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Forord
Dokumentet inneholder uttalelser til forslaget til planprogram sammenstilt og kommentert fra
Jernbaneverkets side. Uttalelsene i sin helhet er tilgjengelige som utrykte vedlegg.
Planprogram for kommunedelplan dobbeltsporet Nykirke – Barkåker ble lagt ut til offentlig ettersyn
og sendt på høring 28.02. 2014 med frist 11.04.2014 for merknader.
Planprogrammet beskriver hvordan kommunedelplanarbeidet skal gjennomføres. Jernbaneverket er
tiltakshaver, og kommunene er i utgangspunktet planmyndighet. Både Vestfold fylkeskommune og
Horten kommune har gjort vedtak om at de ønsker statlig plan, og sendte anmodning om dette til
departementet i juni 2013. Det foreligger per i dag ikke svar fra departementet angående dette.
Arbeidet med planprogrammet er utført i samarbeid med de berørte kommunene og regionale
myndigheter i Vestfold.

Oslo, 06.05.2014
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1 Hovedtrekk i uttalelsene og generelle
kommentarer
Nedenfor oppsummeres hovedtrekkene i uttalelsene, det vil si de temaene flere er opptatt av og som
vurderes som sentrale for det videre planarbeidet. Disse vil også bli kommentert generelt i dette
kapittelet.

1.1 Alternativer
Flere av merknadene tar opp fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Enkelte ønsker også at
alternativer strykes. Jernbaneverket ønsker å utrede i størst mulig bredde de alternativene som finnes.
Det at flere alternativer utredes, betyr ikke at ett spesielt er forhåndsvalgt. Jernbaneverket er av den
oppfatning at det er en fordel for alle å få belyst bredden.
Det foreligger en konklusjon fra konseptvalgutredningen om at fire alternativer i tre traséer skal
utredes videre. Det er ikke gjort ytterligere utredningsarbeid etter dette som gir grunnlag for å forkaste
alternativer. Ved å utelate et alternativ nå, kan man risikere at det stilles krav om å ta med alternativer
senere fordi man har utelatt dem. Dette er særlig relevant i KS2-prosessen, som gir konkrete føringer
for hva som skal utredes. Hvis man kommer i en situasjon hvor man i ettertid må gjøre ytterligere
utredninger, vil planprosessen bli svært forsinket.
Ved å utrede alle fire alternativene nå, vil man få fram deres virkning og ha argumenter for hvilke som
skal tas videre til reguleringsplan. Det er også viktig å understreke at det på dette tidspunktet i
planprosessen er de beslutningsrelevante forskjellene mellom alternativene som skal utredes. Man vil
ikke kunne lande på helt konkrete løsninger før konsekvensutredningen knyttet til kommunedelplanen
er gjennomført. Ytterligere optimalisering av alternativene vil bli gjort i neste planfase.

1.2 De enkelte utredningstema
Trafikk
De trafikale konsekvensene av de ulike alternativene vil bli utredet som en del av planarbeidet. Dette
gjelder også for det eksisterende vegnettet. Behovet for økning i antallet parkeringsplasser i
tilknytning til stasjonene er en del av dette (innfartsparkering). Planprogrammet er supplert på dette
området, jf. kap 3.1.1. Reisemiddelvalg og omfang av persontransport inngår i de forutsatte
trafikkberegningene.
Naturmangfold
Naturmangfold er et viktig utredningstema i konsekvensutredningen. Det har kommet mange
merknader knyttet til dyre- og plantelivet i planområdet, samt eksisterende kunnskapsgrunnlag på
dette området. Planprogrammet er presisert og supplert slik at det legges opp til ytterligere
kartlegginger der det viser seg å være nødvendig, jf kap. 4.4.6.
Tiltakshaver mener det er lagt opp til omfattende utredning av temaet, ihht gjeldende lovverk.
Behovet for vilttrekk på enkeltstrekninger vil bli utredet i kommunedelplanen, mens konkrete
løsninger skal fastlegges ved detaljreguleringer på et senere tidspunkt, herunder viltgjerder og bruer
der hvor det er nødvendig. Videre er jakt og fiske tatt inn som tema under nærmiljø og friluftsliv i kap
4.4.
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Dyrka mark
Dyrka mark er et sentralt utredningstema. Utredningen vil følge gjengs metode på dette området.
Tiltakshaver mener temaet er godt ivaretatt i planprogrammet slik det foreligger. Jordvern er
framhevet som en særlig viktig problemstilling, jf. kap. 4.4.8.
Når det gjelder prissetting av tap av matjord, finnes det i dag ikke noen omforent metode for å
prissette de samfunnsmessige konsekvensene av tap av dyrka mark. Temaet vil derfor bli håndtert som
en del av ikke prissatte konsekvenser.
Klima
Som følge av de innkomne merknadene er klimaregnskap tatt med i planprogrammet, jf. kap. 4.3.
Klimaregnskapet vil bli utarbeidet med samme metodikk som benyttes i tverretatlig NTPsammenheng. Samtidig var det også en klimakomponent i de prissatte konsekvensene, slik kap. 4.3 i
planprogrammet forelå ved høring av dokumentet. De klimatiske konsekvensene av alternativene
anses som tilstrekkelig dekket.
Folkehelse
I flere uttalelser etterlyses vurderinger av helsemessige konsekvenser av tiltaket. Dette er et viktig
tema, men det foreslås likevel ikke utredet som eget tema. Derimot vil folkehelseaspektet være sentralt
i flere av de forutsatte utredningene, som nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø og landskapsvirkninger
Det er blitt uttrykt bekymring for konsekvensene alternativene vil ha for nærmiljøene som blir berørt,
herunder for eksempel støy og barrierevirkningene av jernbanetraseer. De ulike alternativenes
konsekvenser for landskapet vil bli utredet som en del av konsekvensutredningen. Videre vil støy bli
utredet både for bolig- og rekreasjonsområder. Planprogrammet er supplert noe på dette området, jf.
kap. 4.4.5.
Lokal og regional utvikling
Flere har uttrykt bekymringer for at lokal og regional utvikling ikke vil bli tillagt tilstrekkelig vekt i
utredningsfasen.
Konsekvensene for lokal og regional utvikling vil bli utredet som en del av konsekvensutredningen.
Utredningsoppgaven og metodikk er presisert som følge av de innkomne merknadene, jf. kap. 4.6.
Anleggsfasen
Mange er opptatt av konsekvensene i anleggsperioden. Temaet anses å være ivaretatt i forslaget til
planprogram, og konsekvensene vil bli utredet i tilknytning til hvert enkelt tema. Dette er nå presisert i
planprogrammet, jf. kap. 4.4.2.
Kulturmiljø
Som følge av de innkomne innspillene er også utredningsoppgavene i forbindelse med kulturmiljø,
presisert, jf. kap. 4.4.7. Forslaget til planprogram legger nå opp til supplerende registreringer der det
viser seg å være nødvendig.

