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Åsgårdstrand Velforenings synspunkter på forslaget om omkjøringsvei 

rundt Åsgårdstrand 

 

Vi i Åsgårdstrand Velforening vil gjerne uttrykke vår fulle støtte til det 

aktuelle forslaget om omkjøringsvei rundt Åsgårdstrand. 

Vi har i flere omganger hatt stand på Paletten – det lokale kjøpesenteret – og 

spurt innbyggerne i Åsgårdstrand om hva de ønsker at vi skal engasjere oss 

i, og det er den store og stadig økende gjennomgangstrafikken som er det 

praktisk talt  unisone svaret vi får. 

 

Innspill til Tønsbergs revisjon av kommuneplan 

I januar 2014 sendte vi et innspill i forbindelse med fornyelse av 

samfunnsdelen til Tønsberg Kommunes kommuneplan, der vi ba om at de 

innførte tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken i Åsgårdstrand.  

En stor del av de problemene vi har med trafikk i Åsgårdstrand, skyldes 

innføring av bomring i Tønsberg og strenge fartsgrenser og farthumper på 

veiene i Slagendalen.  For mange som er bosatt i den nordlige delen av 

Tønsberg samt Nøtterø er derfor Fylkesvei 311 gjennom Åsgårdstrand det 

opplagte veivalget for å komme til jernbanestasjon, E18, eller Høyskolen på 

Bakkenteigen. 

 

Utsikter til videre trafikkøkning 

Tønsberg planlegger nå betydelige nye boligfelt nord for byen, liggende nær  

fylkesvei 311. Vi må derfor forvente at gjennomgangstrafikken i 

Åsgårdstrand vi øke ytterligere i årene som kommer, dersom det ikke blir 

gjennomført tiltak for å motvirke dette. 

 

Gamle Åsgårdstrand er et antikvarisk spesialområde 

Åsgårdstrand sentralområde er et gammelt bysentrum med trange, bratte og 

krokete gater. Det er definert som et antikvarisk verneområde, og har stor 

kulturell verdi ettersom det fremdeles fremstår som ganske likt hva det var 

på maleren Edvard Munchs tid. Han malte mange bilder fra Åsgårdstrand, 

og mange av hans motiver kan en fremdeles kjenne igjen. 

Åsgårdstrand er et svært populært turistmål om sommeren, og det har stadig 

et levende miljø av kunstnere, både profesjonelle og amatører. 



 

Å lede en fylkesvei med betydelig trafikk gjennom dette bysenteret fremstår 

som helt feil. Trafikkmengden reduserer opplevelsen av dette antikvariske 

spesialområdet, og vil være negativt for turisme i byen. Selvsagt er den store 

trafikkmengden også en ulempe for de som bor i byen. 

 
Nokså typisk trafikksituasjon på f.v.311 gjennom «gamle Åsgårdstrand» 

 

 

Omkjøringsveien er en gammel plan 

En omkjøringsvei for Åsgårdstrand har ligget i vegvesenets planer i mange 

år, uten noen gang å få prioritet og bli bygget. Noen sier at planene ble 

utformet da Essoraffineriet ble bygget. 

Såvidt vi forstår, ble omkjøringsvegen tatt ut av vegvesenets planer i 2014, i 

forbindelse med revisjonen av Tønsbergs kommuneplan. Imidlertid har 

økende trafikkmengde samt reaksjoner fra innbyggerne i Åsgårdstrand gjort 

det aktuelt å ta opp planene igjen. Dersom den ikke blir prioritert nå, vil de 

stadig økende trafikkmengdene gjennom Åsgårdstrand føre til køproblemer 

og forsinkelser i trafikkavviklingen, som med sikkerhet vil måtte føre til at 

den blir realisert en gang i fremtiden. Imidlertid gjennomgangstrafikken i 

mellomtiden føre til forslumming og en stor reduksjon av Åsgårdstrands 

sjarm og verdi som antikvarisk verneområde. Vi mener derfor at det vil 



være en fornuftig bruk av samfunnets ressurser å realisere omkjøringsveien 

nå, og ikke vente til situasjonen blir helt uholdbar. 

 

Mulighet for å spare penger? 

Den skisserte omkjøringsveien starter ved Bliksekilen og ender på fylkesvei 

325 omtrent der hvor det tar av en vei mot Skoppum, over Adal. 

Det er mulig at anleggskostnadene kan reduseres noe ved å oppgradere  

lokalveien fra fylkesvei 311 ved Saltkop opp til Rom, og anlegge en ny vei 

derfra til fylkesvei 325. Omkjøringsveien bør uansett merkes som fylkesvei 

311. 

 

Gå videre og løse trafikkproblemene i Borre sentrum som neste skritt? 

I lokalområdet her er det også store ulemper ved den store trafikken som går 

gjennom Borre sentrum. Ved å utbedre standarden noe på veien gjennom 

Adal til Skoppum, kan trafikken ledes der til fylkesvei 19, hvorfra det er 

grei adkomst både til Horten og til E18. Fordelen er da at de store 

trafikkmengdene går utenom tett befolkede sentra. 

 

Synspunkt på finansiering 

Når det gjelder finansiering av omkjøringsveien rundt Åsgårdstrand, er det 

vårt ønske at denne kan realiseres uten bruk av bompenger. Dette er i tråd 

med den sittende regjerings politikk. 

 

 

 

 

Åsgårdstrand, den 28.  januar 2015 

 

 

 

Åsgårdstrand Velforening 

styret 
 

 

 

 

 

 


