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Innledning

2

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med

Tønsberg og Re kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for GS-veg langs fv. 35 fra Ås til
Linnestad.

Hva er en detaljregulering?
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en

detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet (?)
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn.

En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig
grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser.

Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§
12)

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter

høringsperioden. Deretter mottar Tønsberg kommune planbeskrivelse, plankart og plan til

politisk behandling. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for myke trafikanter langs
fv. 35, og bygge slik at det er sammenhengende GS-veg fra Revetal til Ås.
Planen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan jfr. Pbl. § 12-3.
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Tønsbergs blad 30/1-2017 og på kommunenes og Statens vegvesens hjemmesider.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte.

Planforslaget består av følgende:
•
•
•

Plankart, 14.09.2018

Reguleringsbestemmelser, 09.01.2019

Planbeskrivelse, 01.02.2018

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden uke 42 - 48 på

følgende steder:
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•

Tønsberg kommune, Tønsberg rådhus, servicetorget.

Halfdan Wilhelmsens alle 1 c, (Inngang fra Seebergsgate)
3104 TØNSBERG

•

Re kommune, Re Kommunehus, servicetorget.
Regata 2, 3174 REVETAL

•

Statens vegvesen, Region Sør, avdeling Vestfold, Statens park
Anton Jenssens gate 5, 3125 TØNSBERG

•

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter - Høring vegprosjekter

Varsel om offentlig ettersyn vil bli kunngjort i Tønsbergs Blad. Grunneiere og

rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på
høring til offentlige instanser.

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 26.11.2019 sendes skriftlig til:

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal, eller firmapost‐sor@vegvesen.no

Merkes: Fv. 35 Ås - Linnestad

Kontaktperson for Tønsberg og Re kommune: Øyvind Sonerud, tlf. 33 34 86 05.

e‐post: oyvind.sonerud@tonsberg.kommune.no
Kontaktperson i Statens vegvesen:
Jan Robert Solli, tlf. 92 62 86 81
e‐post: jan.solli@vegvesen.no

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell
justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling.
Kommunens vedtak kan påklages til Kommunaldepartementet iht. Plan‐ og

bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen.
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.
Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget:
Navn

Firma

Fagansvar

Jan Robert Solli

Statens vegvesen

Planleggingsleder

Amanda Kalleberg

Statens vegvesen

Vegplanegger

Ann-Christine Hvatum

Statens vegvesen

Vegplanegger

Målfrid Loftsgarden

Statens vegvesen

Vegplanegger

Marius Raunholm

Statens vegvesen

Vegplanegger
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3 Bakgrunn for planforslaget
Arbeid med prosjektering av tradisjonell gang-sykkelvegløsning langs fv35 på strekningen
Ås – Linnestad foregikk i årene 2009 – 2010. Arbeidet med å få vedtatt reguleringsplan

stoppet i 2011.

2016 bestemte Vestfold Fylkeskommune at det skulle benyttes smal type GS-veg.

Planarbeidet ble da startet opp igjen, Oppstartsmøte med kommunene ble holdt i November
2016, og ga grunnlaget for rammer og føringer.

3.0 Planområdet

Planstrekningen er langs fylkesveg 35 fra Ås, Tønsberg kommune, til Linnestad, Re

kommune. Det er i dag gang- og sykkelveg på deler av strekningen. Det er «missing link»

som skal planlegges.

Strekningen er i underkant av 6 km lang, hvorav ca 1,35 km allerede har g/s-veg.

Figur 1 Rød strek viser den aktuelle strekningen fra Ås til Linnestad, langs fv. 35 Bispeveien

Plan ID: 0704 20160146
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3.1 Målsettinger for planforslaget
Effekt mål:
•
•
•

Sikre ferdsel for gåing og sykling langs strekningen
Økt trygghet for de myke trafikantene

Flere som sykler og går til jobb/skole.

Resultatmål:
•
•
•
•

Vedtatt reguleringsplan for strekningen Ås – Linnestad, innen Februar 2019

Reguleringsbestemmelser

Tekniske tegninger

Kostnadsoverslag

3.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

I samråd med planmyndighet Tønsberg og Re kommuner er det vurdert at planarbeidet ikke

utløser krav om konsekvensutredning. Dette blant annet fordi det skal benyttes type smal

løsning på GS-vegen. Den vil legge beslag på mindre dyrket mark, enn ved standard løsning

for GS-veg.

Reguleringsplaner for etablering av gang- og sykkelveier langs eksisterende vei, omfattes av

§8, og de trenger kun å konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø
og samfunn jf. §10.

Planen har marginal påvirkning på naturmangfoldet og kulturmiljø/kulturminner. Den følger
allerede vedtatte planer og det er minimal fare for forurensning.

Nødvendig areal er redusert til minimum for å redusere beslaget av jordbruksområder.