1.3 Planprosess
Planprosessen, herunder medvirkning er justert som følge av de innkomne merknadene, jf. kap. 5.3.2.
Det er lagt opp til omfattende medvirkning i tråd med lovens krav. Jernbaneverket vil sende ut et
regelmessig nyhetsblad i plan- og utredningsperioden ved milepælene. I tillegg skal det være åpne
kontordager i nevnte periode. Omfang og tidspunkt for sistnevnte vil bli avklart med kommunene.
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2 Sammendrag av uttalelsene til høring av
planprogram og tiltakshavers kommentarer
2.1 Oversikt over innkomne uttalelser
Offentlige etater
Uttalelse fra
Fylkesmannen i Vestfold
Norges vassdrags- og energidirektorat
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Horten Kommune
Porsgrunn kommune
Re kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune – virksomhet helsetjenester

Datert
11.4.2014
28.4.2014
17.3.2014
10.4.2014
9.4.2014
6.3.2014
8.4.2014
11.4.2014
10.4.2014

Organisasjoner og næringsliv
Uttalelse fra
Borre Bondelag
Borrevannets venner
Borre Vel
Horten næringsforening
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Jordvern Vestfold
Knutepunkt Horten Vest
LO Vestfold
Naturvernforbundet i Horten
NCE Micro- and Nanotechnology
Norsk ornitologisk forening, avdeling Vestfold
Nykirke velforening
Rail Terminal Drammen AS/Kopstad Godsterminal AS
Tønsberg næringsforening
Tønsberg Venstre
Vestfold Senterparti

Datert
10.4.2014
11.4.2014
10.4.2014
9.4.2014
31.3.2014
10.4.2014
7.4.2014
11.4.2014
10.4.2014
9.4.2014
10.4.2014
11.4.2014
9.4.2014
7.4.2014
10.4.2014
10.4.2014

Private og grunneiere
Uttalelse fra
Borrevannets grunneierforening
Inger Hanne Bye
Fjugstad og Aasgaarden Bruk ANS
Bente og Svein Frantzen
Grunneiere i Adal-Jareteigenområdet
Ole-Erik Hansen
Tore Helland/Harald Syvertsen
Opplysningsvesenets Fond
Sem grunneierlag
Renate Synnøve Sigurdsen
Lars Inge Vedvik
7

Datert
9.4.2014
10.4.2014
9.4.2014 og
10.4.2014
9.4.2014
11.4.2014
10.4.2014
11.4.2014
11.4.214
7.4.2014
10.4.2014
4.3.2014
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2.2 Offentlige etater
Fylkesmannen i Vestfold
Generelt er fylkesmannen opptatt av at alle alternativene skal
være gjenstand for ytterligere optimalisering og
konsekvensutredning fra JBVs side i løpet av plan- og
utredningsfasen, med sikte på at det skal foreligge et fullgodt
beslutningsgrunnlag for valg av trasé. Traseenes sterke sider
må videreutvikles, og deres svake sider må i prosessen søkes
modifisert.

Tiltakshavers kommentarer

Videre kommenteres alternativene tematisk og hver for seg.
Temaene som kommenteres er traseen, landskap, nærmiljø og
friluftsliv (inkl. støy), naturmiljø, vannforekomster, landbruk
og samfunnssikkerhet. I gjennomgangen viser fylkesmannen
både til eksisterende kunnskapsgrunnlag og peker på temaer
som må utredes videre, i tråd med forslag til planprogram.
Fylkesmannen kommer også med forslag til detaljløsninger.
Fylkesmannen peker på at det fremgår av planprogrammet at
alternativenes «trafikknytte» skal beregnes ut fra
passasjergrunnlag og tidskostnader. Fylkesmannen ønsker at
denne analysen videreutvikles til å omfatte trafikkarbeid og
CO2-utslipp knyttet til både tilbringertjenesten og
reisemiddelvalget for hele reisen. Antallet togpassasjerer som
de ulike stasjonslokaliseringene forventes å tiltrekke seg er en
viktig del av denne beregningen.
Fylkesmannen oppsummerer sine anbefalinger på følgende
måte:
1.
Alle alternativene må bli gjenstand for optimalisering
og konsekvensutredning i løpet av plan- og utredningsfasen,
inkl. mulige avbøtende tiltak. Det må om nødvendig innhentes
ny kunnskap. Naturverdier er i dag mangelfullt kartlagt i
planområdet.
2.
Støyutbredelsen må dokumenteres med støysonekart
og drøftes i byggeområder og i natur- og friluftsområder,
3.
Påvirkning på fuglelivet fra brustrekningen sørvest for
Borrevannet naturreservat må utredes mhp. både støy og mulig
kollisjonsfare (gjelder alt.1 Bakkenteigen).
4.
Når det gjelder alt. 1 Bakkenteigen, må utredningen
avklare spesielt om en miljøtunnel like øst for
høyskolebyggene kan påvirke grunnvannstanden i Adalstjern
naturreservat.
5.
For alternativene Bakkenteigen og Skoppum øst må
brustrekningenes betydning for avlingstap og driftsulemper i
jordbruket utredes.
6.
Tunneler og lange brustrekninger har spesielle
utfordringer med tanke på eventuelle redningsoperasjoner.
Fylkesmannen anbefaler å involvere Vestfold interkommunale
brannvesen i plan- og utredningsarbeidet.
7.
Fylkesmannen anbefaler å trekke alternativ 2

