
Skal Åsgårdstrand bevares som fylkets «fyrtårn» i reiselivssatsningen? 

 

Åsgårdstrand er i fylkets planer definert som et (av flere) «fyrtårn» for den reiselivsutvikling 

Vestfold fylkeskommune satser på i sine vedtatte planer. Begrepet «Kunstnerbyen» ønskes 

forsterket og gitt et utvidet innhold, og i samspill med Horten kommune er fylket i full gang 

med realiseringen av planene. Munchs Hus har en stadig økende tilstrømning, og Horten 

kommune er i ferd med å gi  tillatelse til bygging av et Munch-senter på eiendommen til 

Kjøsterudgården midt i byen. Begge disse reisemålene vil rimeligvis føre til en ønsket 

besøksøkning i Åsgårdstrand, men samtidig må man være oppmerksom på de utfordringer 

dette medfører rent trafikalt. Byplanmessig er byen skapt i en tid hvor transporten foregikk 

med hest og kjerre, og dette preget er i dag en del av «idyllen Åsgårdstrand» som man skal 

vokte seg vel for ikke å ødelegge. 

Åsgårdstrand velforening er rimeligvis mest opptatt av bomiljøet i vår by, men styret har 

også definert å ha et naturlig ansvar for næringsutviklingen i byen. Og i samsvar med de 

politiske planer arbeider vi derfor for å videreutvikle kulturismen på stedet.  

Et sentralt begrep som hyppig brukes i promotering av Åsgårdstrand er sitatet fra Edvard 

Munch som sier: «Å vandre i Åsgårdstrand er som å vandre blant mine malerier.»  

Det er altså totalmiljøet med småhusbebyggelsen og den ro man kan oppleve ved vandring i 

byens gater som er selve innholdet i «kunstnerbyen,» og det er dette som nå er under press 

gjennom den store økningen av gjennomgangstrafikk i byen. I det siste har biltrafikken hvert 

år økt betydelig.  Med de store utbyggingsplanene for boligbygging i Tønsberg kommune vil 

gjennomgangstrafikken for de som pendler nordover komme på toppen av det store antallet 

passeringer som byen har i dag. Uten at noe blir gjort vil kunstnerbyen Åsgårdstrand 

opphøre å eksistere og i stedet fremstå som en formidabel flaskehals trafikkmessig. Nå skal 

snart fylkeskommunen behandle et innbyggerinitiativ om å anlegge en avlastningsvei for 

Åsgårdstrand som går fra Bliksekilen og opp til Hortensvegen ved avkjøringen til Adalsvegen. 

I tillegg til å fjerne gjennomgangstrafikken i Åsgårdstrand vil en slik ny vei også bidra til å 

minske de store trafikkproblemene i Kilenkrysset hver morgen og ettermiddag. 

Tankbiltrafikken til/fra Esso slagentangen kan ledes inn på denne nye veien, og i tillegg til å 

lette presset på Kilenkrysset vil man unngå usikkerheten omkring mulige ulykker ved 

tankbiltransport gjennom tunellen i Frodeåsen.  

Vi oppfordrer derfor fylkespolitikerne om å vedta planene for ny vei – det vil løse flere 

problemer både for Horten og for Tønsberg kommune. 
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