Togparkering i Tønsbergområdet
Høring av kommunedelplan, konsekvensutredning og
anbefaling

Felles gruppemøte
20. januar 2020

Agenda
• Informasjon om togparkering
• Gjennomgang av alternativene

• Konsekvensutredning og anbefalingsprosessen
− Prissatte konsekvenser
− Ikke-prissatte konsekvenser
− Konsekvenser i anleggsfasen

• Sammenstilling av konsekvensutredningen og Bane NORs anbefaling
• Prosessen frem mot et politisk vedtak
• Innspill og spørsmål
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Togparkering i Tønsbergområdet
• Togparkering = hensetting (på fagspråket).
• Togene må parkeres når de ikke er i drift.

• Togene har behov for enkel service og vedlikehold.
• Anlegget skal ha plass til 14 togsett.
• Et hensettingsanlegg i Tønsbergområdet må til for å kunne kjøre flere tog til og fra Tønsberg stasjon.
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Status
•

Bane NOR har utredet tre alternative plasseringer for et

togparkeringsanlegg
•

Nå skal resultatet sendes på offentlig høring

•

Vi ønsker å informere om arbeidet og presentere vår anbefaling
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Undersøkelser og registreringer
• Det er gjennomført befaringer, grunnundersøkelser og
målinger av grunnvannstrykk.
• Barnetråkkregistreringer er gjennomført ved hjelp av 5.
trinn på Barkåker skole.
− Gir kunnskap om hvordan vi kan ta hensyn til barna
(skolevei, stier, steder for lek)
− Denne informasjonen er innarbeidet i rapportene om
friluftsliv/by- og bygdeliv og anleggsfasen.
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Hensikten med kommunedelplanen
• En kommunedelplan med konsekvensutredning lages for å
ha et godt og kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag.
• Den samlede informasjonen viser hvor det er best å bygge
en togparkering.
• Når vi vurderer informasjonen, fokuserer vi på forskjellene
mellom alternativene.
• Alternativet som velges av Tønsberg kommune vil bli
båndlagt.
• Neste steg i planleggingen er utarbeiding av en detaljert
reguleringsplan.

6

Gjennomgang av alternativene
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Tidligere arbeid: søk etter mulige alternativer
• Totalt 19 områder ble undersøkt og evaluert i arealsøket.
• Barkåker nord og Barkåker sør ble ansett som best egnet. Tønsberg bystyre
bestemte at disse områdene skulle utredes videre av Bane NOR.
• Barkåker nord og Barkåker sør er langt større enn hva som trengs til
togparkering.
• Bane NOR har søkt etter de best mulige stedene for togparkering innenfor
områdene Barkåker nord og Barkåker sør.
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Barkåker nord: nordlig og sørlig alternativ
Barkåker nord nordlig
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Barkåker nord sørlig

•

Områdene er i hovedsak satt av til
landbruk-, natur- og friluftslivsformål i
dagens kommuneplan.

•

Barkåker nord nordlig er trukket opp i
skogen i mer kupert terreng. Her må
det skjæres 11-12 meter ned i
terrenget for at anlegget skal kunne
ligge flatt.

•

Barkåker nord sørlig ligger på
terreng langs dobbeltsporet.

•

Grunnforholdene er dårlige, med en
del bløt leire, men vi regner med å
unngå terrenginngrep og store
stabiliseringstiltak.

Barkåker sør
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•

Området er allerede satt av til næringsformål av
Tønsberg kommune.

•

Dette står i kontrast til området i nord som
kommunen har satt av til landbruk, natur og
friluftsliv.

•

Grunnforholdene er dårlige, med en del bløt leire,
men vi regner med å unngå terrenginngrep og
store stabiliseringstiltak.

Konsekvensutredning (KU)
Ikke-prissatte og prissatte konsekvenser
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Arbeidet med konsekvensutredningen (KU)
• Bane NOR utreder konsekvensen av togparkeringen for en rekke verdier.
Disse deles inn i to hovedgrupper: prissatte og ikke-prissatte
verdier/konsekvenser.
• Prissatte verdier er:
− Kostnader ved bygging av anlegget (investeringskostnader), utgifter til
drift og vedlikehold, klimautslipp, støy.
• Ikke-prissatte verdier er:
− Landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold,
kulturminner/kulturarv, naturressurser.
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Prissatte konsekvenser
Støy og samfunnsøkonomiske kostnader
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Støy
• Støy og behov for støyreduserende tiltak beregnes ut i fra faste grenseverdier.
• Det er gjort to støyberegninger: en for døgnbasis og en for natten.
• Utfra de strengeste grenseverdiene er det behov for støyreduserende tiltak i
to av alternativene:
− Barkåker nord sørlig: støyreduserende tiltak på 1 bolig.
− Barkåker sør: støyreduserende tiltak på 10 boliger.
• Aktuelle støyreduserende tiltak kan være utskiftning av vinduer, ventilasjon,
støyskjerm og lignende.
• Kostnadene av disse tiltakene er lagt inn i prosjektet.
• Det vil gjøres nye og mer detaljerte målinger i arbeidet med
reguleringsplanen.
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Støy på døgnbasis

Barkåker nord
nordlig

Barkåker nord
sørlig
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Støy om natten

Barkåker nord
nordlig

Barkåker nord
sørlig
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Barkåker sør
(døgnbasis)

Barkåker sør
(natten)
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Prissatte konsekvenser – samfunnsøkonomiske kostnader
Barkåker nord
nordlig

Barkåker nord
sørlig

Barkåker sør

Investeringskostnad

635 - 816

542 - 700

638 - 811

Drifts- og vedlikeholdskostnader

9

7

5

Operatørkostnad

30

30
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Klimagasskostnader

6

4

4

Støyplagekostnad

-

-

-

Skattefinansieringskostnader

135

116

132

Restkostnad

8

8

5

Totalt

822

707

800

Rangering

3

1

2

*Tallene er oppgitt i millioner kroner
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Ikke-prissatte konsekvenser
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Skala for ikke-prissatte verdier
• Ikke-prissatte konsekvenser vurderes
opp mot dagens situasjon og vedtatte
planer:
− For Barkåker sør er
vurderingsgrunnlaget det vedtatte
næringsområdet.
− For Barkåker nord er det natur,
landbruk og friluftsliv.
• Konsekvensen bestemmes ut fra
områdets verdi og graden av påvirkning.
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Ikke-prissatte konsekvenser – Barkåker nord nordlig

N
Bergskjæring:
Risiko for
poretrykkreduksjon og
grunnvannsdrenering.

Bekkekryssing:
Sideløp til
Sverstadbekken
(sjøørretførende) må
legges om / lukkes.

Landskapsbilde

Noe negativ (R 3)

Friluftsliv, by- og bygdeliv

Noe negativ (R 2)

Kulturarv

Noe negativ (R 3)

Naturmangfold

Middels negativ (R 3)
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Naturressurser

Noe negativ (R 2)

Konflikt med
gravminne:
Må søkes om
dispensasjon.

Arealtap
naturressurser:
26,5 dekar dyrka
mark og 3 dekar
dyrkbare arealer.

Kryssing av
lysløype:
Alternativ for
driftsvei krysser
lysløype.

Ikke-prissatte konsekvenser – Barkåker nord sørlig

Landskap:
Påvirker begrensede
deler av
kulturlandskapet.

Potensiell
avrenning:
Alternativet kan
medføre avrenning til
Sverstadbekken
(sjøørretførende).
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Konflikt med
gravminne:
Må søkes om
dispensasjon.

Landskapsbilde

Noe negativ (R 2)

Friluftsliv, by- og bygdeliv

Noe negativ (R 1)

Kulturarv

Noe negativ (R 3)

Naturmangfold

Noe negativ (R 2)

Naturressurser

Middels negativ (R 3)

Arealtap
naturressurser:
34,5 dekar dyrka
mark og 11,5 dekar
dyrkbare arealer.