1. Det vil bli gjort optimalisering av
alternativene og supplerende
kartlegginger av naturmiljø der hvor
det viser seg å være nødvendig,
planprogrammet er supplert på dette
området.
2.-3. Videre skal det gjøres
utredninger når det gjelder støy,
konsekvenser for naturmangfold, tap
av dyrka mark, klima og
anleggsperioden, jf. kap. 1.
4. Adalstjern er nevnt spesielt i
planprogrammet
5. Konsekvensene for jordbruket skal
utredes, jf. kap. 4.4.1 i
planprogrammet.
6. Innspillet tas til etterretning.

7.-9. Eventuelle traséforskyvninger
8
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Skoppum øst i vestlig retning i området Ryggeland for å unngå
nærføring med bekken gjennom Bondalen.
8.
Sør i planområdet, innenfor Tønsberg kommune, kan
en mer vestlig trasé av Skoppum øst redusere tapet av dyrka
og dyrkbar mark.
9.
Fylkesmannen anbefaler å flytte traseen for Skoppum
vest i østlig retning gjennom Rangsrødmarka for å oppnå god
fjelloverdekning i tunnel og for å unngå berøring med
Sverstadbekken.
10.
Riggområder, anleggsveier, massedeponier og andre
midlertidige eller permanente tilleggsinngrep må planlegges
og konsekvensutredes som ledd i den forestående prosessen.
11.
Fylkesmannen mener alternativet uten stasjon i Horten
kommune er uaktuelt og med fordel kan utgå av plan- og
utredningsprosessen.
12.
Alternativenes konsekvenser for veitrafikk og
klimagassutslipp bør utredes på oversiktsnivå i denne fasen.
13.
Det anbefales at alternativenes konsekvenser i
anleggsfasen utredes.

utredes som en del av
kommuneplanarbeidet.

10. og 13. Konsekvenser i
anleggsperioden vil bli utredet i
tilknytning til hvert enkelt tema
innenfor det som er
beslutningsrelevant i denne
planfasen, jf. planprogrammet kap.
4.2.2.
11. Se kap. 1.1 angående utredning
av alternativer.
12. Se kap. 1.2, temaet vil bli utredet.

Fylkesmannen har lagt ved forslag til justerte traséer for
alternativ 2 og 3, samt oversikt over kartleggingsstatusen for
biologisk mangfold i Horten kommune.
Buskerud fylkeskommune
Ingen merknader

Tiltakshavers kommentarer

Norges vassdrags- og energidirektorat
NVE har foreløpig ikke særskilte synspunkter på de ulike
traséalternativene, mens varsler at de i det videre planarbeidet
kommer til å fokusere på sine forvaltningsområder: vassdrag
og flom- og skredfare. NVE ønsker å bli holdt orientert om
planarbeidet og ber om at Jernbaneverket tar kontakt dersom
det er behov for særskilte avklaringer.

Tiltakshavers kommentarer
Temaene NVE tar opp er dekket opp
gjennom forslag til planprogram.
Merknaden tas til orientering.

Vestfold fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune (VFK) minner om at alternativ 3b –
Skoppum vest uten stasjon er uakseptabelt.
Fylkeskommunen ber om at planprogrammet suppleres med en
oversikt over temaer som skal vurderes gjennom
planbeskrivelsen og temaer som må utredes videre i
detaljreguleringen. For øvrig slutter VFK seg i hovedsak til
planprogrammet, men har noen kommentarer:
1.
Det må fremgå av planprogrammet at alternativene vil
påvirke landskapet svært ulikt avhengig av om bla
jernbanestraseene legges på bakken eller om de går på bro
gjennom landskapet, og at slike problemstillinger vil bli
utredet og analysert. Tiltakets virkning for landskap må
visualiseres grundig, også fra bakkeplan.
2.
Det opplyses om at NGUs kart og databaser ikke er
tilstrekkelige når det gjelder kartlegging av naturressurser.
VFK forutsetter at Regiongeologen kobles inn i dette

Tiltakshavers kommentarer
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1. De ulike alternativenes
konsekvenser for landskapsbildet vil
bli utredet, jf. kap .4.4.1 i forslaget til
planprogram.

2. Planprogrammet legger opp til at
det gjøres supplerende kartlegginger
når det gjelder naturmiljø.
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arbeidet for å gjøre en nærmere kartlegging av viktige
georessurser.
3.
Hvilke virkninger de ulike alternativene får for den
videre utviklingen av den nye høyskolen må utredes.
4.
Det må utredes hvor stort potensialet for bruk av lokal
kollektivtransport er for de ulike stasjonsalternativene.
5.
Det bes om at utredningsmetodene som er blitt
benyttet beskrives ved offentlig ettersyn.
6.
Når det gjelder kulturarv mener VFK at tekst på side
29 må endres til: «Hele området er rikt på kulturminner og
kulturmiljøer. Kulturmiljøene har stor tidsdybde, hvilket
betyr at det er kulturminner fra flere tidsperioder side om
side i samme område. Det er særlig viktige og verdifulle
kulturmiljøer fra jernalder som vil berøres av alle tre
alternativene».
VFK har videre mange innspill når det gjelder planprosess og
medvirkning:
1.
Det er viktig at samhandlings-, medvirknings- og
involveringsprosessene blir gode og tydelige for alle som er
og vil bli involvert og berørt av planarbeidet. Slik det er satt
opp nå, er det ikke tydelig nok, og det kan sås tvil om
mulighetene til medvirkning og involvering i planarbeidet.
2.
VFK ber om at deres anbefalinger på dette området
blir fulgt opp og at planprogrammet omarbeides og detaljeres
både når det gjelder fasen for varsel om oppstart inkl. forslag
til planprogram, utredningsfasen og fasen for offentlig
ettersyn samt tidspunkter/perioder for de forskjellige
aktivitetene.
3.
VFK har skisser et konkret medvirkningsopplegg med
fremdrift.

3. - 5. Lokale og regionale
konsekvenser skal utredes, herunder
konsekvenser for høyskolen.
Utredningsoppgavene og metodikken
er presisert i forslaget i planprogram.
6. Innspillet er dekket gjennom
forslaget til planprogram.

1. – 3. Planprogrammet er blitt justert
når det gjelder medvirkning, slik at
dette er enda bedre ivaretatt. For
øvrig tas uttalelsen til orientering.

I tillegg kreves arkeologisk registrering i forbindelse med
tiltak.
Horten Kommune
1.
Horten kommune er i hovedsak positiv til
Jernbaneverkets forslag til planprogram.
2.
Kommunen støtter utredningen av de tre foreslåtte
korridorene, men forutsetter at alternativ 3B Skoppum vest
uten stasjon tas ut av planprogrammet.
3.
Kommunen ber om at undersøkelse av
grunnforholdene på de enkelte korridorer gjøres så tidlig som
mulig i prosessen for å avklare om noen av traseene er
uaktuelle.
4.
Forslag til planprogram må suppleres med en
vurdering av konsekvenser for klimagassutslipp, både i
anleggs-/byggefasen og driftsfasen.
5.
Horten kommune ber også om at det blir gjennomført
en mer detaljert kartlegging av naturmiljø og jordvern og
utredning av konsekvensene for de ulike alternativene. Det er
særlig viktig at det gjennomføres en grundig vurdering av
konsekvenser for Adalstjern, landbruk og dyrka mark – både
i anleggs-, bygge- og driftsfasen.
6.
Kommunen vil påpeke viktigheten av en god

Tiltakshavers kommentarer

2. Hvilken traséløsning som er mest
optimal vil fremkomme gjennom
kommuneplanprosessen. For øvrig
vises det til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1
3. Grunnforholdene vil bli utredet, jf
kap 3.1.1 «felles forutsetninger» i
forslaget til planprogram
4. Miljøkostnader knyttet til
klimagassutslipp i anleggs- og
driftsfasen vil bli utredet.
Planprogrammet er supplert på dette
området.
5. Innspillet anses å være ivaretatt
gjennom forslag til planprogram, jf
kommentarer til fylkesmannens
innspill ovenfor.
10
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utredning av konsekvensene for lokal og regional utvikling.
Konsekvensene for næringslivet i kommune og regionen er
særlig viktig. En slik utredning må ha et langsiktig
perspektiv.
7.
Ved utredning av trasé gjennom Nykirke sentrum
forutsettes Horten kommunes vedtak om helt nedsenket
løsning i kulvert lagt til grunn.

6. Planprogrammet er supplert når
det gjelder utredningsoppgaver og
metodikk knyttet til lokal og regional
utvikling.
7. Konkrete løsninger vil bli utredet
som en del av den forestående
prosessen.

Porsgrunn kommune
Ingen merknader

Tiltakshavers kommentarer

Re kommune
Konsekvensene for folkehelsen må i større grad utredes i et
samlet perspektiv. Når det gjelder folkehelse, mener
kommunen at konsekvensutredningen også bør ta for seg
følgende temaer:
1.
Flyttemønster og boligstruktur
2.
Trafikkulykker
3.
Konsekvenser for vegnett og øvrige
kommunikasjonsmuligheter
4.
Tiltakets påvirkning på drikkevannskilder
5.
Avsperring av friluftsområder og støy

Tiltakshavers kommentarer

1.-5. Innspillene anses å være
ivaretatt gjennom forslaget til
planprogram, jf. kap.3.1.1, 4.1 og
4.4.1. Det vises for øvrig til de
generelle kommentarene i kap. 1.

Det bør vurderes å samle støy/støyvurderinger under ett tema.
1.
Maksimalnivå i nattperioden er avgjørende for
sonestørrelsen pga godstrafikk og bør være en del av
støysonekartet.
2.
Det må utredes hvilke frilufts- og rekreasjonsområder
som berøres av de ulike alternativene. Disse områdene bør
synliggjøres på et eget kart eller som en del av
støysonekartet.

1.-2. Innspillet tas til orientering.
Støy vil bli utredet, jf. kap 4.3 i
forslaget til planprogram.
Utredningstemaet støy i sammenheng
med frilufts- og rekreasjonsområder
er presisert i forslaget til
planprogram, jf. kap. 4.4.5.

Det må også fremgå hvordan de ulike alternativene påvirker
muligheten til å drive jakt og fiske, ikke kun beskrive
konsekvensene for næringsinteressene knyttet til jakt og fiske.

Forslaget til planprogram er supplert
på dette området. Temaet er tatt med
under nærmiljø og friluftsliv.

Kommunen har også konkrete innspill når det gjelder
analyseskjemaer som skal benyttes, metode og medvirkning.
Metoden bør beskrives slik at den kan forstås av alle, ikke bare
vise til RPBA. Medvirkningsdelen og metoden bør forbedres.

Medvirkningsopplegget er supplert
som følge av de innkomne
merknadene, jf. kap 5.3.2 i forslag til
planprogram.

