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Planproogram for kommuned
k
delplaner m
med konsekv
vensutredn
ning for nyttt
dobbeltsspor Nykirrke - Barkå
åker for fasstsetting
Vi viser til tidligeree kontakt om
m arbeidet m
med felles planprogram
p
m for kommuunedelplaner m
med konsekvvensutrednin
ng for dobbbeltspor Barrkåker – Ny
ykirke i kom
mmunene
Horten, Re, og Tønsberg. Vedllagt oversenndes forslag
g til planprogram for faastsetting, jff
forskrift om konsekkvensutredn
ninger, § 7, 55. og 6. ledd
d.
Planproggrammet vaar lagt ut til offentlig ett
ttersyn og hø
øring i perio
oden 28. febbruar – 11.
april 20114. Det er mottatt
m
36 utttalelser.
Forslageet til planproogram er su
upplert og opppdatert på bakgrunn av
a høringenn. Endringerr
framgår av forordett i planprogrrammet og i eget merk
knadsdokum
ment. Merknnadsdokumenntet følger som
s
eget veedlegg. Endr
dringene dreeier seg i hov
vedsak om
presiseriinger i tekstten.
I planproogrammet foreslås
f
utreedning og viidere planleegging av firre alternativver i tre
trasekorrridorer. Hennsikten med
d konsekvennsutredningen er å bely
yse virkningger av alle
alternativvene, med vekt
v på forsskjellene meellom dem, for å skaffee et solid ogg bredt
beslutninngsgrunnlagg for valg av
v alternativv. Med henv
visning til en
nkelte uttaleelser vil
Jernbaneeverket minnne om at ko
onseptvalguutredningen (KVU) foru
utsetter videere
planleggging av fire alternativ på
p strekninggen. KVU med
m KS1 er forankret
f
i SStortingets
behandliing av Nasjoonal transpo
ortplan i junni 2014. Dersom dette ikke følges opp av
Jernbaneeverket, vil spørsmålet trolig komm
me opp i forbindelse med
m kvalitetsssikring av
underlagget for Storttingets invessteringsbesllutning (KS
S2), som norrmalt følgerr etter at
regulerinngsplanen er
e vedtatt. Dersom
D
det ggjennom KS
S2 skulle blli konkluderrt med at
konsekvvensene ikkee anses bely
yst i tilstrekkkelig grad før
f siling forrsinkes plannarbeidet
betraktellig sammennlignet med den forutsaatte fremdrifften i Nasjonal transporrtplan
2014-20023. Derfor ser Jernban
neverket det som nødveendig å utførre noe planaarbeid før
antall altternativ fra KVU og KS1 reduserees, og at dettte gjøres i en
e åpen prossess i de
innledennde fasene av
a kommuneedelplanarbbeidet.
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Dersom en av kommunene likevel ønsker å ta ut alternativer av planprogrammet, vil
Jernbaneverket kreve at planprogrammet blir forelagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet før det fastsettes av kommunene, jf forskrift om konsekvensutredninger,
§ 8.
Jernbaneverket stiller gjerne til møte for å orientere om arbeidet og gi vår vurdering av
saken, og kan om ønskelig bistå kommunen i forbindelse med saksforberedelse og
politisk behandling av planprogrammet.
Av hensyn til prosjektets videre framdrift ønsker vi at kommunene fastsetter
programmet før ferien; i løpet av juni. Jf her KU-forskriften § 7, 6. ledd om veiledende
saksbehandlingsfrist på 10 uker etter høringsfristen.
Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med kommunene.
Med hilsen

Anne Siri Haugen
Prosjektdirektør Intercity
Dokumentet er godkjent elektronisk

OMNPMQNUSJTQ=páÇÉ=O=~î=P=

Mottaker
Horten kommune
Tønsberg
kommune
Re kommune

Adresse
Postboks 10
Postboks 2410

Post
3191 HORTEN
3104 TØNSBERG

Postboks 123

3164 Revetal

Kontaktperson

OMNPMQNUSJTQ=páÇÉ=P=~î=P=

