
 

 

Til 

Vestfold og Telemark fylkeskommune  

post@vtfk.no 

Postboks 2844      

3702 Skien. 

  

Stokke, 24.mars 2020 

Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune 

Merknader til varsel om oppstart av 

reguleringsplanarbeidet 
 

Jordvern Vestfold viser til våre tidligere innspill til planprogram for den interkommunale 

kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse datert 11.01.2016 og innspillet til den 

interkommunale planen datert 09.02.2017.  

Før vi kommenterer den varslede oppstarten av reguleringsplanarbeidet for Smørberg-alternativet vil 

vi uttykke at Jordvern Vestfold er fornøyde med at Bypakke Tønsbergregionen nå har sendt brev til 

Samferdselsdepartementet med spørsmål rundt å utrede Øst-korridoren som et alternativ til broen 

fra Ramberg til Smørberg. Vi vil minne om utredningen Rask og miljøvennlig transport i 

Tønsbergområdet, en alternativ utredning laget av CIVITAS på oppdrag fra Naturvernforbundet i 

Vestfold og Jordvern Vestfold. Den bygger på allerede kjente tilgjengelige utredninger og 

opplysninger som til da var kjent og ble publisert 1. februar 2017.  

Utredningen fra februar 2017 peker på Østalternativet som det beste alternativet for å oppnå målet 

om å ta trafikkveksten til og fra Øyene gjennom sykkel- gange- og kollektivtrafikk. Vi mener 

rapporten viser tydelig at Østalternativet vil gi den beste forutsetningen for å kunne skape attraktive 

bo-, næring- og handelsområder i sentrum både på Teie og i Tønsberg sentrum. Det er rett og slett 

Østalternativet som best svarer ut samfunnsmålet for Bypakke Tønsberg: Transportsystemet i 

Tønsberg-Regionen skal være miljøvennlig, robust og effektivt.  

Sist og ikke minst viktig er det at Østalternativet – forutsatt at det legges til rette for sykkel-, gange,- 

og kollektivtrafikk, ikke legger beslag på matjordarealer. 

Så til den varslede oppstarten av reguleringsplan for Smørbergalternativet: 

- Vi synes ikke det varslede planområdet i sørøst tar tilstrekkelig 

hensyn til retningslinje 4 i kommunedelplanen. «I den videre 

planlegging skal hensynet til landbruk og eksisterende 

driftsforhold hensyntas. Nye driftsunderganger må vurderes der 

eksisterende forhold endres.»  

Vi skjønner ikke hvorfor ca 30 dekar ypperlig grønnsaksjord skal 

innlemmes i planområdet som LNFR sør for Kolberg. Ta det 

http://jordvern.no/hovednyheter/civitas-anbefaler-ny-parallell-kanalbru/
http://jordvern.no/hovednyheter/civitas-anbefaler-ny-parallell-kanalbru/


heller ut av planområdet og sikre det som produksjonsarealer for matproduksjon også i 

framtiden. 

- Matjorda på Nøtterøy er Norges beste matjord. 1 dekar her har veldig stort potensial for 

matproduksjon. Vi tillater oss å minne om §2-4 i kommunedelplanbestemmelsene og vil 

understreke at en matjordplan må ivareta potensialet for matproduksjon. Skulle det ende 

med at de 30 dekar med matjord sør for Kolberg må flyttes, så må man flytte matjorda på en 

slik måte at det kan produseres tilsvarende mye mat et annet sted. Flyttes den til annen 

dyrka mark, må det gi en tilsvarende merproduksjon enn det som produseres på arealet i 

dag. Dette er vanskelig å få til og det er derfor først og fremst viktig å begrense arealet med 

dyrka og dyrkbar mark som berøres i reguleringsplanen. Gå i dialog med berørte bønder for å 

finne gode løsninger  

Siden det nå bes om mulighet for å utrede Østalternativet vil Jordvern Vestfold be innstendig om 

at oppstart av reguleringsarbeidet for ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy via Smørberg utsettes 

til Østalternativet er utredet på linje med de andre korridorene.  

 

Vennlig hilsen  

Hans Huseby 

Leder Jordvern Vestfold 

 


