for	naturmiljø.	Grunnen	til	dette	er	at	ny	kollektiv/
sykkelbru vil berøre parklandskapet tilhørende 
Teie hovedgård på sørsiden av Kanalen. Dette 
parklandskapet	er	klassifisert	som	en	viktig	(B)	
naturtype. Ved utvidelse av veg til kollektiv og sykkel 
så kan biologisk mangfold i eksisterende grøfter bli 
påvirket. På dette nivået er det av liten betydning for 
naturmiljø og er ikke vektlagt i rangeringen. 

Ringveg-konseptet har fått liten – middels negativ 
virkning fordi den planlagte tunnelen vil gå i og 
i nærheten av Ilene naturreservat som består av 
områder med store bløtbunnsområder og områder med 
ålegrassamfunn. Dette er et område med høy verdi 

12.1.1 Drøfting av rangeringen
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og tunnelen vil forringe området i anleggsperioden. 
Konseptet har ikke fått større negativ virkning fordi det 
antas at artenes vekst- og levevilkår kan bygges opp 
igjen etter at tunnelen er ferdig bygd. 

Vestfjordforbindelsen har fått stor negativ virkning 
fordi linjen går over områder med stor verdi for 
naturmiljø. Området inneholder blant annet et stort 
og sjeldent artsmangfold, viltkorridor for rådyr og 
elg,	bløtbunnsområder	og	innflygning	av	fugl	til	Ilene	
naturreservat. Linjen vil gå på tvers av disse områdene 
og det antas at dette konseptet vil bryte biologiske 
sammenhenger, redusere artsmangfoldet og forringe 
deres vekst- og levevilkår.

Naturressurser

Utbedringskonseptet vil ikke ha noen virkning for 
naturressurser. Kollektiv og sykkelkonseptet samt 
ringveg-konseptet får liten negativ virkning fordi nye 
gang- og sykkelveger og egne kollektivfelt vil føre til 
breddeutvidelse av dagens veg. Tiltakene vil dermed 
ta et smalt belte av jordbruk- og skogsarealer. Siden 
dette kun er i randsonen av jordbruksarealer vil ikke 
arealbeslaget endre ressursgrunnlagets kvalitet i stor 
grad.

Vestfjordforbindelsen får stor negativ virkning for 
naturressurser fordi ny linje med tunnelportaler vil 
føre til store inngrep i et område med store og små 
jordbruksarealer samt innslag av skog med høy bonitet.
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13 Usikkerhet
I vurderingen av arealbehovet er det ikke tatt hensyn til utformingsdetaljer rundt de foreslåtte konseptene fordi
denne utredningen ligger på konseptnivå. Det betyr at nøyaktig plassering av tiltakene og detaljer som
kryssløsninger, forming av terreng og støytiltak, beplantning, forlengelse av tunnelportaler og lokalisering av lokale 
tilfartsveier osv. ikke inngår i konseptene. I beregningene av arealbehovet er det imidlertid tatt hensyn til om vegen 
ligger i dagen, i tunnel eller på bro (ut fra konseptbeskrivelsen).

I vurderingen av konseptets funksjon er det vanskelig å vite hvilke effekter de ulike konseptene vil ha på først og fremst 
nærmiljø og friluftsliv. Det er dermed bare gjort en antagelse på dette i denne rapporten.

I vurderingen av den mulige plasseringen er det også knyttet store usikkerheter fordi vegen er konseptbasert. Den er 
ikke detaljprosjektert og det er ikke utført detaljerte geologiske og vegtekniske undersøkelser. 

Det	er	stor	usikkerhet	knyttet	til	fremtidige	funn	av	kulturminner.	Rangeringen	sier	derfor	bare	noe	om	konflikter	på	
grunnlag av dagens kunnskap om kulturminnene. I tillegg er det også stor usikkerhet omkring potensiell virkninger av 
rystelser ved tunnel i nærheten av Middelalderbyen. 

Det vil alltid være en usikkerhet i de faglige vurderingene som er gjort. Konseptvalgutredning har heller ingen egen 
metode noe som fører til at det må brukes mer faglig skjønn i vurderingene. Metodikken i håndbok 140 er derimot 
tilpasset dette plannivået på best mulig måte.

Det er ikke utarbeidet en metodikk for hvordan faglig usikkerhet i vurdering av verdi, omfang og konsekvens skal 
synliggjøres.	Temaet	er	likevel	høyst	aktuelt,	og	er	ved	flere	anledninger	tatt	opp	(jf.	”kvaliteten	på	norske	KU-er	-	
NIBR-rapport”	og	notat	til	DN	fra	flere	aktører	innen	konsulentbransjen	2007).
Nedenfor er det gjort en kort redegjørelse for usikkerhetene knyttet til vurderingene som er gjort i rapporten.

Datafangst
Vurderingene er utført på et overordnet nivå, men likevel er det tilstrebet å få med de viktigste funnene. All data som 
finnes	er	vanskelig	å	fange	opp	på	dette	nivået.	

Verdivurderinger
Verdivurderingene er gjort på et overordnet nivå. Planområdet er delt inn i enhetlige områder der verdien som er satt 
er lik for hele området. Det er nødvendig å ha verdivurderingen såpass overordnet for å klare å håndtere et så stort 
planområde. Men ved en slik grov inndeling vil det være risiko for at mindre områder med avvikende verdi ikke blir 
fanget opp.

Omfangs- og konsekvensvurderinger
Omfangs- og konsekvensvurderingene er utført på grunnlag av konseptbaserte veglinjer. I senere planfaser vil den 
valgte	linjen	bli	bearbeidet,	justert	og	flyttet	på,	og	det	er	lite	sannsynlig	at	den	endelige	veglinjen	blir	helt	lik	noen	av	
de som er vurdert. 

13.1 Usikkerhet i den faglige vurderingen
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http://no.wikipedia.org/wiki/Akersvannet/
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http://notteroy.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=3139
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http://no.wikipedia.org/wiki/Akersvannet	(km2)

http://notteroy.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=3139	(fritidsfiske)
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http://www.tonsberg.kommune.no/cms/cms.nsf/($All)/4287C8A87C31B9E6C12573690032E217?OpenDocument
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http://www.tonsberg.kommune.no/cms/cms.nsf/pages	TemaogtjenesterMiljoeogklimaNaturreservater.html

http://vestfold.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=4806#54131
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CD9EFC4F0B744394BB0846FF7B13A1F6.ashx

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/

Rapporter	og	annet:

KVU Tønsbergregionen, Delutredning 1, Situasjonsbeskrivelse, 2011

Biofokus-rapport 2012-29, Naturtypekartlegging i Tønsberg kommune 2011

Direktoratet for naturforvaltning, kart om inngrepsfrie naturområder i Vestfold per januar 2008

Vestfold fylkeskommune

15 Kilder:


