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Jernbaneverket informerer
Varsel om oppstart av planarbeid i Tønsberg kommune
Vestfoldbanen, strekningen Barkåker-Tønsberg: Reguleringsplan
for beredskapsplass og samferdselsanlegg, Eckersbergs gate 4
(del av Gbnr 9000/4) og Lerches gate 1 (del av Gbnr 9000/5)
Plan ID: 0704 20130082
I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av detalj
regulering for Eckersbergs gate 4 (del av Gbnr 9000/4) og Lerches gate 1
(del av Gbnr 9000/5) i Tønsberg kommune. Eiendommene ligger
i tilknytning til jernbaneanlegget ved Tønsberg jernbanestasjon.

Forslagsstiller er Jernbaneverket. Norconsult AS er konsulent for planarbeidet.
Gjeldende regulering: «Reguleringsplan for Vestfoldbanen, parsell 7.1
Barkåker-Tønsberg, vedtatt i 1997, med siste endringer vedtatt i 2011 og
Reguleringsplan for området innenfor jernbanesløyfen, stadfestet i 1983
med endringer i vedtatt i 2012. Planområdet er regulert til friareal og
offentlig trafikkområde jernbane. I gjeldende kommuneplan er området
vist som friareal.
Formålet med regulering er å tilrettelegge for beredskapsplass i tilknytning
til jernbanetunnelen i Frodeåsen. Beredskapsplassen skal kunne brukes av
utrykningskjøretøy ved ulykker og ved vedlikehold. I tillegg er det behov for
oppføring av tekniske installasjoner (mindre volumer) i tilknytning til jernbanedriften, som vil reguleres på eiendommen Lerches gate 1. Totalt areal er ca. 7 daa.
Planforslaget vil i størst mulig grad tilpasses med parkbelte og grøntbelte/
friareal for å ta hensyn til gjeldende regulering og tilstøtende bebyggelse.
Det vil reguleres inn en forbindelse mellom Frodegaten og Eckersbergs gate.
Naboer og berørte parter blir varslet direkte.
Innspill til planarbeidet sendes til: www.tonsberg.kommune.no ,
”Arealplaner til uttalelse”. Finn riktig sak og trykk på planen. Trykk på
”Send uttalelse” for å sende inn en uttalelse innen 20. juni 2013.
Send gjerne kopi til ingvild.skaset@norconsult.com. Alternativt brev til
Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg. Nærmere opplysninger
kan fåes ved henvendelse til Ingvild Skaset, Norconsult AS,
tlf: 675 71 684 eller til kontaktperson i Jernbaneverket,
Tor Ivar Christiansen, Tor.Ivar.Christiansen@jbv.no, Tlf: 91659144
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