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Til Vestfold Fylkeskommune Åsgårdstrand, 7. april 2016 
 
Vedrørende: Forslag til vegplan for Skoppum Vest 

Både Borre og Åsgårdstrand er allerede i dag belastet med betydelig gjennomgangstrafikk, spesielt i forbindelse 
med arbeidsreiser. Med dette forslaget så legger man til rette for en god infrastruktur som både ivaretar 
lokalsamfunnene som eksisterer og legger til rette for en god pendlermulighet. Man ser at det blir økt 
utbygging både på Borre, i Åsgårdstrand og ikke minst rundt Tønsberg-området som samlet kan summeres til 
bortimot 8.000 boenheter og derfor er det nødvendig å se på en løsning. 

Vi har laget dette forslaget til vegplan for å møte utfordringene med den nye togstasjonen på Skoppum Vest. 
Forslaget innebærer at noen nye vegstykker må anlegges og noen eksisterende veier og kryss må oppgraderes.  

Våre prioriteringer er: 

• Minst mulig veibygging for å spare dyrkbar jord og kostnader. 
• Føre trafikken til og fra Skoppum Vest uten at dette går igjennom Kirkebakken og Åsgårdstrand. 
• Få til en effektiv forbindelse mellom Bakkenteigen og Skoppum Vest. 

Ved å følge denne løsningen så vil man da løse flere potensielle floker på sikt: 

1. Man får en direkte forbindelse mellom Bakkenteigen og Skoppum Vest. 
2. Man får avlastning på gjennomgangstrafikken som går igjennom Kirkebakken og Åsgårdstrand. 
3. Det blir direkte mulighet til å komme seg raskt og effektivt til E-18. 
4. Forbindelsen fra Østfold og Horten by mot Tønsberg ledes utenfor Kirkebakken og Åsgårdstrand. 
5. Tankbiltrafikken til/fra Esso Slagentangen ledes utenfor boligområder og Kilenkrysset i Tønsberg. 

Løsningen vi foreslår, er illustrert på siste side. En avlastningsvei fører fra Bliksekilen opp til FV325 
(Hortensveien), videreføres over FV530 (Adalsveien) og kobles på RV19. Det anlegges en ny vegsnutt fra FV530 
til Kimestad for å få en rask og god tilkopling mellom jernbanestasjonen på Skoppum Vest og Bakkenteigen. En 
slik løsning vil føre til at man får en god mulighet for buss/taxi-forbindelse mellom jernbanestasjonen og den 
nye hovedinngangen på Bakkenteigen. 

Avlastningsveien for Åsgårdstrand er en gammel sak, den har ligget som en lavere prioritert plan for Tønsberg 
Kommune siden 1960-tallet, og ble tatt opp igjen av en prosjektgruppe ledet av Benn Solem i 2014. Det nye 
initiativet ble godtatt av Horten kommunestyre og er oversendt Vestfold Fylkeskommune. 

Hvordan det skal finansieres, har ikke velforeningene noe klart svar på. Vi vet ikke om bygging av ny 
jernbanestasjon kan muliggjøre bevilgninger til nødvendig infrastruktur, eller om en må se på 
bompengefinansiering, helt eller delvis. 
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