4

Planprosess og medvirkning

Arbeid med prosjektering av tradisjonell gang-sykkelvegløsning langs fv35 på strekningen

Ås – Linnestad foregikk i årene 2009 – 2010. Konsulent AsplanViak hadde oppdraget, og det

ble lagt ned et betydelig arbeid for prosjektering av gs-veg med tanke på å få vedtatt

reguleringsplan. Grunnundersøkelser ble utført. Detaljering av kryssutforminger. Dialog med
de to involverte kommunene Re og Tønsberg. Arbeidet ble stanset i 2011.

Med Skjeggestadsbruas kollaps i 2015 ble fokus satt på omkjøringsveier for E18, og Fv35
ble bevilget penger til prosjektering og bygging av GS-veg på flere delstrekninger.

Varsling av planoppstart ble gjort med annonse i avis og brev til grunneiere og interessenter

i januar 2017. Det kom det inn en rekke merknader. Disse ble utredet og avsender kontaktet

etter vurdering. I kapittel 9 er de innkomne merknadene nærmere beskrevet.

Det er holdt flere befaringer og samtaler med grunneiere, og møter med kommunene Re og
Tønsberg.

Forslag til Reguleringsplan foreligger August 2018.
Plan ID: 0704 20160146
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5

Rammer og premisser for planarbeidet

Det overordnede målet i NTP er «å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling».
Nasjonale strategier for transportpolitikken er (ifølge NTP 2014 – 2023) blant annet fokus på

at økt sykling og gåing gir bedre framkommelighet, helse og miljø. For å oppnå mer sykling

og gåing, er det nødvendig med mer og bedre infrastruktur som gir økt framkommelighet og
sikkerhet for myke trafikanter. Dette er nedfelt i etappemål F5.

Planforslaget er i tråd med Nasjonal sykkelstrategi 2014 – 2023, hvor hovedmålet er at

sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 % av alle reiser innen 2023. Utbygging av nye sykkelanlegg
er et viktig virkemiddel i strategien.

Planforslaget er i tråd med Handlingsprogram for fylkesvegnettet i Vestfold 2018 – 2021,
vedtatt i Fylkestinget 16.03.2017.

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplanen for Tønsberg og Re med etablering av
sammenhengende gang- og sykkelveg langs Fv.35 fra Revetal til Tønsberg.

6 Eksisterende forhold
6.0 Beliggenhet

Fv. 35, Bispeveien, starter i Tønsberg kommune og går videre inn i Re kommune.

Planområdet går fra Ås, ved E18, her ligger bedriftene Nortura og Tine. Her slutter i dag GS-

vegen fra Tønsberg.

Videre går vegen over et åpent landbruksområde og frem til boligfeltet på Linnestad i Re

kommune. Rett før vegen når Re kommune, er det en strekning på 1.35 km hvor det allerede
er etablert en GS-veg på østsiden. Dette området kalles Fresteåsen.

Det utarbeides to separate reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser, for henholdsvis

Tønsberg og Re kommune. Planbeskrivelsen vil gjelde begge kommuner.

6.1 Dagens – og tilstøtende arealbruk

Arealbruken er vei, med stort sett tilstøtende LNF områder. Ved Ås er det tilstøtende

næringsområde og på Linnestad går traseen over i et boligområde. Før man kommer over i
Re kommune er det et område hvor det allerede er GS-veg, her ligger Freste steinbrudd.

Figur 2 viser oversikt over jordkvaliteten i planområdet.

6.2 Trafikkforhold

Tillat hastighet på strekningen er 80km/t. ÅDT ble målt til 6300 i 2017, hvorav 12 % er

tunge kjøretøy. Det er totalt 12 avkjørsler, driftsavkjørsler og veikryss som krysser

planområdet.

De siste 10 årene, fra 1998 til 2018 er det registrert 32 ulykker på strekningen.

Plan ID: 0704 20160146
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Figur 2 viser oversikt over jordkvaliteten

for Fv35 Ås-Linnestad, GS-veg

i Vestfold ( Kilde:

Figur 2 viser oversikt over jordkvaliteten

6.3

http://kilden.skogoglandskap.no/)

i Vestfold

Teknisk infrastruktur

Vegbredden på Fv35 er ca 7 meter, pluss en smal vegskulder.
Vestfold vann har en hovedvannledning

som følger fylkesvegen på østsiden, der GS-vegen

skal gå. Det er også en del rør for jordvanning og drenering.
Det er flere høyspentlinjer

som krysser veien. Like syd for der Vesleelven renner under

fylkesveg 35 er det to master som ligger 4.1 5 meter og 6.5 meter fra vegen. De hører til
kraftlinjen

Tveiten – Brår og er på 66kV. Avstanden mellom disse er ca 25 meter og Statnett

er eier.
Bortsett fra seks master ved Bjunekrysset så er det ikke veibelysning på strekningen.
8
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Både Skagerak og Telenor har kabler i bakken som krysser og følger Fv35 så det det må
påberegnes kabelpåvisning ved graving.

Traseene til kablene og ledningene kan sees i de tekniske tegningene.

6.4 Bru og overvannshåndtering

Bjune Bru krysser Vesleelva rett syd for Bjune krysset. Det er en betong platebru på totalt

41,9m som er bygget i 1961. Den har 4 spenn med lengste spenn på 12m.

Overvannet blir ledet til Storelva via grøfter og rør sammen med jordbruksdrenering. Det

ligger også trykkledning for vanning av jordene langs strekningen i Tønsberg kommune. Det
er innmålte stikkrenner og kummer langs strekningen.

6.5 Vann- og avløpsanlegg

Det ligger vann- og avløpsnett langs fv. 35. Langs store deler av veien ligger nettet øst for

vegen, men spillvannsledningen krysser vegen over til vestsiden ca 300 meter sør for krysset
til Heianveien ved Linnestad. Ved krysset ved Førumveien krysser en vannledning vegen. I
krysset ved Fresteveien krysser en spillvannsledning og vannledning veien.

I Tønsberg kommune ligger nettet vest for vegen, men krysser over til pumpehuset sør for
Fresteåsen.

Re kommune: Ledningsnettet består av spillvann 280 mm, overvann 500 mm, vann 50 mm
og 63 mm

Tønsberg kommune: spillvann 280 mm og vann 315 mm.

Vestfold vann interkommunale hovedvannledning: vann 1000 mm.

6.6 Landskapsbilde og kulturmiljø

Fv. 35 ligger i et kulturlandskap som er karakteristisk for Vestfold; middels store og store

åkerflater i et svakt bølgete terreng, brutt opp av åkerreiner, frodige elve- og bekkedrag og

enkelte skogspartier. I tillegg er det skogkledde åsrygger med fjell delvis i dagen. Ås, starten
av planområdet, ligger delvis på Vestfoldraet.

Der er et klassisk kulturlandskap med gårder, og traseen skal følge den eksisterende

fylkesveien som med sine slake kurver og rette linjer er etablert på en eldre jernbanetrase. Et
elvedrag går ut og inn mot veien på vestsiden. I start, slutt og midtre del av traseen går det
åpne kulturlandskapet igjennom høydedrag, bevokst med trær, som gir et mer lukket

inntrykk.

6.7 Nærmiljø/friluftsliv

Lokalmiljøet er preget av nærhet til naturen, men gjennomskåret av fylkesveien. Det er stort

sett spredt boligbebyggelse som ligger innimellom større og mindre jordbruksområder.

Storelva følger fylkesveien i varierende avstand. Kuperte områder med skog er også en del av
nærmiljøet, og det er gode turmuligheter. Linnestad er et boligfelt hvor det også finnes
barnehage.

Plan ID: 0704 20160146
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6.8

Naturmangfold

Prosjektområdet og området rundt har et rikt naturmangfold. Både botanikk, fisk og
fugleriket er godt representert. Det er også registrert flere arter som er av nasjonal

forvaltningsinteresse, slik som kornkråke, vandrefalk og elvemusling. 2015 og 2016 ble det

også observert Nattergal langs strekningen i Re kommune. Nattergalen er nær truet og en

rødlisteart. Rett sør hvor Vesleelva møter Storelva er det et viktig område med gråor og
heggskog.

6.9 Viktige bekkedrag

Vesleelva krysser fv. 35 og går ut i Storelva på vestsiden av vegen. Videre går Storelva

sammen med Merkedamselva og danner Aulielva. Aulielva er rikelig med store sjøørreter og
moderate mengder med smålaks. Sjørretens vandring starter i april-mai hvor stim av smolt
vandrer ut i havet. På høsten, september – november, vandrer sjøørreten tilbake oppover

elva for å gyte. Det er i tillegg flere innlandsfisk i vassdraget.

6.10 Registrerte kulturminner

I følge kulturminnesøk er det registrert et automatisk fredet kulturminne på Fresteåsen.

Dette er fra jernalderen. Ved Freste i Re kommune, mellom kommunegrensen og Vesleelv, er

det gjort et funn fra førreformatorisk tid. Det også et gravminne som er automatisk fredet
ved Linnestad søndre. Ingen av disse funnene vil komme i konflikt med planen, da de

befinner seg på vestsiden av vegen. I tillegg er det fem funn ved Bjune, men disse er utenfor
planområdet.

6.11 Grunnforhold

Det er utført grunnundersøkelser langs strekningen. Disse viser at grunnforholdene stort
sett består av middels faste masser med siltig leire og leirig silt, under tørrskorpa. Over

høydedragene ved Freste og Linnestad er det små dybder til fjell. Inn mot høydedraget er det
antatt at det kan være noe medium og bløt leire/siltmasser i overgangen fra lavere jorder og
inn i foten av åsen.

I 1988 gikk det ved Bjunekrysset et ras som tok med seg deler av vegen, men det var helt

spesielle forhold som var årsaken. Se geoteknisk rapport ZD74A-1 for nærmer utredning.

