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sPraKK: Her er røret som gikk 
i stykker.  
 FoTo: asbjørn olav lien

Natt til torsdag ga et 
gammelt jernrør opp og 
det flommet vann opp av 
bakken ved Hvalenkrysset.
Henrik UlricHsen 
henrik.ulrichsen@tb.no

Nå er lekkasjen fikset og trafik-
ken kan gå som normalt forbi 
stedet. Vannet gjorde skader i 
grunnen og flere husstander 
mistet vannet.

– Vannlekkasjen er OK og det 
er lagt fresemasser på toppen. 
Asfaltdekke vi bli lagt til uka, 
sier Oddmund Myhren, drifts-
ingeniør park i Tønsberg Byd-
rift.

Mindre trafikk
Han mener det tross alt var hell 
i uhell at det var natt til en hel-
ligdag at det gamle støpejerns-
rører gikk i stykker.

– Dette skjedde på et tids-
punkt da det er mindre biltra-
fikk, sier han.

Flere veier inn mot Hvalen-
krysset ble stengt som følge av 
lekkasjen. Dette gjelder hoved-
sakelig Stoltenbergs gate og 
Halfdan Wilhelmsens allé.

Klapp på skuldra
Selv om mange hadde fri, var 
det mange som måtte stå på for 

å få tettet lekkasjen og for å få 
veien kjørbar igjen.

– Ja, det er mange som har 
stått på og gjort en kjempejobb 
på et tidspunkt da mange andre 
har fri. Her har det vært alt fra 
kabelpåvisning, graving, Vei-
dekke har vært inne i tillegg til 
oss i Bydrift. Det går mange led-
ninger og kabler i veien, så det 
var viktig med påvisning før vi 
begynte å grave, sier han.

vannrør sprang lekk: – hell i uhell

Det kan likevel gå mot 
Dive-undersøkelse på 
Teie, slik fylkeskom-
munen og enkelte 
opposisjonspolitikere 
har etterlyst. – En 
seier, sier Felleslistas 
Jørn Magdahl.
Tone FinsrUd 
tone.finsrud@tb.no

Mens stedsaktivistene har 
hamret løs på administrasjon 
og politikere på Nøtterøy for ut-
viklingen på Teie, har Fellesli-
stas Jørn Magdahl etterlyst et 
bedre kunnskapsgrunnlag for 
sentrum. 

Det samme har fylkeskom-
munen - blant annet på befarin-
gen som fylkespolitikerne had-
de på Teie for litt over en uke si-
den. 

Fylkeskommunen og Kultur-
arv har også tidligere etterlyst 
en såkalt Dive-undersøkelse for 
det omstridte området på Nøt-
terøy, der havebyen har blitt et 
sentralt punkt. 

Felleslistas Jørn Magdahl har 
flere ganger løftet fram spørs-
målet om Dive-undersøkelse 
eller en annen form kulturhis-
torisk stedsanalyse for områ-
det, uten å få særlig gehør for 
det hos de andre partiene.

I kommunestyret i neste uke 
kommer Magdahl til å fremme 
et representantforslag om at 
Nøtterøy tar imot tilbud fra fyl-
keskommunen om bistand til å 
gjennomføre en Dive-analyse. 

 Nå kan det se ut til at han får 
det som han vil. 

– Jeg har jobbet knallhardt for 
dette i flere måneder. Dette er 
gledelig, jeg må si jeg ser det 
som en seier, sier Magdahl. 

Politisk behandling
Rådmann Toril Eeg bekrefter at 
administrasjonen nå går inn for 
Dive-undersøkelse.  Saken skal 
behandles på hovedutvalg for 
miljøvern og kommunaltek-
nikk i juni. 

– Området er ikke avgrenset 
ennå, men det vil nok dreie seg 
om Teie torv, Ørsnesalleen og 
Smidsrødveien. Arenfeldts vei 
holder vi utenfor, fordi utbyg-
gingen her allerede går sin gang 
i planforum. Men trekanttomta 
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vil ligge innenfor området, sier 
rådmannen. 