Administrasjonen i Re kommune har i tillegg følgende
innspill:
1.
Høgskoleutviklingen har fått for stor plass i
planprogrammet sammenlignet med andre verdier og hensyn.
2.
Kommunen ønsker at temaet naturressurser splittes
opp. Forbruk av dyrket og dyrkbar mark bør synliggjøres
bedre. Med foreslått inndeling blir verdien for landbruk og
temaet jordvern skjult og nedprioritert. Det samme gjelder
vann/grunnvann. Det bes om at både landbruk og vann blir
stående som egne tema.
3.
Kommunen ønsker at følgende setning på s. 23 utgår:
«Reiseopplevelsen og muligheten for utsikt til det verdifulle
11

2. Både landbruk og vann vil bli
synliggjort i utredningene som en del
av de ikke prissatte konsekvensene,
jf. kap. 4.4.1 i forslaget til
planprogram.
3. Det er ikke meningen av utsikten
fra tog skal prioriteres fremfor andre
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landskapet skal vektlegges.» Dette fordi utsikt fra tog ikke
bør prioriteres fremfor andre verdier.
4.
Det er viktig å få frem at tunneler reduserer
barrierevirkning og støyplager.
5.
På kart s. 37 er Stokke stasjon allerede lagt ned. Det
bør benyttes kart og illustrasjoner som er i samsvar med det
som er gjeldende pt.

verdier.

Tønsberg kommune
1.
Tønsberg kommune er i hovedsak positiv til
Jernbaneverkets forslag til planprogram for kommunedelplan
Nykirke-Barkåker.
2.
Kommunen støtter utredningen av de tre foreslåtte
korridorene med fire alternativer.
3.
Kart over traséalternativene bør vise hvor det vurderes
bruer og tunneler.
4.
Forslag til planprogram må suppleres med en
vurdering av konsekvenser for klimagassutslipp.
5.
Tønsberg kommune ber om at det blir gjennomført en
mer detaljert kartlegging av naturmiljø og utredning av
konsekvensene for de ulike alternativene.
6.
Kommunen vil videre peke på viktigheten av en god
utredning av konsekvensene for lokal og regional utvikling.
En slik utredning må ha et langsiktig perspektiv.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram..
For øvrig tas merknaden til
orientering.

Tønsberg kommune – virksomhet helsetjenester
Kommuneoverlegen har følgende helsefaglige innspill:
1.
Konsekvensene for folkehelsen må utredes i et større
samlet perspektiv.
2.
Trasévalgenes betydning for eksisterende veier må
komme tydeligere fram i utredningen. Dette gjelder
trafikkbelastning, støy, støv og trafikksikkerhet spesielt for
myke trafikanter.
3.
Det må utredes hvilken betydning trasévalgene vil ha
for belastningen på Tønsberg stasjon og behov for videre
transport.
4.
Konsekvensene av andre transportmidler ved de ulike
alternativene må utredes.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises for øvrig til de generelle
kommentarene i kap. 1.

4. Landskapsvirkningene og
støyforhold vil bli utredet, jf.
henholdsvis kap. 4.4.1 og 4.3.
5. Innspillet tas til etterretning.

3. Innspillet tas til etterretning.
4. Planprogrammet er supplert på
dette området, jf. kap. 4.3 i forslaget
til planprogram.
5. Planprogrammet forutsetter
supplering av eksisterende
kartlegginger av naturmiljø der hvor
det er nødvendig, jf. kap 4.4.6 i
forslaget til planprogram.
6. Utredningsoppgavene og
metodikken er supplert når det
gjelder lokal og regional utvikling, jf.
kap 4.6.

1. Folkehelseaspektet vil være
sentralt i flere av de forutsatte
utredningene, som nærmiljø og
friluftsliv.
2.-4. Alle de nevnte temaene vil bli
utredet innenfor hva som er
beslutningsrelevant for de ulike
alternativene og er ivaretatt gjennom
forslaget til planprogram.
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2.3 Organisasjoner og næringsliv
Borre Bondelag
Bondelaget peker på viktigheten av å bevare matjord. Derfor
er det viktig hvor jernbanen skal gå. Bondelaget støtter
alternativet Skoppum vest.

Tiltakshavers kommentarer
Tap av dyrka mark er et sentralt tema
i konsekvensutredningen, slik det
fremkommer av forslag til
planprogram.

Borrevannets venner
Borrevannets venner (BVV) gjør oppmerksomme på at de
nylig har foreslått Borrevannet som et fremtidig Ramsarområde overfor statlige vernemyndigheter. Uttalelse
inneholder også en beskrivelse av artsmangfoldet knyttet til
vannet, med vekt på fuglelivet.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.

BVV savner et større fokus på Borrevannet naturreservat og
fuglelivet i konsekvensutredningen, og stiller seg til
disposisjon ved utredningsarbeid. Det er svært viktig å utrede
barrierevirkningen av jernbanetraseen og hvilke konsekvenser
den har for inn- og utflyvende fugl, samt eventuelle avbøtende
tiltak. BVV peker på at det også er viktig å ta hensyn til
vannets flommark.
BVV konkluderer med at de frykter at en togkorridor som i alt.
1 vil få store negative konsekvenser for fuglelivet, spesielt
våtmarksfugl rundt sørenden av Borrevannet. BVV frykter
også konsekvensene av støy både i anleggsperioden og ved
drift, i tillegg til omfattende anleggsvirksomhet tett opp i mot
sårbar våt- og flommark. Miljømodellen utviklet av
Botniabanen (Sverige) bør legges til grunn i planleggingen av
dobbeltspor Nykirke- Barkåker.
Borre Vel
Borre vel stiller seg bak uttalelsen til Knutepunkt Horten Vest.
Velforeningen peker på at Bakkenteigenalternativet vil skape
utfordringer for eksisterende veinett og fergetrafikk. De mener
derfor at pendlerparkering, trafikale utfordringer og
vegløsninger må belyses for dette alternativet.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.

