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Forord
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Flere
togavganger og kortere reisetid vil knytte byene tettere sammen og bidra til at veksten i
persontrafikk tas med kollektivtransport. Planlegging og utbygging av InterCity-prosjektet er
1
prioritert i Nasjonal Transportplan (2014-2023) .
Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplaner med
konsekvensutredning for nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik. Kommunedelplanene skal
avklare hvilken av de alternative korridorene som skal legges til grunn for videre planlegging.
Endelig jernbanetrasé vil bli fastsatt i neste planfase som er reguleringsplan. Tiltaket planen
legger til rette for skal erstatte dagens jernbane og stasjoner på strekningen. Tiltaket er
utredningspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2, og forskrift om
konsekvensutredning, vedlegg I.
Forslag til planprogram er felles for kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik.
Planprogrammet beskriver tiltaket, formålet med planarbeidet, planområdet, viktige
problemstillinger, hvilke alternativer som skal utredes, planprosess og medvirkning. I
planprogrammet omtales også forslag som er vurdert og ikke funnet gjennomførbare innenfor
prosjektets målsetting og rammer. Derfor er de vurdert som ikke realistiske og vil derfor ikke
være gjenstand for videre utredning på kommunedelplannivå.
Som del av varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplaner med konsekvensutredning
for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik, legges planprogrammet ut til offentlig
ettersyn 01.03.2017. Frist for å gi uttalelse til planprogrammet er 12.04.2017.
Planprogrammet er forutsatt fastsatt av de respektive kommunene.
Uttalelser til planprogrammet kan sendes til: postmottak@banenor.no eller postadresse Bane
NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Uttalelsen merkes med «Kommunedelplan dobbeltspor
Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram».

Spørsmål til planprogrammet kan rettes til Bane NOR ved:

Planleggingssjef
Hanne Sophie Solhaug

Planleggingsleder
Hans Jørgen Bihli

hanne.sophie.solhaug@banenor.no

hans.jorgen.bihli@banenor.no

1

Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023
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Planprogrammet er tilgjengelig hos:
Bane NORs anleggskontor i Tønsberg, Eckersbergsgate 4, Tønsberg
Bane NORs nettsider (www.banenor.no/Intercity)
Tønsberg kommune, kundemottak på Byfogdløkken, Halfdan Wilhelmsens alle 1
Tønsberg kommunes nettsider (www.tonsberg.kommune.no)
Nøtterøy kommune, Servicesenteret, Tinghaugveien 16, Borgheim
Nøtterøy kommunes nettsider (www.notteroy.kommune.no)
Sandefjord kommune, Rådhuset, Sandefjordsveien 3 og Rådhuset i Stokke, Nygaards allé 1
Sandefjord kommunes nettsider (www.sandefjord.kommune.no)
Larvik kommune, Feyersgt 7
Larvik kommunes hjemmesider (www.larvik.kommune.no)
Bane NOR inviterer til åpne folkemøter i:
Tønsberg
Oseberg kulturhus (Quality Hotell Tønsberg, Ollebukta 3, Tønsberg), 8.mars kl. 18.00.
Sandefjord
Parksalen (Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, Sandefjord), 7.mars kl. 18.00.
Larvik
Sliperiet (Larvik Kulturskole, Hammergata 15, Larvik) 9.mars kl. 18.00.
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Mål og rammer

1.1 Bakgrunn
Det er forventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet frem mot 2040. Størst vekst
forventes i og rundt storbyene. Gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 legges
føringer for utviklingen av et moderne og framtidsrettet transportsystem for å imøtekomme et
økt transportbehov på en miljøvennlig måte.
InterCity-satsningen er betegnelsen på utviklingen av et sammenhengende dobbeltsporet
jernbanesystem mellom byene på Østlandet. Satsingen vil gi et forbedret togtilbud med kort
reisetid og høyere frekvens. En moderne infrastruktur vil være en forutsetning for å nå målet om
nullvekst i byområder, legge til rette for en miljøvennlig arealutvikling og styrke togtilbudet på
lengre distanser. Planlegging og utbygging på jernbanestrekningene i InterCity-området skjer
med utgangspunkt i NTP 2014-2023.

Figur 1-1 InterCity-strategien (NTP 2014-2023 )– trinnvis utbygging fram til 2030
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NTP 2014-2023 beskriver en strategi for utbygging av InterCity -strekningene, med trinnvis
ferdigstillelse av infrastruktur og en trinnvis tilbudsforbedring. InterCity-strategien bygger på
konseptvalgutredningen for InterCity fra 2012, som konkluderte med at transportbehovet best
ivaretas ved dobbeltsporet jernbane. Hovedprinsippet er en målrettet utbygging av dobbeltspor
på resterende enkeltsporstrekninger fra Oslo og utover, parallelt på alle IC-strekninger. Det vil gi
en trinnvis forbedring av togtilbudet (frekvens og reisetid), før endelig ferdigstillelse av
infrastrukturen. Innen utgangen av 2024 planlegges sammenhengende dobbeltspor på
strekningen Oslo – Tønsberg ferdigstilt og innen utgangen av 2026 planlegges en
dobbeltsporstrekning sør for Tønsberg ferdigstilt. Det skal planlegges for at hele IC-nettet kan
være ferdig utbygd innen 2030.

1.2 Formål med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å avsette areal til korridor for videre planlegging av nytt
dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik. Endelig plassering av tiltaket innenfor korridoren vil skje i
neste planfase som er reguleringsplan. Planarbeidet skal følge opp føringene for utvikling av
togtilbud og infrastruktur gitt i NTP og bidra til et miljøvennlig transportsystem som knytter boog arbeidsområder sammen, og til at økt persontransport tas med kollektiv, sykkel og gange.
En ny trasé for jernbanen mellom Tønsberg og Larvik vil ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn. Planprogrammet beskriver hvilke alternativer som skal utredes, hvilke tema som skal
utredes og belyses i planarbeidet, samt planprosess og opplegg for medvirkning. Planarbeidet
skal bidra til å nå målsettingene for IC-satsingen og bidra til at beslutningen om korridor for nytt
dobbeltspor tas på et best mulig grunnlag.

1.3 Mål
Jernbanen er et sammenhengende system og løsninger på strekningene innenfor InterCityområdet må ses i sammenheng. For å ivareta samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og
funksjonalitet, er det utarbeidet et helhetlig infrastrukturkonsept for alle InterCity-strekningene
2
som ligger til grunn for planarbeidet. Konseptdokument for InterCity-strekningene er utviklet for
at resultatet av utbyggingen skal gi et pålitelig togtilbud med kort reisetid, høy frekvens og høy
kapasitet. Det er lagt til grunn at hastighetsstandarden er 250 km/t. Dimensjonerende hastighet
for godstog er 100 km/t.
Sentral stasjonslokalisering og en arealutvikling rundt de nye stasjonene som bygger opp under
satsingen, gir InterCity-utbyggingen høy måloppnåelse både når det gjelder samfunnsøkonomi
og nullvekstmålet. Det legges derfor vekt på at de nye InterCity-stasjonene skal være et godt
utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling.
Målstrukturen er fastlagt gjennom Konseptvalgutredningen (KVU). Planarbeidet for Tønsberg –
Larvik skal realisere samfunnsmål og effektmål hentet fra KVU IC Vestfoldbanen.

2

Konseptdokument for InterCity-strekningene, revisjon 02A

10

Samfunnsmål for InterCity-prosjektet
Samfunnsmålet lyder slik: «InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy
kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen.
Med miljøvennlig menes et transportsystem som:


Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for veiutbygging)



Gir lavest mulig forurensende utslipp



Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser



Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et redusert
transportbehov.

Med høy kvalitet menes et transportsystem som:


Er pålitelig og tilstrekkelig robust til å tåle ytre påkjenninger som skyldes klimaforandringer
eller uforutsette hendelser



Er effektivt, med kort reisetid, høy frekvens og høy punktlighet



Har tilstrekkelig kapasitet for person- og godstransport som også takler avvikshåndtering og
fremtidig etterspørsel



Er trafikksikkert, med færrest mulig trafikkulykker med drepte og alvorlig skadde

3

Med knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen menes et transportsystem som:


Bidrar til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet



Øker tilgjengeligheten mellom bysentra og tettsteder i korridoren og styrker kollektivtilbudet
mellom hovedstadsområdet og regionen, og derved avlaster Oslo.

Effektmål for Vestfoldbanen
Pålitelig togtilbud (punktlighet, regularitet og oppetid):


Kort reisetid

 Kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkter
For Vestfoldbanen betyr dette:


1 time Oslo – Tønsberg



1 ½ time Oslo - Porsgrunn

Høy kapasitet og frekvens:


Minst fire InterCity-tog per time og retning mellom Oslo og Tønsberg, og minst to InterCitytog per time og retning mellom Tønsberg og Skien.



Fjerntog. Et tog per time per retning.



Godstog. Vestfoldbanen skal dimensjoneres for godstrafikk slik at den skal kunne fungere
som erstatningsbane for gjennomgående godstog fra Sørlandsbanen i avvikssituasjoner.
InterCity-utbyggingen legger til rette for noe lokal godstrafikk langs Vestfoldbanen.

Miljøvennlig transportsystem:

3

Færre skadde og drepte som følge av overført trafikk fra vei til jernbane
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Redusere utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter



Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet for ny
veiutbygging.

Regionvekst og by- og tettstedsutvikling:


Styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, gjennom utvikling av
kompakte byer og tettsteder, og økt tilgjengelighet mellom byene langs InterCity-korridoren
og mot Oslo-området.

Trafikksikkert transportsystem:


Reduksjon i antall ulykker med drepte og alvorlig skadde.



Arealinngrep



Begrense inngrep i viktige naturressurser som dyrket og dyrkbar mark, friluftsområder,
naturmiljøer og kulturminner.

1.4 Vurdering av utredningsplikten
Dobbeltspor på strekningen fra Tønsberg til Larvik planlegges med hjemmel i plan- og
bygningsloven (PBL). Tiltaket er konsekvensutredningspliktig etter PBL § 4-2 og etter vedlegg I
4

til forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014 . Forskriften legges til grunn for
konsekvensutredningen.

1.5 Nasjonale og statlige føringer
Nasjonal transportplan 2014-23 (NTP)

5

I henhold til Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 er Stortingets
overordnete mål å utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør
trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere. Dette vil bidra til å styrke næringslivets
konkurransekraft, bedre bymiljø og regional utvikling. Stortinget vil legge opp til å utvikle ICstrekningene trinnvis med sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg innen 2024,
ytterligere tilbudsforbedringer innen utgangen av 2026 som innebærer halvtimesavganger til/fra
Skien, og videre planlegging av IC-strekningene til Skien med sikte på ferdigstilling i 2030.
Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (2015)

6

Stortinget har vedtatt nasjonale forventninger som skal legges til grunn for planlegging etter
plan- og bygningsloven. Stortinget vil blant annet utvikle et moderne og fremtidsrettet
transportsystem som gjør trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer miljøvennlig, der det mellom
regionene er behov for effektive veg- og jernbaneforbindelser. For å redusere byspredning,
transportbehov og klimagassutslipp, må det utvikles kompakte byer og tettsteder, og bygges
rundt kollektivknutepunkt.

4

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014), Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven, vedtatt 19.12.2014.
5
Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023
6
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kgl. res. 12.juni 2015
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling
av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
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Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, og gi kommunene bedre grunnlag for å
vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.
Nasjonal Jordvernstrategi
Formålet med jordvernstrategien er strengere vern av matjord. Dette betyr blant annet at målet
for årlig omdisponering av dyrka jord er skjerpet fra 6 000 til
9
4 000 dekar i året. Dette målet skal nås gradvis innen 2020.
Stortingets klimaforlik 2014
I forbindelse med klimaforliket i Stortinget november 2014 ble innenlands tiltak også drøftet. En
rekke tiltak ble vedtatt. Aktuelle for denne planleggingen er mål om at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing, samt å
styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I retningslinjene for etatenes arbeid med NTP 201810
2029 er storbyområder erstattet med byområder.

1.6 Regionale planer
Vestfold fylkeskommune har vedtatt flere planer som er relevante i forhold til planlegging av nytt
dobbeltspor på strekningen Tønsberg - Larvik. I dette kapitlet er det en beskrivelse av de mest
relevante planene.
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
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Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold har åtte samfunnsmål:
1. Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region.
2. Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur,
kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart.
3. Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige.

7

Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2
Miljøverndepartementet (1995) Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser
i planleggingen
9
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=62920
10
Samferdselsdepartementet 19.05.2015, Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med nasjonal transportplan
2018-2029
11
Vestfold fylkeskommune (2014) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, vedtatt i Fylkestinget i Vestfold 6.mars
2014
8
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4. Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent
arbeidskraft og nyskapende virksomheter.
5. Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert.
6. Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt.
7. Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk.
8. Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy.
Til hvert av samfunnsmålene er det utarbeidet utdypende målbeskrivelse, strategier og
retningslinjer. Strategiene benytter seg av en rekke virkemidler, men retningslinjene er knyttet til
hvordan de enkelte målene skal behandles i arealplanene. Gjennomføring av InterCitystrekningen Tønsberg – Larvik er en av fire strategier for å nå samfunnsmål 6:
«En moderne dobbeltsporet jernbane bygges gjennom hele Vestfold for å skape et bedre
kollektivtilbud og muligheter for byutvikling.»
Regional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark
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Regional plan for intermodal godstransport har som formål å flytte en større andel av
godstransport-arbeidet fra vei til bane og sjø. Hovedmålet for planarbeidet er at Telemark og
Vestfold skal være et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig transport av gods på sjø og bane.
Av planens fem strategier heter det i strategi nummer to at fylkene skal sammen arbeide for at
vilkår for transport av gods på Vestfoldbanen/ Bratsberg-banen blir gode. Vilkår for transport av
gods på eksisterende havnespor i Brevik, Larvik og på Herøya skal sikres og videreutvikles.
Regional plan for klima og energi

13

Den regionale planen har som mål å redusere Vestfolds utslipp av klimagasser med minst 40 %
innen 2030. Et av innsatsområdene er å redusere utslipp fra vegtrafikk. En viktig strategi vil da
være å redusere bruk av bil og gjøre kollektivtrafikk, sykling og gåing mer attraktivt.

1.7 Lokale planer
Tønsberg - Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt april 2014
Visjonen for planen er «Tønsberg – der fremtiden skapes». Tønsberg skal være stedet der folk
ønsker å bosette seg og bedrifter ønsker å etablere seg. Planen peker på tre hovedutfordringer.
Årlig befolkningsvekst vil være 1,5 % fram mot 2040. Det vil gi både press på arealer og
tjenester, og nye muligheter. Folkehelse og miljø og klima er de to andre. I forhold til planens
visjon er det spesielt målsettinger og strategier i forhold til næringsutvikling og areal,
samferdsel, og miljøvern som står sentralt.