Kryssing av
lysløype:
Alternativ for driftsvei
krysser lysløype.
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Barkåker sør i en særstilling
• Tønsberg kommune har bestemt at et stort område sør
for Barkåker skal bli næringsområde (D14).
• Nesten hele togparkeringen i Barkåker sør ligger innenfor
dette næringsområdet.
• Dermed blir vurderingen slik:
− Alt innenfor område D14 skal i framtiden enten bli
næringsvirksomhet eller togparkering.

− Togparkeringen erstatter altså fremtidig næring,
istedenfor skog, dyrka mark, og andre verdier.
− Derfor blir konsekvensene små for de ikke-prissatte
verdiene i Barkåker sør.
23

Ikke-prissatte konsekvenser – Barkåker sør

Friluftsliv:
Påvirker områder
som har stor
betydning for
barn og unge.

Landskap:
Anlegget
kan delvis
Landskap:
visuelt i noen
sesBerører
fra bebyggelse
grad bebyggelse lengst
lengst
sør på
sør
på Barkåker,
samt
Hestehagen.
Barkåker,
samt
Hestehagen.
Kulturarv:
Nærføring til Hestehagen
(gammelt gårdstun) og
delvis synlig fra Jarlsberg.

Arealtap
naturressurser:
4,5 dekar dyrka
mark og 2 dekar
dyrkbare arealer.

N
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Landskapsbilde

Noe negativ (R 1)

Friluftsliv, by- og bygdeliv

Noe negativ (R 3)

Kulturarv

Noe negativ (R 1)

Naturmangfold

Ubetydelig (R 1)

Naturressurser

Ubetydelig (R 1)

Konsekvenser i anleggsfasen
• Bane NOR ønsker å samkjøre anleggsfasen for utbygging av hensettingsanlegget med utbygging av nytt
dobbeltspor.
• For Barkåker nord vil anleggstrafikk i stor grad føres på egne anleggsveier, og deretter ut på hovedveier.
• For Barkåker sør er det begrenset med interne anleggsveier, men det er et mål at trafikken ledes ut på
hovedveier fremfor å benytte lokalveier.
− Barnetråkkregistreringer viser at anleggsområdet for Barkåker sør kan berøre skolevei og steder barn
oppholder seg. Det vil settes inn trafikksikkerhetstiltak ved behov

• Mengder som oppgis under er foreløpige beregninger. Tallene vil oppdateres når anlegget planlegges i
detalj i neste fase.
Alternativ
Barkåker sør
Barkåker nord nordlig
Barkåker nord sørlig

Masser ut [lastebillass]
3000
12 000
6000

*Det er lagt til grunn her at en lastebil med henger tar ca. 13 m 3 masse.
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Masser inn [lastebillass]
4000
5000
4000

Tiltak i anleggsperioden
• Bane NOR skal:
− Gi informasjon til naboer. Være i dialog og samarbeid med
velforeninger/borettslag/nabolag.
− Følge fastlagte støy- og støvkrav.
− Ta ansvar for oppfølging av sikkerheten på og rundt
anleggsområdet.

− Sørge for fremkommelighet på veinettet rundt anleggsområdet.
− Vi skal sørge for trafikksikkerhet for alle trafikanter, med et
særlig fokus på barna og andre myke trafikanters sikkerhet.

• Det antas at byggetiden vil være ca. to år.
• Bane NOR skal jobbe for at perioden med støy og støv blir så
kort og skånsom som mulig.
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Sammenstilling konsekvensutredning
og Bane NORs anbefaling
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Sammenstilling prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
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Slik er anbefalingen bygget opp
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Måloppnåelse, teknisk funksjonalitet og
arealbruksendringer
• Arealbruksendringer: 1) Barkåker sør 2) Barkåker nord nordlig / Barkåker nord sørlig
• Teknisk funksjonalitet: 1) Barkåker nord sørlig / Barkåker sør 3) Barkåker nord
nordlig

