
Åsgårdstrand Velforening 

3179 Åsgårdstrand 

       Åsgårdstrand, den 3. mars 2015 

 

Vestviken Kollektivtrafikk AS 

Postboks 8 

3101 Tønsberg 

 

Vedr: Vestvikens planer om å nedlegge snuplassen på Kjær 

Vi er blitt kjent med at Vestviken Kollektivtrafikk arbeider med planer om å slutte å kjøre nedom 

snuplassen på Kjær, og i stedet opprette 2 busslommer på Hortensveien. 

Vi vil få protestere mot disse planene på vegne av innbyggerne i Åsgårdstrand. En slik endring vil 

medføre en lengre distanse å gå for å komme til eller fra bussen. Dessuten vil det medføre behov for 

å krysse en meget trafikert vei for å komme til sydgående buss. En slik kryssing uten gangfelt eller 

sikring av noe slag vil være risikabel og slett ikke i tråd med dagens trend mot bedre sikring av 

fotgjengere. 

Vi vil gjerne ta opp at rute 02, som bare betjener Åsgårdstrand ved å stoppe på Kjær, er et dårlig 

tilbud for de ca 3000 menneskene som bor i Åsgårdstrand. Avstanden fra Torvet til Kjær er nesten 2 

km, og det tar følgelig ca 20min å gå fra sentrum i Åsgårdstrand til Kjær for å ta denne bussen. 

Dersom en bor på Nygårdsfeltet tar det ca 30 min.  Det er derfor på ingen måte overraskende 

dersom det er få som tar buss 02 på Kjær.  Det hadde vært et mye bedre tilbud for oss som bor i 

Åsgårdstrand, om rute 02 kjørte ned til busstasjonen ved Torvet og så opp igjen. Hvis rute 01 og 02 

ble riktig planlagt, ville det gi oss bussforbindelse mot Horten og Tønsberg hvert 15. minutt og med 

akseptabel gangavstand til bussholdeplassen. Dette ville med stor sikkerhet føre til økning i bruk av 

buss i stedet for privatbil i Åsgårdstrand, og være i tråd med myndighetenes uttalte målsetninger om 

økt bruk av kollektivtilbud. 

Med vennlig hilsen 

 

Freddy Pøhner 

Åsgårdstrand Velforening 

Epost: freddy.pohner@gmail.com 

 

Kopi: Horten Kommune, Statens Vegvesen 