12

Plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark, vedtatt i fylkestingene i Vestfold
og Telemark i juni 2015
13
Regional plan for klima og energi, vedtatt i Fylkestinget i Vestfold 10. desember 2015
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Tønsberg - Kommuneplanens arealdel, vedtatt juni 2015
Arealdelen er en oppfølging av samfunnsdelen. Båndlagte arealer for framtidig jernbanetrase er
i tråd med KVU for InterCity-strekningen Oslo – Skien. For disse arealene er det ikke tillatt å
gjennomføre tiltak som er til hinder for gjennomføringen av ny jernbane.
Tønsberg - Kommunedelplan for sentrum, Byplan 2014-2026, vedtatt september 2015
«Styrke Tønsberg sentrum som bo- og oppvekstmiljø, nærings-, handels- og kultursentrum» er
Tønsbergs kommunes visjon. Strategiske grep for å få til dette er utvikling av Stensarmen,
Findusområdet og Kaldnes vest. Jernbaneområdet skal, etter at de strategiske valgene for
transportløsningene er kjent, utvikles. Området er avsatt til kombinerte bebyggelse og
anleggsformål. Høy utnyttelse og en stor andel arbeidsplasser og boliger vil være viktige
føringer. Planen stiller krav til områderegulering.
Tønsberg - Kommunedelplaner for Korten og Stensarmen, vedtatt september 2009
Planene gir føringer for Korten og Stensarmen som viktige transformasjonsområder med
blandete formål som for eksempel bolig, handel, kontor og grønnstruktur.
Nøtterøy - Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, vedtatt oktober 2014
«Nøtterøy er et fremtidsrettet samfunn, der kommunen har tillit hos befolkning og næringsliv»,
og «Nøtterøys befolkning skaper verdier som arbeid, inntekt og utfoldelse for seg selv og for
fellesskapet» er to sentrale samfunnsmål. Veivalgene eller delmålene utdyper forventningene til
et fremtidsrettet samfunn. Det gjelder befolkningsvekst, areal- og transportutvikling, og
boligutvikling. På sikt vil bedre transportløsninger øke Nøtterøys attraktivitet for
næringsetablering og som bosted. Her inngår en modernisert Vestfoldbane som et viktig bidrag.
Samfunnsmål nr. 7: «Nøtterøy har en fremtidsrettet infrastruktur basert på miljøvennlige,
effektive og brukervennlige løsninger.» Her inngår en modernisert Vestfoldbane. Nøtterøy
kommune uttrykker konkret at de vil bidra til utbygging av jernbane gjennom Vestfold.
Nøtterøy - Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027, vedtatt juni 2015
Tilrettelegger for en befolkningsvekst på 1 %. Planen viderefører kommunens to områdesentre,
Teie og Borgheim, to lokalsentre og fem nærsentre.
Stokke - Kommuneplan, vedtatt november 2015
Kommunestyret vedtok 2. november 2015 ny kommuneplan for Stokke for perioden 2016-2025.
I en ny kommune fra 1.1 2017 vil kommuneplanen være en kommunedelplan for tidligere
Stokke. Visjon i ny kommuneplan: «Stokke skal ha en sentral rolle i fremtidig kommunestruktur.
Ved kommunesammenslåingen legges det vekt på at Stokke kommune beholder sin egenart og
nærhet til tjenester.» I følge kommuneplanens samfunnsdel vil Stokke fortsatt ha en ung
befolkning sammenlignet med de øvrige Vestfoldkommunene. Kommuneplanen fremhever
Stokke stasjon som det viktigste kollektivknutepunktet i kommunen, og ønsker at den skal forbli
det. En strategi for å redusere kommunens klimafotavtrykk er å utvikle boligtilbud rundt
kollektivakser og trafikknutepunkt. Det er lagt inn større næringsområder både på Borgeskogen
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nordvest for E18, på Sundland ved Stokke sentrum, på Lillevarskogen, Brunstad og Vear.
Arealer til fremtidig boligutvikling er primært lagt i området Vear – Melsomvik – Stokke.
Sandefjord - Kommuneplan for 2014-2026, vedtatt 22. mai 2014.
Kommuneplanen vektlegger utvikling av Sandefjord sentrum, og formulerer et mål om at:
«Sandefjord sentrum skal styrke sin posisjon i regionen, og utvikles med mer byliv og boliger.
Samtidig skal viktige identitetsskapende kvaliteter ivaretas og styrkes». I følge kommuneplanen
har SSB beregnet vekst på folketall til 1,15 % årlig til 2020 og deretter i underkant av 1 %.
Kommuneplanbeskrivelsen uttrykker mål om en høyere vekst enn dette, særlig i aldersgruppen
25-50 år. Frem til 2025 er det beregnet at 18 % av boligbehovet på 3350 enheter kan realiseres
i sentrum og på Kilen, og resterende antas dekket på nye områder og fortetting utenfor sentrum.
Arealet på østsiden av Torp er markert som LNF-område under planlegging. Utover at det
satses på boligbygging i sentrum er det avsatt større arealer til fremtidig boligbygging på Virik,
Gokstad og Dverdalsåsen helt i utkanten av byen.
Larvik - Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020, vedtatt 22. mai 2013
Ny jernbaneinfrastruktur med en velfungerende jernbanestasjon vil kunne bygge opp under
Larvik kommunes samfunnsmål nr. 2: «Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd»
og nr. 4: «Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar.» Larvik kommunes arealstrategi har
fire bærende prinsipper, hvorav ett er «Miljøvennlig transportsystem» som inneholder
Sentrumsnær jernbanestasjon og kollektivknutepunkt. Larvik kommunes største utfordring er
mangel på vekst i befolkningen. Ny jernbaneinfrastruktur vil være av vesentlig betydning for den
ønskede utviklingen i tråd med samfunnsdelen.
Larvik - Kommuneplanens arealdel 2015-2027, vedtatt den 16.09.2015
Aktuelle linjer for framtidig jernbanetrase er merket, i tråd med KVU for InterCity-strekningen
Oslo – Skien. Arealdelens hovedprinsipp A lyder: «Styre etter tydelige, bærekraftige hovedgrep
i arealplanleggingen», og inneholder følgende: «Det er viktig at kommuneplanens arealdel
sikrer gjennomføring av viktige samferdselstiltak. Med dette menes gjennomføring av ny trase
for jernbane gjennom kommunen, jernbanetrase for godstransport ned til Larvik Havn og
gjennomføring av evt. ny bru over Lågen. Avklaring av transportløsninger har stor betydning for
omkringliggende omgivelser og kan frigjøre eller legge beslag på nye arealer».
Larvik - Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027, vedtatt den 16.09.2015
Kommunedelplanen for Larvik by påpeker kommunens behov for å avklare både trase for nytt
dobbeltspor og stasjonslokalisering for å kunne gjennomføre andre plangrep i sentrum: «Siden
2006 er det tatt flere beslutninger som har stor betydning for Larvik by, men fremdeles er det
flere store diskusjoner som gjenstår. Det gjelder særskilt InterCity-satsningen på Vestfoldbanen
og utviklingen av en regional havn på Revet. Plassering av jernbanestasjonen og traseen vil ha
stor betydning for byutviklingen i Larvik. Transportløsningene har så stor betydning for videre
utvikling av Larvik by, at det vil være vanskelig å planlegge videre uten at framføring av
jernbane, lokalisering av stasjonsområde, avklaring av jernbanespor for gods til Larvik havn og
Øyakryssets framtidige utforming er avklart.»

16

Larvik - Kommunedelplan for steinressurser 2012-2024, vedtatt den 18.04.2012
Kommunedelplan for steinressurser i Larvik viser forekomster av Larvikitt som er meget viktige
eller viktige forekomster. Alle aktuelle jernbanetraseer gjennom Tjølling berører det som er
kartlagt som meget viktige eller viktige forekomster. Alle aktuelle jernbanetraseer har nærføring
til arealer som planlegges tatt i bruk i et 30-40 års perspektiv og sikringssoner til disse.

1.8 Andre pågående planer
KVU Grenlandsbanen
Det anbefales sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i
14
konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanen . Reisetiden Oslo – Kristiansand kan bli
redusert til rundt 3 timer og 23 minutter. Det vil gi betraktelig flere reisende og styrke
Grenlandsregionen. Den vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når ringvirkningene regnes
med. Gjennomføringen og nytten av tiltaket er avhengig av at det er bygget sammenhengende
dobbeltspor på Vestfoldbanen nord for Porsgrunn. Bane NOR legger derfor til grunn at
Grenlandsbanen tidligst kan settes i drift etter 2030.
I virkningsberegningene er det lagt til grunn at investeringene skjer mellom 2030 og 2035 med
åpning av banen i 2035.
Bypakke Tønsberg-regionen
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Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og
Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner. Konseptvalgutredningen for
transportsystemet i Tønsberg-regionen anbefaler løsning for kollektivtrafikk, sykling og gåing i
byområdet, ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet, samt andre trafikkløsninger.
Kommunedelplan planlegges vedtatt 2017/2018.
Ny Vestfoldbane og enkelte av fastlandsforbindelsen til Nøtterøys alternativer berører de
samme områdene. Bypakke Tønsberg-regionen og Bane NOR samarbeider derfor tett for å
finne fram til løsninger som fungerer for både veg og bane, samt identifisere mulige konflikter. I
kommunedelplanen for InterCity-prosjektet Tønsberg – Larvik vil de anbefalte løsningene for ny
fastlandsforbindelse bli omtalt i konsekvensutredningen. Det gjelder spesielt de ikke prissatte
konsekvensene og støy.
Mulighetsanalyse Larvik
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Statens vegvesen leder et arbeid med å se byens transportsystem i sammenheng.
Mulighetsanalysen skal gi en felles forankring om utfordringer, mål og strategier, før det skal
startes opp videre planlegging etter plan- og bygningsloven. Sentrale utfordringer i
transportsystemet er:
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Jernbaneverket (2016) KVU for Grenlandsbanen, Hovedrapport. Revidert 01.07.2016
http://www.vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/Om-Bypakke-Tonsberg-/ 06.01.2016
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http://www.larvik.kommune.no/Landingssider/Mulighetsstudie/
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Jernbanetraseen gjennom Larvik by med sentral lokalisering av jernbanestasjonen og en
mulig tilknytning til Larvik havn



Kapasitetsproblemene i Øyakrysset



Videre utvikling av Indre havn



Kollektivtrafikk, sykling og gåing skal ses i sammenheng med gater og veger for biltrafikken



Miljøutfordringer - natur, kultur og bomiljø

Partene som samarbeider er Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Kystverket, Larvik
havn, Bane NOR og Statens vegvesen.
Torp øst
2

Stokke og Sandefjord kommuner har overtatt et tidligere militært område på cirka 2,5 km øst
for Sandefjord lufthavn Torp, kalt Torp øst. Den nye eieren ønsker å utvikle dette til et sentralt
næringsområde i Vestfold med plass for inntil 50 000 arbeidsplasser, og har startet opp et eget
planarbeid for dette. Forslag til planprogram er pr. desember 2016 under utarbeidelse og
avventer planprogram for dobbeltspor Tønsberg-Larvik. Planområdet omfatter både Torp øst,
Sandefjord lufthavn og en del arealer i privat eie vest for lufthavnen.

1.9 Tidligere utredninger og studier
Konseptvalgutredningen
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Samferdselsdepartementet ga i mandat av 17.1.2011 Jernbaneverket oppdraget med å
gjennomføre en konseptvalgutredning KVU for InterCity-området (KVU IC).
Konseptvalgutredningen tar utgangspunkt i at økt transportbehov som følge av forventet
befolkningsvekst best kan møtes med et bedret togtilbud, i kombinasjon med arealbruk som
bygger opp under jernbanesatsingen. KVU InterCity ble sluttført i 2012, med anbefaling om å
bygge ut dobbeltspor mellom byene med dimensjonerende hastighet 250 km/t, med unntak for å
kunne betjene byene. Viktige suksesskriterium er sentral stasjonslokalisering med utvikling
rundt knutepunktene, og forutsigbare rammebetingelser og -finansiering. Målet er et
persontogtilbud med hyppige avganger, korte kjøretider og høy punktlighet.
Forstudie Tønsberg - Larvik
For å kunne utarbeide et planprogram med realistiske og sammenhengende alternativer er det i
forkant av utarbeidelsen av planprogrammet gjennomført en forstudie for strekningen Tønsberg
- Larvik. I forstudiet er det både tatt utgangspunkt i anbefalte konsepter fra KVU IC, samt utviklet
nye korridorer innenfor konseptet. Hensikten har vært å etablere et best mulig utgangspunkt for
18
plan og utredningsarbeidet. Forstudiet er tilgjengelig på www.banenor.no .

17

Jernbaneverket (2012) Konseptvalgutredningen for IC-strekingen Oslo – Skien
http://www.jernbaneverket.no/contentassets/2cc115d085af4b8c842ed7224626cb5a/intercity-tonsberg-larvik--forstudierapport.pdf
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2

Beskrivelse av tiltaket

Togtilbud
Tilbudskonseptet for Vestfoldbanen omfatter strekningen Drammen-Skien og gir føringer for
reisetid og frekvens. Infrastrukturtiltakene som planprogrammet og kommunedelplanen omfatter
er nødvendige for å kunne gi et bedre togtilbud på strekningen.
Basert på etterspørselsprognoser og utarbeidede tilbudskonsept skal det kunne gå fire IC-tog
per time og retning til Tønsberg i 2030. Videre skal det dimensjoneres for fjerntog til Sørlandet
(etter åpning av Grenlandabanen), gods i avvikssituasjoner (dersom Sørlandsbanen er stengt)
19
og noe lokalt gods. Følgende togtilbud legges til grunn for dimensjoneringen :


2024: To IC-tog i hver retning hver time mellom Oslo og Tønsberg, det ene videre til Skien.
Ett ekstra i timen i rush nord for Tønsberg, og til Skien i høytrafikk



2027: Fire IC-tog i hver retning hver time mellom Oslo og Tønsberg, to av dem videre til
Skien.



2050: Fire IC tog i hver retning hver time mellom Oslo og Sandefjord, to av dem går videre
til Skien. To ekstra avganger nord for Porsgrunn i rush. Én avgang per time og retning
mellom Oslo og Kristiansand.

Dobbeltspor
På strekningen fra Tønsberg til Larvik skal planarbeidet legge til rette for bygging av ca. 40 km
nytt dobbeltspor. InterCity-strekningene skal være dimensjonert for hastighet opptil 250 km/t for
persontog. Kravet til hastighet gir føringer for stigning og kurvatur på sporet. I henhold til teknisk
designbasis for InterCity er normalkravet til minste horisontale kurveradius ved 250 km/t 3400
meter. For hastighet 200 km/t er normalkravet 2000 meter. Kravet til bestemmende stigning/fall
på traseen er normalt 12,5 promille.
Stasjoner
Det planlegges nye stasjoner i Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik. Krav til antall
spor, plattformlengde (350 meter) og funksjoner er beskrevet i konseptdokumentet.


Anbefalt for Tønsberg stasjon er fire spor til plattform.



Stokke stasjon planlegges med to spor til plattform.



Torp stasjon planlegges med to spor til plattform.



Sandefjord stasjon planlegges som mulig vendestasjon med fire spor til plattform. Det må
sikres mulighet for skjøting og deling av togsett, og sikres spor med tilstrekkelig lengde for
forbikjøring av godstog når det er aktuelt.
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Larvik stasjon planlegges med to hovedspor til plattform. I tillegg er det behov for et
servicespor og avgrening til Larvik Havn som vurderes utformet som et eventuelt spor tre til
plattform ved Larvik stasjon.

Jernbaneverket (2017) ICP-00-A-00004 Konseptdokument for IC-strekningene, rev.02A
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Atkomster til stasjonene fra eksisterende vegnett for gående, syklende og kjørende, samt
busstopp, sykkelparkering, taxiholdeplass, kiss n’ride, HC- og korttidsparkeringsplasser er også
20
en del av tiltaket. Planforutsetninger for innfartsparkering på InterCity-strekningene bygger på
Bane NORs parkeringsstrategi. I byene skal det ikke tilrettelegges for flateparkering, men mer
bymessige løsninger gjennom knutepunktsamarbeid.
Gods
InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik skal kun dimensjoneres for lokalgodstrafikk i mindre
omfang, men skal kunne fungere som erstatningsbane for overføring av gjennomgående
godstrafikk til/fra Sørlandsbanen i avvikssituasjoner og ved planlagt vedlikehold og fornyelse.
Godstog kan i fremtiden ha kjørehastighet på opptil 120 km/t. Inn mot stasjoner hvor de fleste
tog skal stoppe kan kravet til gjennomgående hastighet reduseres. Det er et ønske om at
godstog skal ha så få stopp som mulig, 100km/t bør derfor være en nedre grense for hastighet
også gjennom stasjonene. Initiativer fra Larvik Havn for omlasting av gods mellom skip og tog
medfører at IC-prosjektet søker å ivareta lokal godstrafikk mellom Larvik og Skien.
Hensetting og driftsbase
For å kunne avvikle den planlagte togtrafikken på Vestfoldbanen er det behov for flere
hensettingsplasser for togsett. For å utføre nødvendig vedlikehold og sikre høy punktlighet på
togtrafikken er det også behov for driftsbaser. En driftsbase er et anlegg hvor driftspersonell er
stasjonert med nødvendig maskinpark for drifts og vedlikeholdsoppgaver. Bane NOR utreder
behovet for slike anlegg.
De foreløpige vurderingene anbefaler ett hensettingsanlegg med plass til ca.15 togsett og én
driftsbase på planstrekningen. En mulig plassering av et slikt anlegg kan være ved Torp eller
nord for Tønsberg, men nærmere arealsøk vil gjennomføres som en del av planarbeidet.
Hensetting av 15 togsett vil kreve ca. 40 daa, mens arealbehovet for en driftsbase er ca. 10-20
daa.
Annen teknisk infrastruktur
Tiltaket omfatter tekniske bygg og installasjoner langs sporet, samt adkomst for drift og
vedlikehold. Nødvendige forbindelser over og under jernbanen, og rømningstunneler og
beredskapsplasser med atkomstvei inngår i planleggingen. Midlertidig infrastruktur,
anleggsområder og anleggsveier som er nødvendige for å kunne bygge og drifte jernbanen
inngår også.
Jernbanetiltaket vil kreve omlegging av veger og teknisk infrastruktur som for eksempel vannog avløpsledninger. Behovet vil bli kartlagt i forbindelse med teknisk hovedplan og
kommunedelplanene. Den tekniske hovedplanen, som ligger til grunn for arealbeslaget i
kommunedelplanen, vil beskrive tiltaket mer detaljert.