7

Beskrivelse av forslag til detaljregulering

I beskrivelsen av planforslaget bør planbeskrivelsen sees i sammenheng med plankart og

reguleringsbestemmelser. Begrepet for gang- og sykkelveg forkortes oftest til GS-veg.

Begrepet ̎sykkelveg ̎ brukes også for å forenkle forståelsen. Betydningen av sykkelveg i

denne teksten er ̎sykkelveg med smal løsning.̎ Generelt handler det om planen for

sammenkobling av eksisterende gang- og sykkelveg mellom Ås i Tønsberg kommune og

Linnestad Re i kommune, med planlagt bredde 4,55 meter.
Plan ID: 0704 20160146
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7.0

Valg av vegstandard og utforming av ny GS-veg

Plassering av ny GS-veg er basert på ønsket om å ha en kontinuerlig GS-veg fra Tønsberg til

Revetal. Ny GS-veg skal knytte sammen eksisterende GS-veg ved Ås og ved Linnestad, begge

disse ligger på østsiden av Fv.35. Videre er det allerede anlagt ca 1350m med GS-veg over

Fresteåsen grensende mot Re Kommune så det mest naturlig å fortsette på østsiden.

Det aktuelle området for GS-veg består av jordbruks områder av høy kvalitet. Basert på et

notat som SVV utarbeidet i juni 2016 bestemte Vestfold Fylkeskommune at GS-vegen skulle
være av smal type for å spare verdifull jordbruksområder. I et anslag viste det seg at
nødvendige investeringsmidler vil bli omtrent den samme.

Det er stilt følgende krav til utformingen av gang- og sykkelvegen:
•

Gang- og sykkelvegen skal bygges som en smal løsning, dette avviker fra standarden

men fylkeskommunen har gitt tillatelse til fravik.

•

Smal løsning skal ha følgende bredder: Rekkverksrom på 0.8 meter, rabatt på 1.0
meter og asfaltert dekke 2.5 meter GS-veg og 0.25 m skulder (total bredde 4.55

meter.
•
•
•

Gang- og sykkelvegen skal belyses. Dette skal også fv. 35.

Anlegget skal ha universell utforming.

Anlegget skal tilpasses eksisterende anlegg i begge ender.

Figur 3 Hovedprinsipp normalprofil

Som tidligere beskrevet vil GS-vegen bestå av følgende bredder: Rekkverk 0.8m, pukkgrøft

0.75m, skulder 0.25m, asfaltert dekke 2.5m og skulder 0.25m. Det gir en bredde på 4.55m,
fra hvit stripe til og med skulder. Denne løsningen følger ikke håndbøkene, med da det er

fylkeskommunen som er fraviksmyndighet i denne saken er det ikke nødvendig å søke om

fravik.

Plan ID: 0704 20160146
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Krav til minste vertikalkurveradius er 50 meter, og krav til minste horisontalkurveradius er

40 meter. Krav til maksimal stigning for sykkelveg utenfor sentrumsområder for strekninger

over 100 meter er 5 %. Mellom 100 og 35 meter er kravet maks 7%. Ved Linnestad blir det en
kortere strekning på under 7%, for øvrig er sykkelvegen relativt slak uten større stigninger.

7.1 Planlagt arealbruk
Detaljreguleringen innebærer omdisponering av ca. 23,3 daa fra LNF til vegformål, for å

tilrettelegge for ny GS-veg.

7.2

Tekniske forutsetninger

GS-vegen følger traseen til Vestfold Vanns Interkommunale vannledning langs Fv35. Det er

viktig at man har 100% kontroll på beliggenheten, og følger Vestfold Vann sine retningslinjer
i forhold til arbeid og bygging i nærheten av vannledningen. Generelt skal det være min
1200mm overdekning, og 300mm avstand til nye kabler og ledninger.

GS-vegens drenssystem er nøye vurdert for å finne en god løsning innenfor de tildelte

rammer. Mange forslag ble forkastet da de var for arealkrevende eller vanskelig kunne

vedlikeholdes. Den endelige løsningen er todelt, pukkgrøfta med drensledning vil ta opp

vann fra veien, den åpne grøfta fra GS-vegen og overskytende fra veien. Dette vil bli samlet

opp i kummer, i naturlige lavbrekk, og ført videre, med utløp i Storelva. En samkjøring med
eksisterende jordbruksdrenering er viktig for å få et helhetlig system.

Rekkverket blir av typen vanlig enkelt veirekkverk av stål på plaststolper, men med skinne på
baksiden for å hindre at syklister kolliderer i stolpene. Rekkverket må beregnes for å få
korrekt arbeidsrom ved påkjørsel. Alle avkjørsler får ettergivende rekkverksender.