Jørn Magdahl er spent på av-
grensningen av området. Han 
har ingen illusjon om at dette 
vil løse alle motsetninger. 

– Jeg håper en Dive vil ta for 
seg området på enkelthusnivå, 
men også se på helheten, og 
hele ideen bak havebyen. Mye 
av debatten vi har hatt handler 
om stedstilpasning, og hva vi 
skal legge i det, sier han. 

En Dive-analyse kartlegger, 
gir en verdi og forteller histori-
en i et område. Samtidig skal 
den også kartlegge mulighete-

ne for utvikling i et område, og 
identifisere det som ikke burde 
røres. Både Tønsberg sentrum 
og Åsgårdstrand har gjennom-
ført Dive. 

Ferdig i november
Rådmann Toril Eeg og adminis-
trasjonen har vært i samtale 
med fylkeskommunen om 
Dive.

– Fylkeskommunen har sagt 
seg villig til å bidra med inntil 
400.000 kroner, og vi har satt 
som forutsetning at prosessen 
skal være ferdig til novem-
ber.  For å spare tid i prosessen 
vil fylkeskommunen allerede 
nå innhente tilbud fra miljøer 
som kan gjennomføre proses-
sen. Dette selvfølgelig under 
forutsetning av et positivt ved-
tak i Nøtterøy kommune. Tids-
perspektivet er viktig for videre 
utvikling på Teie, sier rådman-
nen.

Kulturarv har varslet flere 

innsigelser på utbygginger på 
Teie, blant annet på trekant-
tomta, og Eeg mener slike inn-
sigelser kunne tatt lengre tid 
enn det nå ser ut til at en Dive-
undersøkelse vil ta.

– Jeg håper vi kommer fram 
til gode løsninger, og at vi får en 
prosess som flere får være med 
på, sier rådmannen. 

Politisk flertall
Utvalgsleder i HMK Bjørn Kåre 
Sevik (Frp) vil ikke si om han 
går inn for Dive-undersøkelse 
før han har sett saken fra admi-
nistrasjonen. 

Ordfører Roar Jonstang (H) er 
positiv, på visse premisser. 

– Ny kunnskap er bra. Samti-
dig må vi balansere alle hensyn. 
Vi skal ha vern, men vi må også 
ta hensyn til fortetting, miljø, 
gateløp og befolkning. Vi er po-
sitiv til en Dive hvis det ikke 
medfører forsinkelser i utvik-
lingen av sentrum, sier 

Jonstang.
Nestleder i HMK Bjørnar 

Godt Daae (H) er enig med ord-
føreren.

– Vi stiller oss positive hvis 
undersøkelsen er 100 prosent 
finansiert av fylkeskommunen, 
den er ferdig til 1. november, og 
området er begrenset til trekan-
ten og Teie torv, sier Godt Daae.

dive
 ■ En Dive-analyse er 
kulturhistorisk stedsanalyse.

 ■ DIVE står for «Describe 
(beskrive), Interpret (tolke), 
Valuate (vurdere), Enable 
(aktivere).

 ■ Gjennom flere trinn skal 
analysen belyse et områdes 
historiske karakter og 
betydning.

 ■ Analysen skal 
også undersøke 
kulturarvens sårbar og 
utviklingspotensial og foreslå 
forvaltningsstrategier og 
vurdere tiltak.

Jørn savnet kunnskap om Teie. Nå får han kanskje Dive-undersøkelse.

– ser på det som seier

blir dive: I kommunestyret til uka foreslår Felleslistas Jørn Magdahl at Nøtterøy tar imot tilbudet om en Dive-analyse. Etter flere samtaler 
mellom Nøtterøy kommune og fylkeskommunen ser det nå ut til at en Dive-analyse kan bli en realitet for Teie sentrum, som gleder Magdahl. 
 FoTo: Tone Finsrud