20

Planforutsetninger for InterCity-strekningen Sande – Skien, Vestfoldbanen, april 2016
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Midlertidige og permanente massedeponier
Gjennomføring av jernbanetiltaket vil medføre behov for å deponere overskuddsmasser, både
midlertidig og permanent. Omfang av massedeponering er avhengig av hvordan jernbanen
ligger i terrenget, tunnellengder, grunnforhold mm. Gjennom grunnundersøkelser og mer
detaljert planlegging av jernbanetiltaket vil mengde masser som må fraktes til midlertidig eller
permanent deponi bli anslått.
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Planområdet

Figur 3-1 Oversiktskart som viser planområdet og utredningskorridorer.
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3.1 Beliggenhet og avgrensing av planområdet
Planområdet strekker seg fra Jarlsbergtunnelen i Tønsberg til Kleivertunnelen i Larvik.
Gjennom planarbeidet kan det vise seg at det er behov for å endre på planavgrensningen.
Berørte myndigheter vil da orienteres om at utredninger igangsettes. Utarbeidet forslag til
kommunedelplaner vil vise den endelige avgrensning av planområdet.

3.2 Dagens situasjon
Vestfold har en tydelig by- og tettstedstruktur og er en region med langt på vei felles arbeids- og
boligmarked. De tyngste befolknings- og arbeidsplasskonsentrasjonene på InterCity-strekningen
Oslo-Skien ligger i tilknytning til byene og deres sentrum. Regionale næringsområder og
næringsklynger er etablert langs eller i nærheten av E18. I de senere år har det vært en negativ
arbeidsplassutvikling i Vestfold, og nedgangen har vært størst i de største byene i fylket.
Tønsberg er fylkessenteret med et bredt handels-, tjeneste- og kulturtilbud som dekker store
deler av fylket. Sykehuset i Vestfold som er en stor arbeidsplass med mange besøkende, ligger
like utenfor sentrum. Tønsberg har flere lokalsentre i kommunen.
Nøtterøy kommune har to områdesentre, Borgheim og Teie og er ellers preget av mer spredt
villabebyggelse. Deler av Nøtterøy kommune inngår i Tønsberg byområde, og all transport til og
fra Nøtterøy går via Tønsberg sentrum. Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tønsberg er
under planlegging. Nøtterøy og Tjøme skal danne en ny kommune, Færder kommune i 2018.
Sandefjord og Larvik er regionsentra med funksjoner som også dekker omegnskommunene. I
forbindelse med kommunereformen vil Sandefjord (2017) og Larvik (2018) styrke sine roller og
Stokke trolig bli et områdesenter i nye Sandefjord kommune. Sandefjord har en viktig havn for
passasjertransport, og Torp Lufthavn ligger i kommunen.
Flere små og store tettsteder utenfor byene ser ut til å styrke sin rolle i fylket på bekostning av
regionsentre som Sandefjord og Larvik. Samtidig legger gjeldende arealplaner til rette for videre
konsentrasjon av bysentraene gjennom fortetting og transformasjon med utgangspunkt i
kollektivknutepunktene.
Dagens jernbane
Vestfoldbanen er viktig for Vestfolds felles bolig- og arbeidsmarked, både internt i fylket og for
pendling til Oslo/Akershus og Grenland. Dagens bane på strekningen fra Tønsberg til Larvik
følger i hovedsak en over 100 år gamle enkeltsporet trasé med få kryssingsmuligheter for tog.
Maksimalt hastighet er 130 km/t. Tog med normalt stoppmønster bruker i dag mellom 1:04 og
1:19 avhengig av hvilken avgang man velger på strekningen Oslo S – Tønsberg, tilsvarende 3239 minutter på strekningen Tønsberg – Larvik og 2:22 – 2:39 på strekningen Oslo S –
Porsgrunn. Strekningen fra Tønsberg til Larvik trafikkeres i dag av InterCity-tog med normalt
timesfrekvens og innsatstog i rushtid.
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Dagens jernbanestasjoner
Alle berørte jernbanestasjoner er vernet gjennom Landsverneplan for jernbanen. Listen over
fredete, vernede og verneverdige baner, miljøer og objekter i jernbanen (ajourført 1.4.2015)
omfatter stasjonsbygningene i Tønsberg, Stokke, Råstad og Larvik.
Tønsberg stasjon er lokalisert rett nordøst for den historiske sentrumskjernen og i området hvor
sentrale trafikkårer fra nord, øst og syd møtes. Jernbanestasjonen ligger like nord for
eksisterende bussterminal. Stasjonsområdet ligger i overgangssonen mellom tett by og
omkringliggende boligstruktur. Det er igangsatt arbeid med Bypakke Tønsberg-regionen som
blant annet fokuserer på endringer i transportsystemet for å legge bedre til rette for gang-,
sykkel- og kollektivtrafikk. Stasjonsbygningen er administrativt vernet. Kryssingen mellom
Halvdan Wilhelmsens allé og jernbanen i plan med bomløsning ved Tønsberg stasjon er særlig
utfordrende.
Stokke stasjon ligger sørvest i sentrum og jernbanen deler tettstedet i to. Storgaten krysser
jernbanen og binder øst og vest sammen. Stokke sentrum er omkranset av boligbebyggelse og
jordbruks- og grøntarealer. Stasjonsbygning og godshus er administrativt vernet.
Torp stasjon betjener Sandefjord lufthavn Torp. Stasjonen ligger øst for lufthavnen og matebuss
til/fra terminalen korresponderer med tog.
Sandefjord stasjon ligger rett nord for sentrum med kort avstand til bussterminalen. Pågående
sentrumsutvidelse skjer i stor grad mot øst langs sjøen. Dagens stasjonsbygning og godshus er
administrativt vernet.
Larvik stasjon ligger i indre havn, mellom den historiske sentrumskjernen og fjorden. Etter
avvikling av godsvirksomhet og relokalisering av fergeterminalen har indre havn blitt et sentralt
område for byutvikling av Larviks sjøside. Planarbeidet for utvikling av indre havn er påbegynt.
Det er en markert høydeforskjell mellom det historiske sentrum og fjorden, og byen danner et
karakteristisk amfi mot sjøen. Bussterminalen ligger på høyden i tilknytning til sentrumskjernen.
Jernbanestasjonen ligger langs en viktig kollektivakse. Stasjonsbygningen er forskriftsfredet
gjennom kulturminnelovens § 22a.
Landskapsbilde
Kulturlandskapet som er karakteristisk for Vestfold er preget av åkerflater i svakt bølgende
terreng brutt opp av åkerreiner, frodige bekkedrag og skogspartier. Lågendalen og Raet er
særlig viktige og markante i Vestfoldlandskapet. Kystbyene Larvik, Sandefjord og Tønsberg har
også karakteristisk bylandskap. Jarlsberg hovedgård og Sem kirke med alléer, parker og
rettersted ligger i et sammenhengende åpent kulturlandskap av nasjonal verdi. Storgården Aker
ligger i et sammenhengende, åpent og spesielt frodig kulturlandskap ned mot Akersvannet og
avgrenses av åser i nord, øst og sør og raet i vest. Byfjorden, Sjustokk og Melsom utgjør viktige
landskapsrom. Mellom Sandefjord og Larvik krysser korridoren store sammenhengende
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landskap ved Virik/Bergan og Jåberg/ Håkestad. I Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RPBA)
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er landskapene i Vestfold klassifisert.

Nærmiljø og friluftsliv
Rundt alle byene finnes rekreasjonsområder som i RPBA er vurdert å være svært viktige.
Mellom Tønsberg – Stokke er blant annet Teieskogen, golfbanen i Stokke og Melsomskogen
viktige for nærmiljø og friluftsliv. I Sandefjord har Unneberg-Hjertås og Virik-Marum-Jåberg
viktige kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv. I Larvik er disse kvalitetene knyttet blant annet til
Bøkeskogen og Lågen. Innenfor de tettbygde områdene på strekningen er nærmiljøverdiene
knyttet til idrettsanlegg, skoler, lekeplasser, parker, byrom og løkker. På hele strekningen
Tønsberg - Larvik er det et nettverk med stier og veier som binder flere turområder sammen, og
som benyttes til blant annet fotturer, sykkelturer, orientering, skiturer og jogging, og som også
brukes av skoler og ulike lag og foreninger i stor utstrekning.
Naturmangfold
Plan- og influensområdet består av et lavtliggende kystnært landskap med skog,
jordbruksområder, vann, våtmark og strandsone som inneholder et rikt biologisk mangfold med
mange verdifulle naturområder samt flere arter på rødlista som Norge har et spesielt
forvaltningsansvar for. Viktige viltområder for fugl finnes, spesielt knyttet til vernede våtmarker,
men trolig også i skog og kulturlandskap. På strekningen er det vassdrag med stor betydning for
laks og sjøørret og andre ferskvannsorganismer. Elver og bekker fungerer som
spredningskorridorer for mange arter. I et landskap som er sterkt preget av kulturpåvirkning er
disse funksjonene spesielt viktige. Flere naturreservater ligger inntil undersøkelsesområdet,
blant annet RAMSAR-området Ilene, Robergvannet, og Akersvannet. Det er få større
sammenhengende skogsarealer i influensområdet.
Naturressurser
Vestfold er et av de viktigste landbruksfylkene i Norge. Byene og tettstedene er omgitt av dyrket
mark av beste kvalitet, steinressurser og høgproduktiv skog. Store arealer på utsiden av Raet
har dyrket mark med verdiklasse A. I Larvik er steinbrudd sikret med hensynssone i
kommuneplan. Når det gjelder vannressurser er det knyttet spesielle interesser til Farrisvannet,
Farriskilden i Larvik og Kjelleolla i Tønsberg.
Kulturmiljø
Vestfold har mange kulturminner og kulturmiljøer fra forhistorisk og historisk tid. I Regional plan
for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er det definert 37 områder med internasjonal, nasjonal og
regional kulturminneverdi. De tre mest betydningsfulle områdene innen plan- og
influensområdet er:


Slottsfjellet og Tønsberg middelalderbyen i Tønsberg kommune



Gokstadhaugen i Sandefjord kommune



Herregården og Tollerodden i Larvik kommune
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Andre nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer:


Hella, Skjærsnes, Melsom, i Sandefjord kommune



Stokke prestegård og kirkested i Sandefjord kommune



Jåberg, Istrehågan, Marumdalen, Haugen og Vestad i Sandefjord og Larvik kommuner



Herregården og Tollerodden, Bøkeskogen og Hammerdalen i Larvik kommune

I tillegg finnes det en rekke kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi, de fleste av dem fredet
og kartfestet i nasjonal database for kulturminner, Askeladden. Riksantikvarens oversikt over
bymiljø i Norge med nasjonal verdi, NB-områder, omfatter områder i Tønsberg, Nøtterøy,
Sandefjord og Larvik. Oppføring i NB-registeret innebærer ikke formelt vern, men understreker
den kulturhistoriske betydningen. I analyseområdet er tallet på bygninger i SEFRAK-registeret
stort. Registeret innebærer ikke en formell vernestatus, men er et signal om at kulturhistoriske
verdier finnes i området.

3.3 Problemstillinger
Et moderne jernbaneanlegg har strenge krav til både horisontal- og vertikalkurvatur for å oppnå
høy hastighet og kort reisetid. Stasjonene skal ha 350 meter lange plattformer og minimum
2000 meter radius. Adkomst og overgang til andre transportmidler skal være rask og enkel. Det
gir en rekke utfordringer, ikke minst i byene. Tønsberg, Sandefjord og Larvik er alle tette
byområder med sentrums- og bomiljøer med særpreg. Jernbanen vil ha et stort arealbehov
knyttet til dobbeltsporet, stasjonsområdet og andre tilhørende funksjoner.
Byene og tettstedene er omgitt av dyrket mark av beste kvalitet. Vestfold er et svært viktig
jordbruksfylke. Selv om bare 4 % av landets jordbruksareal ligger i Vestfold, så utgjør fylkets
andel av matkornarealet 19 % og grønnsaksarealet 27 %. Det aller meste av dette ligger i
tilknytning til Raet og områdene utenfor som vil berøres ny jernbane. Larvikitten er en viktig
naturressurs.
Viktige rekreasjonsområder for Vestfold finnes både langs kysten som i Tønsberg og Stokke, og
i byene som Slottsfjellet, Bokemoa og Bøkeskogen. Eksempel på tettstedsnære friluftsområder
inntil tettstedene er Gullkronene, golfbanen på Vear og Storås og Marum.
Som en følge av godt klima, rik berggrunn og frodig jordsmonn ble Vestfold tidlig tatt i bruk
av mennesker og er derfor rik på kulturminner og kulturmiljøer. Tre områder er pekt ut som de
aller viktigste. Det gjelder middelalderbyen Tønsberg, området rundt Gokstadhaugen og
Herregården i Larvik. I tillegg har Vestfold fylkeskommune pekt ut 37 områder med
internasjonal, nasjonal og regional verdi. Flere slike kan bli berørt av denne planleggingen. Det
gjelder for eksempel Jarlsberg, Melsom, Stokke prestegård, Gokstad, Jåberg/Marum,
Tollerodden og Hammerdalen.
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Området har en rik flora og fauna med stort mangfold. De aller størst verdiene er knyttet til Ilene
naturreservat og Ramsarområde, eremittbillene som har sitt eneste kjente leveområde på
Tønsberg gamle kirkegård og Vårnesbekken. I tillegg finnes en rekke andre naturtypelokaliteter
med høy verdi.
Områdene som er aktuelle for lokalisering av en ny jernbane har svært dårlig byggegrunn. Dette
gjelder hele strekningen fra Tønsberg til Lågen. Store områder ligger under marin grense. Det
er derfor knyttet utfordringer til de leirholdige massene i grunnen. Det gjelder for eksempel
kvikkleire og områdestabilitet.
Tiltaket kan komme til å berøre farleder. Det gjelder Kanalen i Tønsberg og Vestfjorden.
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4

Korridorer som skal utredes

Dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik er en del av et sammenhengende system (ICsatsningen) og må bidra til måloppnåelsen for hele IC-nettet gjennom blant annet kortere
reisetid og økt kapasitet. Jernbanen planlegges gjennom et tett befolket område med
vanskelige grunnforhold og viktige arealverdier. Stasjonene skal ha en sentral plassering,
samtidig som anleggene krever store arealer. Dobbeltsporet skal dimensjoneres for 250 km/t
mellom byene, og de tekniske kravene gjør sporet lite fleksibelt.
I det videre planarbeidet vil viktige hensyn veies opp mot hverandre. Derfor er det behov for å
utrede ulike korridorer på strekningen Tønsberg-Larvik for å finne korridoren som svarer best på
målsettingene for InterCity.
Alle korridorene som skal utredes videre tilfredsstiller målene om:
-

God oppfyllelse av målet om reisetid
God jernbaneteknisk funksjonalitet som sikrer pålitelig togtilbud, kort reisetid og høy

-

kapasitet og frekvens, både i anleggsfasen og driftsfasen.
Sentral stasjonslokalisering med god tilgjengelighet

-

God samfunnsøkonomisk nytte
Akseptable investeringskostnader

På strekningen fra Jarlsbergtunnelen i Tønsberg til Kleivertunnelen i Larvik går korridorene
gjennom fire fellespunkter. På deler av strekningen er korridorene sammenfallende. Dette gir
fleksibilitet og mulighet for å gjennomføre en etappevis planlegging og utbygging. Oversikt over
hvilke korridorer som skal utredes og prinsipp for inndeling fremgår av figur 4-1 på neste side.
I vedtatt planprogram fastsettes utredningskorridorene for det videre planarbeidet med
kommunedelplanen. Korridorene er markert med grønne korridorer på kartene i kapittel 3 (figur
3-1) og senere i dette kapittelet. Kartet på neste side (figur 4-1) viser korridorene skjematisk.
Det er innenfor utredningskorridoren Bane NOR skal finne trasé for nytt dobbeltspor.
Utredningskorridorene har en bredde fra ca. 300-800 meter, mens endelig areal som omfattes
av kommunedelplanen vil kunne utgjøre en mindre del av korridorens bredde.
Innenfor hver utredningskorridor vil det utredes ett eller to alternativer. Se nærmere beskrivelse
av dette under hver korridor.
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Korridorer
Tønsberg – Stokke:

Stokke – Furustad:

Furustad – Larvik:

Figur 4-1 Korridorer som skal utredes.
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4.1 Nøtterøy-korridoren
Korridoren starter ved dagens trasé ut
fra Jarlsbergtunnelen og fortsetter til
en ny stasjon i området ved dagens
stasjonsplassering i Tønsberg.
Innenfor korridoren utredes to
alternativer:

Et alternativ der stasjonen
utredes delvis nedsenket, slik at
Halvdan Wilhelmsens allé kan krysse
over jernbanen.

