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1 SAMMENDRAG 

Safetec Nordic AS har bistått Statens vegvesen med en ROS-analyse tilknyttet KVU rapport 
for Tønsbergregionen. Gjennom analysearbeidet er det blitt gjort risikovurderinger av de 
ulike konseptene, med målsetning om å identifisere de mest kritiske risikofaktorene og 
vurdere hvorvidt noen av konseptene gir så stor risiko at de ikke bør tas med i det videre 
planarbeidet. Konsept 1 – 3 inneholder mindre tiltak og begrensede utbyggingstiltak. 
Konsept 4 – 7 og 9 gir ulike alternativ for ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy, konsept 8 
innholder en satsing på kollektivtransport.  
 
For å sikre en strukturert gjennomgang ble de ulike konseptene brutt ned til delelementer. 
Disse ble gjennomgått på et analysemøte 18.12.2012, hvor risikoforhold knyttet til 
følgende konsekvenskategorier ble vurdert: Naturforhold, transportsystemets utforming, 
omgivelser/virksomheter, anleggsperiode og gjennomføringstrusler.   
 
Av disse konseptene vurderes konsept 9, ny forbindelse til Nøtterøy via sentralåre å gi så 
store negative effekter på transportsystemets utforming, naturforhold, anleggsperiode og 
gjennomføringstrusler at det foreslås ikke tatt med i det videre planarbeidet. Senketunnel 
Korten – Kaldenes bør også tas ut av det videre planarbeidet. Gitt at det velges en løsning 
med bro vurderes konsept 4, ny Nøtterøyforbindelse Hogsnes – Ramberg som det 
alternativet for ny fullverdig forbindelse til Nøtterøy som har lavest risiko.  
 
Mindre tiltak og begrensede utbyggingstiltak (konsept 1 – 3) og løsning for kollektivtrafikk 
(konsept 8) anbefales tatt med i det videre arbeidet.  
 

2 INNLEDNING OG MÅLSETNING 

2.1 Bakgrunn 

Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen skal avklare 
prinsipielle løsninger, og skal munne ut i en anbefaling av løsning for:  
 

- Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet. 

- Trafikkløsning for trafikk til og fra byområdet østover over Presterød-området. 

- Tiltak for kollektivtrafikk, gange og sykkel i byområdet. 

 

KVU-en skal avklare transportmessige, regionale og samfunnsøkonomiske virkninger og 
måloppnåelse med de foreslåtte konseptene. Prosessen og innholdet i utredningene 
gjennomføres i tråd med de krav som blir stilt gjennom rammeavtalen for ordningen med 
KS1. Alle prosjekter med kostnad over 750 millioner kroner eller som er planlagt 
bompengefinansiert er pålagt å ha en ekstern kvalitetssikring (KS1).  
 
Utredningen gjennomføres i samarbeid med de involverte kommunene Tønsberg, 
Nøtterøy, Tjøme og Stokke, samt Vestfold fylkeskommune og Jernbaneverket. 
Organisasjoner, interessegrupper og representanter fra Fylkeselevrådet involveres også i 
arbeidet. Tønsbergregionen KVU er ikke en videreføring av Tønsbergpakken som ble 
stanset i 2005, men utredningene henger sammen. 
 

http://www.vegvesen.no/Ferdigprosjekt/Tonsbergpakken/T%C3%B8nsbergpakken.64623.cms
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Figur 2.1 Oversikt over planområdet, Tønsbergregionen 
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2.2 Målsetting 

Hensikten med risikoanalysen er:  
 
- Å identifisere de mest kritiske faktorene i forhold til risiko og sårbarhet i 

konseptene. 
- Å vurdere om noen av konseptene innebærer så høy risiko eller sårbarhet at de 

bør legges bort. 
- Å sammenligne og rangere de ulike konseptene som innspill til den endelige 

anbefalingen av konsept i sluttrapporten for KVU-en. 
- Å påpeke risikoer og sårbarheter som må ivaretas i senere planfaser. 

2.3 Forutsetninger og avgrensninger 

Analysen omfatter de fire kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke. 
Ved etablering av ROS-analysens premisser er det gjort følgende avgrensninger: 
 

 Konseptene  
Konseptene baserer seg på firetrinnsmetodikken til Statens vegvesen. 
Firetrinnsmetodikken går ut på at man ser på mulighetene til å benytte eksisterende 
investeringer i vegnettet i størst mulig grad.  

- Trinn 1: ser på muligheten til å påvirke transportetterspørsel og valg av 
transportmiddel 

- Trinn 2: inneholder tiltak som effektiviserer ekisterende infrastruktur 

- Trinn 3: ser på mindre utbygginger i eksisterende vegnett 

- Trinn 4: omhandler større utbygginger.  
 
Disse fire trinnene gjenspeiles i de forløpige forslag til konsepter. I tillegg til utbedringer og 
mindre utbyggingstiltak gir konseptene fire alternativer for ny forbindelse til Nøtterøy, et 
kollektivkonsept og et konsept med ny sentralåre gjennom Tønsberg. 
 

 Forutsatt vegstandard 
Det er forutsatt vegklasse S6 for alle strekninger og løsningsalternativer. Vegklasse S6 
er nærmere beskrevet i vegvesenets Håndbok 017 (ref 1).  

 

 Foreløpige trafikkberegning  
Forutsetninger for trafikkberegningene er dagens bosettings- og lokaliseringsmønster. 
De baserer seg videre på dagens (august 2012) bompenger og at det ikke innføres nye 
restriktive tiltak på eksisterende veg. Det legges til grunn at kollektivtilbudet 
opprettholdes, og at dagens demografiske forhold videreføres (inntektsnivå, bilhold 
etc.). 

 
Det er valgt en delområdemodell for InterCity-området som gir gode tall på dagens 
situasjon for biltrafikk. Virkningene på pendlertrafikk inn mot Oslo er inkludert. 
 

 Betydning av analysegruppens sammensetning og kompetanse 
Alle risiko- og sårbarhetsanalyser bygger på den kompetansen (kunnskap og erfaring) 
som hver enkelt deltaker har med seg inn i analysemøtet.  
 