Ved Vesleelv er det behov for ny bru for GS-vegen. Det anbefales løsning parallelt med

eksisterende bru. Et alternativ litt lenger nord øst, har vært vurdert. Der er det en del

smalere og det er fremdeles brukar fra en tidligere jernbanebru. Men det gir en dårligere

kurvatur og arealutnyttelse. Fundamenteringen av GS brua foreslås gjort på løsmasser, ved
prosjektering av bru må det foretas nye grunnundersøkelser.

Ved Bjunekrysset er veien bygd opp med lette masser, EPS. GS-vegen må også bygges opp

med lette masser og det må gjøres en forsiktig graving for ikke å skade vegens oppbygging.
Se også vedlagte geotekniske rapporter.

Plan ID: 0704 20160146
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Figur 4 viser forslaget til ny GS-bru

Vestfold Vanns hovedvannledning

krysser elva. Det er utført et forprosjekt,

med

kostnadsoverslag, på bru parallelt med vegen. Prosjektet ligger vedlagt. Ved bygging av brua
er det viktig at arbeidet ikke foregår i gyte eller vandringstiden for fisk, og det bør unngåså

gravei bekkekanteneunder perioder med mye nedbørog høy vannstand.
Ved kraftmastene rett sør for brua, må GS-vegen føres utenom da det blir for trangt mellom
master og veg. I følge Statnett må det være minimum 1 m avstand mellom GS-veg og
mastevange eller betongfundament.

I tillegg må det monteres et veirekkverk mot masten for

å beskytte mot brøytebil og eventuell jordbruksredskap.
Veg og GS-veg skal belyses. Master plasseres på utsiden av GS-vegen og armaturen
plasseres på 2m horisontale utkraginger.

1 00m nord for Bjuneveien kommer Førumveien inn

fra vest, her må det være forsterket belysning på de nærmeste mastene, for å sikre
kryssingspunktet.

7.3

Hele strekningen må lysberegnes.

Nærmere beskrivelse av planstrekningen

Den første delen av GS-vegen ligger i Tønsberg kommune, og går fra Ås til eksisterende GSveg ved Freste. Denne strekningen er relativ ukomplisert.

Rett før første gårdsbruk på høyre

side, er en det et pumpe hus hvor det trengs en støttemur. Gårdsbruket har en avkjørsel til
boligeiendom.

Videre er det behov for 1 muligens 2 driftsavkjørsler

til jordbruksareal.

Den andre delen av GS-vegen ligger i Re kommune og går fra eksisterende GS-veg ved
Freste og til Linnestad, hvor det kommer en GS-veg fra Revetal. Syd for Vesleelv er det 2
kraftmaster hvor GS-vegen må svinge utenom.
Like etter kraftmastene kommer det en avkjørsel, og så en GS-bru over Vesleelv. GS-brua vil
gå parallelt med den eksisterende kjørebrua til Fv35, i en avstand på ca 4m.
Rett før Bjune krysset skal det ligge en busslomme, den skal være av typen ensidig toveis.
Bussene, både fra nord og fra syd, skal benytte lomma på østsiden. GS-vegen går her i
13
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bakkant av lomma, og krysser så Bjuneveien. En ku-kulvert går under Fv35 rett nord for

Bjuneveien, som det kan skimtes på tegningen under.

Figur 5 Busslomme Bjune

Ved Linnestad kommer vegen inn i boligområdet via en eksisterende adkomstvei til et beite.
Denne leder til Orms vei som er en ca100m lang blindvei. Trafikantene må benytte denne

blindveien til de kommer på fortauet som går langs Kløvveien. Fortauet er 2,5m bred og har
en kansteinshøyde på 12cm, det leder til den eksisterende GS-vegen som kommer fra

Revetal.

8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger
8.0

Overordnede planer og mål

Det anses ikke å være behov for planprogram eller konsekvensutredning (KU). Jfr. kapittel

6.2.

I kommunene Tønsberg og Re er det bestemt, i arealdelen av kommuneplanen, at det skal

bygges GS-veg på strekningen. Prosjektet ligger også i handlingsprogrammet for Vestfold

fylkeskommune 2018 – 2021.

8.1 Samfunnsmessige forhold

Bedre tilrettelegging for myke trafikanter, vil sannsynligvis bidra til at flere går og sykler i
området, både sommer og vinter.

Transportøkonomisk institutt har beregnet at den samfunnsøkonomiske nytten av et

sammenhengende gang- og sykkelvegnett i norske byer er trolig minst 4-5 ganger større
enn utbyggingskostnadene. Dette skyldes i første rekke de positive helsegevinstene.

Plan ID: 0704 20160146
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8.2 Naboer

Traseen følger fv. 35 som går langs jordbrukseiendom. SVV’s eiendom strekker seg ca 3m

utenfor asfaltkanten, og det er relativt flatt slik at skråningsutslaget blir begrenset. Det blir
da behov for erverve grunn i ca 3 - 4 meters bredde langs traseen. Fadum Jordvanning AL

har en del jordbruks drenering og vanning i dette området, slik at en dette må flyttes. Se

også kap.9.