Et alternativ der stasjonen er
delvis hevet, slik at Halfdan
Wilhelmsens allé kan krysse under
jernbanen.
Korridoren ligger tett inntil Tønsberg
gamle kirkegård og Tønsberg rådhus,
og følger derfra korridoren til det
gamle havnesporet (Jernbanegata og
Vestfoldgata) ned til Kanalen.
Korridoren går over Ringveien og
krysser Kanalen på bro i området øst
for Kanalbroa. Korridoren dreier sør-vestover og går raskt inn i tunnel under Teieskogen. Fra
Munkerekka går traseen på bro over Vestfjorden. Korridoren fortsetter i dagsone. Fra Gile er
korridoren sammenfallende med Vearkorridoren frem til Stokke. Korridoren går i dagsone frem
til en ny stasjon i Stokke sentrum, øst for dagens jernbane og nord for Storgata. Ny stasjon i
Stokke ligger delvis nedsenket, slik at Storgata kan krysse over jernbanen.
Nøtterøy-korridoren gir kort reisetid på strekningen fra Tønsberg til Stokke. Kostnadene ved
korridoren vurderes på nivå med øvrige vurderte korridorer på strekningen.
Det tidligere vurderte alternativet med en helt nedsenket stasjon og trasé under både Halfdan
Wilhelmsens allé og Slagenveien utredes ikke videre. Alternativet innebærer stor risiko for å
påvirke grunnvannsnivået, med tilhørende risiko for stor skade på kulturlagene og
setningsskader i Middelalderbyen.
En ny stasjon i samme høyde som dagens stasjon utredes ikke fordi dette vil innebære
omfattende omlegging av Halvdan Wilhelmsens alle. En slik omlegging vil gi uakseptabel risiko
for påvirkning av grunnvannsnivået. Kjente teknisk løsninger bidrar ikke til å redusere risikoen
for påvirkning av grunnvannsnivået i tilfredsstillende grad for disse alternativene.
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4.2 Vear-korridoren
Vear-korridoren starter ved dagens
trasé i Jarlsbergtunnelen og svinger
raskt vestover i kulvert/tunnel ved
foten av Slottsfjellet. Korridoren har
en ny stasjon mellom
Jarlsbergtunnelen og ny
kulvert/tunnel ved foten av
Slottsfjellet. Stasjonen vil ligge
delvis nedsenket.
Korridoren krysser videre over
Kjelleveien som vil kunne
opprettholdes for trafikk. Vearkorridoren fortsetter på bro over
Byfjorden sør for Ilene
naturreservat og RAMSARområdet, og vil ikke berøre disse
områdene direkte. Korridoren går i
en kort dagsone på Smørberg før
den fortsetter i tunnel videre mot
Gile, øst for Akersvannet. Fra Gile
er korridoren sammenfallende med
Nøtterøykorridoren frem til Stokke
sentrum. Til Stokke går korridoren i
dagsone frem til en ny stasjon i
Stokke sentrum, øst for dagens stasjon og nord for Storgata. Ny stasjon i Stokke ligger delvis
nedsenket slik at Storgata kan krysse over jernbanen.
Korridoren har den korteste reisetiden på strekningen fra Tønsberg til Stokke. Kostnadene ved
korridoren vurderes på nivå med øvrige vurderte korridorer på strekningen.
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4.3 Torp vest-korridoren
Korridoren starter i en ny delvis
nedsenket stasjon i Stokke, øst for
dagens jernbane og nord for
Storgata.
Stasjonen vil utredes med «variert
stoppmønster», det vil si at ikke
alle tog stopper på stasjonen.
Fra ny stasjon i Stokke fortsetter
korridoren i skjæring øst for
eksisterende jernbane gjennom
Stokke.
Videre fortsetter korridoren i
dagsone og krysser Vårnesbekken
på vei mot Torp Sandefjord
Lufthavn. Korridoren går på
vestsiden av flyplassen og vil ha en
stasjon i nærheten av dagens
terminal på Torp.
Videre mot Sandefjord går
korridoren med kombinasjon av
skjæringer, tunnel og bro. Fra Øvre
Hasle vil korridoren gå i kulvert/tunnel og videre i tunnel gjennom Mokollen. Fra Mokollen går
korridoren i dagsone med bro over Sandefjordsveien frem til en ny stasjon sør-vest for
Sandefjordsveien, i nærheten av eksisterende jernbanetrase. Stasjonen vil ligge noe høyere
enn dagens terreng. Fra ny stasjon i Sandefjord fortsetter korridoren i dagsone langs
eksisterende jernbane sørover til Furustad.
Korridoren har kort reisetid på strekningen Stokke-Furustad. Reisetiden er på samme nivå som
Unneberg-korridoren.
En ny stasjon vest for Sandefjord lufthavn Torp vil betjene dagens flyplass uten behov for egen
skyttelbuss mellom togstasjonen og flyplassen. En ny stasjon i nærheten av eksisterende
terminal vest for flyplassen ble i forstudien beregnet å ha stor samfunnsøkonomisk nytte.
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4.4 Unneberg-korridoren
Korridoren starter i en ny delvis
nedsenket stasjon i Stokke, øst for
dagens jernbane og nord for
Storgata. Stasjonen vil utredes
med «variert stoppmønster», det
vil si at ikke alle tog stopper på
stasjonen.
Fra ny stasjon i Stokke fortsetter
korridoren i dagsone og krysser
Vårnesbekken, før den fortsetter
videre i nærheten av eksisterende
jernbane på østsiden av
Sandefjord Lufthavn Torp.
Korridoren går noe nærmere
flyplassen enn eksisterende
jernbane.
En permanent stasjon øst for
flyplassen etableres når
flyterminalen flyttes på østsiden av
rullebanen. Den
samfunnsøkonomiske nytten av å
etablere en matestasjon øst for
Sandefjord Lufthavn Torp før terminalen flyttes, skal vurderes mot nytten av skyttelbuss fra
Stokke/Sandefjord frem til terminalen flyttes.
Sør for flyplassen svinger korridoren sør-vestover og er sammenfallende med Torp vest
korridoren videre fra området ved Unneberg til Furustad.
Fra Øvre Hasle vil korridoren gå i kulvert/tunnel og videre i tunnel gjennom Mokollen. Fra
Mokollen går korridoren i dagsone med bro over Sandefjordsveien frem til en ny stasjon sørvest for Sandefjordsveien i nærheten av eksisterende jernbanetrase. Stasjonen vil ligge noe
høyere enn dagens terreng. Fra ny stasjon i Sandefjord fortsetter korridoren i dagsone langs
eksisterende jernbane sørover til Furustad.
Korridoren gir kort reisetid på strekningen fra Stokke til Furustad. Reisetiden er på samme nivå
som for Torp vest-korridoren.
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4.5 Gokstad-korridoren
Korridoren er sammenfallende med
Unnebergkorridoren frem til øst for
Sandefjord Lufthavn Torp. Korridoren
starter i en ny delvis nedsenket
stasjon i Stokke, øst for dagens
stasjon og nord for Storgata.
Stasjonen vil utredes med «variert
stoppmønster», det vil si at ikke alle
tog stopper på stasjonen.
Fra ny stasjon i Stokke fortsetter
korridoren i dagsone og krysser
Vårnesbekken, før den fortsetter
videre i nærheten av eksisterende
jernbane på østsiden av Sandefjord
Lufthavn Torp. Korridoren går noe
nærmere flyplassen enn
eksisterende jernbane.
En permanent stasjon øst for
flyplassen etableres når flyterminalen
flyttes på østsiden av rullebanen.
Den samfunnsøkonomiske nytten av
å etablere en matestasjon øst for
Sandefjord Lufthavn Torp før terminalen flyttes, skal vurderes mot nytten av skyttelbuss fra
Stokke/Sandefjord før terminalen flyttes.
Fra Torp følger korridoren i hovedsak dagens jernbanetrase frem til eksisterende Sandefjord
stasjon i dagsone. På grunn av jernbanetekniske krav og krav til planfri kryssing av
Sandefjordsveien, vil ny stasjon i Sandefjord være delvis hevet sammenlignet med dagens
stasjon. Ny stasjon planlegges i området ved dagens stasjon. På grunn av jernbanetekniske
krav og fire spor til plattform vil det være behov for et bredt sporområde over en lang strekning
før og etter stasjonen. Korridoren krysser over Sandefjordsveien på bro, og videre mot Furustad
er korridoren sammenfallende med Unneberg- og Torp vest- korridoren. Korridoren fortsetter i
dagsone langs eksisterende jernbane sørover til Furustad.
Gokstad-korridoren vil få en ny sentralt plassert stasjon og knutepunkt som tangerer
eksisterende sentrum i Sandefjord.
Kurvene øst og vest for stasjonen har liten radius og betinger redusert kjørehastighet for
gjennomgående tog. Korridoren har lengst reisetid av korridorene som utredes på strekningen
Stokke-Furustad.
Korridoren følger i stor grad eksisterende jernbane fra Torp til Sandefjord, noe som gir
utfordringer med å opprettholde drift på jernbanen i anleggsperioden.
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4.6 Kongegata-korridoren
Korridoren starter på Furustad og
går i dagsone med bruer og
skjæringer videre gjennom
Tjølling.
Mellom Jåberg og Stålaker skal
det utredes to alternativer
innenfor korridoren på.
Videre krysser korridoren i tunnel
under Hegdalåsen og på bro
over Lågen ved Hegdal
industriområde. På vestsiden av
Lågen går korridoren i tunnel
gjennom Byskogen mot sentrum
og til en ny stasjon i Larvik.
Stasjonen vil være delvis
nedsenket ved Kongegata og
Johan Sverdrupsgate. Korridoren
krysser Farriselva og
Hammerdalen på bro før den
kobler seg til Kleivertunnelen i
Martineåsen.
Korridoren har kort reisetid fra Sandefjord til Larvik. Stasjonen vil ha en sentral
stasjonslokalisering. Den unngår kulturmiljøet knyttet til Herregården, som har nasjonal verdi.
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4.7 Indre havn-korridoren
Korridoren starter på Furustad og går i
dagsone med bruer og skjæringer
videre gjennom Tjølling.
Mellom Jåberg og Stålaker skal det
utredes to alternativer innenfor
korridoren.
Videre krysser korridoren i tunnel
under Hegdalsåsen og krysser Lågen
på bro ved Hegdal industriområde.
På vestsiden av Lågen går korridoren i
tunnel som dreier sørover og fortsetter
videre i tunnel gjennom Mesterfjellet.
Korridoren kommer ut i dagen ved
Storgata i østenden av dagens
stasjonsområde. Ny stasjon planlegges
ved dagens stasjonsområde i Indre
havn. Stasjonen blir noe hevet i forhold
til dagens terreng. Korridoren fortsetter
på bro langs eksisterende jernbane
gjennom Hammerdalen før den kobler seg til Kleivertunnelen i Martineåsen.
Korridoren gir god reisetid, men noe dårligere enn Kongegata-korridoren. Indre havn-korridoren
har en sentral stasjonslokalisering.

36

5

Utredningstema og metodikk

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2, andre ledd skal planer som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn ha en særskilt beskrivelse av konsekvensene av planen.
Forskrift om konsekvensutredning utfyller lovbestemmelsen. Konsekvensutredningen skal
omfatte de temaene som er relevante for planarbeidet og utarbeides på bakgrunn av fastsatt
planprogram.

5.1 Metode
Konsekvensutredningen er en analyse som omfatter både prissatte og ikke-prissatte tema.
Konsekvensene for de ulike utredningsalternativene sammenlignes og vurderes i forhold til
referansealternativet.
Prissatte konsekvenser gjelder virkninger som kan måles i kroner. Bane NORs
metodehåndbok JD 205, Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen, skal ligge til grunn for
beregning av prissatte konsekvenser.
Ikke-prissatte konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller hensiktsmessig å prissette. I
stedet benyttes kvalitative vurderinger for å vurdere konsekvenser. I Statens vegvesens
håndbok V712 Konsekvensanalyser står tre begreper sentralt når det gjelder analyse av ikkeprissatte konsekvenser:
Verdi
Med verdi menes en vurdering av hvor
verdifullt et område eller miljø er.
Omfang
Med omfang menes er vurdering av
hvordan og i hvilken grad et område
påvirkes.
Konsekvens
Med konsekvens menes fordeler og
ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansealternativ. Konsekvens
framkommer ved sammenstilling av
områdets verdi og omfanget av påvirkning.

Figur 5-1 Konsekvensvifte. Kilde V712
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Usikkerhet
Dersom det er usikkerhet knyttet til verdi eller omfang som kan endre konsekvensvurderingene,
skal disse omtales.
Avbøtende tiltak
Det er viktig å vurdere justeringer som reduserer de negative virkningene eller forbedrer miljøet.
Slike tiltak som ikke innarbeides i alternativene, men inngår i investeringskostnadene, beskrives
som forslag til avbøtende tiltak. Her inngår en vurdering av i hvilken grad det avbøtende tiltaket
endrer konsekvensvurderingene. Avbøtende tiltak kan deles i to, tiltak for å redusere midlertidig
skade i anleggsfasen eller tiltak for å redusere miljøskaden av det ferdige tiltaket.
Kompenserende tiltak
Kompenserende tiltak skal ikke inngå i konsekvens-vurderingen, men kan foreslås for å
kompensere for de negative konsekvensene. Kompensasjon skal her forstås som fysisk å
erstatte funksjoner i natur- og landbruksområder som går tapt ved nedbygging og ikke som
kompensasjon til enkeltgrunneiere. Kompenserende tiltak er siste utvei, etter en prioritert
rekkefølge av å unngå, begrense og avbøte konflikt. Gjennomføring av forslagene blir ikke
vurdert før i neste planfase.

5.1.1

Referansealternativ

For de prissatte konsekvensene er det de beslutningsrelevante forskjellene mellom de ulike
alternativene det er vesentlig å analysere. De ikke-prissatte konsekvensene vurderes opp mot
dagens situasjon inklusive vedtatte planer.

5.2 Prissatte konsekvenser
5.2.1

Samfunnsøkonomisk analyse

Trafikantnytten beregnes ut fra tidskostnader og passasjergrunnlag.
Utredningsbehov:


Investeringskostnader for hvert alternativ.



Forskjeller i drifts- og vedlikeholdskostnader mellom alternativene. Den beregnes blant
annet ut fra mengde tunnel, bru, dagsone og tilhørende infrastruktur som
stasjonsanlegg.



Trafikantnytte (verdi av forskjeller i reisetid og reisekostnader).