For øvrig kommenteres støy, bekymring for anleggstrafikk,
bokvalitet i Borreområdet, samt at jernbane på Bakkenteigen
vil dele Borre i to og være en vesentlig barriere i området.
Horten næringsforening
Foreningen mener det vil være svært uheldig med en løsning
uten stasjon i Horten sentrum og ber om at alternativet tas ut
av planprogrammet.
Det foreslåtte planarbeidet legger ikke tilstrekkelig vekt på
analyser og metodikk for analyser av trafikkgrunnlaget ved de
ulike traseene.
HNF savner en tydeligere beskrivelse av et utredningsbehov
av de forskjellige traséers konsekvenser for samlet
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Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1.
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klimagassutslipp og nasjonale/globale miljøkonsekvenser i
relasjon til lokale miljøhensyn.
Konsekvenser for lokal og regional utvikling er svært viktige
utredningstema. Næringsutvikling med tilhørende
konsekvensutredning er nødvendig for alle de tre aktuelle
alternativene slik at det totale samfunnsregnskapet for
alternativene kan sammenlignes.
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen (HBV) er i hovedsak positive til forslaget til
planprogram, men mener det vil være uheldig med en løsning
uten stasjon i Horten kommune og foreslår at dette alternativet
tas ut av planprogrammet.
HBV mener at det i foreslått planarbeid ikke legges
tilstrekkelig vekt på analyser og metodikk for analyser av
trafikkgrunnlaget ved de ulike traseene.
HBV peker på viktigheten av utredningsbehov for etterbruk og
eventuell tilbakeføring av eksisterende trasé. HBV savner også
en tydeligere beskrivelse av utredningsbehovet knyttet til de
ulike traseenes konsekvenser for samlet klimagassutslipp og
nasjonale/globale miljøkonsekvenser i relasjon til de lokale
miljøhensynene.
Konsekvensene for lokal og regional utvikling er et viktig
utredningstema. Konsekvensene for Høgskolen må kartlegges.
Det gjelder Campus Vestfolds attraktivitet som studiested, som
regionalt kunnskapsnav og mulig fremtidig verdiskapning ikke
bare i vertskommunen men også for de øvrige Vestfoldbyene
og regionen.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1.

Jordvern Vestfold
Jordvern Vestfold (JV) er en av organisasjonene bak
Knutepunkt Horten Vest og stiller seg derfor bak deres
uttalelse.
JV understreker verdien av dyrka og dyrkbar mark. De
alternative korridorene viser klare forskjeller i nedbygging av
matjord. Dyrka og dyrkbar mark er klart en naturressurs. Den
må derfor også finnes under prissatte konsekvenser.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.

Knutepunkt Horten Vest
KHV understreker viktigheten av lokal utvikling og å
planlegge langsiktig. Gruppen har lagt ved Snøhettas
mulighetsstudie «Drømmebyen Horten» til uttalelsen sin. De
har følgende generelle kommentarer:
• Tap av matjord må prissettes.
• Det pekes på at det er gjort vedtak i Horten kommunestyre på
at mulighetene på Skoppum skal utredes, og at det er flertall i
fylkestinget for stasjon på Skoppum.
• Undersøkelser av grunnforhold må gjøres så tidlig som
mulig.
• Planprogrammet bør ha et eget kapittel om nye muligheter
for etablering av effektive kollektivtilbud til og fra
trafikknutepunktet. Planprogrammet må også ha med en egen
utredning om behovet for innfartsparkering rundt stasjonene.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.
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Videre har KHV en rekke konkrete, punktvise merknader til
planprogrammets innhold, samt noen kommentarer gjeldende
medvirkning og planprosess. KHV mener høringsfristen bør
forlenges ved fremtidige høringer og stiller seg til disposisjon
for videre samarbeid.
LO Vestfold
LO Vestfold mener et næringslivsperspektiv, mulighet til nye
arbeidsplasser i eksisterende bosettinger og nærings- og
forskningsmiljøer må vektlegges tungt i prosessen. Støtter
derfor togstasjon på Campus Vestfold (Høyskolen), men
ønsker ikke å ta endelig stilling til valg av trasé.

Tiltakshavers kommentarer
Merknaden tas til orientering.

Naturvernforbundet i Horten
Forbundet ønsker at følgende temaer vektlegges og
tydeliggjøres bedre:
• Den nye jernbanestasjonen skal betjene 3 kommuner hvor
man regner med stor vekst i mange år fremover.
Naturvernforbundet mener det er en ubalanse når det gjelder
fremtidig utvikling i planprogrammet. Mulighetsstudiene
som er utarbeidet for Borrebyen og for Skoppum må
vektlegges likt. De trange områdene ved høyskolen kan på
sikt komme i konflikt med skolens egne behov for vekst.
Dette må utredes.
• Konfliktområder som nevnt i KUen når det gjelder natur,
matjord, kystlinje og kulturminner er store og utredning av
disse bør vektlegges bedre.
• Stasjon uten trasé i Horten bør være unødvendig å utrede
siden både kommuner og fylke er helt tydelige på at dette
ikke er noe alternativ. Alternativet vil medføre trafikkvekst
på E18.
• Kostnader og forsinkelser hører dels sammen, og med den
kjennskap vi har om grunnforhold, mulige overraskelser når
det gjelder funn av nye kulturminner og evt. kryssing av
gammelt spor er det også forhold som må komme frem i
utredningen.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
innspillet til orientering.

