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I TVIL: Sverre Høifødt orienterte 
utvalget.  FOTO: PÅL NORDBY

Vestfold fylkeskommune 
skyver på utlysningen av 
Holmestrandtunnelen. De 
trenger ekstern hjelp til å 
se på juridiske forhold og 
praktisk gjennomføring.
PÅL NORDBY
paal@jarlsbergavis.no
93065552

TØNSBERG: I fylkets møte for 

hovedutvalg i samferdsel, areal 
og miljø tirsdag, orienterte di-
rektør Sverre Høifødt om status 
rundt tunnelen. 

Blir utsatt
Det var ventet en redegjørelse 
for hvilke kriterier tunneleier 
Vestfold fylkeskommune skul-
le sette i en utlysning av tunne-
len, men aktører som venter på 
svar, må smøre seg med tålmo-

dighet en god stund til. 

Er komplisert
– Dette er komplisert, mer kom-
plisert enn vi hadde forutsatt. 
Vi må ha helt klart for oss hvil-
ke krav Jernbaneverket må stil-
le til rømningsveier. Vi må også 
se på bygningsforskriftene og 
eierskapsforhold. Det er fort-
satt mange ubesvarte spørs-
mål, og til dette trenger vi nye 

vurderinger, sa Høifødt. 
Han viste til fi re forskjellige 

alternativer, som så langt er 
skissert.

– Vi i Arbeiderpartiet i Holme-
strand kaller dette fortsatt en 
omkamp. Informasjonen i mø-
tet viser at det langt ifra er så 
avklart med tunnelen som man 
har kunnet få inntrykk av tidli-
gere, sa Ap-leder Mette Kalve til 
Jarlsberg.

Fylket vil ha inn eksterne utredere

Seks lokale idrettslag 
har gått sammen om å 
danne aksjeselskapet 
«Holmestrand skitun-
nel AS. – Vi håper å 
drive skiaktivitet i 
den tidligere biltun-
nelen allerede fra 
2017, sier styreleder 
Øyvind Kvaal.  
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HOLMESTRAND: Kvaal ser for 
seg en trinnvis utbygging etter 
2017. Vedtaket fra Vestfold fyl-
keskommune og Holmestrand 
kommune er å stenge tunnelen 
for ordinær biltrafi kk. Siden 
slutten av 2011 har tunnelen 
vært brukt til anleggstrafi kk, og 
inn i den bygges to rømnings-
tunneler fra det nye dobbelt-
sporet for jernbanen, som åp-
ner høsten 2016. Dermed skulle 
veien ligge åpen for annen bruk 
fra 2017, for eksempel et regio-
nalt og nasjonalt anlegg for ski.

Gleder seg
– Dette er kjempespennende. 
Nå er det bare å håpe at næ-

ringslivet og andre ser de sam-
me mulighetene som oss, sier 
Trude Tansø, styremedlem i 
AS-et, som representerer Botne 
skiklubb. De øvrige aksjeeierne 
er: Hof idrettslag, Idrettslaget 
Ivrig, Nordre Sande idrettslag, 
Sande sportsklubb og Skop-
pum idrettslag.   

Ski og skyting
– Formålet er å bygge ut og dri-
ve Holmestrandtunnelen som 
et helårs anlegg for ski og ski-
skyting, fortsetter Kvaal. Han 
peker på paradokset at Norge 
som den skinasjonen vi er ikke 
har et helårs skianlegg, som for 
eksempel svenskene har hatt i 
Torsby i mange år. Tunnelen, 
som har halvannen kilometers 
sløyfe med skispor, kostet i 
2006 cirka 60 millioner kroner 
å bygge. Fem år etter, i 2011, var 
den lønnsom.

– I Holmestrand har vi tunne-
len. Den alene ville kostet man-
ge titalls millioner kroner å 
sprenge ut. Det neste steget vi 
nå må ta, etter at fylket har lagt 
forutsetningene klare, er å søke 
midler til et forprosjekt. Jeg vil 
tro vi trenger 500 til 750.000 
kroner. Før det er det umulig å 
si noe om hva en skitunnel vil 
kreve av utbedringer, fordeling 

av kostnader og hva det vil kos-
te å sette i drift. Det vi kan si 
noe om er potensialet, sier han 
ivrig, og poengterer at det ikke 
skal være en økonomisk risiko 

for idrettslagene som har gått 
inn i aksjeselskapet.

Parkering – en utfordring
Parkering trekker Kvaal fram 

som en stor utfordring.
– Jeg håper som mange andre 

at kommunaldepartementet 
tar en riktig avgjørelse om par-
kering ved stasjonen, sier han.

SEKS LAG SAMMEN FOR SKITUNNEL: 

På ski i tunnel i 2017?

NYTT AS: Fra venstre: Styremedlemmene Trude Tansø–Botne skiklubb og Eira Weseth–Hof idrettslag, 
Øistein Hjelmtvedt–Holmestrand utvikling AS (arbeidsutvalget) og Øyvind Kvaal. FOTO: PÅL NORDBY

HOLMESTRAND: I styret for 
Holmestrand skitunnel AS 
sitter: Øyvind Kvaal (leder), 
Eira Weseth (Hof il), Jon Erik 
Knotten (Ivirg), Trude Tansø 
(Botne sk) og Øyvind 
Slevigen (Nordre Sande il).

I arbeidsutvalget er Øyvind 
Kvaal (leder), Anne Katrine 
Aas (Vestf. i.krets-anlegg), 
Øistein Hjelmtvedt (Hstr. 
utv.), Jimmy Vika (Right To 
Play), Tommy Svendsrud 
(Vestf. i.krets-anlegg), 
Morthen Mobråthen (Botne 
sk) og Per Kristian Hegg (HR 
prosjekt). 

Nytt AS: Består av seks 
idrettslag: Botne Skiklubb, 
Hof Idrettslag, Idrettslaget 
Ivrig, Nordre Sande Idretts-
lag, Sande Sportsklubb og 
Skoppum Idrettslag.

STYRE OG AR-
BEIDSUTVALG