Operatørnytte (operatørenes inntekter og kostnader)



Offentlig nytte (finansieringsbehov)



Nytte for tredjepart (kostnadsforskjeller knyttet til støy, ulykker, utslipp til luft,
helseeffekter knyttet til gåing og sykling)
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Metode
Prissatte konsekvenser skal analyseres og presenteres i henhold til Bane NORs
metodehåndbok for samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen22 (Metodehåndbok). Det skal
gjøres en analyse av de korridoralternativene som er beskrevet i kapittel 4. I KVU-sammenheng
ble det utført samfunnsøkonomiske beregninger for InterCity-strekningene, der de
samfunnsøkonomiske gevinstene av utbygging ble vurdert opp mot referansealternativet
(nullalternativet). Som følge av Stortingets NTP-vedtak i juni 2013, skal det ikke vurderes om
delstrekningen skal bygges, men hvilket korridoralternativ som skal legges til grunn. Analysene
skal derfor legge vekt på forskjellene mellom alternativene.

5.2.2

Støy, strukturlyd og vibrasjoner

Konsekvenser med hensyn til støy, strukturlyd og vibrasjoner skal beregnes.
Utredningsbehov:


Det skal beregnes omtrentlig antall boenheter (boliger) og andre typer bygninger med
støyfølsom bruk med utendørs støynivå som medfører plassering i henholdsvis i gul og
rød støysone for alle korridorer. Beregningene skal vises på kart.



Som grunnlag for vurderinger av nærmiljø og friluftsliv skal støykoter for LDEN = 40 dB
og LDEN = 50 dB beregnes og illustreres på kartgrunnlag som underlag for vurdering
av rekreasjonsområder og stille områder.



Støysonekartene med tilhørende opptelling av bygninger benyttes som grunnlag for
kostnadsvurderinger for nødvendig støydempende tiltak.



I tillegg gjøres en verbal beskrivelse av mulighetene for å oppnå gode
uteoppholdsarealer i forhold til kommunenes egne krav.



Utreder skal videre vurdere de samlete endringene i støybildet på grunn av anbefalt
løsning for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg og de alternative jernbanekorridorene.

Metode
Det skal benyttes godkjent beregningsmetode «Nordisk beregningsmetode for skinnegående
23

trafikk (Nord96)» , samt Nordisk beregningsmetode for Industristøy for anleggsstøy. Gule og
røde støysoner skal tegnes inn på kart i henhold til Retningslinje for behandling av støy i
24

arealplanleggingen , med grenseverdier som gjelder for skinnegående trafikk. Kommunale krav
som framgår av gjeldende planer skal også vurderes i utredningene. Støykostnadene beregnes
ut fra antall boliger hvor beboerne er innenfor gul og rød sone.

5.3 Ikke prissatte konsekvenser
Følgende fagtemaer inngår i de ikke prissatte konsekvensene: landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser. Alle ikke prissatte konsekvenser skal

22

Jernbaneverket (2015) Metodehåndbok, Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen 2015
«Nordisk beregningsmetode for skinnegående trafikk. (Nord96)
Miljøverndepartementet (2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen,
T-1442/2012
23
24
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utredes innenfor en av disse fem hovedkategoriene. Andre tema omtales under andre
samfunnsmessige virkninger, se kapittel 5.4.
Planområdet avgrenses til de områdene som fysisk blir berørt av tiltaket. Med influensområde
menes områder som kan bli påvirket av tiltaket, og utgjør undersøkelsesområdet. Det vil variere
for de ulike temaene. Det skilles mellom influensområdet for anleggsperioden og i driftsfasen.
5.3.1

Landskapsbilde

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter. Temaet tar for seg
hvordan landskapet oppleves. Landskapsbilde omfatter alt fra det tette bylandskapet til det
uberørte naturlandskapet. Reiseopplevelsen beskrives kort på et overordnet nivå som et tillegg
til konsekvensutredningen.
Antatte problemstillinger
Jernbanens krav til stive horisontal- og vertikalkurvatur gir begrenset mulighet for å påvirke
utforming og tilpasning til landskapet. Det nye dobbeltsporet vil gå gjennom eller grense opp
mot svært verdifulle kulturlandskap. Landskapets former og skala vil gi en indikasjon på i hvilken
grad landskapet «tåler inngrep». Jernbaneanlegget vil medføre nye konstruksjoner og anlegg i
form av blant annet nye stasjoner og knutepunkt, tunneler, bruer, fyllinger og skjæringer som vil
påvirke landskapsrommene og vår opplevelse av landskapet. Anlegget kan underordne seg,
tilpasse seg eller dominere i ulik grad. Videre vil den visuelle reiseopplevelsen være forskjellig
for de alternative korridorene.
Kunnskapsgrunnlag og veiledere
Utredningen skal ta utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag som RPBA og kommunale
kartlegginger. Området befares, og tilgjengelig rapporter, kartmateriale og flyfoto benyttes.
Kommune-planene i Tønsberg og Sandefjord har egne temakart for landskap. Av tilgjengelige
25

rapporter nevnes NIJOS rapport «Landskap i Vestfold fylke» . Miljødirektoratets og
26
Riksantikvarens veileder «Metode for landskapsanalyse i kommuneplanen» benyttes der Bane
NOR finner det hensiktsmessig.
Utredningsbehov
Følgende skal utredes:
Tiltaket skal vurderes med hensyn på nær- og fjernvirkning, viktige landskapsformer
og tilpasning til landskapet. Utredningen skal også belyse hvordan tiltaket påvirker viktige byrom
og bystrukturer. Visuelle forhold som akser og siktlinjer samt virkninger på bybildet som helhet
og i forhold til spesielle bygningsmiljøer, parkområder eller andre områder med en bestemt
karakter og verdi for bybildet vil bli redegjort for.
I tillegg skal det vurderes de samlede konsekvensene for anbefalt løsning for ny
fastlandsforbindelse i Tønsberg og de alternative jernbanekorridorene. Dette skal gjøres på
bakgrunn av prosjektenes egne omfang – og konsekvensbeskrivelser.
25
26

Elgersma (1998) Landskap i Vestfold fylke, lokallandskapet i en regional ramme. NIJOS –rapport 3/98
Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (2011) Metode for landskapsanalyse i kommuneplan. Veileder.
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Usikkerhet, konsekvenser i anleggsperioden, forslag til avbøtende og kompenserende tiltak og
behovet for miljøoppfølging og før-/etterundersøkelser drøftes i tråd med metodebeskrivelsen.
Metode
Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Metoden tilpasses plannivået. Analysene presenteres i egne fagrapporter. Illustrasjoner som
bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan belyse problemstillingene skal inngå i rapporten.
5.3.2

Nærmiljø og friluftsliv

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, det vil si områdene folk ferdes i til fots
eller på sykkel i hverdagen. Med friluftsliv menes i denne sammenheng opphold og fysisk
aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
Antatte problemstillinger
Et nytt dobbeltspor med tilhørende sentral stasjonslokalisering vil i større eller mindre grad
berøre de bynære arealene som er viktige for friluftsliv og rekreasjon, samt berøre sentrums- og
boligområder rundt stasjonene. Sårbarhet knyttet til dette temaet varierer. Muligheter for å
opprettholde ferdsel og bruk av rekreasjonsområder og gode bomiljøer avhenger av utforming
(fysisk barriere: linje på bakkenivå, tunnel, bru) og nærføring (støy, visuell barriere). I
anleggsfasen vil det stedvis være nødvendig å etablere byggegroper, som kan berøre både
rekreasjonsområder og bolig- og sentrums-områder. Tiltaket vil også medføre midlertidig
omlegging av høyt trafikkerte veger og påvirke ulike trafikantgrupper. Ved eventuelle endringer
av farleder vil mulighetene for båttrafikk kunne endres.
Kunnskapsgrunnlag og veiledere
Kunnskapsgrunnlag fra tidligere gjennomførte utredninger i RPBA, og andre utredninger gjort
av fylkeskommunen og kommunene, planprosesser, nasjonale databaser og eventuelt andre
registreringer vil danne utgangspunkt for befaring og kontakt med aktuelle ressurspersoner.
Kommunene Tønsberg og Sandefjord har temakart tilknyttet kommuneplanene når det gjelder
27

friluftsliv, grønnstruktur, barnetråkk og/eller støy. Miljødirektoratets veileder «Kartlegging
og verdsetting av friluftslivsområder» benyttes som tillegg til Håndbok V712
Utredningsbehov
Følgende skal utredes både for permanent situasjon og anleggsfasen:


Temaet skal belyse tiltakets virkninger for beboere og brukere av det berørte
nærområdet. Hensynet til skoleveier, barn og unge skal være inkludert (jamfør RPR for
å styrke barn og unges interesser i planleggingen).



Bebyggelse som blir berørt av korridorer kartlegges. Omfang med hensyn på direkte
beslag, direkte og indirekte arealdisponeringer, barrierevirkninger og støy i forhold til
verdifulle rekreasjonsområder og boligmiljøer skal drøftes og synliggjøres.
Konsekvenser i forhold til eventuelle endrete farleder vurderes.

27

Miljødirektoratet (2014), Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Veileder M98-2013
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I tillegg skal utreder vurdere de samlede konsekvensene for anbefalt løsning for ny
fastlandsforbindelse i Tønsberg og de alternative jernbanekorridorene. Dette skal gjøres
på bakgrunn av prosjektenes egne omfang- og konsekvensbeskrivelser.

Usikkerhet, konsekvenser i anleggsperioden, forslag til avbøtende og kompenserende tiltak
og behovet for miljøoppfølging og før-/etterundersøkelser drøftes.
Metode
Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Metoden tilpasses
plannivået. Analysene presenteres i egen fagrapport. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell,
foto og skisser som kan belyse problemstillingene skal inngå i rapporten.

5.3.3

Naturmangfold

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av
menneskers påvirkning, jamfør registrerings-kategorier i V712. Naturmangfold er et flerfaglig
tema.
Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt
og forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være de viktigste elementene i
omfangsvurderingen av naturmangfold. Spredning av fremmede arter vil kunne vært et tema i
senere planfaser.
Antatte problemstillinger
En korridor går under Robergvannet naturreservat, for øvrig berøres ingen naturreservater
direkte, En korridor ligger i nærheten av Ilene og to korridorer har nærføring til Akersvannet.
Nærføring til Ilene og RAMSAR-området gir muligheter for store konflikter med naturmangfold
også i sjø og fugleliv i våtmarksområdet. I tillegg medfører alle korridorer kryssing og nærføring
med flere vassdrag med anadrom laksefisk. Korridorene berører flere naturtypelokaliteter med
svært høy verdi (A-verdi) og utvalgte naturtyper, for eksempel hule eiker.
Det vil være viktig med fokus på håndtering av både anleggsfasen og permanent løsning nær
vassdrag slik at vannstrengene med vegetasjonsbelter forblir mest mulig intakt eller kan
restaureres. Viktige trekk- og spredningskorridorer for hjortevilt finnes også langs hele
strekningen.
Kunnskapsgrunnlag og veiledere
Eksisterende kunnskapsgrunnlag fra tilgjengelige databaser, kommunenes egne naturtypekartlegginger og RPBA skal legges til grunn for en vurdering av behovet for nye kartlegginger.
Dette legges til grunn for verdivurdering av korridorenes undersøkelses- og influensområde.
Kommunene Tønsberg og Sandefjord har utarbeidet temakart i tilknytning til
kommuneplanleggingen.
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Eksisterende lokaliteter og potensielt nye lokaliteter befares, avgrenses og verdisettes. Det kan
være behov for mer detaljert undersøkelse av enkelte av de kartlagte naturtypelokalitetene for
ytterligere artsdokumentasjon (spesialistkartlegging) av spesielt viktige lokaliteter.
For hjorteviltets trekkveier vil de lokalitetene som tidligere er registrert sjekkes opp mot nyere
opplysninger.
Verdivurdering av vannmiljø gjøres basert på klassifisering av tilstand i henhold til
28
vannforskriftens veiledere og Statens vegvesens Håndbok V712s verdikriterier. Informasjonen
i Vann-nett

29

og Vannmiljø

NGUs database

31

30

legges til grunn sammen med eventuelle andre foreliggende data.

over verdifulle geologiske forekomster skal legges til grunn.
32

Miljødirektoratets håndbøker (11 , 13

33

34

og 15 ) legges til grunn. Naturmangfold utredes med

fokus på viktige enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk.
Utredningsbehov


Naturtypelokaliteter på land (terrestriske naturtyper), i vassdrag og i sjø (marine
naturtyper)



Kunnskap om hjortevilts leve- og trekkområder oppdateres og trekkveier kartfestes.



Viktige viltområder for fugl skal beskrives. Dette gjelder særlig viktige viltområder i vann
og våtmark, viktige områder i kulturlandskapet og reirlokaliteter for rovfugl. Det vil være
ekstra fokus på støy/forstyrrelser av fugl i verneområdene.



Konsekvenser for vannmiljø skal drøftes og vurderes. Omfangsvurderingen gjøres
basert på risiko for forringelse av økologisk og kjemisk tilstand og hvordan tiltaket kan
35
påvirke vannmiljøet, jamfør vannforskriftens § 12 om ny aktivitet . Her inngår også
eventuelle endringer av strømninger og sedimentasjon.



Verdifulle geologiske forekomster skal kartfestes.



Betydningen av senket grunnvannstand, dreneringseffekter og endret overflatesig for
verdifullt naturmangfold.



I tillegg skal utreder vurdere de samlede konsekvensene for anbefalt løsning for ny
fastlandsforbindelse i Tønsberg og de alternative jernbanekorridorene. Dette skal gjøres
på bakgrunn av prosjektenes egne omfang – og konsekvensbeskrivelser.

Utredningen skal gjøre rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.
28

www.vannportalen.no. 2013. Klassifisering av miljøtilstand i vann. Veileder 02:2013
www.vann-nett.no
30
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
31
https://www.ngu.no/
32
Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11
33
Direktoratet for naturforvaltning. 2007. Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av biologisk mangfold.
DN-håndbok 13
34
Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15
35
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder-tilvannforskriften--12---endelig.pdf
29
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Usikkerhet, konsekvenser i anleggsperioden, forslag til avbøtende og kompenserende tiltak
og behovet for miljøoppfølging og før-/etterundersøkelser drøftes.
Metode
Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Metoden tilpasses
plannivået. Analysene presenteres i egen fagrapport. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell,
foto og skisser som kan belyse problemstillingene skal inngå i rapporten.