På samme måte vil deltakernes forståelse av hva de ulike konseptene innebærer for 
omgivelsene prege deres vurdering. Vurderingene i analysen baseres dermed på de 
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vurderinger som gjøres av den enkelte deltaker i møtet. Den såkalte ”Tønsbergpakken” 
som ble stanset i 2005, ligger ikke langt bak i tid. Selv om deltakerne i analysemøtet 
har prøvd å løsrive seg fra alt som skjedde den gangen, kan man ikke se helt bort fra at 
de vurderingene de gjorde den gang også kan komme til å prege de vurderinger og 
oppfatning av de løsningsforslag for fremmes i forbindelse med Tønsbergregionen KVU 
i 2012.  
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3 METODE 

Gjennomføring av ROS-analyse på KVU-nivå er relativt nytt og det finnes ikke regelverk 
som gir føringer for hvordan en slik prosess skal gjennomføres i så tidlig planfase. 
Regelverket legger ikke detaljerte krav for hvordan en analyse på dette nivået skal 
gjennomføres. Dette krever tydelige valg av forutsetninger som legges til grunn for 
arbeidet. I dette arbeidet har det vært forsøkt å samkjøre systemgrensene med de 
avgrensningene som legges til grunn i andre parallelle utredninger, slik at forutsetningene 
for de ulike utredningene ikke avviker for mye. Likevel er det nødvendig å påpeke at liten 
detaljeringsgrad av de foreslåtte konseptene har vært en utfordring å forholde seg til i 
ROS-arbeidet. Grunnlaget for vurderingene blir dermed svært varierende og dette 
vanskeliggjør en sammenligning av risikonivået mellom konseptene.  
 
Grunnlaget for valgt metodikk baserer seg på en tilpasning av standard ROS-prosess (ref. 
2), tilsvarende den som er beskrevet i Statens vegvesens håndbok 271 Risikovurderinger i 
vegtrafikken, og anbefalinger gjennom øvrige samfunnsanalyser. Det har vært nødvendig å 
tilpasse metode og prosjektgjennomføring som gir svar på oppdragsgivers forventninger, 
og som gjør at prosjektet kunne gjennomføres innenfor de rammer som var stilt til 
rådighet. Det har vært lagt vekt på å identifisere konseptenes effekt på sikkerhetsnivået for 
trafikanter med bakgrunn i ulike risikokilder; naturforhold, trafikale utforminger, 
omgivelser og anleggsperioden. Dette er innspill som andre utredninger i KVU-en trenger 
for sine vurderinger. 
  
ROS-analyser i forbindelse med arealforvaltning og etablering av beredskap for 
ivaretakelse av samfunnssikkerheten henger tett sammen. Samferdselsdepartementet (SD) 
har det overordnede ansvaret for transportberedskap i Norge. Fylkesmannen er 
statsforvaltningens regionale ledd, og skal påse at statlig politikk blir gjennomført og 
lovverk fulgt i kommuner og fylkeskommuner. Fylkeskommunen er en regional 
utviklingsaktør med overordnet ansvar for blant annet utvikling av samferdsel i fylket, 
dette er nærmere beskrevet i Forskrift for sivil transportberedskap (Ref. 3). Etablering av 
en helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen betinger et oversiktlig risikobilde slik at 
målrettede og ressurseffektive forebyggende tiltak kan iverksettes. Jo tidligere man får 
bevissthet om det faktiske risikonivået, dess lettere er det å manøvrere riktig i den 
langsiktige forvaltningen av samfunnet.  
 
Figur 3.1 gir oversikt over de prosjektaktiviteter som har vært gjennomført.  
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 Figur 3.1 Oversikt over prosjektgjennomføringen 

3.1 Dokument- og datainnsamling 

Innledningsvis ble det avholdt oppstartsmøte mellom Safetec og Statens vegvesen der 
rammene for oppdraget ble nærmere definert og avklart. Dette møtet ble holdt 4. 
desember 2012. Deretter ble det samlet inn informasjon om det datamaterialet som var 
fremkommet i KVU-prosessen så langt:  
 

• Foreløpig konseptbeskrivelse 
• Foreløpige trafikkberegninger – 2010  
• Tidligere ROS KVU’er  
• Diverse temakart, som f eks: 

• Flomsoner 
• Havnivåstigning, 2meterskote 
• Kvikkleire faregrad 
• Snøskred 
• Forurenset grunn 
• Steinskred  

• Foreløpig rapport Ikke-prissatte konsekvenser – Tønsbergregionen (Ref. 4). 
• Kommuneplaner fra involverte kommuner 
• Gjennomgang av http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/tonsbergregionen 

(nettside for KVU) 
• ROS for vegnettet i Vestfold 2007 

 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/tonsbergregionen
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Dette materialet skal understøtte analyse av risikoforholdene, samt bidra ved utvikling av 
forhåndsdefinerte risikoparametre til bruk i ROS-samlingen. 

3.2 Utarbeide risikoparametre 

I samarbeid med oppdragsgiver ble det avklart at ROS-analysen skulle favne om følgende 
risikokategorier:  
 

- Naturforhold 
- Transportsystemets utforming 
- Omgivelser/virksomheter 
- Anleggsperiode  
- Gjennomføringsrisiko.  

 
Kategoriene ble videreutviklet for å konkretisere aktuelle risikoaspekter. Det ble utarbeidet 
en liste over risikoparametre som ble lagt til grunn for vurderingene. Disse fungerte som 
ledeord for vurderingene av hvert konsept. Dette ble ansett som nødvendig for å tilstrebe 
et likt utgangspunkt for vurderingene og slik muliggjøre en sammenligning av konseptene 
og gi en rangering med tanke på risiko og sikkerhet for trafikanter.  
 
Nedenfor er kategoriene spesifisert og tilhørende ledeord listet opp.  
 

- Naturforhold  
Finnes det naturforhold som kan påvirke transportsikkerheten i nytt system? 

- Kvikkleireskred 

- Snøskred 

- Steinskred 

- Løsmasser 

- Flom, 200 år 

- Havnivåstigning, 2 meterskote 

- Skogbrann 

- Ekstreme mengder nedbør 
 

- Transportsystemets utforming 
Hvilket ulykkespotensial medfører valg av utforming på transportløsningene? I 
hvilken grad klarer transportsystemet å opprettholde transportevnen ved 
omkjøringsbehov? 
- Trafikale faktorer, slik som: 

o Årsdøgntrafikk, ÅDT (trafikkmengde) 
o Fart 
o Antall tunge kjøretøy 
o Antall myke trafikanter 
o Kryssutforming 
o Antall felt og retninger som må krysses 
o Graden av separering mellom trafikantgrupper 
o Blandet trafikk mellom harde og mye trafikanter 
o Antall og utforming av holdeplasser 

- Kritiske lenker (vegstrekninger) 
- Framkommelighet for nødetater 
- Potensial for storulykke 
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- Omgivelser/virksomheter 
Finnes det andre faktorer som påvirker trafikksikkerheten i nytt system? 
- Nærhet til risikofylt industri 
- Lagringsplass for farlige stoffer 
- Industrianlegg 
- Havner 
- Transport av farlig gods 

 

- Anleggsperiode 
I hvilken grad evner systemet å opprettholde transportevnen under 
anleggsperioden? Hvilket ulykkespotensial har anleggsperioden? 
- Framkommelighet for nødetater 
- Parallell drift og anleggsutførelse 
- Kritiske lenker 

 

- Gjennomføringstrusler 
Hvilke prosessuelle og faglige trusler finnes og som kan medføre at prosjektet ikke 
kan gjennomføres fullt ut? 

