Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 TØNSBERG

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Elisabeth Bøen-Johnsen /

18/2771-2

Deres referanse:

Vår dato:
19.02.2018

33371787

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - planid 0704 9908 - ekstra varsling
av nytt utredningstema om datalagring på Tveiten / Ødegården - uttalelse
fra Statens vegvesen
Statens vegvesen viser til ekstra varsling av kommuneplanens arealdel i Tønsberg kommune.
Varslingene omfatter nytt utredningstema om datalagring på Tveiten/Ødegården. Det skal
gjennom kommuneplanens utredninger tas stilling til om man skal etablere senter for
datalagring i Tønsberg kommune.
Statens vegvesen uttaler seg som fylkesveiadministrasjon på vegne av Vestfold
fylkeskommune og som riksveiadministrasjon på vegne av staten.
For begge lokasjonene må følgende utredes:


Trafikksikker adkomst.



Tilbud for myke trafikanter.



Kollektivløsninger.

Utredningene vil gi oss svar på om det vil være behov for å innarbeide rekkefølgekrav i
kommuneplanens arealdel knyttet til det området som eventuelt vil bli valgt.
Tveiten:
Dette området må få sin adkomst fra fv 650. Trafikksikker adkomst med frisikt må utredes,
samt behov for tilbud til myke trafikanter. Dagens GS-vei slutter i krysset fv 650 x
Gulliveien. Et naturlig rekkefølgekrav i forbindelse med kommuneplanens arealdel vil være at
denne GS-veien må forlenges frem mot områdets adkomst. I tillegg må det settes
rekkefølgekrav om at adkomsten til området er ferdig opparbeidet før det gis
igangsettingstillatelse innenfor området.
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Anton Jenssens gate 5

Statens vegvesen

3125 TØNSBERG

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Ødegården:
Dette området vil få sin adkomst fra rundkjøringen på vestsiden av E18 på Gulli. Krysset
krever ombygging. Vegvesenet er i dialog med utbygger av Ødegården næringsområdet om
dette. Dagens GS-vei slutter i rundkjøringen i krysset fv 308 x fv 650.
Et naturlig rekkefølgekrav i forbindelse med kommuneplanens arealdel er at denne GS-veien
forlenges inn i næringsområdet samt at rundkjøringen på Gulli må være ferdig ombygd før
det gis igangsettingstillatelse innenfor området.

Plan og forvaltningsseksjonen
Med hilsen

Rune Sundmark
Seksjonsleder

Elisabeth Bøen-Johnsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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