
 

Statens vegvesenStatens vegvesenStatens vegvesenStatens vegvesen 
    

 

 
Postadresse Telefon: 815 48 000 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen Telefaks: 37 01 98 01 Anton Jenssensgate 5 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3125 TØNSBERG Regnskap 

Postboks 723 Stoa   Båtsfjordveien 18 

4808 Arendal Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 

   Telefon: 78 94 15 50 

   Telefaks: 78 95 33 52 
 

«Adresselinje_1» 
«Adresselinje_2» 
«Adresselinje_3» 
«Adresselinje_4» 
«Adresselinje_5» 
«Adresselinje_6» 

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region sør Stein-Roger Nilssen  - 33371712 2011/004294-002  10.03.2011 
     
   
 

Oppsummering etter ideseminarOppsummering etter ideseminarOppsummering etter ideseminarOppsummering etter ideseminar    

Dette er en kortfattet oppsummering av idéseminaret i Horten angående utfordringene knyttet 
til trafikken og trafikksystemet på rv. 19 i tilknytning til Bastøferja.  
  
Til stede:  
Hans Christian Gunneng (Horten havn), Bente Levin (Horten havn), Øystein Holt 
(Strandparken Vel), Dag Kjellsberg (Linden Park), Svend Åge Svendsen (Horten kommune), 
Olav Brein (BastøFosen), Henning Johansen (Politiet), Terje Arnesen (Statens vegvesen), 
Tore Kaurin (Statens vegvesen), Stein-Roger Nilssen (Statens vegvesen).  
 
Målsettingen for idéseminaret var å komme frem til enighet om de trafikale utfordringene og 
eventuelt løsningene av disse, i tilknytning til trafikkavviklingen på rv. 19 i tilknyting til 
Bastøferja.  
 
Følgende problemstillinger/momenter ble trukket frem i diskusjon:  

•  Tilbakeblokkering og kø på rv. 19 inn mot og i tunnelen. En slik situasjon vil ikke 
politiet og Statens vegvesen akseptere av sikkerhetsmessige grunner 

o Kø i tunnelen som den største sikkerhetsutfordringen 
o Det er også en utfordring at trafikken inn til byen blokkeres av de som skal til 

Ferja/Strandparken(/Linden) 
•  Kapasitet på oppstillingsplassen 

o Dette er ikke en aktuell problemstilling, etter etableringen av to ekstra 
oppstillingsfelt. Kapasiteten innenfor billettlukene er tilfredsstillende. 

•  Utnyttelse av kapasiteten på de to feltene mellom rundkjøringene 
o Det har vært vurdert ulike muligheter for skilting. Det er ikke plass til å sette 

opp skilt på en tilfredsstillende måte.  
•  Flytting av skiltene med prisinformasjon  

o Vurderes som lite hensiktsmessig, ut fra at informasjonsmengden er stor i 
tilknytning til rundkjøringene.  

•  Alternativ løsning for trafikken som skal inn til Strandparken og Linden Park 
o Det forligger ikke noen planer for dette nå. Fra Statens vegvesen ligger det 

ikke inne investeringsmidler i inneværende NTP (2010-2019). Det er heller 
ikke meldt inn behov i neste NTP (2014-2023) 
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•  Køene oppstår i hovedsak i forbindelse med ferieavvikling og langhelger/høytider 
o Denne oppfatningen er det enighet om 

•  Trafikken er økt som følge av barnehage i Strandparken og Linden Park, i tillegg til 
generell trafikkvekst 

•  Det er avviklingen gjennom billettlukene som er utfordringen, og som skaper 
tilbakeblokkering. Hovedinntrykket er at dette er det kritiske for trafikkavviklingen, 
og årsaken til de utfordringene vi står overfor 

•  Feltene mellom de to rundkjøringene blir smale om vinteren på grunn av 
snøproblematikk. Får ikke utnyttet begge feltene når det er store biler i det ene. Kan 
løses med forsterket vintervedlikehold, men det iverksettes ikke tiltak ut over 
standarden 

•  Det som går sent med billetteringen er når det brukes kredittkort 
•  Bemanning i billettbodene. Det oppleves som utfordrende for trafikantene at lukene 

ikke er bemannet når det er kø. BastøFosen mener de bemanner lukene ut over behov 
•  Kø på rv. 19 fører til økt trafikkbelastning på det øvrige vegnettet som ikke er 

beregnet til et slikt formål 
•  Løsninger må ikke være personavhengig 
•  Signalregulering på rv. 19. Stoppe trafikken før tunnelen, eller før første rundkjøring. 