- Parallelle utredninger som legger føringer på KVU-en. 

- Politisk robusthet (kontroversielt, kostbart, kjent effekt) 
- Faglig robusthet  
- Gruppefavorisering (Er det en risiko at enkelte grupper (for eksempel bilister) 

favoriseres foran andre (for eksempel kollektivpedendlere)?) 
o Pendlere 
o Kortveisfarende 
o Syklende 
o Gående 
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3.3 Vurdering av risikofaktorer 

De risikofaktorene som ble identifisert på ROS-samlingen er vurdert med tanke på 
trafikantenes sikkerhet. Vurderingen er gjort i forhold til 0-konseptet, og skalaen fremgår 
av Tabell 3.1 nedenfor:  
 

Tabell 3.2 Skala for vurdering av risikofaktorer 

3.4 ROS-samling 

Statens vegvesen Region Sør er oppdragsgiver og prosjekteier. Safetec har hatt rollen som 
prosessleder og sekretær for dokumentasjon og rapportering i etterkant. Det ble arrangert 
et heldags analysemøte som fant sted 18. desember kl 10.00 – 16.00 i Statens vegvesens 
lokaler i Tønsberg. 
 
For å få etablert et overordnet risikobilde av det enkelte konsept, ble det tatt utgangspunkt 
i de forhåndsdefinerte delelementer som beskrevet i kap. 5. Konseptskisser og beskrivelser 
av disse, samt relevant kartmateriale, ble benyttet og gjennomgått i plenum som grunnlag 
for diskusjon av den enkelte risikoelement. Det ble lagt vekt på å identifisere potensielle 
endringer i risikoforholdene for trafikantene som følge av de skisserte løsningene i 
konseptene. Det ble ikke gjennomført en uttømmende prosess med å identifisere og 
vurdere tiltak for å redusere eller håndtere risikoer, men i den grad åpenbare 
risikoreduserende tiltak kom fram underveis i arbeidsmøtet, er disse også tatt med i 
vurderingene. Følgende prosess lå til grunn for ROS-samlingen: 
 

 

Figur 3.2 Prosess for ROS-samlingen 

Deltakere til analysemøtet var invitert av Statens vegvesen, og følgende møtte: 

Risiko-
identifisering 

•Beskrive det enkelte deleements risikoparameters aktualitet i konseptet. 

•Stedfeste aktualiteten for risikoparametrene (kritiske strekninger og 
knutepunkt). 

Konsekvens-
vurdering 

•Beskrive endret konsekvens for trafikantenes sikkerhet, positivt eller negativt, 
som følge av transportløsningen. 

•Sammenligne med referansesituasjonen beskrevet i 0-konseptet. 

Tiltak 

•Beskrivelse av åpenbare tiltak som kan redusere eller fjerne risikoforholdet.  

VURDERING BESKRIVELSE 

+ + I stor grad positiv effekt 

+ Positive effekter 

0 Verken positiv eller negativ effekt 

- Negative effekter 

- - I stor grad negative effekter 
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3.3 Deltakerliste fra ROS-samlingen, Tønsberg 18. desember 2012 

NAVN STILLING VIRKSOMHET 

Carsten Aschim Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold 

Truls Dix Brochman Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold 

Stein Holan Rådgiver Tønsberg kommune 

Niklas Cederby Rådgiver Vestfold fylkeskommune 

Petter Talleraas Rådgiver Nøtterøy kommune 

Torgeir Bettum Drift- og anleggsjef Nøtterøy kommune 

Gunnar Kleven Seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold 

Arild Nærum  Statens vegvesen 

Morten Ask Seniorrådgiver Statens vegvesen 

Øyvind Jacobsen Driftssjef Tønsberg kommune (til lunsj) 

Morten Lysheim Bygg og arealplansjef Stokke kommune 

Knut Terje Ellefsen Teknisk sjef Stokke kommune 

Maria Rustad Overingeniør Statens vegvesen 

Rolf David Ramslien Rådgiver Statens vegvesen 

Per H. Hermansen Seniorrådgiver  Statens vegvesen 

Jarle Krokeide  Samferdselsplanlegger Tønsberg kommune (fra lunsj) 

Eliin Rødal Senior sikkerhetsrådgiver, 
prosessleder 

Safetec 

Ingrid Time Sikkerhetsrådgiver, sekretær Safetec 

3.5 Rapportering 

Resultatene fra hele prosessen er dokumentert i denne rapporten og sendt på høring for 
kommentarer og innspill til samtlige deltakere på ROS-samlingen.  
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4 BESKRIVELSE AV KONSEPTENE 

Konseptene består av tiltak og løsningsprinsipper som skal bidra til å nå målsettinger med 
transportsystemet. Vegvesenets firetrinnsmetodikk for planlegging av vegutbygginger 
ligger til grunn. Dette innebærer at man skal se på mulighetene til å benytte eksisterende 
investeringer i vegnettet i størst mulig grad og for å vurdere i hvilken grad måloppnåelsen 
oppnås uten å gjennomføre store investeringer.  
 
Trinn 1 ser på mulighetene til å påvirke transportetterspørsel og valg av transportmiddel. 
Trinn 2 inneholder tiltak som effektiviserer eksisterende infrastruktur. 
Trinn 3 ser på mindre utbygginger i eksisterende vegnett 
Trinn 4 omhandler større utbygginger.  
 
Forslagene i denne KVU-en er presentert som rendyrkede konsepter. Oppdragsgiver angir 
at en vurderer å lage ett eller flere sammensatte konsepter. Utvidelsen av Semslinja og 
utbedring av trafikkløsningene rundt Teie er aktuelt for alle konseptene.  
 