• Miljøvennlig transportsystem – redusere utslippene av klimagasser:
1) Barkåker sør 2) Barkåker nord sørlig 3) Barkåker nord nordlig

• Arealinngrep – begrense inngrep i natur, friluftsområder og kulturminner:
1) Barkåker sør 2) Barkåker nord sørlig 3) Barkåker nord nordlig

• Optimalisere togdriften (redusere driftskostnader og tid på sporet uten
passasjerer):
1) Barkåker sør 2) Barkåker nord sørlig / Barkåker nord nordlig
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Definisjon av anbefaling
• Anbefaler
− Tønsberg kommune oppfordres til å vedta dette alternativet ved den
politiske sluttbehandlingen.
• Anbefaler ikke
− Vurderes samlet sett dårligere enn anbefalt alternativ, men er et
alternativ Bane NOR kan akseptere.
• Kan ikke akseptere / Fraråder
− Alternativet er vurdert til å være vesentlig dårligere enn øvrige
alternativer, og kan ikke aksepteres av Bane NOR
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Bane NORs anbefaling
Anbefaler
Bane NOR anbefaler Barkåker nord sørlig. Alternativet har gjennomgående god måloppnåelse
og gode resultater i utredningene som er gjennomført. Barkåker nord sørlig har vesentlig lavere
kostnader enn de øvrige alternativene. Alternativet er i tråd med politiske føringer om å
vektlegge samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Anbefaler ikke
Bane NOR anbefaler ikke Barkåker sør for videre planlegging. Alternativet har vesentlig høyere
samfunnsøkonomiske kostnader, enn Barkåker nord sørlig. Dersom kommunen allikevel har
gode grunner til å velge dette alternativet, eller det ved høring fremkommer ny informasjon, vil
Bane NOR kunne akseptere at Barkåker sør legges til grunn for videre planlegging.
Kan ikke akseptere / fraråder
Bane NOR kan ikke akseptere Barkåker nord nordlig. Alternativet har den høyeste
samfunnsøkonomiske kostnaden og rangeres dårligst for ikke-prissatte konsekvenser.
Alternativet har gjennomgående lavest måloppnåelse, og ingen fordeler som veier opp for de
økte samfunnsøkonomiske kostnadene. Barkåker nord nordlig er således i konflikt med
nasjonale jernbaneinteresser.
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Prosessen frem mot et politisk vedtak
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Planlagt fremdrift – behandling kommunedelplan
Fremdriftsplan for behandling av planforslag

Ansvar

Når

Høring av kommunedelplan med konsekvensutredning

Bane NOR

21. januar – 4. mars 2020

Åpent informasjonsmøte

Bane NOR i samarbeid med

23. januar 2020

Tønsberg kommune
Åpen kontordag

Bane NOR i samarbeid med

5. februar 2020

Tønsberg kommune
4. mars – 14. april 2020

Bane NOR svarer ut høringsinnspillene og vurderer om nye

Bane NOR i samarbeid med

innspill skal tas inn i forslaget til kommunedelplan.

Tønsberg kommune

Oversendelse av planforslag til kommunen

Bane NOR

14. april 2020

Vedtak av kommunedelplan

Tønsberg kommune

17. juni 2020

Samarbeid, medvirkning og informasjon

Bane NOR

Kontinuerlig i
høringsperioden og ved
sluttbehandlingen
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Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med oss!
Markus.Vetrhus@banenor.no – 99 35 27 25
− Prosjekteringsleder offentlig plan

Julie.Backe-Bogstad@banenor.no – 40 89 99 91
− Prosjektleder

Simen.Slette.Sunde@banenor.no – 95 80 84 83
− Kommunikasjonsrådgiver

Høringsuttalelser sendes skriftlig til Bane NOR slik:
E-post: postmottak@banenor.no
Postadresse: Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar
Innspill merkes: «Saksnr. 201905284. InterCity – Hensetting i Tønsbergområdet
– Offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning».
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Se mer informasjon på nettsiden: www.banenor.no/tonsberg-togparkering