5.3.4

Kulturmiljø

Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som
områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.
Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, ifølge lov om kulturminner § 4.
Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.
Formålet med utredningen er å frambringe kunnskap om kulturmiljøverdiene i plan- og
influensområdet, og belyse hvordan de ulike korridorene vil kunne påvirke kulturminner og
kulturmiljø i landskapet som helhet. Denne kunnskapen skal legges til grunn ved valg av
korridor.
Antatte problemstillinger
Korridorene vil kunne berøre kulturmiljø på ulike måter, blant annet ved kryssing på bakkenivå
eller i tunnel, eller at korridorer tangerer kulturmiljø. Det forventes at det kan være direkte
konflikt mellom tiltaket og verdifulle kulturminner og kulturmiljø flere steder. Dette kan også
være tilfelle i sjø. I tillegg må man forvente at tiltaket kan endre opplevelsen av miljøene, særlig i
form av visuell skjerming og støy. Miljøer kan splittes og viktige sammenhenger kan bli brutt.
Det forventes at konfliktpotensialet vil kunne være stort for flere av kulturmiljøene, men tiltaket
vil være av mindre betydning andre steder. Konsekvenser av eventuell grunnvannssenking i
områder med tykke kulturlag vil være et viktig tema.
Erfaringsmessig vil konsekvenser knyttet til større samferdselstiltak være negative for
kulturminneverdier. Imidlertid vil tiltaket også kunne medføre positive konsekvenser gjennom at
støy reduseres på grunn av dagens teknologi/ konstruksjoner eller at historiske verdier kan bli
styrket ved at dagens bane fjernes, at gamle veiløp rekonstrueres og lignende.
Metoder, kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov
Kunnskapen om Vestfolds forhistorie og historie er relativt god. Basert på denne kjente
kunnskapen skal konsekvensutredningen lage en overordnet kulturhistorisk beskrivelse som
grunnlag for verdivurderingen.
Definerte kulturmiljø i RPBA og de tre prioriterte kulturmiljøene skal ha hovedfokus i utredningen
med en løftet verneverdi - særlig høy verdi. I tillegg skal øvrige helhetlige kulturmiljø beskrives
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på et mer forenklet nivå for å synliggjøre det fullstendige omfanget av de kulturhistoriske verdier
som vil bli berørt av tiltaket, gjennom direkte inngrep eller fjernvirkning (influens).
Det skal utredes og begrunnes hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.
Kulturmiljøene skal vises i temakart. Kulturhistoriske hovedtrekk, verdi og sårbarhet skal
omtales for hvert kulturmiljø. Selv om vurderingene skal holdes på et overordnet nivå, må de
likevel være så detaljerte at man får identifisert de tilfeller der tiltaket kan gi direkte inngrep i
registrerte kulturminner og kulturmiljø. Kulturhistorisk verdi settes ut fra kulturmiljøenes
representativitet, sammenheng/miljø, autentisitet, fysiske tilstand, bruksverdi og
opplevelsesverdi. Dette vil danne grunnlaget for vurdering av tiltakets omfang og konsekvens i
de aktuelle korridorene.
Utredningen baseres på kjent kunnskap i RPBA, kartdatabasen Askeladden, eventuelle
oppføringer i landsverneplaner, andre kulturhistoriske kilder, befaring og tidligere utredninger.
SEFRAK er en viktig kilde som underlag for en beskrivelse av viktige bygningsmiljø, og til å
fange opp særlig viktige enkeltobjekt som ellers kan falle ut.
I tillegg til valgt metodikk V712 fra Statens vegvesen, skal veilederen Kulturminne og kulturmiljø
i konsekvensutgreiingar fra Riksantikvaren være sentral for vurderingene under fagtemaet.
Plan- og influensområdet vil bli befart som del av utredningen. Underveis i prosessen forutsettes
det kontakt med Kulturarv i Vestfold fylkeskommune og Riksantikvaren.
Utreder skal vurdere de samlede konsekvensene for anbefalt løsning for ny fastlandsforbindelse
i Tønsberg og de alternative jernbanekorridorene. Dette skal gjøres på bakgrunn av
prosjektenes egne omfang – og konsekvensbeskrivelser
Potensial for nye arkeologiske funn vil bli vurdert på et overordnet nivå. Disse vurderingene blir
ikke lagt til grunn for vurdering av kulturhistorisk verdi, jamfør håndbok V712. Potensial for funn
vil heller ikke tillegges stor vekt i rangering av de ulike løsningene, men skal omtales og kan
nyansere bildet før valg av løsning blir tatt. Vurderingen av potensial for nye arkeologiske funn
skal basere seg på kunnskap om kjente kulturminner, løsfunn, endring i strandsone,
arealmarkstype, terreng, nærhet til eldre tun, ferdselsveier og vassdrag m.m.
Usikkerhet
En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner finnes ikke. En høy andel er ikke
synlige eller vanskelig synlige på markoverflaten, og er heller ikke registrert. For tema
kulturminner og kulturmiljø kan man forvente størst differanse mellom vurderinger i
kommunedelplan og vurderinger ved seinere planarbeid i de områder der det vil bli gjort
arkeologiske registreringer. Dersom det blir påvist automatisk fredete kulturminner innenfor
RPBA-områdene, kan graden av negativ konsekvens bli større. Disse miljøene har i
utgangspunktet særlig høy kulturminneverdi og generelt sett er potensial for funn å anse som
stort. SEFRAK-registeret er varierende for analyseområdet, og vurderes som en usikkerhet i
grunnlagsmaterialet.
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Vurderingene i konsekvensutredningen for kulturminner og kulturmiljø vil bli gjort på et
overordnet plannivå. Det forventes likevel at særlige viktige enkeltminner og miljø tidlig
identifiseres, slik at usikkerhet blir redusert til et minimum.
Før-, under- eller etterundersøkelser
Det vil være behov for geofysiske undersøkelser i enkelte områder, og særlig innenfor RPBAkulturmiljøer som blir berørt. Dette er en metode som innebærer bruk av georadar for å
avdekke arkeologiske lokaliteter. Hensikten er å frambringe mer kunnskap bl.a. om funnomfang
og kompleksitet. De geofysiske undersøkelsene vil bli gjennomført i innledende fase av
reguleringsplanene.

5.3.5

Naturressurser

Med naturressurser i denne sammenhengen menes ressurser fra jord, skog, og andre
utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, jaktbart vilt, vannforekomster og
georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann,
berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv.
Med ressursgrunnlaget menes de ressurser som er grunnlaget for verdiskapning og
sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det gjelder både mengde og
kvalitet. Vurderingen omfatter ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen. Det inngår i
vurderingene av de prissatte konsekvensene.
Antatte problemstillinger
Jernbanetiltaket vil medføre omdisponering av store arealer dyrket mark, samt noe skog og
dyrkbar mark i skog. Jordvernet er et særlig viktig tema og skal vektlegges. Her inngår også
eventuelle endringer i dyrkingsforhold. Det gjelder for eksempel kaldluftsdemninger, drenering
og grunnvannssenking i forbindelse med anleggene.
Mulige påvirkninger av drikkevannsressursene er også et viktig spørsmål. Det gjelder
grunnvann knyttet til Raet, tunneler, Farrisvannet og Farriskilden. Traséalternativene kan også
beslaglegge viktige georessurser (Larvikitt), men trolig ikke påvirke regionale
drikkevannsressurser.
Kunnskapsgrunnlag og veiledere
Registreringskategoriene jordbruk, utmarksbeite og skogbruk i V712, og arbeidet som er utført
i forbindelse med RPBA vil være et godt utgangspunkt for utredningene. Fylkesmannen har
36
utarbeidet kart og notat om klassifisering av landbruksarealer . Kommunene Tønsberg og
Sandefjord har utarbeidet temakart for landbruk eller naturressurser i tilknytning til
kommuneplanene. Stokke kommune gjennomførte i 2015 en grundig landbruksfaglig vurdering
av arealer som ble vurdert omdisponert fra LNF-formål til annet formål i forbindelse med
utarbeidelse av kommuneplanen. Larvik har ikke temakart. For georessurser vil Larvik

36

Notat om klassifisering av landbruksarealer for nye verdiklassekart. Fylkesmannen i Vestfold, 2014
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kommunes og fylkesgeologens arbeider vil være viktige kilder sammen med tilgjengelige
databaser.
Utredningsbehov


En beregning av arealbeslag av de ulike kvalitetene og egenskapene for dyrket og
dyrkbar mark, og skog av høg bonitet. Det skal gis en kort generell vurdering rundt
kompensasjons-arealer og utfordringer med dette. Den landbruksmessige egnetheten
av arealer kartlagt som dyrkbar mark innenfor planområdet skal utredes.



Fiskeri antas ikke å ha vesentlig betydning, men omtales kort.



Georessurser, inkludert larvikittforekomster, med betydning for samfunnet skal omtales
og inngrep i/berøring av disse beskrives.



Påvirkninger av drikkevannsressursene herunder overflatekilder og drikkevannsbrønner
skal omtales og vurderes. Grunnvann knyttet til Raet og tunneler, samt Farriskilden
vurderes spesielt.



Risiko for grunnvannssenking belyses og eventuelle konsekvenser for områder med
høy verdi beskrives.



Kilder til jordvanning skal omtales.



I tillegg skal utreder vurdere de samlede konsekvensene for anbefalt løsning for ny
fastlandsforbindelse i Tønsberg og de alternative jernbanekorridorene. Dette skal gjøres
på bakgrunn av prosjektenes egne omfang – og konsekvensbeskrivelser

Betydning for det enkelte gårdsbruk og hensynet til lokale brønner vurderes i hovedsak i neste
planfase, og vurderes i denne omgang derfor bare i den grad det er beslutningsrelevant for valg
og fastsetting av korridor. Dette gjelder også vurdering av teigstørrelser.
Usikkerhet, konsekvenser i anleggsperioden, forslag til avbøtende og kompenserende tiltak
og behovet for miljøoppfølging og før-/etterundersøkelser drøftes.
Metode
Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Metoden tilpasses
plannivået. Analysene presenteres i egen fagrapport. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell,
foto og skisser som kan belyse problemstillingene skal inngå i rapporten.

5.4 Andre samfunnsmessige virkninger
NTP 2014 – 2023 trekker frem knutepunktutvikling som et verktøy for at veksten i
persontransporten tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Jernbanen skal styrkes gjennom at
arbeidsplasser og boliger i større grad etableres i nærheten av stasjonen. Slik kan knutepunkt
og tilbringertilbudet utvikles og støtte opp under togtilbudet. Det skal være attraktivt å sykle og
gå til knutepunktene. Det legges derfor vekt på at InterCity-stasjonene skal ha en sentral
stasjonsplassering og være et godt utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling. I dette ligger en
forventning til kommunene om å følge opp satsingen med en arealutvikling som legger til rette
for fortetting rundt knutepunktene.
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Ut i fra forutsetningen om lokal knutepunktutvikling skal utfordringer og muligheter ved
stasjonslokalisering i Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik belyses. Potensiale for
knutepunktutvikling skal vurderes ut i fra tilgjengelighet til stasjonen og hvordan en fortetting
rundt knutepunktet vil kunne påvirke by- og tettstedsutvikling. Virkninger av et forbedret
togtilbud, og hvordan planlagt utvikling i byene og tettstedene vil kunne påvirkes av InterCitysatsingen, skal belyses i planarbeidet som regionale og lokale virkninger.
Lokale og regionale virkninger er ikke en del av samfunnsøkonomiske analyser, eller deres
tilhørende tilleggsanalyser, men handler om å synliggjøre hvordan endringer i tilgjengelighet
eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for
befolkning og næringsliv lokalt og/eller regionalt. Dette omtales ofte som netto ringvirkninger.
Det finnes foreløpig ikke tilstrekkelig metodikk til å beregne netto ringvirkninger i
samfunnsøkonomiske analyser. Disse vil derfor bli beskrevet som del av andre
samfunnsmessige virkninger.
De ulike alternativene kan føre til at noen grupper eller områder kommer bedre ut enn andre.
Dette kalles fordelingseffekter. Der det er relevant, skal det gis tilleggsinformasjon om
fordelingsvirkninger av tiltaket ved å kartlegge og omtale fordelingsvirkninger for særlig berørte
grupper og områder, herunder eventuelle interessekonflikter.
Grunnlagsmateriale for utredningene


Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Vestfold fylkeskommune, 2014



Kommunale areal- og transportplaner (kommuneplan, sentrumsplan, verneplaner,
gå- og sykkelstrategier, utbyggingsveiledere, m.f.)



Vestfoldbanen – planforutsetninger for strekningen Sande – Skien. Konkretisering av
Jernbaneverkets parkeringsstrategi, rev.00E 18.05.2016. Jernbaneverket 2016.



Delprosjekt Planveileder for byområder og knutepunkt, JBV, rev.2. 12.august 2013.



Strategisk rammeverk for stoppesteder, JBV, rev.03, 4.11.2015.



Fagnotat stasjonsutforming – som utgangspunkt for knutepunktutvikling. JBV, feb.2015.



Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsberg-regionen, Statens vegvesen
2013.



Reisevaner i Vestfoldbyene 2013/14. Urbanet Analyse, 2015.



Prognoser for befolkningsvekst, Statistisk Sentralbyrå (Statistikkbanken).

Metode
Utredningen skal ta utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Metodikken tilpasses InterCity-prosjektet.
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5.4.1

Potensiale for knutepunktutvikling

Antatte problemstillinger
De enkelte stasjonsalternativene i hver by, vil kunne ha ulik grad av tilgjengelighet. Lokalisering
av stasjon og byttepunkt vil kunne gi forskjellige muligheter for arealintensiv utvikling av
knutepunktene. Dette kan gi ulikt reisepotensial.
Utredningsbehov
Robuste løsninger for knutepunktene beskrives basert på muligheter for by- og
knutepunktutvikling og prinsipper og føringer i Bane NORs planveileder for byområder og
knutepunkter. Løsning for stasjonsanlegg, tilgjengelighet til byttepunktet og mobilitet rundt nye
knutepunkt for gående, syklende, kollektiv- og biltrafikk illustreres og drøftes.
Metode
Muligheter og konsekvenser for by- og knutepunktutvikling ved stasjonene belyses og
analyseres. Byens vekstpotensial vurderes i tillegg til de fysiske mulighetene for fortetting.

Figur 5-2. Knutepunkt på InterCity-strekningen – en funksjonell enhet som består av flere
37
lag/soner .

37

Jernbaneverket (2014): Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene. Delprosjekt: Planveileder for
byområder og knutepunkter.
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5.4.2

Lokale virkninger

Antatte problemstillinger
De enkelte stasjons- og trasealternativene vil i ulik grad bidra til å styrke eksisterende byer
og tettsteder. Hvordan og i hvilken grad tiltaket vil bidra til å forsterke eller forskyve sentrum,
og konsekvenser av dette vil også bli vurdert.
Enkelte korridorer vil kunne komme i konflikt med dagens farled inn mot Nøtterøy og Tønsberg,
med mulige konsekvenser for skipsanløp. Konsekvenser for farleder og båttrafikk skal vurderes
for de aktuelle korridorene.
Utredningsbehov
Det skal vurderes hvordan de enkelte stasjons- og trasealternativene bidrar til å styrke
eksisterende byer og tettsteder, med utgangspunkt i dagens situasjon og foreliggende
utviklingsplaner. Følgende analyser og vurderinger gjennomføres:


Forutsetninger, potensiale, muligheter og utfordringer for byutvikling vurderes
overordnet ved hjelp av tekst, kart og diagrammer. Frigjorte jernbanearealer som følge
av tiltaket vil inngå i vurderingene. I hvilken grad utviklingspotensialet bidrar til ønsket
utvikling og om det er realistisk at potensialet utløses drøftes.



Konsekvenser for lokalt bolig- og arbeidsmarked innenfor de enkelte bysentraene
vurderes.



Eventuell endring av farled inn mot Nøtterøy/Tønsberg vurderes med hensyn til
konsekvenser for skipstrafikk og tilhørende næringsliv.



Mulighetene for å legge til rette for et intermodalt godsknutepunkt med
jernbanetilknytning til Larvik havn omtales for de enkelte trasealternativene.



Konsekvenser i anleggsperioden som følge av endret tilgjengelighet i byene

5.4.3

Regionale virkninger

Antatte problemstillinger
De enkelte stasjonsalternativene vurderes med hensyn til regional utvikling i Vestfold, og
muligheter for kobling mot andre regioner. Regiondannelse handler om hvordan den
funksjonelle arbeids-, bolig- og serviceregionen utvides, styrkes eller svekkes gjennom at
reisetid mellom byer, tettsteder eller bo- og arbeidsmarkeder endres. En sentral problemstilling
er hvordan og i hvilken grad trasevalg og stasjonsplassering kan innebære en utvidelse av den
funksjonelle regionen.
Muligheter for utvikling ved de enkelte stasjonsområdene og føringer for regionstrukturen i
Vestfold, samt følger av endret reisetid innenfor det regionale bolig- og arbeidsmarkedet vil
være sentrale problemstillinger.
Valg av trasé- og stasjonsløsning ved Torp vil kunne ha konsekvenser for organisering av
tilbringertjenesten og muligheter for utvikling av en eventuell ny flyplassterminal, som igjen vil
kunne påvirke flyplassens attraktivitet i et regionalt perspektiv.
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Kunnskapsgrunnlag


Reise- og pendlingsdata i, og til og fra regionen (retning Drammen-Oslo og Grenland).

Utredningsbehov
Det skal vurderes hvordan de enkelte alternativene bidrar til den regionale utviklingen i Vestfold,
og videre koblinger mot øvrige regioner innenfor InterCity-området.
Følgende analyser og vurderinger gjennomføres:


Konsekvenser for de funksjonelle arbeids-, bolig- og serviceregionene i Vestfold som
følge av endringer i reisetid vurderes for de enkelte stasjonsalternativene med hensyn
til om regionene utvides, styrkes eller svekkes.



Stasjonsalternativene vurderes med hensyn til tilgjengelighet til regionale målpunkt,
dagens nærings- og befolkningsstruktur, samt utviklingsområder for næring, fortrinnsvis
av regional interesse.



De ulike stasjonsvariantene på Torp vurderes med hensyn til alternativer for
organisering av tilbringertjenesten. Konsekvenser for videre
næringsutvikling i Vestfold som følge av de ulike løsningene drøftes.