For å få en raskest mulig utbygging bør man i størst mulig
grad unngå forsinkelser og unødvendige merkostnader. Det
foreligger 3 alternative trasé- og stasjonsløsninger på denne
strekningen. Naturvernforbundet ser helt klart at to av
alternativene vil medføre store forsinkelser og høye
merkostnader og at det derfor kan være tids- og
kostnadsbesparende å ha en slags form for «siling» av
alternativer tidlig i prosessen. Etter to tidligere
jernbaneutredninger samt kunnskaper fra NGU og
arkeologiske undersøkelser vet man allerede at to alternativer
kan føre til arkeologiske utgravninger på lange strekninger og
de samme alternativene har mye lengre strekninger over
gammel havbunn. Sistnevnte uansett hvor i korridorene
traseene blir lagt.
Videre påpeker Naturvernforbundet at følgende punkter må
utredes i KUen: natur, CO2-regnskap, friluftsliv, kulturminner,
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kulturlandskap, knutepunktsutvikling, trafikkgrunnlag,
bomiljø, grunnforhold, økonomi, forsinkelser og langsiktighet.
Alle punktene er konkretisert i uttalelsen.
Naturvernforbundet konkluderer med at utbyggingsområder
bør legges der de kommer i minst mulig konflikt med
kystlinje, matjord, kulturminner, landskap, bomiljøer og
friluftsliv. Naturvernforbundet støtter uttalelsen fra
Knutepunkt Vest Horten.
NCE Micro and Nanotechnology
En løsning uten stasjon i Horten er svært uheldig for
teknologimiljøet i kommunen. Det pekes på at det foreslåtte
planarbeidet ikke i tilstrekkelig grad legger vekt på analyser og
metodikk for analyser av trafikkgrunnlaget ved de ulike
traseene. NCE savner en tydeligere beskrivelse av et
utredningsbehov av de forskjellige traséers konsekvenser for
samlet klimagassutslipp og nasjonale/globale
miljøkonsekvenser i relasjon til lokale miljøhensyn.
NCE er spesielt interessert i konsekvenser for næringslivet.
Lokal og regional utvikling er derfor viktige utredningstema.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1.

Norsk ornitologisk forening, avd. Vestfold
Foreningen er spesielt opptatt av Borrevannet og vern av fugl i
området. Foreningen er bekymret for løsningene i alt.1. For
øvrig støttes uttalelsen til Borrevannets venner.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.

Nykirke velforening
Ønsker et større fokus på hvilke konsekvenser alternativene
har for menneskene som bor i området i dag. Det er ikke
ønskelig med dobbeltspor i eksisterende trasé. Sistnevnte vil
ha store konsekvenser for samfunnet på Nykirke.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.

Rail Terminal Drammen AS/Kopstad Godsterminal AS
Rail terminal Drammen AS etablerer en togbasert
godsterminal på Kopstad. Anleggsarbeidet er startet opp basert
på Jernbaneverkets brev av 12.7.2012 (vedlegg til uttalelsen) i
tillitt til at sportilgang vil bygges.
Valg av trasé må treffes slik at Kopstad Godsterminal sikres
sportilgang. Således må sportilgangsløsninger for alle
alternative traséer foreligge som grunnlag for valg av trasé. Et
valg av trasé som ikke inkluderer sportilgang for Kopstad
Godsterminal vil sette tidligere politiske beslutninger til side,
samt være i strid med JBVs tidligere bekreftelser.

Tiltakshavers kommentarer
Jernbaneverket har tidligere
forpliktet seg til å gi sportilgang
(kapasitetsfordeling) innenfor
fordelingsforskriftens (FOR-200302-05-135) rammer. Jernbaneverket
har p.t. imidlertid ikke forpliktet seg
til særskilte investeringer for
opparbeidelse av nytt sidespor etc.
Muligheter og konsekvenser ved
sportilgang til planlagt godsterminal
på Kopstad vil bli vurdert i
konseptdokumentet og i
kommunedelplan med
konsekvensutredning (jf. kap. 2.4 og
3.1.1).

Planprogrammet må derfor inneholde følgende føringer:
«Sportilgang for Kopstad er en premiss ved valg av trasé, dvs
konseptvalget skal føre til at etablering av sportilgang samtidig
med bygging av dobbeltspor er sikret. Planarbeidet skal i tidlig
fase gjennomføre tilstrekkelig prosjektering for å avklare
alternative løsninger for sportilgang til terminalen. 3 måneder
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etter planarbeidets oppstart skal det foreligge en preliminær
konklusjon på gjennomføring av sportilgang for hvert
alternativ.»
Tønsberg næringsforening
Foreningen mener det vil være av sentral betydning for
korridorvurderingen at det også foretas en vurdering av de
samfunnsmessige konsekvensene det vil få dersom man skulle
velge å ikke legge stoppested til Bakketeigen. De har videre
listet opp noen konkrete punkter utredningen bør inneholde.
Det vil etter foreningens oppfatning være en alvorlig svekkelse
av utviklingen av høgskolemiljøet for hele regionen dersom
man velger ikke å ha stoppested på Bakkenteigen.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1.

Tønsberg Venstre
Partilaget ønsker at følgende skal utredes for hver av traseene:
• Utvikling av kollektivtilbudet til stasjonen, både
passasjergrunnlag og boligområder som betjenes.
• Behovet for nye parkeringsplasser.

Tiltakshavers kommentarer
Jernbanen som pendlerstrekning til
Oslo er vurdert og tatt hensyn til i
konseptvalgutredningen.
Tiltakshaver vil legge opp til mer
informasjon i plan- og
Videre etterlyses en mer ambisiøs informasjonsplan. Det stilles utredningsfasen, jf. de generelle
også spørsmål om eventuelle kommunesammenslåinger vil ha kommentarene i kap. 1.1.
Hvilke konsekvenser eventuelle
konsekvenser for valg av jernbanetrasé.
Jernbanen bør planlegges i et 100årsperspektiv. Det er viktig at kommunesammenslåinger har kan
visuell påvirkning utredes godt. Miljøverndepartementet burde ikke utredes som en del av dette
planarbeidet.
uttale se til trasévalg. Partilaget ønsker et større fokus på
jernbanen som pendlestrekning til Oslo, samt understreker
viktigheten av høgskolen.
Vestfold Senterparti
Partiet støtter utbygging av jernbane og mener at Skoppum
vest-alternativet er det beste. Det pekes på at tapet av matjord
må prissettes og at planprogrammet må prioritere vern av
landbruksareal. For øvrig støtter lokalpartilaget uttalelsen til
Knutepunkt Horten Vest.
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Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.
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2.4 Private og grunneiere
Borrevannets grunneierforening
Grunneierforeningen viser til at de er en del av Knutepunkt
Horten Vest og at de støtter gruppens uttalelse. Foreningen
ønsker trasé «Horten Vest».