Ved Linnestad går traseen først over i et beiteområde, og så inn i boligområdet. Hei vil man

måtte krysse eiendom 222/1, for å komme inn på Ormsvei, som er en mindre blindvei. Dette

ser i utgangspunktet ut som en god løsning da det allerede er anlagt en adkomst vei til
beitet. Se figur 6.

Ved kryssing av beiteområdet blir et mindre område, inntil eiendom 222/14 og 222/16,

inneklemt. Området kan da bli vanskelig tilgjengelig som beite. Derfor blir dette regulert til

annen veigrunn-grøntareal.

8.3 Trafikksikkerhet

Gjennomføring av tiltakene i planforslaget vil bidra til å øke trafikk sikkerheten betraktelig.

Det fysiske skillet, fra rekkverket, mellom trafikk og myke trafikanter vil bidra til lavere antall

trafikkulykker i framtiden enn i dag. Det vil også høyne trygghetsfølelse blant trafikantene.

8.4 Gang- og sykkeltrafikk

Å bedre gang og sykkel forholdene er prosjektets formål. Med den nye GS-vegen blir

forholdene vesentlig forbedret på alle områder. I dag eksisterer det i praksis ikke noe tilbud
til de gående å syklende.

8.5 Kollektivtrafikk

Forslaget vil gi bedre kollektivtilbud på Bjune, da en ny, ensidig toveis busslomme vi bli

etablert her, i forbindelse med avkjøringa til Fv755. Kollektivløsningen vil bli universelt
utformet.

Plan ID: 0704 20160146
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8.6 Landskap/bybilde

Prosjektet vil få liten innvirkning på det eksisterende landskapet, da det kun blir som en økt
bredde på veien. Det vil bli bygget en ny GS-bru over Vesleelv, parallelt med eksisterende

bru for Fv35.

8.7 Nærmiljø/friluftsliv

Den nye gang og sykkel veien vi gi et positivt bidra til nærmiljøet. Det vil bli mulig å sykle og
gå sydover og nordover, på en trygg måte, både sommer og vinter. En gjennomgående GSveg fra Tønsberg til Revetal vil gi mulighet for lengre turer, i trygge omgivelser.

8.8 Naturmangfold

Prosjektet vil ha liten eller ingen betydning for naturmangfoldet. Men det er viktig at arbeidet
ved Vesleelv ikke foregår i gyte eller vandringstiden for fisk, og det bør unngås å grave i

bekkekantene under perioder med mye nedbør og høy vannstand. Gytetiden for sjøørret er
oktober-november. Alle tiltak skal gjennomføres på en slik måte at det er til minst mulig skade og
ulempe for sjøørretbestanden i vassdraget. Direktoratet for Naturforvaltnings håndbok (DN Håndbok
22-2002) skal følges i forhold til krysningspunkt i sjøørretførende bekker i planområdet. Se også
vedlagt uttalelse fra fylkesmannen.

For nattergalen vil bygging av GS-vegen ha liten betydning, men det er viktig at entreprenør

ikke feller flere trær enn strengt nødvendig.

8.9 Kulturmiljø og naturressurser

Prosjektet går stort sett langs jordbruksområder slik at en del dyrkbar jord vil bli berørt. Men
jordbruksavkjørsler vil bli opprettholdt og GS-vegen dimensjonert for tyngre kjøretøy.
I Tønsberg kommune innebærer planforslaget en omdisponering av dyrket mark på til
sammen ca 6920m2. I Re kommune ca 16380m2.

På grensen til Re kommune ligger steinbruddet Freste, men planforslaget kommer ikke i
berøring med dette.

8.10 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse

ROS analyse ble holdt 28.11.2017. Det var representanter for aktuelle fagdisipliner fra

Statens vegvesen, og fra Re kommune. Konklusjonen fra ROS analysen ble som følger: ROSanalysen har ikke avdekket risiko- og sårbarhetsforhold som gjør planområdet uegnet
for utbygging. Se vedlagt rapport, inkludert en mer utfyllende konklusjon.

9 Varsel om planoppstart og innkomne merknader
Oppstart av planarbeidet ble, i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, kunngjort i aviser

og på nettet, samt med brev til berørte grunneiere og offentlige instanser.

Plan ID: 0704 20160146
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Etter avtale med kommunen, ble det varslet oppstart av Statens vegvesen med annonse i
Tønsbergs blad 30.01.2017 og brev datert 27.01.2017, med frist for å komme med

merknader 28.februar 2017.

Tabell 1 Sammendrag av merknader til varsel
Avsender
Vestfold
fylkeskommune
Dok.no.
17/6555-13

28.02.2017

Merknad
• Unøyaktig plangrense på kart ved
varsling.
• Kulturarv. Ber om dialog og
tilbakemelding på om bestemte
områder skal reguleres og trenger
arkeologiske registreringer eller
hensynsone.