5.4.4

Netto ringvirkninger

Netto ringvirkninger er virkninger i andre markeder enn de som er direkte berørt av tiltaket, og
som har en netto samfunnsøkonomisk verdi. Disse kan omfatte både positive og negative
virkninger knyttet til arbeidsmarked, eiendomsmarked og markeder for varer og tjenester.
En type virkninger er at produktiviteten i næringslivet kan stige som følge av økt geografisk
«tetthet» for bedrifter og arbeidstakere når reisetidene i en region blir kortere. Tetthet er et mål
på hvor nær hverandre bedrifter ligger. Tanken er at bedrifter som ligger nær hverandre,
overrisler hverandre med positive eksterne virkninger. Dette kan komme som følge av økt
utveksling av læring og informasjon, større muligheter for å matche arbeidskraft og
arbeidsoppgaver, og større produktmarkeder. Dette gir økt produktivitet i næringsliv og offentlig
virksomhet.
Kunnskapsgrunnlag


Transport- og samfunnsøkonomisk analyse



Tilgjengelighetsberegninger knyttet til ulike stasjonsplasseringer

Utredningsbehov
Spørsmålet som skal belyses, er hvorvidt alternative traseer og/eller stasjonsalternativer
medfører forskjeller av betydning når det gjelder størrelsen på ringvirkningseffekter. Eventuelle
forskjeller i tilgjengelighet mellom aktuelle alternativer skal beskrives. På basis av disse
forskjellene vil det bli gjort vurderinger av størrelsen på netto ringvirkninger.
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5.4.5

Fordelingsvirkninger

Fordelingsvirkningene av tiltaket vurderes på bakgrunn av prissatte og ikke-prissatte virkninger,
i tillegg til vurderingene av knutepunktutvikling og lokale og regionale virkninger. Vurderingene
skal vise hvordan fordeler og ulemper av tiltaket fordeler seg geografisk og mellom
befolkningsgrupper.
Kunnskapsgrunnlag
Som beskrevet under regionale virkninger i Vestfold.
Utredningsbehov
Følgende analyser og vurderinger skal gjøres:



Muligheter for etablering av nye eller endringer av eksisterende
kommunikasjonsknutepunkt, herunder kollektivknutepunkt som følge av tiltaket
vurderes med fokus på geografiske fordelingseffekter. Eventuelle konsekvenser som at
transportstrømmene i et tettsted endres, eller at et kollektivknutepunkt flyttes til en
annen del av tettstedet, synliggjøres og drøftes.



Eventuelle strukturelle endringer innen næringsliv og handel som følge av de enkelte
alternativene drøftes, med vurderinger av om tiltaket vil kunne fører til vitalisering av
næringslivet i nærområdet til stasjonsområdene, på bekostning av andre bedrifter eller
næringer lokalt eller regionalt.

5.5 Risiko og sårbarhet
Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for kommunedelplanen i
henhold til krav i PBL § 4.3. Hovedhensikten med analysen er å dokumentere at planleggingen
fremmer samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier m.m.
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike
forhold som følge av planlagt utbygging. Gjennom analysen vil det også være mulig å
identifisere forskjeller mellom ulike alternativer for temaet samfunnssikkerhet. Analysen skal
dekke det areal som planen omfatter. Arbeidsmetodikk og analysen tilpasses planområdets
kompleksitet og plannivå (kommunedelplan). Analyser på kommunedelplannivå kan som
hovedregel utarbeides som en oversiktsanalyse. Imidlertid vil fareidentifikasjonen vektlegges,
da det som identifiseres på dette nivået også i stor grad bli førende for de neste plannivåene.
Funn fra ROS-analysen i denne planfasen skal følges opp i detaljreguleringsplanen, der det
skal gjennomføres en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse der reell fare skal identifiseres,
beskrives og vurderes i forhold til fastsatte sikkerhetskrav.
ROS-analysen er kvalitativ og gjennomføres i tråd med DSBs veiledning Samfunnssikkerhet
i arealplanlegging og hovedprinsippene i NS5814:2008 Krav til risikovurderinger. I tillegg tas det
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hensyn til føringer fra Fylkesmannen i Vestfold og andre relevante myndigheter. Viktige
grunnlagsdokumenter for denne analysen vil blant annet være Fylkes-ROS Vestfold, som vil
foreligge i revidert versjon i 2016, ROS-analyser fra kommuneplanenes arealdel samt
foreliggende helhetlige ROS-analyser fra kommunene.
RAMS (Reliability (pålitelighet), Availability (tilgjengelighet), Maintainability (vedlikeholdbarhet)
og Safety (Sikkerhet)) er en del av den tekniske planleggingen av nytt dobbeltspor med
stasjoner, og ivaretas i arbeidet med teknisk hovedplan. RAMS-prosessen skal sørge for at
jernbanen er pålitelig og sikker for brukerne når den er ferdig bygget. Det skal i tillegg
planlegges for effektivt vedlikehold.
Arbeidet med ROS-analyse vil bli gjennomført i kontakt med kommunens og Fylkesmannens
fagfolk på ROS-analyser og samfunnssikkerhet. I tillegg vil det være et tett samarbeid mot
temaene SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og ytre miljø for å inkludere forhold avdekket i
prosessene, knyttet til de områdene, i ROS-analysen for kommunedelplanen.
Det skal også vurderes eventuelle vesentlige endringer i risiko- og sårbarhetsbildet på grunn av
anbefalt løsning for ny fastlandsforbindelse og de alternative jernbanekorridorene. Dette skal
gjøres på bakgrunn av prosjektenes egne ROS-analyser.
Analysen skal oppsummeres i en egen fagrapport.

5.6 Bygge- og anleggsperioden
Anleggsvirksomhet
Temaet omfatter kortsiktige virkninger i anleggsperioden som kan ha vesentlige betydning for
valg av korridor. Dette kan gjelde både virkninger på miljø og tredjeperson (naboer, trafikanter
o.l.) og på anleggsgjennomføringen ut over investeringskostnadene.
Anleggsvirksomheten kan gi større konsekvenser for landskap, nærmiljø og friluftsliv, barn og
unge, kulturminner og kulturmiljø, naturmangfold og naturressurser enn det ferdige anlegget.
Utredningsbehovet for disse temaene er beskrevet i egne kapitler. Vurderingene vil også
inkludere konsekvenser i anleggsperioden av midlertidige tiltak, for eksempel eventuelle
midlertidige stasjoner og spor og midlertidige vegomlegginger. Klimaeffekten av midlertidige
omlegginger og anleggsvirksomheten vil vurderes i klimagassregnskapet.
Grunnforhold og aktuelle byggemåter
Overordnet kan grunnforholdene fra Tønsberg til Larvik beskrives som:


Meget varierende dybder til berg. Variasjon fra berg i dagen til mer enn 50 meters dybde til
berg over få meters horisontal avstand. Generelt er det bergrygger i retning omtrentlig nordsør.



Mellom bergryggene er det tykke lag med bløt og/eller kvikk leire med et noen meter tykt
topplag av tørrskorpe. Under leira er det generelt fast morene som går ned til berg. Flere
steder mangler morenelaget slik at den bløte leira ligger direkte på berg.
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Larvik skiller seg ut fra det generelle bildet ved at det i hovedsak er fast
morene over berg, med lokale forekomster av leire over morenen.

De geologiske og geotekniske forholdene dikterer hvilke tekniske byggemetoder som kan være
aktuelle, eller om det ut fra tekniske og økonomiske forutsetninger i det hele tatt er mulig å
bygge en jernbanelinje langs en gitt trasé. Der trasé skal gå i dagen (på eller over terreng) vil
også de geotekniske forholdende være med på å avgjøre om det på kortere strekninger vil være
behov for bru i stedet for fylling for å redusere belastningen på terrenget. De varierte
grunnforholdene gjør det komplisert å bygge tunneler. Der forholdene ligger til rette for det vil
det bli bygget fjelltunneler.
Såkalt «cut and cover-» løsning kan brukes i områder med løsmasser. Løsningen innebærer at
all infrastruktur og konstruksjoner, herunder bebyggelse i den planlagte traséen, fjernes.
Deretter settes det ned spuntvegger, byggegropa graves og deretter bygges en betongtunnel i
byggegropa, før løsmasser legges tilbake over betongtunnelen. Til slutt kan eventuell ny
bebyggelse og infrastruktur, plasseres over tunnelen. «Cut and cover» kan være aktuelt flere
steder på strekningen.
Dype skjæringer i tettbebygde strøk vil gi store utfordringer under anleggsgjennomføringen. I
områder med kvikkleire, vil det kreve store støttekonstruksjoner. For å få fjernet løsmasse og
samtidig unngå at anleggsområdet blir svært bredt, kan det spuntes. Massene mellom
spuntveggene må stabiliseres med kalk- og sementpæler før de fjernes.
I områder med morene kan det i tillegg være utfordringer med å ramme spunten. På deler av
strekningene med høye løsmasseskjæringer kan det derfor være aktuelt med alternative
løsninger som løsmassetunneler for å redusere masseuttak og ulemper med åpne byggegroper.
Utredningsbehov
Følgende temaer skal utredes med eventuelle krav til avbøtende tiltak:


Masseoverskudd, behov for midlertidige og permanente massedeponier,
massetransport og anleggstrafikk vurderes på et overordnet nivå. Detaljerte vurderinger
gjøres i neste planfase. Vurderingene som gjøres i forbindelse med kommunedelplanene, legges til grunn for arbeidene i detaljreguleringsfasen.



Midlertidig omlegging av eksisterende infrastruktur.
o Anleggsarbeidene kan medføre behov for omlegging av veier og annen
infrastruktur. Alternative omlegginger i anleggsfasen og plan for tilbakeføring
o

må vurderes.
Eventuell endring i tilgjengelighet til publikumsrettede funksjoner i anleggsfasen
(viktige sentrumsgater og andre funksjoner som påvirkes), og forslag til
midlertidige tiltak for å redusere negative konsekvenser av anleggsarbeidet.

54





Påvirkning av vannressurser.
o

Anleggsdriftens konsekvenser for grunnvann og vannressurser (inkludert
drikkevann og vann til jordbruksvanning) må klarlegges:

o

Risiko for grunnvannssetninger og setningsskader på bygninger
og tilgrensende anlegg skal vurderes, eventuelt med angivelse av tiltaksbehov.

o

Risiko for påvirkning av overflatevann skal vurderes.

o

Tiltak eller krav til tiltak for å sikre resipienter mot forurensende utslipp skal
beskrives. Spesiell oppmerksomhet må vies drivevann fra tunneldriften.

o

Inngrep som kan medføre omlegging av bekker og andre vassdrag skal
identifiseres og konsekvenser vurderes.

o

Sårbare resipienter kartfestes, risiko og eventuelle behov for tiltak vurderes.

Påvirkning på trafikken på eksisterende jernbane og stasjoner i anleggsfasen, herunder
også utredning av konsekvenser av midlertidige tiltak for å gjennomføre planlagt togdrift
i anleggsperioden.

Konsekvensutredningen skal gi innspill til miljøprogrammet. I neste planfase,
reguleringsplanfasen, skal det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram (MOP). Forhold som
avdekkes gjennom konsekvensutredningen summeres opp som innspill til et slikt program. Det
vil for eksempel gjelde deponi, rigg, støy, forurensing, sikkerhet, barn og unges interesser, mm.
I forbindelse med miljøprogrammet må tiltakshaver også avklare med regionale myndigheter om
MOP er et tilstrekkelig verktøy for å ivareta behovet for kontroll med at forurensede masser og
utslipp håndteres forsvarlig, eller om det skal utarbeides separate grave- og utslippstillatelser
som eventuelt koordineres gjennom en egen samlet anleggskonsesjon. Miljøpåvirkninger i
anleggsfasen reguleres blant annet gjennom lov om vern mot forurensning og om avfall
(Forurensningsloven).
Samfunnssikkerheten skal dokumenteres gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse jamfør PBL
§ 4-3, se kapittel 9. Konsekvenser i anleggsperioden skal sammenstilles i en egen fagrapport.

5.7 Miljø
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner er verktøy for å kunne følge opp ulike miljøtema
gjennom planlegging og prosjektering. Miljøprogrammet skal ivareta hele prosjektets livsløp,
mens miljøoppfølgingsplanen skal utarbeides for reguleringsplanfasen.
Miljøprogram
Kommunedelplanene skal ha et tilhørende miljøprogram som omfatter mål for klimagassutslipp
og andre miljømål for strekningen som helhet, og mål og tiltak per strekning.
Klimabudsjett
Klimagassutslipp fra bygging, drift og vedlikehold blir beregnet som en livsløpsvurdering for hver
korridor. Dette er et tillegg til miljøkostnadene fra klimagassutslipp som beregnes som del av de
prissatte konsekvensene i den samfunnsøkonomiske analysen.
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5.8 Sammenstilling og anbefaling
Bane NOR vil bygge sin anbefaling av endelig korridor som legges til grunn for
kommunedelplanen og for videre planarbeider på elementene vist i figuren under.
Anbefalingen bygges på
føringer gitt over
statsbudsjettet for 2015 til
utbyggingsprosjektene i
Intercity-satsningen,
sammen med
måloppnåelsen av
samfunns- og effektmålene.
Alle korridorer og alternativer
vil bli vurdert opp mot
effektmålene, for å
undersøke om de oppfyller
målene og om alternativene
har ulik grad av
måloppnåelse. Det drøftes i
hvilken grad viktige mål for
prosjektet oppnås, og om det
er viktige mål som er i
konflikt med hverandre.
Ved ferdigstilling av
kommuneplanarbeidene skal
det være en
sammenhengende korridor
på strekningen TønsbergLarvik.
I arbeidet skal det anbefales en korridor for strekningen Tønsberg – Stokke, en korridor for
strekningen Stokke – Furustad og en korridor for strekningen Furustad – Larvik. Korridorer
mellom hvert fellespunkt vil vurderes opp mot hverandre. Anbefalingen av korridor mellom hvert
fellespunkt skal gjøres slik at strekningen Tønsberg – Larvik som helhet vil kunne ivareta mål,
krav og føringer til prosjektet.
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Figur 5-3 Prinsipp for sammenstilling av analyser, drøfting og anbefaling.
Grunnlaget for og resultater av beregninger, analyser og vurderinger oppsummeres. Bane Nor
vil anbefale korridor på bakgrunn av de gjennomførte utredningene og vurdering av
måloppnåelse. Bane NOR kan kun anbefale alternativ som gjør det mulig å oppfylle gjeldende
krav til sikkerhet og jernbaneteknisk funksjonalitet, og som gir en sammenhengende korridor på
strekningen Tønsberg - Larvik.

57

6

Planprosess og medvirkning

Figuren under viser modellen for planlegging av denne InterCity-strekningen.

Kommunedelplan
med
konsekvensutredning

Reguleringsplaner

Felles
planprogram

Kommunedelplan
med
konsekvensutredning

Reguleringsplaner

Byggeplan
KS2
Grunnerverv
Gjennomføring

Figur 6-1 Prinsipp: Felles planprogram for flere kommunedelplaner for oppfølging med reguleringsplaner.

