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1 FORORD
Forslag til planprogram for kommunedelplanarbeidet for InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik var
på høring og offentlig ettersyn i perioden 1. mars til 12. april 2017. Bane NOR har behandlet
merknadene til planprogrammet, og foreslår å legge til Verningenkorridoren (tidligere kalt 3A-5) på
strekningen mellom Furustad og Larvik.
Denne høringen omfatter kun Verningenkorridoren. Øvrige korridorer har vært på høring tidligere og
omfattes derfor ikke.
Dette notatet beskriver Verningenkorridoren og relevante problemstillinger knyttet til denne, samt
utfyllende informasjon om prosess for høring av Verningenkorridoren. Planprosess for hele
strekningen Stokke-Larvik, mål og rammer for tiltaket, utredningstema og metodikk for utredning
fremgår av planprogram som lå på høring mars 2017, og det henvis til dette dokumentet.
Bane NOR legger Verningenkorridoren ut på høring og varsler utvidelse av planarbeid for ICstrekningen Tønsberg-Larvik.
Kunngjøring av planarbeid, høring og offentlig ettersyn av Verningenkorridoren gjennomføres i tråd
med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, slik at berørte parter som har informasjon som er viktig
for det videre planarbeidet får anledning til å komme med innspill og synspunkter. Etter at høring og
offentlig ettersyn er gjennomført, vil merknadene bli behandlet og planprogram av mars 2017 vil bli
revidert. Verningenkorridoren vil bli lagt til planprogrammet før oversendelse til fastsettelse hos
respektive kommuner.
Frist for å gi uttalelse til Verningenkorridoren er 02.10.2017.
Uttalelser til Verningenkorridoren kan sendes til: postmottak@banenor.no eller postadresse Bane
NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Uttalelsen merkes med «Utvidelse av planprogram Stokke-Larvik,
uttalelse til høring av planprogram».
Spørsmål kan rettes til Bane NOR ved:

Planleggingssjef
Hanne Sophie Solhaug
hanne.sophie.solhaug@banenor.no

Planleggingsleder
Andreas Rønsdal
andreas.ronsdal@banenor.no

Høringsdokumentene er tilgjengelig hos:
Bane NORs nettsider (www.banenor.no/intercity)
Sandefjord kommune, Rådhuset, Sandefjordsveien 3
Sandefjord kommunes nettsider (www.sandefjord.kommune.no)
Larvik kommune, Feyers gate 7
Larvik kommunes nettsider (www.larvik.kommune.no)
Planprogrammet er tilgjengelig på Bane NORs nettsider:
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/innhold/2017/her-finner-duplanprogrammet-for-tonsberg-larvik/

Bane NOR inviterer til åpent møte 14.september kl. 18.00 på Hedrum barneskole.
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2 BAKGRUNN
Våren 2017 ble det gjennomført høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommunedelplanarbeid på InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik [1]. Bane NOR mottok innspill fra både
Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning, Norsk Bergforening,
NHO med flere hvor det blir bedt om at en korridor over Verningen tas med i den videre utredningen.
På bakgrunn av disse innspillene har Bane NOR sett på muligheter for tilpasninger av Verningenkorridoren og vurdert måloppnåelse for justert korridor.
Kravet til bestemmende stigning for Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien er etter forstudiet
presisert og fastsatt til 17 promille. Stigningen i Verningenkorridoren er nå tilpasset for å tilfredsstille
dette kravet.
Bane NOR har konkludert med at korridoren har tilnærmet lik måloppnåelse med de andre korridorene
på strekningen. Etter dialog med kommunene og regionale myndigheter foreslår Bane NOR derfor å
utvide planområdet i Sandefjord og Larvik slik at Verningenkorridoren inkluderes i planprogrammet.
I samarbeid med Larvik kommune og Fylkesmannen i Vestfold har Bane NOR vurdert at det er behov
for at Verningenkorridoren sendes på høring og offentlig ettersyn på lik linje med de andre korridorene
som skal utredes. Verningenkorridoren var ikke omtalt i planprogrammet som lå ute til høring våren
2017, og er ikke kjent blant grunneiere og andre berørte.
For beskrivelse av mål og rammer for tiltaket, samt beskrivelse av selve tiltaket, vises det til kapittel 1
og 2 i planprogrammet som lå ute til høring våren 2017.
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3 VERNINGENKORRIDOREN
3.1