•
•

Krav om ROS- analyse.
Kryssing av Vesleelva ved bru.
Ikke arbeid i gyteperioden for
sjøørret i Oktober og November.

•

Omdisponering av dyrka mark må
begrenses til et minimum.

Norges vassdragsog energidirektorat
(NVE)
Dok.no.
17/6555-8

•

Kvikkleire i området. Det må
dokumenteres at veileder 7/2014
Sikkerhet mot kvikkleireskred kan
følges.

27.02.2017

•

NVE skal ha tilsendt
planbeskrivelse, plankart og
bestemmelser samt alle relevante
fagkyndige utredninger som er
gjennomført i forbindelse med
planarbeidet.

Fylkesmannen i
Vestfold
Dok.no.
17/6555-14
03.03.2017

Kommentar
• Mer detaljert kart med
plangrense blir send ut
ved behov.
• Planområdet og
behovet for
arkeologiske
registreringer er avklart
med Vibeke Lia i
Vestfold
Fylkeskommune.
Merknad vil bli fulgt opp.

Grunnundersøkelser utført.
Merknad vil bli fulgt opp.

•

Vestfold vann
Dok.No.
17/6555-5
13.02.2017

Erosjonssikring kan være
konsesjonspliktig etter
Vannressursloven (VRL).
Følgende klausuleringsbestemmelser
gjelder langs Vestfold Vanns
hovedvannledning:
Over ledningen eller i dens nærhet er det
ikke tillatt å oppføre bebyggelser og anlegg
av noen art nærmere enn 10 meter på hver
side av ledningen.
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•

Minimum overdekning skal være
1200 mm til topp vannledning.

•

Dersom nye kabler/ledninger skal
legges over hovedvannledningen
skal det tilstrebes en avstand

Vestfold vann - Kontaktes
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mellom nye ledninger / kabler til
topp vannledning på 300 mm.
•

Skagerak Nett AS
Dok.No.
17/6555-3

•

07.02.2017

•

•

Mai Brit og Arvid
Andersen
Gnr. , bnr.
Dok.no.
17/6555-4
08.02.2017
Fadum Jordvanning
AL
Dok.no.
17/6555-6
20.02.2017
Espen og John
Fadum
Dok.no.
17/6555-7
23.02.2017
Sameiet Leikvoll
v/Erik Bjune
Dok.no.
17/6555/9
28.02.2017
Fylkesmannen i
Vestfold, Miljø og
sammfunnssikkerhet
Dok.no. 17/6555-30

Det må utføres kontinuerlige
rystelsesmålinger når arbeider
som forårsaker rystelser f.eks.
sprengning, spunting, peling etc
pågår i nærhet av vannledningen.
Skagerak Nett AS har konkrete planer
om å forsterke høyspentnettet ved å
legge kabel mellom Rakkås i Tønsberg
og Brår i Re i løpet av 2017, det er
derfor interessant å se på muligheter
for å se disse prosjektene i
sammenheng.
Sikre at alle nettselskapets
foreleggingspliktige elanlegg innenfor
planområdet blir vist i planen.
Forelegginspliktige elanlegg er definert
som 11/22 kV høyspennings kabel,
høyspennings luftlinje og nettstasjon.
Dersom planforslaget medfører at
elanlegg må flyttes, ønsker vi så raskt
som mulig å kunne vurdere hvilke
konsekvenser og kostnader dette
medfører.

Skagerak Nett AS har elanlegg i området.
Ønsker gatelys langs Fv35.

Skagerak Nett AS opplyser i
etterkant at det sannsynligvis
ikke blir noen bygging i 2018.
Konsekvensen blir da at de må
forholde seg til denne
reguleringsplanen.

Gatelys er planlagt. Har blitt
informert via mail.

Berørt vanningsanlegg må flyttes slik at det
ikke ligger under fast dekke. Trykkrør.

Merknad vil bli fulgt opp.

Drens materiell i anleggsbeltet. Spesielt.
• Kum m/utløpsrør mellom
eiendommene.
• Betongrør for utløp.
G.nr 15 br.nr 14 og br.nr6
Foreslår omlegging av kryss ved
Linnestad. Sanering av dagens adkomstvei
til Linnestad feltet, og etablere ny adkomst
til ny rundkjøring i krysset ved Fv.805

Merknad vil bli fulgt opp.

Tiltaket er i utgangspunktet søknadspliktig
etter Lov om laksefisk og innlandsfisk.
Under forutsetning av at det ikke vil være
nødvendig å grave i elvas bunnsubstrat og
at det tas hensyn til punktene som er
påpekt, (Arne Christian Geving 20042017)
anser Fylkesmannen at det ikke vil være
behov for en egen tillatelse for å
gjennomføre dette tiltaket.
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Merknad vil bli fulgt opp.
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•
•
•
•

Begrenset kantvegetasjon kan
fjernes
Fri vandring må ikke begrenses.
Ikke økt partikkelføring i gyte og
vandringstid.
Aktsomhet mot spredning av
fremmede arter.