Det ble utviklet 16 delelementer som var de konkrete analyseobjektene på møtet 18. 
desember 2012. Delelementene er beskrevet i tabell 4.1 (side 19).  

4.1 Konsept 0: Dagens situasjon 

Konsept 0 er dagens situasjon og skal kun inneholde tiltak som allerede har fått bevilgning. 

4.2 Konsept 1: Bedre utnyttelse av dagens vegsystem 

Konsept 1 ser på bedre utnyttelse av dagens vegsystem. Tiltak som medfører liten eller 
ingen utbygging hører hjemme i dette konseptet. Det skal vurderes om man gjennom 
kampanjer, restriksjoner osv kan endre transportetterspørselen og valg av 
transportmiddel. Aktuelle tiltak kan være innføring av parkeringsrestriksjoner, kampanjer 
for å øke kollektivandelen, rushtidsavgift og endring av kjøremønsteret ved å stenge gater.  

4.3 Konsept 2: Mindre tiltak 

I dette konseptet inngår tiltak som gir en mer effektiv utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur, og som medfører minimal utbygging. Relevante tiltak her kan være utbedring 
av korte brudd i nettet for gående og syklende, små tiltak for tilrettelegging for 
kollektivtrafikk og mindre utbedringer av betydelige flaskehalser. 

4.4 Konsept 3: Begrensede utbyggingstiltak 

Konsept 3 omhandler forbedringer i eksisterende infrastruktur, og kan bestå av 
begrensede utbyggingstiltak som løser enkelte problemområder uten at hele vegsystemet 
legges om. Tiltak som inngår her kan være ombygging av kryss, breddeutvidelse om 
utbedring av kurvatur. 

4.5 Konsept 4-7: Nyinvesteringer og større ombygginger av 
infrastruktur 

Alle konseptene er knyttet til trinn 4, og omhandler større utbygginger (investeringer) 
og/eller endringer i eksisterende transportsystem. Innholdet i disse fire konseptene er i 
prinsippet ulike alternativer til ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme. I tillegg 
kommer ny ringveg og utbygging til fire felt over en lengre strekning.  
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4.5.1 Konsept 4: Hogsnes - Ramberg 

Hovedalternativet er bru, men senketunnel kan også vurderes. Forslaget inneholder videre 
forbindelser til Teie og Jarlsberg. Brulengden anslås til ca 700 m. Tunnelengden er ca 2 300 
meter på Nøtterøysiden, og ca 1 500 m ved Hogsnes. Dersom det velges lange tunneler vil 
det trolig føre til 4-felt. Dersom man velger alternativ med veg i dagen er man mer fleksibel 
med tanke på å bygge 2 felt og eventuelt utvide senere.  
 

 

Figur 4.1 Hogsnes - Ramberg 

4.5.2 Konsept 5: Korten – Kaldenes 

Dette konseptet innebærer ny Nøtterøyforbindelse i senketunnel. Det inneholder også en 
forbindelse til Teie og Kjellekrysset. Kryss i dagsone ved Kaldenes vurderes som vanskelig 
og rampeløsninger må benyttes. Lengde på senketunnelen anslås til ca 1 000 meter, mens 
fjelltunnel er anslått til ca 2 400 meters lengde. Dette konseptet vil bestå av lange 
strekninger med tunnel, som trolig medfører 4-felts veg. Da det trolig ikke blir plass til kryss 
i dagsone på Kaldenes vil det bli behov for rampeløsninger som medfører planskilt kryss. 
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Figur 4.2 Korten – Kaldenes (svart stiplet linje) 
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4.5.3 Konsept 6: Ny forbindelse med kanalbrua 

Her vurderes ny Nøtterøyforbindelse i senketunnel eller bru. I tillegg kommer utbygging av 
ringveg øst til fire felt. Dette er en arealkrevende løsning med mange felt, spesielt ved 
etablering av senketunnel. Her har konseptet lagt opp til utvidelse til 4-felt. Eksisterende 
veg og bebyggelse tilsier trolig kurvatur som er beregnet på 60 km/t. 
 

 

Figur 4.3 Ny Nøtterøyforbindelse ved kanalbrua (svart stiplet linje) 

4.5.4 Konsept 7: Ny forbindelse ved Borgheim 

Også i dette konseptet vurderes Nøtterøyforbindelse på bru, eller i senketunnel. Det er 
uklart hvordan konseptet skal koble seg til Stokke/E18 på vestsiden av fjorden. Brulengden 
anslås til ca 500 meter. Konseptet medfører behov for fire mindre fjelltunneler der lengden 
varierer fra 200 til 600 meter. 
 

 

Figur 4.4 Nøtterøyforbindelse Stokke – Borgheim (svart stiplet linje) 
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4.6 Konsept 8: Kollektivkonseptet 

I kollektivkonseptet skisseres mulighetene for å bygge ut fire metrolinjer/-akser i Tønsberg. 
Linjene møtes i et knutepunkt ved jernbanestasjonen. Både egne kollektivgater og 
utbygging av kollektivfelt er til vurdering. Dagens vegnett kan benyttes flere steder uten 
utbygging dersom busstrafikken ikke får vesentlige forsinkelser. Metrolinjene er angitt med 
lysgrønn farge i kartet.  

 

Figur 4.5 Fire metrolinjer/-akser i Tønsberg (lysegrønn farge) 

4.7 Konsept 9: Ny Nøtterøyforbindelse via sentralåre 

Dette konseptet innebærer ny Nøtterøyforbindelse parallelt med eksisterende bru over 
kanalen, midt i Tønsberg sentrum. Denne kan være bru eller senketunnel. Videre fra 
Mammutkrysset er det tenkt at gjennomgangstrafikken skal gå i en tunnel under Tønsberg 
sentrum på ca 1500 meter. Grunnet trafikktall og sikkerhet vil det trolig bli behov for 4 felts 
tunnel. Konseptet gir mulighet til å legge lokalvegnett oppå tunnel og til to kryss/av- og 
påkjøringer. Alternativet medfører enten kryss inne i tunnelen, eller det må gjøres plass til 
av- og påkjøringsramper flere steder, blant annet ved rådhuset og jernbanestasjonen. 
Dersom gode forbindelser kan etableres vil det skape en meget god nærhet til 
sentrumsfunksjoner, sykehus og arbeidsplasser. Tunnelen vil komme i konflikt med 
fremtidig utvikling av jernbanen, slik dette er foreslått i Jernbaneverkets KVU (ny 
jernbanetunnel under bakken ved eksisterende stasjon).  
 