Dette er en løsning Statens vegvesen ikke ønsker å gå videre med.  
•  Ekstra fil inn mot Strandparken/Linden Park. Dette tar Statens vegvesen med seg som 

et innspill, og vurderer det i et langsiktig perspektiv.  
•  Billettering på oppstillingsplass. Dette vurderes av BastøFosen som lite 

hensiktsmessig. Inntil videre jobbes det ikke noe videre med dette. BastøFosen mener 
etableringen av en fjerde billettbod vil være tilstrekkelig til å løse de utfordringene 
som er i tilknytning til billetteringen 

•  Rundkjøring to er for smal. Større kjøretøy sperrer begge feltene 
•  Fastsetting av logiske billettpriser. Dette er noe som reguleres gjennom konsesjon. Det 

er greit for BastøFosen, forutsetningen er at de ikke taper penger på løsningen.  
•  Fotgjengerne som krysser vegen mellom rundkjøringene. Her vil det gjennomføres 

noen tiltak med skilting før sommertrafikken 2011.  
•  Kan betaling med kort gjøres raskere ved at kortene bare kan trekkes i en kortleser ute 

på billettbodene? Samme løsning som er på bomstasjonene i dag.  
•  Tilbakeblokkering fra rundkjøringen på Borre og inn mot Hortenstunnelen. 
•  Det er viktig at rv. 19 fungerer, for å begrense trafikken på fv. 310 

 
Det ble enighet om å jobbe videre med følgende tiltak: 

•  Det etableres en fjerde billettluke. Målsettingen er å ha denne på plass i løpet av juni 
2011. Horten havn og BastøFosen har ansvaret. Initiativet ligger hos Horten Havn. 
Det er viktig at det ved etablering av denne nye billettluken tas tilstrekkelig hensyn til 
plassering, slik at ventearealet mellom andre rundkjøring og billettluken blir lengst 
mulig.  

•  Det settes opp en informasjonstavle før Hortenstunnelen. Her skal trafikantene 
oppfordres til å ha betalingsmidlet klart. Takstene skal også fremkomme på tavla. 
Prisinformasjonen må kunne endres i løpet av året. Statens vegvesen har ansvaret, 
målsettingen er at denne skal kunne være på plass så snart som mulig.  

•  Det utarbeides en beredskapsplan ved kø på rv. 19. Statens vegvesen har ansvaret, 
målsettingen er at denne skal være på plass før påsken 2011.  
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•  Undersøke om det er mulig å benytte en enklere bruk av betalingskort – uten bruk av 
kode. Statens vegvesen sjekker hvorvidt dette er mulig, og hvilken risiko som er 
forbundet med en slik endring. Målsettingen er å ha sjekket dette ut før påske.  

•  Plan over bemanning av de like billettbodene oversendes Statens vegvesen fra 
BastøFosen. Planen distribueres til møtedeltagerne. Dette skal gjøres før påske. 

•  Statens vegvesen vurderer hva som kan gjøres i forbindelse med tilbakeblokkering fra 
rundkjøringen på Borre og inn mot byen langs rv. 19. Dette tas i forbindelse med 
rullering av NTP 

 
 
Gjennom disse tiltakene er Statens vegvesen sin vurdering at avviklingsproblemene på rv. 19 i 
tilknytning til ferjetrafikken vil være betydelig redusert. Trafikksystemer kan ikke 
dimensjoneres for makstime eller maksdag, men som ansvarlig for fremkommeligheten på 
riksvegnettet er det viktig at vi sammen med andre aktører er god forberedt og har fokus på 
hvilke alternative løsninger som kan iverksettes for å redusere ulempene så mye som mulig.  
 
 
Avdeling Vestfold 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Kaurin 
avdelingsdirektør 
   Stein-Roger Nilssen 
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