.

Tabell 2 Sammendrag av innkomne merknader etter varsel om oppstart.
Avsender
Trygve Sivertsen
Dok.no.
17/73311-47

Merknad
• Ønske om å legge eksisterende
luftstrekk i bakken ved den
kommunale Ormsvei 6,8,1 og 3.

Kommentar
• Merknad videresend
kommunen.

Tabell 3 Sammendrag av innkomne merknader på høring.
Avsender
Vestfold
Fylkeskommune v/
Bettina E.Bertelsen
Dok.no.
17/6555-40
Fadum Jordvanning
Dok.no
17/6555-39
Tønsberg Kommune
Landbrukskontoret
Dok.no.
17/6555-44

Merknad
• Ønske om å ha kulturminnelovens
§8 andre ledd, om stanse og
meldeplikten, i
planbestemmelsene.

Statens vegvesen
Dok.no
17/6555-45

•
•

•

Kommentar
• Merknad blir tatt til
følge og innarbeidet i
planbestemmelsene.

Ønske om nytt hovedrør for
vanningsanlegg på utsiden av
planlagt anlegg.
Forslag om bruk av Førumveien
som utgangspunkt for gs-veg for å
spare matjord og penger.

•

Da Fylkeskommunen er
fraviksmyndighet så trengs det
ikke å søkes om fravik.

•

•

Flytting av hovedrør for
vanning vil bli en del av
byggeplanen.
Plasseringen av gsvegen er grundig
vurdert og ligger i
kommuneplanen for Re
og Tønsberg langs
Fv35. Gs-veg av smal
type sparer
jordbruksareal.
Merknad blir tatt til
følge og innarbeidet i
planbeskrivelsen.

10 Gjennomføring av forslag til plan
10.0 Framdrift og finansiering

Prosjektet er prioritert i Handlingsprogrammet for fylkesveger i Vestfold – 2018–2021, og
det er budsjettert med kr. 54 mill NOK til byggingen.

Handlingsprogrammet for fylkesveger i Vestfold forutsetter ferdig anlegg i 2021.
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10.1 Utbyggingsrekkefølge

Strekningen er fullfinansiert og kan bli bygget kontinuerlig fra Ås til Linnestad, men det er
flere muligheter, da strekningen er delt i 2, en del i hver kommune. Endelig rekkefølge og

oppstart vil bli avgjort nærmere byggestart.

10.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden

Det vil være en smal 2-veis trafikkavvikling i mesteparten av anleggsperioden. Periodevis blir

det enveisregulert.

10.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for
byggefasen

Entreprenør har ansvaret for å utarbeide en beredskapsplan; sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
(Del av SHA-plan).

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok
R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal
utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.
Særskilte miljøutfordringer for prosjektet er:
•
•

Bygging av ny GS-bru over Vesleelv, må ikke forstyrre livet i elva. Se vedlegg.

Ivareta dyrkbar jord som skal legges i rank.

I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med
i YM-plan.

Tabell 4 Innspill til YM-plan:
Tema

Problemstillinger/vurderinger

Nærmiljø og friluftsliv

Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at
ferdsel til fots og med sykkel skal kunne foregå trygt i
tilknytning til anleggsområdet.

Vassdrag

Bygging av bru må ikke gjøres i vandring eller gytetid.
Bunnsubtrat i elven må ikke forstyrres. Det bør unngås å

grave i bekkekantene under perioder med mye nedbør og
høy vannstand.
Kulturminne og kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner i området, men det kan

Naturressurser

En del matjord av god kvalitet må flyttes og legges i
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dukke opp materiale eller gjenstander.

rank. Dette må gjøres på en forskriftsmessig måte.
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11 Vedlegg
1. Forslag til plankart

2. Forslag til bestemmelser
3. Tekniske tegninger.

4. Forprosjekt bru. (07-6555 Vesleelv GS-bru_Internrapport for Forprosjekt)

5. Ros analyse

6. Risikovurdering

7. Geoteknisk rapport

8. Notat, fylkesmannen Vesleelv.

9. Notat, fylkeskommunen, Arkeologi

Andre dokumenter (utredninger etc.)
Geotekniske rapporter.
•
•
•
•

2010028027-1 Fadum - Linnestad på Eikern grunntekniske rapporter.pdf

2010028274-1 Papport_Fv35Ås_Linnestad_foreløpig.pdf

ZD04A-1.pdf
ZD74A-1.pdf

Vesleelv bru.
•
•
•

07-6555 Vesleelv GS-bru_Oversiktstegning

07-6555_Vesleelv_Grunntekniske rapporter_Vedlegg 2

07-6555 Vesleelv GS-bru_Mengdebeskrivelser_Vedlegg 3

Versjon for arealplan mal: 11.03.2015
Plan ID: 0704 20160146

21