Grunnforholdene er krevende og tilsier at dette må bli en løsmasse tunnel. Dette vil 
innebære at alt som er på bakken over tunnelen (og litt ut til hver side) må rives. Dette vil 
gi utfordring fordi deler av strekningen vil ligge svært nær eksisterende jernbane og 
rådhus/kjøpesenter. Etter at tunnelen er ferdig vil arealet over kunne benyttes til andre 
formål.  
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Figur 4.6 Nøtterøyforbindelse via sentralåre (rød linje) 

4.8 Sykkelkonseptet 

Det var ikke fremlagt et eget sykkelkonsept til analysemøtet, og dette er derfor ikke 
vurdert. Sikkerheten for trafikanter som bruker sykkel som fremkomstmiddel er imidlertid 
et gjennomgående perspektiv i alle konseptene.  

4.9 Nedbrytning til delelementer 

For å gjøre analyseprosessen mer oversiktelig ble konseptene i forkant av analysemøtet, i 
samarbeid med Statens vegvesen, brutt ned til 16 delelementer, se tabell 4.1. Disse ble 
gjennomgått med henblikk på de ulike vurderingskategoriene.  
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Tabell 4.1 Oversikt over delelementer 

ID DELELEMENT  KONSEPT 

1.  Stenge Nedre Langgate for gjennomkjøring.  
 

2 

2.  Kollektivgater/felt på korte strekninger innenfor eksisterende 
gatetverrsnitt, samt økt frekvens.  
 

2 

3.  Kanalbrua sveises fast.  
 

2 

4.  Utbedring av forhold for gående/syklende (ikke 
sammenhengende sykkelveg/ mangler i ruten, 
sykkelparkering).  
 

2 

5.  Opprusting av ringveg mot øst, inkl Mammutkrysset 
 

3 

6.  Utbedring av Presterødkrysset (bakken og krysset hvor det 
planlegges en rundkjøring). Det er også planlagt en gang-
/sykkelvei. Hele strekningen til Kilen.  
 

3 

7.  Utbedring av planlagt/vedtatt tunnel Hogsnesbakken 
(eventuelt feltutvidelse/kollektivfelt) (vedtatt 2 felts tunnel). 
Kollektivfelt skal gå i eksisterende trase.  
 

3 

8.  Bru eller senketunnel Hogsnes – Ramberg. 
 

4 

9.  Videre forbindelse til Teie og Jarlsberg (flere tunneler, bru). Jf 
forbindelse Hogsnes – Ramberg i delelement 8 
 

4 

10.  Senketunnel under fjorden, Korten - Kaldenes (nedkjøring i 
området mellom Fjordgaten og Slottsfjelltunnelen). Jf 
delelement 9 forbindelse videre til Teie og Jarlsberg 
 

5 

11.  Ny veglenke fra rundkjøring ved Kjellekrysset og fram til 
senketunnel 
 

5 

12.  Ny bruforbindelse til Nøtterøy parallelt med eksisterende 
kanalbru.(tilsvarende dagens, hevbar).   
 

6,9 

13.  Utviding av ringvei øst til 4 felt 
 

6 

14.  Nøtterøyforbindelse Borgheim – Stokke, bro eller senketunnel. 
Bro. To kryss og fire mindre tunneler på vestsiden av fjorden 
mot E18 (Stokke) 
 

7 

15.  Felles kollektivstasjon ved jernbanen, fire metrolinjer for buss, 
separate eller parallelle kollektivfelt på deler av strekningen.  
 

8 

16.  Tunnel under Tønsberg sentrum, trolig 4 felt. Kryss i tunnel 
eller arealkrevende rampeløsninger 
 

9 
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5 SAMLET RISIKOBILDET FORDELT PÅ HVERT KONSEPT 

5.1 Konsept 1: Bedre utnyttelse av dagens vegsystem 

Tiltakene som er trukket frem som aktuelle i dette konseptet medfører ikke utbygging, 
men omhandler forhold som kan endre kjøremønster og trafikantenes valg av 
transportmiddel. Dette er ikke blitt vurdert i denne ROS-analysen. 

5.2 Konsept 2: Mindre tiltak 

 

 DELELEMENT NATUR-
FORHOLD 

TRANSPORT 
SYSTEMETS- 
UTFORMING  

OMGIVELSER
/VIRKSOM-
HETER  

ANLEGGS
PERIODE 

GJENNOM-
FØRINGS-
TRUSLER 

1 Stenge Nedre Langgate 
for gjennomkjøring 

+ ++ 0 0 0 

2 Kollektivgater/felt på 
korte strekninger 
innenfor eksisterende 
gatetverrsnitt, samt økt 
frekvens 

- - 0 - - 

3 Kanabrua sveises fast 0 + - - 0 - - 

4 Utbedring av forhold for 
gående /syklende (ikke 
sammenhengende 
sykkelveg/mangler i 
ruten, sykkelparkering) 

+ + 0 - - 

 
Vurdering:  
Konseptet består av fire mindre delelementer. Delelementene gir ulike bidrag til positive 
eller negative effekter for risikoreduksjon. Samlet sett for konsept 2 gir delelementene 
positive eller i stor grad positive effekter til risikoreduksjon innenfor kategorien 
transportsystemets utforming. Dette knytter seg i stor grad til myke trafikanter. 
Fastsveising av Kanalbrua er det delelementet som etter analysegruppens oppfatning 
bidrar med størst negativ effekt på risikoen knyttet til gjennomføringstrusler og for 
omgivelsene/virksomheter. Anleggsperioden vil alltid bidra med negative effekter, men her 
finnes kjente og etablerte avbøtende tiltaks om kan settes inn. 
 
 På dette stadiet i planleggingen bidrar imidlertid delelement 2 med mest negativ effekt på 
risikoen. Etablering av kollektivgater og -felt på korte strekninger innenfor eksisterende 
gatetverrsnitt må derfor undergis en grundigere vurdering og fremlegging av gode 
avbøtende tiltak dersom dette skal være en del av den fremtidige trafikkløsningen i 
Tønsberg.  
 