Beskrivelse av korridoren

Figur 1 Område som omfattes av Verningenkorridoren
Korridoren starter på Furustad og går videre gjennom nordlige deler av Tjølling. Korridoren krysser
Stangeby trafo, og går deretter over områdene Auby, Himberg og Bjønnglova. Videre føres den øst for
Verningen tettsted, nord for Håkestadåsen og ned til kryssing av Lågen nord for Hegdalåsen og
Hegdal industriområde. Korridoren vil videre vestover følge enten som Indre Havn-korridoren eller
som Kongegatakorridoren. Verningenkorridoren kan kobles på både Indre Havn-korridoren med
stasjon ved dagens stasjon og på Kongegatakorridoren med stasjon delvis nedsenket ved Kongegata
og Johan Sverdrupsgate.
Landskapet som Verningenkorridoren går igjennom i Tjølling er av mer småskala karakter enn de
karakteristiske nord-sørdragene lenger sørøst i Tjølling. Høyde og dybde på jernbanentraséen
påvirkes blant annet av krav til stigning, grunnforhold og nødvendig høyde for kryssing over Lågen.
Omfang av tunneler, bruer og dagsoner på terreng øst for Lågen vil avklares ved utarbeidelse av
forslag til kommunedelplan. På vestsiden av Lågen går korridoren i tunnel gjennom Hovlandområdet
og Byskogen mot sentrum og til en ny stasjon i Larvik.
Utredningen skal omfatte vurdering av mulig tilknytningspunkt mot Larvik Havn på Revet.
Korridoren er noe kortere enn de andre korridorene mellom Furustad og Larvik og traséen vil ha
potensial til å bli kortere enn de øvrige traséene gjennom Tjølling. Korridoren berører verdifulle
områder for kulturmiljø og viktige forekomster av larvikitt.
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Relevante problemstillinger

Korridoren berører i hovedsak de samme temaene som de andre korridorene. Den deler blant annet
et område som er definert som regionalt og nasjonalt viktig kulturmiljø i RPBA Vestfold (regional plan
for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold), ved Roligheten-Rauan. Dette området omfatter et verdifullt
kulturlandskap med flere gravfelt. Korridoren berører også flere lokaliteter med verdifulle naturtyper.
Videre berører Verningenkorridoren flere områder hvor det er registrert forekomster av larvikitt med
stor verdi. Kommuneplanens areadel i Larvik viser utvidelse av boligfelt på Verningen, som også ligger
innenfor korridoren.
Grunnforholdene langs korridoren domineres av hav- og fjordavsetninger, det vil si marin leire og silt.
Innimellom løsmasseavsetningene stikker det opp bergrygger med varierende størrelse. På grunn av
de varierende grunnforholdene kan det bli nødvendig med omfattende stabiliseringstiltak langs banen.
Som en del av planarbeidet skal det utredes hvilke konstruksjoner og tiltak i grunnen som er
nødvendig for bygging av nytt dobbeltspor. Fare for kvikkleireskred langs korridoren skal også
utredes.

4 UTREDNINGSTEMA
Utredningstema og metodikk for konsekvensutredning av Verningenkorridoren vil være de samme
som for de øvrige korridorene, beskrevet i kapittel 5 i forslag til planprogram (Bane NOR, mars 2017).
Bane NOR mener at alle relevante problemstillinger for Verningenkorridoren er dekket innenfor disse
temaene. De ikke-prissatte temaene i konsekvensutredningen er landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, kulturmiljø, naturmangfold og naturressurser. De prissatte temaene omfatter samfunnsøkonomisk nytte og kostnader som følge av tiltaket. I tillegg kommer utredning av andre samfunnsmessige virkninger, konsekvenser i anleggsfasen, miljø og risiko og sårbarhet.

5 VIDERE PROSESS
Etter at høringen av Verningenkorridoren er avsluttet vil merknader til denne korridoren bli behandlet.
Bane NOR vil deretter revidere forslaget til planprogram og legge til Verningenkorridoren. Beskrivelse
av videre planprosess vil bli oppdatert med ny plan for fremdrift. Til slutt vil planprogrammet bli sendt
til fastsettelse hos respektive planmyndigheter.
For strekningen Stokke-Larvik vil planprogrammet sendes til Sandefjord og Larvik kommune for
fastsetting innen utgangen av 2017. For strekningen Tønsberg-Stokke er det behov for nærmere
avklaringer før planprogrammet kan fastsettes. For denne strekningen er statlig fastsettelse av
planprogrammet aktuelt. Strekningen berører Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord kommuner.
Planprogrammet som ble lagt ut til høring mars 2017 vil deles i to. Planarbeidet for strekningen
Tønsberg-Stokke og Stokke-Larvik vil på bakgrunn av dette følge ulike prosesser og fremdrift.
Planprogrammene vil kunne fastsettes uavhengig av hverandre. For øvrig henvises det til
planprogrammet som lå ute til høring, kapittel 6 Planprogram og medvirkning.
Etter at planprogrammet er fastsatt vil Bane NOR sende brev til alle som har avgitt høringsuttalelse
med opplysninger om vesentlige endringer i planprogrammet og orientere om nettstedet hvor
merknadsdokumentet finnes. Bane NOR vil kunngjøre hvilke områder som omfattes av planarbeid
etter fastsettelse av planprogrammet.
For ytterligere redegjørelse for videre planarbeid henvises det til forslag til planprogram, datert mars
2017.
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