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FYLKET VIL «SØRGE FOR» NY SENTRUMSVEI: 

– Dette er jeg glad for
– Nå må vi gripe sjan-
sen, sier varaordfører 
Kåre Pettersen i 
Vestfold Venstre. 
Veien er blitt vesent-
lig billigere den siste 
måneden.
MAGNUS FRANER-ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

TØNSBERG/HOLMESTRAND: 
– Dette er jeg veldig glad for. 
Det er et vedtak som sier meg at 
fylkespolitikerne nå er innstilt 
på å se framover. Jeg opplever 
at et samlet bystyre har jobbet 
opp mot sine kolleger på fyl-
kestinget for å få fram vårt bud-
skap, sier Alf Johan Svele.

Holmestrand-ordføreren er 
sykemeldt, men uansett parat 
til å kommentere siste utvikling 
i det som er en av hans hjertesa-
ker.

Torsdag kom det nemlig fram 
at Vestfold fylkeskommune vil 
«sørge for» at den planlagte fyl-
kesvei 900 etableres gjennom 
Holmestrand sentrum. De vil 
også gjennomføre byggingen 
av gang- og sykkelvei langs Bi-
speveien fra Linnestad i Re til 
Ås i Tønsberg.

Det ble enstemmig vedtatt i 
fylkestinget torsdag.

– En stor forpliktelse
– Vi ser at vi må gripe sjansen 
når departementet og statsrå-
den har vært her med midler. 
Nå må vi sørge for at dette kom-
mer på plass både for Re og Hol-
mestrand, sier varaordfører 
Kåre Pettersen i Vestfold Ven-
stre.

– Det ligger en stor forpliktel-
se fra fylkeskommunens side 
her. Vi er bevisste vårt eierskap 
til fylkesveien. Dette er ikke 
bare ord – her ligger det også 
penger, fortsetter han.

Den planlagte fylkesveien 
skal følge den tidligere jernba-
netraseen i en slak, 750 meter 
lang linje mellom ny og gam-
mel politistasjon. Detaljregule-
ringen ble vedtatt i mars i år og 
skal annengangsbehandles til 
høsten.

Veien fram mot finansier-

ingsløsningen har imidlertid 
vært langt mer kronglete: Ting 
så lyst ut i februar da samferd-
selsdepartementet bevilget 25 
millioner kroner til veien. Men 
ett steg fram ble to tilbake da 
prosjektleder Rune Gunnerød i 
Statens vegvesen i mars måtte 
opplyse om at veien vil bli om-
trent 40 millioner kroner dyre-
re enn tidligere beregnet – to-
talt 164 millioner kroner.

Om lag 90 millioner kroner 
manglet i potten da Vestfold 
fylkeskommune og Holme-
strand kommune startet for-
handlingene for en måneds tid 
siden.

Blitt billigere
Men siden den gang er prislap-

pen betydelig redusert.
– Kostnadsoverslaget vi ope-

rerer med nå, er 122 millioner 
kroner inklusiv moms, sier Tore 
Kaurin, avdelingsdirektør i Sta-
tens vegvesen.

Han forklarer at partene er 
blitt enige om å lempe på kra-
vene til veien. Det innebærer i 
klartekst at de største kjøretøy-
ene ikke vil få tilgang til krysset 
mellom Nyveien og den nye 
fylkesveien som opprinnelig 
planlagt.

– Det blir et fullverdig kryss 
allikevel. Busser og mindre las-
tebiler vil fortsatt kunne kjøre 
der. Dessuten sparer vi et hus, 
samtidig som vi har spart en del 
på fjellsikring. Her var det mye 
å spare, sier Kaurin.

– Vi ser også at vi kan reduse-
re noe på materialbruk, legger 
han til.

– Dersom pengene nå kommer 
på plass: Når kan dere komme i 
gang?

– Når vi har sikret finansier-
ing må vi begynne å prosjekte-

re. Så skal det erverves grunn – 
normalt kan det ta litt tid. Vi 
ønsker å komme i gang så fort 
som mulig, men det er usikkert 
når vi faktisk kan gjøre det.

– Så vil jeg tippe det vil gå 
med to til tre år til byggingen, 
sier Kaurin.

GLEDELIG: Holmestrands sykemeldte ordfører Alf Johan Svele gleder seg over de sterke positive signalene fra fylkestinget om å få til ny 
fylkesvei i Holmestrand sentrum.  ARKIVFOTO

VEDTAKET
Dette forslaget fra Høyre, FrP, KrF og Venstre ble enstemmig vedtatt i 
fylkestinget torsdag:

 ■ Vestfold fylkeskommune vil sørge for at det bygges gang/sykkelvei 
langs FV 35 på strekningen Ås – Linnestad, og at det etableres 
ny veiløsning for FV 900 gjennom Holmestrand. Dette er viktige 
beredskapsveier for E18 i Vestfold.

 ■ Videre framdrift avtales med Re og Holmestrand kommuner med 
sikte på anleggsstart når regulering og prosjektering er gjennomført.

 ■ Under forutsetning av at man kommer til en omforent løsning, 
fremmes fylkeskommunens andel av kostnadene opp i 
budsjettbehandlingen for  2018.

TRASEEN: Den planlagte nye veien bli cirka 750 meter lang, og skal 
gå langs Jernbanegatens trasé mellom Bilet og Kirkegaten. 

Fungerende Holmestrand-
ordfører Ulf Sundling (H) 
er klar på at det nå er opp 
til fylkeskommunen å ta 
resten av regningen.
MAGNUS FRANER-ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: – Vi har lem-
pet på kravene, og i utgangs-
punktet har ikke vi mer å gi nå. 
Dette er en fylkesvei og en be-
redskapsvei. Nå har det vært 
svært mange omkjøringer gjen-

nom sentrum i det siste når 
tunneler har vært stengt på 
E18, og da blir det til dels uut-
holdelig i Langgaten.

– Dette er fylkeskommunens 
ansvar. Det var de som stengte 
Holmestrandtunnelen. Da får 
de ordne opp i dette. Og det vir-
ker det som om stadig flere av 
fylkespolitikerne også innser, 
fastslår Ulf Sundling.

Han vil be fylkespolitikerne 
om et møte etter ferien for å 
konkretisere hva de legger i 
vedtaket.

Tross ordlyden i vedtaket, vil 

nemlig ikke varaordfører Kåre 
Pettersen (V) love her og nå at 
Vestfold fylkeskommune tar re-
sten av regningen for veien.

– Det som er viktig er at vi nå 
er innstilt på å lande dette i 
budsjettet for 2018. Så håper vi 
at Re, Holmestrand og fylkes-
kommunen sammen ser at nå 
har vi muligheten til å få til det-
te. Den fjerde parten – samferd-
selsdepartementet – har jo alle-
rede bidratt med sitt, sier han.

Fylkeskommunens budsjett 
for 2018 vedtas i fylkestinget i 
desember.

– Vi har ikke mer å gi nå