Samlet risiko i dette konseptet oppfattes likevel å være lite omfattende og verken 
delelementer eller konseptet som sådan bør forkastes. Konseptet bør dermed tas med til 
neste planfase.  
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5.3 Konsept 3: Begrensede utbyggingstiltak 

 

 DELELEMENT NATUR-
FORHOLD 

TRANSPORT-
SYSTEMETS 
UTFORMING  

OMGIVELSER
/VIRKSOM-
HETER  

ANLEGGS-
PERIODE 

GJENNOM-
FØRINGS-
TRUSLER 

5 Opprusting av ringveg 
mot øst, inkl. 
Mammutkrysset 

- + 0 - - + 

6 Utbedring av 
Presterødkrysset 

0 + 0 - 0 

7 Utbedring av 
planlagt/vedtatt tunnel 
Hogsnesbakken 

0 + 0 0 + 

 
Vurdering: 
Konsept 3 gir som helhet et positivt bidrag når det gjelder risiko knyttet til 
transportsystemets utforming. Utbedring av kryssing og opprusting av ringveg vil bidra til 
lettere trafikkflyt og økt framkommelighet for nødetater. For myke trafikanter vil planfri 
kryssing i Presterødkrysset gi positiv effekt, det samme gjelder tunnel i Hogsnesbakken 
(separering av trafikantgrupper). Samtidig kan sammenblanding av myke og harde 
trafikanter ved eventuelt bussfelt i eksisterende trasé, gi økt risiko (delelement 7).  
 
Det er mest negative effekter knyttet til anleggsperioden for delelement 5. 
Risikoelementene oppfattes å være utfordringer med å finne alternative traseer for 
trafikkavviklingen under anleggsperioden.  Dette vil kunne være særlig utfordrende 
ettersom elever ved Trelleborg skole må krysse veien. Gitt at avbøtende tiltak, særlig for 
myke trafikanter, for anleggsperioden blir iverksatt, vurderes ikke risikoen som stor nok til 
at delelementet bør forkastes. Delelementet oppfattes å ha støtte i både befolkningen og 
hos politikerne. Analysegruppen ser derfor ingen negative effekter for eventuell 
gjennomføring.  
 
Delelementet vurderes å ha negative effekter på naturforhold på grunn av nærheten til 
Presterødkilen naturreservat. 
 
Samlet sett oppfattes dette konseptet å gi positive effekter for transportsystemets 
utforming (redusert risiko). Det finnes alminnelig kjente avbøtende tiltak for 
risikoreduksjon for anleggsperioden, selv om gjennomføring av delelement 5 kan være 
særlig krevende. Konseptet bør derfor tas videre med til neste planfase. 

5.4 Konsept 4: Nøtterøyforbindelse Hogsnes – Ramberg 

 DELELEMENT NATUR-
FORHOLD 

TRANSPORT-
SYSTEMETS 
UTFORMING  

OMGIVELSER
/VIRKSOM-
HETER  

ANLEGG-
SPERIODE 

GJENNOM-
FØRINGS-
TRUSLER 

8 Bru eller senketunnel 
Hogsnes – Ramberg 

0/- - +(+)/- - 0/0 0/- - 0/- 

9 Videre forbindelse til 
Teie og Jarlsberg 

0 - 0 0 0 
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Vurdering: 
I delelement 8 vurderes forbindelse ved bru eller senketunnel fra Hogsnes til Ramberg, og 
det er stor forskjell i analysegruppens vurderinger av de foreslåtte løsningene. Senketunnel 
anses som det alternativet som i stor grad gir negative effekter for trafikksystemets 
utforming, naturforhold og anleggsperioden. Særlige utfordringer ved en sjøtunnel i dette 
området, vil blant annet være bratte stigningsforhold og dermed storulykkespotensial noe 
som i stor grad kan bidra med negativ effekt (økt risiko).  
 
Ny forbindelse til Nøtterøy via bru anses å gi positive effekter eller kanskje også i stor grad 
positiv effekt på transportsystemets utforming. Analysegruppens vurdering er at en 
bruløsning verken vil ha positiv eller negativ effekt på de andre vurderingstemaene. I 
utredningen om ikke-prissatte verdier vil imidlertid mulige gjennomføringstrusler kunne 
diskuteres, blant annet avstandsvirkningen av bro i landskapsbildet (negativ effekt).  
 
Forbindelseslinjene til Teie og Jarlsberg vurderes av analysegruppen hovedsakelig til verken 
å ha positiv eller negativ effekt. Det må imidlertid tas hensyn til storulykkespotensial ved 
tunnelløsninger generelt, noe som i stor grad kan bidra med negativ effekt (økt risiko). 
 
For konseptet som helhet oppfattes ny bruforbindelse til Nøtterøy i stor grad å bidra til 
positive effekter for transportløsningene i regionen. I tillegg vil ny bruforbindelse bidra til 
at samfunnssikkerhetsmålet om sårbarhetsreduksjon for befolkningen på Nøtterøy og 
Tjøme oppnås. 
 
Samlet risikobildet for dette konseptet tilsier at en løsning med senketunnel over 
Vestfjorden bør forkastes. De øvrige delelementene i konseptet bør tas med i den videre 
planleggingen. 

5.5 Konsept 5: Nøtterøyforbindelse Korten – Kaldenes 

NR DELELEMENT NATUR-
FORHOLD 

TRANSPORT-
SYSTEMETS 
UTFORMING  

OMGIVELSER
/VIRKSOM-
HETER  

ANLEGGS-
PERIODE 

GJENNOM-
FØRINGS-
TRUSLER 

10 Senketunnel under 
fjorden 

- - - - - 

11 Ny veglenke ved 
Kjellekrysset og fram 
til senketunnel 

0  + 0 - 0 

 
Vurdering: 
Delelement 10 vurderes å bidra med negative effekter for alle risikoområdene. 
Stigningsforholdenes betydning for ulykkesrisiko vektlegges særlig, samt økt risiko pga kort 
dagsone og rampeløsning på Kaldnes-siden. Samtidig er det usikkerhet knyttet til hvilke 
risikoforhold som finnes ved ScanRope og hvordan disse eventuelt vil kunne påvirke 
risikoen for senketunnelen – i drift så vel som under bygging. Det pekes også vanskelige 
grunnforhold som vil gi økt risiko i anleggsperioden. Delelementet oppfattes å gi negativ 
effekt på omgivelser/virksomheter og naturforhold blant annet på grunn av nærheten til 
Middelalderbyen og Slottsfjellet.  
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For delelement 11 er vurderingen at det ikke bidrar med verken positive eller negative 
risikoeffekter. Bare for transportsystemets utforming oppfattes delelement 11 å gi positiv 
effekt, men dette forutsetter at Kjellekrysset bygges om.  
 