Planprosessen følger plan- og bygningsloven med kommunene som planmyndighet. Det skal
utarbeides kommunedelplaner med konsekvensutredning for dobbeltspor på strekningen Larvik
– Tønsberg. Kommunedelplanene skal avklare korridor for videre planlegging. Hver av
kommunedelplanene skal følges opp med en, to eller flere reguleringsplaner. I neste planfase
kan reguleringsplanene utarbeides parallelt eller forskyves i forhold til hverandre i tid.
Etter gjeldende Nasjonal Transportplan planlegges det med sikte på utbygging av nytt
dobbeltspor gjennom Vestfold (Tønsberg – Larvik) mellom 2024 og 2030. En strekning sør for
Tønsberg er prioritert i Nasjonal transportplan fordi den gjør det mulig å kjøre to tog i timen fram
til Skien. Denne strekningen planlegges med sikte på ferdigstillelse i 2026. Planarbeidet vil
avklare en hensiktsmessig oppdeling og avgrensing av kommunedelplanene, også med tanke
på rekkefølge på utbygging mot 2026 og 2030.
Kommunedelplan for strekningen Tønsberg-Furustad planlegges vedtatt i 2018 og
kommunedelplan for strekningen Furustad-Larvik planlegges vedtatt i 2019.
Planarbeidet er komplekst og strekker seg over et stort geografisk område, og det kan derfor
være aktuelt å dele planarbeidet ytterligere opp i flere kommunedelplaner. Dette betyr
eksempelvis at kommunedelplanene vil kunne utarbeides med en tidsforskyving i forhold til
hverandre eller at kommunedelplan kun utarbeides for deler av strekningen.
Planprogrammet vil være felles for kommunedelplanene som skal utarbeides, men fastsettes
kommunevis. Bane NOR behandler innkomne merknader. Eventuelle justeringer gjøres i dialog
med kommunene og regionale myndigheter før planprogrammet sendes til planmyndighet i hver
kommune for fastsettelse.
Planområdet er vist på figur 3-1. Gjennom planarbeidet kan det komme fram løsninger som
ligger utenfor det markerte planområdet. Dersom forslagsstiller ønsker å utrede disse, skal
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kommunestyret i den aktuelle kommunen(e), Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold
fylkeskommunen orienteres om at utredninger igangsettes. Eventuelle utredninger skal følge
planprogrammets krav til temaer og metoder, jamfør kapittel 5.
Utredningskorridorene i planprogrammet viser foreløpig arealbeslag og viser blant annet ikke
arealbeslag for hensetting, driftsbase og massedeponier. Endelig avgrensning av planområdet
følger av endelig planforslag. Planforslaget skal tilrettelegges for vedtak i hver av de berørte
kommunene.
Plandokumenter som skal utarbeides:


Plankart pr. kommune (juridisk dokument)



Bestemmelser til hvert av plankartene (juridisk dokument)



Planbeskrivelse med oppsummering av konsekvensutredning.
Det skal lages en planbeskrivelse for hver kommunedelplan. Deler av beskrivelsen vil
være felles for alle kommunedelplanene.



Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det skal utarbeides en ROS-analyse for hver
kommunedelplan.



Vedlegg til kommunedelplan med konsekvensutredning:
o Oppsummering av innspill til planforslaget i høringsperioden med Bane
NORs kommentarer til disse
o

Teknisk hovedplan – sammendrag

o
o

Illustrasjonsplaner
Fagrapporter

o

Miljøprogram

6.1 Prosess for medvirkning
Samarbeid, medvirkning og informasjon
Etter plan- og bygningsloven skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for
medvirkning. I planarbeidet står kommunikasjon i form av samarbeid, medvirkning og
informasjon sentralt.
Samarbeidet med lokale og regionale myndigheter skal blant annet gi:


Hensiktsmessige og forutsigbare planprosesser



Felles kunnskap, avveiing av verdier og forståelse



Nødvendige avklaringer til rett tid



Forenkling av saksbehandlingen for myndighetene

Sett fra Bane NORs side vil et godt samarbeid med lokale og regionale myndigheter være
avgjørende for planarbeidet. Regionale og lokale myndigheter ivaretar viktige allmenne hensyn.
Kunnskapsinnhenting og -utveksling, avveining av verdier og interesser, og avklaringer krever
gjensidig tillit og forståelse.
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Medvirkning skal sikre at:


Viktige samfunnshensyn blir ivaretatt



Berørte får anledning til å delta



Et best mulig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag ved innspill til, og gjennomgang av
kunnskap

Informasjon til Vestfoldsamfunnet skal bidra til:


Forståelse og engasjement for InterCity Vestfold



Forutsigbarhet for berørte (direkte og indirekte)

Jernbaneinfrastrukturen er en viktig del av sentral en samfunnsinfrastruktur i Vestfold.
Planarbeidet vil berøre mange mennesker både direkte og indirekte, og vil skape usikkerhet
fram til endelige løsninger er valgt. Senere vil gjennomføringen skape ulemper. Ny,
dobbeltsporet Vestfoldbane vil gi et helt nytt tilbud til innbyggere og næringsliv, men arbeidet vil
ta lang tid. Det er derfor viktig med så god informasjon som mulig i hele planleggings- og
gjennomføringsperioden. Å skape forutsigbarhet og gi best mulig informasjon vil derfor være en
viktig oppgave.
For å oppnå dette vil det blant annet arrangeres åpne møter ved kunngjøring av planoppstart og
høring av planprogrammet, og i høringsperioden for planforslagene.
Bane NOR og kommunene vurderer behovet for åpne kontordager og andre møter med berørte
parter og myndigheter underveis i prosessen.

6.2 Høring og offentlig ettersyn
Høring og offentlig ettersyn av planprogram og, senere i planprosessen, forslag til
kommunedelplaner vil bli annonsert i Tønsberg blad, Sandefjords blad og Østlands-Posten,
samt på nettsidene til Bane NOR (www.banenor.no/intercity) og på nettsidene til kommunene
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik. Plandokumentene vil også være tilgjengelige i
kommunenes og Bane NORs lokaler. I tillegg vil Bane NOR sende brev til berørte myndigheter
og organisasjoner.

6.3 Planlagt framdrift
Bygging av nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik vil etter gjeldende Nasjonal Transportplan
foregå mellom 2024 og 2030. Åpningsår for hele strekningen er forventet å være 2030. En
strekning sør for Tønsberg vil bygges tidligere og åpnes i 2026 for å etablere halvtimes frekvens
mellom Skien og Oslo.
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Kommunedelplaner med
konsekvensutredninger og ROS

Ansvar

Når

Merknadsbehandling og revisjon av

Bane NOR i samarbeid

Vår 2017

planprogram

med kommunene

Fastsetting av planprogrammet (politisk

Kommunene

Aug / sept 2017

Bane NOR

Kontinuerlig og ved

behandling)
Samarbeid, medvirkning og informasjon

alle viktige
milepæler
Vedtak av kommunedelplanene

Tønsberg, Nøtterøy og
Sandefjord Kommune

Desember 2018

Larvik kommune

Desember 2019

6.4 Videre planlegging
Kommunedelplanen skal avklare korridor for nytt dobbeltspor. Endelig plassering vil avklares i
neste planfase som er reguleringsplan.
Bruk av eksisterende jernbane
Eksisterende jernbane vil på store deler av strekningen kunne frigjøres til andre arealformål.
Omregulering av dagens bane gjennomføres som en egen planprosess.
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7

Korridorer som ikke utredes

Det er gjennomført en forstudie for IC Tønsberg-Larvik som ble avsluttet våren 2016.
I forstudien er det vurdert flere korridorer som ikke utredes i det videre planarbeidet.
I etterkant av forstudiet er det er gjennomført supplerende undersøkelser som har gitt bedre
kunnskap om blant annet grunnforhold og de ikke-prissatte verdiene (kulturminner,
landskapsbilde, naturressurser, naturmangfold og nærmiljø og friluftsliv). På bakgrunn av dette
og som en del av arbeidet med de tekniske løsningene er de vurderte korridorene videreutviklet.
Dette har gitt økt kunnskap om blant annet kostnader og teknisk gjennomførbarhet, som gir
grunnlag for ikke å utrede korridorene beskrevet i dette kapittelet videre.
Korridorene tilfredsstiller ikke et eller flere av følgende krav og/eller mål:
-

God oppfyllelse av målet om reisetid

-

God jernbaneteknisk funksjonalitet som sikrer pålitelig togtilbud, kort reisetid og høy
kapasitet og frekvens, både i anleggsfasen og driftsfasen.

-

Sentral stasjonslokalisering med god tilgjengelighet
God samfunnsøkonomisk nytte

-

Akseptable investeringskostnader

I tillegg er noen av korridorene vurdert som teknisk svært vanskelig gjennomførbare, noe som
medfører økt risiko for prosjektet. Bane NOR utreder ikke korridorer hvor det kan være stor
risiko for at korridoren ikke er teknisk gjennomførbar, for eksempel på grunn av kvikkleire.
I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av korridorene og nærmere begrunnelse hvorfor disse
ikke utredes videre.
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Vear-korridoren, Senketunnel

Figur 5 Korridorer som ikke skal utredes videre
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7.1 Jarlsberg-Stokke og Jarlsberg-Torp
I forstudiet ble det vurdert
to korridorer som benytter
eksisterende
jernbanesløyfe i Tønsberg,
Jarlsberg-Torp- korridoren
og Jarlsberg-Stokkekorridoren. Begge
korridorene følger sløyfa
gjennom Tønsberg, og
videre over
Jarlsbergjordene før de
krysser Aulielva i bro.
Korridorene er vurdert med
stasjonsplassering
tilnærmet lik dagens
stasjon i Tønsberg.
Videre går korridorene gjennom Manumåsen før de deler seg nord-vest for Akersvannet.
Jarlsberg-Stokke korridoren følger i hovedtrekk eksisterende jernbane frem til Stokke.
Jarlsberg-Torp-korridoren går vest for Stokke og direkte til en stasjon ved terminalen på
Sandefjord Lufthavn Torp. Med denne korridoren blir det ikke stasjon i Stokke.
I jernbanesløyfa gjennom Tønsberg er det vurdert flere alternativer innenfor korridoren. Det er
vurdert ulike varianter med enkeltspor og dobbeltspor i forskjellige høyder (vertikalnivå).
Variantene med enkeltspor forutsetter etablering av nordre og søndre tilsvinger for å kunne øke
kapasiteten slik at sløyfa får retningsdrift (envegskjøring). Etablering av en tilsving medfører et
stort arealbeslag i Tønsberg sentrum. For variantene med dobbeltspor i sløyfa må det etableres
et uttrekksspor som skal fungere som vende- og ventespor i stasjonsområdet.
For både enkeltspor- og dobbeltspor variantene er stasjonen vurdert delvis nedsenket og delvis
hevet for å muliggjøre for planfri krysning av Halfdan Wilhelmsens allé. Stasjon på terreng vil
kreve en omfattende omlegging av Halvdan Wilhelmsens alle.
Bane NOR ønsker ikke å utrede korridorer som benytter dagens jernbanesløyfe i Tønsberg i det
videre planarbeidet. Jernbanesløyfa i Tønsberg og frem til Kjelle medfører enn lengre korridor
og redusert hastighet, noe som påvirker reisetiden negativt.
Jarlsberg-Torp/Stokke-korridorene gir dårligst måloppnåelse på reisetid av alle vurderte
korridorer gjennom Tønsberg, og bidrar ikke til å nå reisetidsmålet for InterCity Tønsberg –
Porsgrunn. Det er særlig vesentlig dårligere måloppnåelse på reisetid som er avgjørende for at
Bane NOR ikke utreder Jarlsberg-Stokke/Torp-korridoren i det videre planarbeidet.

64

Etter forstudiet er korridorene videreutviklet og bearbeidet, noe som har gitt økt kunnskap om
behov for kostnadskrevende konstruksjoner blant annet over Aulielva, ved kryssing av FV300
og over jordene sørover. Større og flere konstruksjoner medfører at investeringskostnadene for
Jarlsberg-Stokke/Torp- korridoren er i samme størrelsesorden som Vear- og Nøtterøykorridoren
på strekningen.
Kombinasjonen av investeringskostnader på samme nivå som Vear- og Nøtterøykorridoren,
samt lang reisetid bidrar til at Jarlsberg-Stokke/Torp kommer dårligere ut samfunnsøkonomisk
enn de andre korridorene på strekningen Tønsberg-Stokke.
I tillegg til lav måloppnåelse og dårlig samfunnsøkonomi vil korridorene berøre arealverdier med
høy verdi blant annet over Jarlsbergjordene og forbi Akersvannet. Sammenlignet med Vear- og
Nøtterøykorridoren vil korridorene beslaglegge betydelig større arealer med dyrkbar og dyrka
mark. Samtidig vil etablering av nytt jernbanespor i sløyfa berøre en større del av Tønsberg
sentrum og omkringliggende boligområder enn dagens bane.

7.2 Alternativ med senketunnel i Vear-korridoren
I forstudiet er det vurdert et alternativ i
Vear-korridoren med senketunnel
under Byfjorden i Tønsberg.
Alternativet går under Kjelleveien og
videre under Byfjorden før jernbanen
kommer opp i dagen ved Gile.
Alternativet følger deretter Vearkorridoren frem til Stokke.
Alternativet vil få vesentlig høyere
investeringskostnader enn øvrige
alternativ.
Alternativet med senketunnel under
Byfjorden vurderes som svært teknisk
vanskelig gjennomførbart.
Den jernbanetekniske funksjonaliteten
er mindre god på grunn av jernbanens
krav til kurvatur og stigning.
Bane NOR vurderer at senketunnel under Byfjorden ikke er et realistisk alternativ på grunn av
investeringskostnader og vanskelig teknisk gjennomførbarhet.
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7.3 Torp-Gokstad korridoren
Stasjonen på Torp blir liggende
i nærheten av dagens
terminalbygning vest for
rullebanen. Stasjonen vil med
dette alternativet, bli liggende
svært dypt i terrenget på grunn
av krav til stigningsforhold og
store høydeforskjeller på
strekningen Torp – Gokstad.
Korridoren går fra vestsiden av
Torp Sandefjord lufthavn
sørover til den møter
eksisterende jernbane ved
Unnebergbekken. Fra
Unnebergbekken følger
korridoren eksisterende
jernbane på terreng frem til dagens stasjon i Sandefjord. Fra Unnebergbekken er korridoren
sammenfallende med Gokstadkorridoren frem til Furustad.
Kombinasjonen Torp vest til eksisterende jernbane frem til dagens stasjon i Sandefjord gir en
lang korridor. Korridoren er lengre enn øvrige korridorer på strekningen Stokke-Furustad, noe
som medfører lang reisetid. Av de vurderte korridorene på strekningen har Torp-Gokstadkorridoren lengst reisetid og dårligst oppfyllelse av reisetidsmålet.
Fra Torp til Unnebergbekken er det store høydeforskjeller med svært krevende grunnforhold.
Korridoren er svært teknisk krevende med store terrenginngrep og dype skjæringer med
kvikkleire i hellende terreng. Dette vil medføre omfattende geotekniske tiltak og usikkerhet
knyttet til områdestabilitet.
Etter Bane NORs vurdering er risikoen stor, og det er usikkert om korridoren er teknisk
gjennomførbar. Bane NOR vil derfor ikke utrede Torp-Gokstad-korridoren videre.
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7.4 Bisjord-korridoren
Korridoren følger
øvrige korridorer
på strekningen
Furustad-Larvik fra
Furustad til
Kjønndalbekken.
Videre går
korridoren på
sørsiden av
Hegdal
industriområde,
nord for Bisjord,
før den krysser
Lågen på bru.
Korridoren møter
eksisterende
jernbane vest for Lågen og følger i hovedsak denne gjennom Torstrand frem til dagens stasjon i
Larvik.
Etter at forstudiet ble avsluttet er det gjennomført flomberegninger i Lågen. Resultatene viser at
det må gjennomføres omfattende tiltak ved kryssing av Lågen på grunn av hensynet til flom.
Sporet må ligge høyere over Lågen og frem til antatt tunnelpåhugg ved Reipbanegata enn det
som ble forutsatt i forstudiet. Dette fører til at eksisterende vegbru over jernbanen må heves
betydelig og det vil være behov for mer omfattende vegomlegging enn det som ble antatt i
forstudiet. Hevingen av sporet ved Lågen vanskeliggjør i tillegg tilknytning til havnesporet.
Flomsikring og omfattende omlegging av eksisterende infrastruktur bidrar til at kostnadene ved
korridoren er på samme nivå som øvrige korridorer i Larvik. På grunn av lengre korridor har
Bisjordkorridoren lengst reisetid og dårligst oppfyllelse av reisetidsmålet på strekningen.
Investeringskostnadene og lang reisetid gir dårligere samfunnsøkonomisk nytte.

7.5 Jåberg - Stålaker
I utkast til forslag til planprogram ble det vist et bredt plan- og utredningsområde mellom Jåberg
og Stålaker for å være sikker på å finne gode løsninger. Her er det et svært karakteristisk
landskap med nord-sørgående åser. I tillegg er kulturmiljøet verdifullt. Området har også store
naturressursverdier. I arbeidet etter forstudiet har en kommet fram til at det vil være gode
muligheter til å finne gode løsninger som ivaretar både jernbanetekniske krav og hensynet til
området innenfor et noe smalere korridor. Korridoren er derfor redusert noe i bredden i forhold
til hva som fremgikk i forstudiet og i utkast til forslag til planprogram.
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