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1.

Grunneierforeningen er spesielt opptatt av arealene rundt
Borrevannet. De viser til artsmangfoldet i tilknytning til
vannet, og viktigheten av å ta hensyn til miljø. De peker så på
at jorda rundt Borrevannet er blant Norges beste matjord, at
Borrevannet brukes til sportsfiske og at det er et fuglereservat i
området.
Når så mye landbruksjord som det legges opp til skal brukes
som anleggsområde i lengre tid, kan det ha den konsekvensen
at den etter endt anleggsperiode ikke kan benyttes til
jordbruksformål. Det er ikke usannsynlig at
landskapsvernområdet forringes eller ødelegges.
Grunneierforeningen er mot stasjon på Bakkenteigen fordi det
berører så viktige natur-, jordbruks- og estetiske verdier.
Inger Hanne Bye
Peker på fortsatt behov for stasjon på Skoppum. Stasjonen er
svært viktig for pendlere. Ønsker flere parkeringsplasser i
tilknytning til stasjonen, samt en garanti for opprettholdelse av
stasjonen.

Tiltakshavers kommentarer
Merknadene tas til orientering.

Fjugstad og Aasgaarden Bruk ANS
Følgende forhold påpekes og bes om at vektlegges i den videre
prosessen:
• De trafikkmessige konsekvensene for RV325 dersom
alternativ 1 velges, ser ikke ut til å være vektlagt i
tilstrekkelig grad. Veien er overbelastet i dag, hvis den skal
betjene en jernbanestasjon i tillegg, vil det stille helt andre
krav til veinettet.
• Konsekvensene for dyrelivet og behovet for å etablere
viltpassasjer ser ikke ut til å være tatt hensyn til i tilstrekkelig
grad. Øst for RV325 er det et rikt dyreliv som vil bli blokkert
ut hvis man velger alt. 1.
• Det ligger bedre til rette for byutvikling på Skoppum. Her er
det ingen båndlagte arealer i motsetning til stasjonsalt. i alt.
1. Allerede i dag ser man nyetablering av næring på
Skoppum, med begrunnelse i nærhet til E18 og RV19, samt
dagens jernbane.
• Alt. 1 vil være mer ødeleggende for miljøet og dyrket mark,
samt være dyrere enn alt. 3.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.

Videre støtter Fjugstad og Aasgaarden Bruk ANS merknaden
som er innsendt av Knutepunkt Horten Vest når det gjelder
god dyrkbar jord, og de ber derfor om at hensynet til god
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dyrkbar jord tas hensyn til i større grad enn det som er gjort i
forslaget til planprogram.
Kombinasjonen av at alt. 1 og 2 vil ta vesentlig mer av god
dyrkbar jord enn alt. 3 og at alt. 1 og 2 vil få negative
konsekvenser for det rike dyrelivet i området og kreve
etablering av viltpassasjer, gjør at alt. 1 og 2 vil medføre en
uheldig deling av bygdene og kreve betydelige kostnader for å
søke bøte på disse ulempene.
Bente og Svein Frantzen
Frantzen er grunneiere av gbnr. 99/24, og ønsker en
redegjørelse for hvorvidt eiendommen deres berøres av alle
foreslåtte alternativer, samt hvilke konsekvenser det har for
deres eiendom.

Tiltakshavers kommentarer
Hvilke eiendommer som eventuelt
berøres vil komme frem gjennom
arbeidet med kommunedelplanen og
reguleringsplan.

Grunneiere i Adal-Jareteigenområdet
Støtter uttalelsen til Knutepunkt Horten Vest. Det stilles
spørsmål ved behovet for transport til og fra høyskolen.
Viktigheten av å bevare dyrka og dyrkbar mark understrekes,
og gruppen ønsker at jordvern skal vektlegges sterkere i
planprogrammet.
Gruppen er også bekymret for jernbanens virkning på
landskapet, og er spesielt bekymret for Adalstjern.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.

Ole-Erik Hansen
Hansen slutter seg til uttalelsen til Knutepunkt Horten Vest og
ber om at det blir tatt hensyn til deres merknader.

Tiltakshavers kommentarer
Merknadene tas til orientering.

Tore Helland/Harald Syvertsen
Vestfoldbanen bør gå i samme område som i dag fra
jernbanetunnel nord for E18 og syd for Guttulfsrud. Det
uttrykkes bekymring for bokvalitet, støy, friluftsliv og dyrket
mark som følge av andre trasévalg.

Tiltakshavers kommentarer
Merknadene tas til orientering.

Opplysningsvesenets fond
Opplysningsvesenets fond som større grunneier i området
stiller seg positiv til en trasé med stasjon i Bakkenteigområdet
vist i mulighetsstudie for Campus Vestfold og vist som
alternativ 1 i planprogram til høring.

Tiltakshavers kommentarer
Merknadene tas til orientering.

Sem grunneierlag
Uavhengig av trasévalg kreves det at Jernbaneverket bruker
gjerder som er høye nok til at vil ikke kommer over.
Vilttrekk/korridorer over jernbanen må etableres.
Grunneiere må ikke bli skadelidende, og det anbefales at man
velger trasé som legger beslag på minst mulig matjord.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.

Renate Synnøve Sigurdsen
Bekymret for utviklingen mtp. Alt 1 og 2, særlig
konsekvensene for landskap, jordbruk, støy, eksisterende
veinett og barrierevirkningen av ny jernbanetrasé. Støtter
uttalelsen til Knutepunkt Horten Vest.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.
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Lars Ingen Vedvik
Er sterkt imot alternativ uten stasjon i Horten by. Vedvik
mener at man bør fokusere på byutvikling i Horten når man
velger stasjonslokalisering.

Tiltakshavers kommentarer
Innspillene anses å være ivaretatt
gjennom forslaget til planprogram.
Det vises til tiltakshavers generelle
kommentarer i kap. 1. For øvrig tas
merknaden til orientering.
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