Samlet sett oppfattes konsept 5 å gi negativ effekt på risikoen. På de fleste områder finnes 
avbøtende tiltak som kan iverksettes. Den negative effekten for senketunnel (delelement 
10) vurderes som så stor sammenlignet med andre løsninger for ny Nøtterøy-forbindelse at 
denne løsning bør forkastes. Imidlertid synes det nødvendig å ta med delelement 11 i den 
videre planleggingen videre på grunn av dets positive bidrag på transportsystemets 
utforming.  
  

5.6 Konsept 6: Nøtterøyforbindelse ved kanalbrua 

NR DELELEMENT NATUR-
FORHOLD 

TRANSPORT-
SYSTEMETS 
UTFORMING  

OMGIVELSER
/VIRKSOM-
HETER  

ANLEGGS-
PERIODE 

GJENNOM-
FØRINGS-
TRUSLER 

12 Ny bruforbindelse til 
Nøtterøy parallelt 
med eksisterende 
kanalbru 

0 + 0 - 0 

13 Utviding av ringvei øst 
til 4 felt 

- + 0 - 0 

 
Vurdering:  
Ny bruforbindelse og utviding av ringvei øst vurderes å ha positiv effekt på 
transportsystemets utforming. Trafikkavlastning i Tønsberg sentrum vil være positivt for 
myke trafikanter (redusert risiko). Konseptet vurderes ikke å ha verken negativ eller positiv 
effekt på risiko for det som gjelder omgivelser/virksomheter og gjennomføringstrusler. 
Anleggsperioden blir for begge delelementene vurdert å gi negativ effekt (økt risiko). På 
grunn av nærhet til naturreservatet i Presterødkilen vurderes utviding av ringvei øst til fire 
felt å kunne ha negativ effekt på naturforhold. Avbøtende tiltak finnes, og vil kunne 
gjennomføres etter at det er foretatt nødvendig kost-/nyttevurderinger. Det er mange 
løsninger som kan velges for utformingen av ny bru over kanalen og med tilhørende 
tilkobling til trafikksystemet på begge sider og gode trafikksikre løsninger kan oppnås.  
 
Det er likevel verdt å vurdere nærmere om man oppnår samfunnssikkerhetsmålet i ønsket 
grad for Nøtterøy og Tjøme(redusert sårbarhet) i en løsning med ny bru som ligger parallelt 
eller tilnærmet parallelt med den gamle. Man kan se for seg ulike scenarioer som ikke 
skyldes trafikksikkerhetsforhold der det vil være ønskelig/nødvendig å stenge begge 
bruløpene, for eksempel fra politiets side. Ved slike scenarioer vil samfunnssikkerheten for 
Nøtterøy og Tjøme ikke være bedret.  
 
For å oppnå både økt trafikksikkerhet i Tønsberg og en fullverdig oppnåelse av 
samfunnssikkerhetsmålet for Nøtterøy og Tjøme, bør konsept 6 vurderes som et tillegg til 
konsept 4 (bru Hogsnes – Ramberg). 
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5.7 Konsept 7: Nøtterøyforbindelse ved Borgheim – Stokke  

NR DELELEMENT NATUR-
FORHOLD 

TRANSPORT-
SYSTEMETS 
UTFORMING  

OMGIVELSER
/VIRKSOM-
HETER  

ANLEGGS-
PERIODE 

GJENNOM-
FØRINGS-
TRUSLER 

14 Nøtterøy-
forbindelse 
Borgheim – Stokke, 
bru eller 
senketunnel.  

- - + - 0 - 

 
Vurdering: 
Dette konseptet anses i stor grad å bidra med negativ effekt på naturforhold (dårlige 
grunnforhold) og med negativ effekt gjennomføringstrusler. I analysemøtet kom det frem 
at det er klar og tydelig politisk og administrativ motstand fra Stokke kommune til dette 
konseptet. Forslaget gir negativ effekt på omgivelser/virksomheter.  
 
Ut fra foreløpig utredninger knyttet til trafikkutvikling og mulighet for avlastning av trafikk 
gjennom Tønsberg sentrum, gir alternativet økt trafikk gjennom Tønsberg sentrum. 
Alternativet gir full måloppnåelse for økt samfunnssikkerhet i form av ny 
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, og det er samtidig god plass (geografisk sett) 
til å etablere gode trafikksikre løsninger. Samtidig vil konseptet avlastet trafikken gjennom 
Stokke sentrum og bedre forholdene for myke trafikanter der.   
 
Basert på de forliggende opplysninger om konseptet, synes konseptet å kunne bidra med 
noen positive effekter på transportsystemets utforming (redusert risiko for Stokke, men 
økt for Tønsberg sentrum på grunn av økt trafikkmengde) og oppnåelse av en fullverdig 
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme. 
 
Samlet sett vurderes de positive risikoreduserende effektene som såpass gode sammen-
lignet med de negative effektene på naturforhold, omgivelser, og gjennomføringstrusler, at 
konseptet bør tas med til videre planfaser og vurderes opp mot andre vurderinger av ikke-
prissatte og prissatte konsekvenser.  
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5.8 Konsept 8: Kollektivkonseptet 

NR DELELEMENT NATUR-
FORHOLD 

TRANSPORT-
SYSTEMETS 
UTFORMING  

OMGIVELSER
/VIRKSOMHE
TER  

ANLEGGS-
PERIODE 

GJENNOM-
FØRINGS-
TRUSLER 

15 Felles kollektivstasjon 
ved jernbanen, fire 
metrolinjer, 
kollektivfelt. 

0 + + - - - 

 
Vurdering: 
Dette er det eneste av de fremlagte konseptene som vurderes å gi positive effekter både 
for transportsystemets utforming og omgivelser/virksomheter (risikoreduksjon). Konseptet 
oppfattes som nøytralt (verken positivt eller negativt) sett opp mot naturforhold. 
Usikkerhet knyttet til konsekvenser for Jernbaneverkets utvikling av jernbanen i Tønsberg 
(gjennomføringstrusler) må vektlegges. I tillegg vurderes det som politisk krevende å få 
politiske vedtak der kollektive løsninger prioriteres fremfor privatbilisme. Konseptet bidrar 
med økt risiko knyttet til anleggsfasen (negativ effekt) fordi anlegget skal gjennomføres i 
en by med en del vanskelige steder og mange personer og virksomheter vil bli berørt. 
 
På analysetidspunktet forelå det begrenset informasjon om innholdet og løsningene i 
konseptet. Det har derfor ikke vært mulig å gi en mer konkret vurdering av konseptets 
innvirkning på forholdene for gående, syklende og privatbilister.  
 
Konseptet vurderes å ha positive effekter på viktige trafikksikkerhetsmessige og 
omgivelsesmessige forhold og at det derfor bør tas med til senere planfaser og ses i 
sammenheng med konsept 2. 
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5.9  Konsept 9: Sentralårekonseptet  

NR DELELEMENT NATUR-
FORHOLD 

TRANSPORT-
SYSTEMETS 
UTFORMING  

OMGIVELSER
/VIRKSOMHE
TER  

ANLEGGS-
PERIODE 

GJENNOM-
FØRINGS-
TRUSLER 

16 Tunnel under 
Tønsberg sentrum 

- - - - 0 - - - - 

 
Vurdering: 
Konseptet er vurdert til å gi stor grad av negativ effekt for naturforhold, trafikksikkerheten 
(trafikksystemets utforming), anleggsperioden og gjennomføringstrusler. Konseptet 
vurderes til verken å gi positiv eller negativ effekt på risikoen når det gjelder 
omgivelser/virksomheter.  
 
På bakgrunn av tilgjengelig informasjon om konseptet på tidspunkt for analysemøtet, 
vurderes konseptet til å ha så høy risiko (i stor grad negativ effekt) på fire av fem 
risikofaktorer at det ikke bør tas med til senere planfaser.   
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6 ANBEFALINGER TIL SENERE PLANPROSESSER 

6.1 Generelle betraktninger 

Helhetlig transportutvikling for Tønsbergregionen involverer først og fremst regionale 
hensyn med tanke på vegutbygging og kollektive transportsystemer lokalt. Spørsmålet som 
søkes besvart er i hvilken grad risiko- og sikkerhetsanalysen kan bygge opp under en slik 
vektlegging? Transportutviklingen i Tønsbergregionen er viktig for i regionen som sådan, og 
har samtidig avgjørende betydning for en smidig sammenkobling mot E18 gjennom 
Vestfold og pendlertrafikken både på veg og bane inn mot Oslo. Det finnes ikke grunnlag 
for å sette absolutte grenseverdier for hva som er akseptabelt risikonivå ut fra 
transportbehov, ei heller i forhold til konsekvenser for liv og helse. Likevel kan en si noe 
overordnet om trafikksikkerhet og transportsystemets robusthet for hvert konsept. Noen 
av sikkerhetsaspektene som har fremkommet er av generell karakter, men det er også 
forsøkt å påpeke konkrete områder/lokasjoner hvor positive og/eller negative effekter er 
særlig gjeldende. 
 
Det er identifisert en rekke sikkerhetsaspekter som følge av de skisserte løsningene i 
konseptene. Hvilke risikofaktorer som svekker trafikksikkerheten varierer i stor grad 
mellom konseptene. Av forhold som er gjennomgående for flere av konseptene, og som 
derfor vil kreve særlig oppmerksomhet i det videre arbeidet, kan følgende trekkes frem:  
 

- Anleggsrisiko, vesentlig for myke trafikanter 
- Utfordrende grunnforhold 
- Potensiell konflikt mellom kollektivtrafikk og myke trafikanter 
- Til dels uavklarte risikoforhold knyttet til omkringliggende industri, og hvordan 

dette vil kunne påvirke de ulike løsningene – både i anleggsfasen og i drift.  
 
Vurderinger av risiko vil alltid være forbundet med usikkerhet, og dette blir særlig tydelig i 
en så tidlig planfase som en KVU. Vurderingene som er gjort, baserer seg på løsninger som 
bare delvis er skisserte, og graden av detaljering varierer i de ulike konseptene. Likevel gir 
arbeidet viktig pekepinn når det gjelder hvilke risikoer en må forvente å møte dersom 
forslag til løsninger tas med i det videre planarbeidet. Det må imidlertid understrekes at en 
overordnet ROS-analyse på KVU-nivå ikke reduserer behovet for mer detaljerte 
risikoanalyser i senere planfaser. Flere av forholdene som er kommet fram i dette arbeidet 
krever ytterligere utredninger, hvor også andre forhold kan gjøre seg gjeldende.  
 
Det er gjort flere andre utredninger i forbindelse med KVU-arbeidet. Blant annet for 
prissatte og ikke-prissatte verdier. Disse utredningene vil sammen med risikoanalysen 
danne beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med en helhetlig transportløsning for 
Tønsbergregionen.  

6.2 Anbefalinger 

På bakgrunn av analysemøtet og tilsendt grunnlagsmateriale gis følgende anbefalinger:  
 

1. Konsept 2: Tas med til senere planfaser.  
 

2. Konsept 3: Tas med til senere planfaser. 
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3. Konsept 4:  

a. Løsning med bruforbindelse vurderes samlet sett som det alternativet som 
har lavest risiko for fullverdig ny forbindelse til Nøtterøy.   

b. Senketunnel foreslås ikke tatt med til senere planfaser. 
 

4. Konsept 5:  
a. Senketunnel foreslås ikke tatt med til senere planfaser. Dette på grunn av 

negativ effekt på alle vurderingsområdene for senketunnel.  
b. Ombygging av Kjellekrysset bør tas med videre som en del av en helhetlig 

transportløsning for Tønsbergregionen. 
 

5. Konsept 6:  
a. Ny bru over kanalen bør vurderes tatt inn som et tillegg i konsept 4. 
b. Utviding av ringvei mot øst til 4 felt bør tas med videre til senere planfaser. 

 
6. Konsept 7: Store utfordringer knyttet til vanskelige naturforhold og negativ effekt 

med hensyn til gjennomføringstrusler. Konseptet har positiv effekt på risikoen 
knyttet til trafikksystemets utforming, og dette gjør at det bør tas med til senere 
planfaser.  

 
7. Konsept 8: Tas med til senere planfaser. 

 
8. Konsept 9: Dette konseptet foreslås ikke tatt med til senere planfaser på grunn av 

stor negativ effekt på transportsystemets utforming, naturforhold, anleggsperiode 
og gjennomføringstrusler. 

 
9.  En strukturert gjennomgang av avbøtende tiltak, sammen med en kost-nytte 

vurderinger av disse vil være nødvendig på de neste stadiene i arbeidet med ny 
transportløsning for Tønsbergregionen.  
 

10. Det bør utarbeides et nytt konsept for det videre planarbeidet. Det anbefales at 
det gjøres en ny risikovurdering på det nye konseptet, hvor det også bør settes 
fokus på å identifisere risiko knyttet til sammenstilling av ulike delelementer. 
Regionens satsing på sykkel på bør også trekkes inn i denne vurderingen.  
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