Bane Nor SF

Saksbeh./tlf.nr.: Lars Erik Vindfallet

Lauritsen/23904740
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres ref./Deres dato: 201717001-1/ 01.03.2017
Vår ref.: 17/00309-2
Vår dato: 08.03.2017

postmottak@banenor.no

Høringsuttalelse fra Statnett - Høring av planprogram InterCity Tønsberg-Larvik
Statnett viser til brev datert 28.2.2017 med høring av planprogram for ny Intercity togstrekning
mellom Tønsberg – Larvik gjennom Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner.
Statnett har ikke bestående eller planlagt transmisjonsnett som berøres av planene.
Statnett har ikke merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Magne Maurset
Avdelingsleder miljø- og tillatelser
Lars Erik V. Lauritsen
Saksbehandler

Side 1 av 1

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lars Erik Vindfallet Lauritsen <Lars.Lauritsen@Statnett.no>
9. mars 2017 16:05
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse fra Statnett - Høring av planprogram - InterCity TønsbergLarvi
17-00309-2 Høringsuttalelse fra Statnett - Høring av planprogram - InterCity
Tønsberg-Larvi 503426_338321_0.pdf

Se vedlegg.
Mvh
Lars Erik Vindfallet Lauritsen
Fagansvarlig, grunn- og rettighetserverv
Miljø og tillatelser
M +4795109418
D +4723904740

T +47 23 90 30 00

Statnett
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

statnett.no

Porsgrunn kommune
Rådmannen
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksgang
Formannskapet

17/02887-1
Øistein Brinck
Møtedato
09.03.2017

Høringsinnspill for forslag til planprogram Kommunedelplan (KDP) med
konsekvensutredning (KU) Dobbeltspor Tønsberg - Larvik InterCity
Vestfoldbanen
Rådmannens forslag til vedtak
1 Porsgrunn kommune legger til grunn at planprogrammet omhandler alle relevante tema og
støtter utkastet slik det foreligger.
2 Porsgrunn kommune påpeker at planarbeidet har stor regional betydning for Telemark og at to
spor på strekningen mellom Tønsberg og Larvik er Telemarks høyeste prioritet inn mot NTP 20182029.
3 Det er viktig at arbeidet med å få avklart korridor for Tønsberg – Larvik gjennomføres så hurtig
som mulig. Det minnes om det førende reisetidsmålet 1,5 time Oslo-Porsgrunn og målet om to tog
i timen til Skien innen 2026.
4 Porsgrunn kommune er opptatt av at kommunedelplanprosessen vektlegger dimensjonering for
fjerntog til Sørlandet/Grenlandsbanen og effektiv adkomst til Torp flyplass.
Vedlegg:
Forslag til planprogram Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) Dobbeltspor
Tønsberg - Larvik InterCity Vestfoldbanen
Innledning
Saken fremmes fordi Bane Nor har utarbeidet forslag til planprogram for Inter City strekningen
mellom Tønsberg til Larvik. Selv om strekningen ikke berører areal i Grenland direkte er
utbyggingen av stor betydning for Grenlandssamfunnet. Dobbeltspor på stekningen Tønsberg –
Larvik er høyeste prioritet for Telemark og Grenlandskommunene inn mot NTP.
Hensikten med denne saken er å ta stilling til om utkastet til planprogrammet er dekkende for
oppgaven. Etter dagens fremdriftsplan skal planprogrammet til politisk behandling og fastsettes i
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner i august/september 2017.
Bakgrunn og prosess
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.
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Planprogrammet, konsekvensutredning (KU) og medvirkning
Et planprogram er en plan for planleggingen. Tiltaket er av en slik størrelse og art, at det må
utredes konsekvenser av det. Planprogrammet skal sikre at det gjennom planarbeidet fokuseres
på beslutningsrelevante forhold. Utredningene skal danne grunnlag for valg av trasékorridor og på
hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres. Hovedhensikten med planprogrammet er:
- Beskrive tiltaket
- Fastsette hvilke korridorer som skal inngå i konsekvensutredningen.
- Avklare hvilke beslutningsrelevante problemstillinger som er vesentlige, og hvordan de skal
utredes.
- Synliggjøre hvordan ulike interesser kan delta i planarbeidet.
- Redegjøre for relevante planer og føringer
Byggingen av nytt dobbeltspor vil være krevende for både Bane Nor og de som blir berørt i
byggefasen. Byggingen vil kreve store inngrep. Det er viktig at ulempene for beboere og berørte
reduseres så mye som mulig, både i anleggsperioden og ved ferdig bygget Vestfoldbane.
Rådmannen ser nødvendigheten av en utstrakt informasjons- og medvirkningsprosess, og er glad
for at Bane NOR deler denne oppfatningen. Dette er et krevende anlegg å gjennomføre hvor
lokale, regionale og nasjonale hensyn kan stå i til dels betydelig konflikt. Rådmannen har stor
forståelse for den usikkerheten og bekymringen som oppstår i nærmiljøene når så store
infrastrukturprosjekter planlegges. Utredningstema, metodikk og medvirkning beskrives i
vedleggets kapitel 5 og 6.
Planområdet og korridorer som foreslås utredet
Planområdet strekker seg fra Jarlsbergtunnelen i Tønsberg til Kleivertunnelen i Larvik. Kartet
nedenfor viser hvilke korridorer som Bane NOR foreslår at skal utredes. Bane NOR har viurdert
disse alternativene til å best svare opp:
- 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
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Korridorer som foreslås utelatt fra det videre arbeidet
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. Korridorene
tilfredsstiller ikke et eller flere av følgende krav og/eller mål slik de er skissert under punktet
«planområdet og korridorer som foreslås utredet» ovenfor.
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.
Vedleggets kapitel syv gir innsikt i hvilke korridorer som er foreslått utelatt fra
kommunedelplanprosessen.
Rådmannens vurdering og konklusjon
Slik rådmannen ser det, svarer forslag til planprogram på oppgaven. Rådmannen anbefaler derfor
at det gis tilslutning til forslaget til planprogram og anbefaler at dette kan fastsettes.
Rådmannen understreker at reisetidsmålet må nås og hurtigheten holdes oppe i planarbeidet. Det
er sparsommelig med planleggingsmidler tilgjengelig og det er ønskelig å komme over i
Dokumentnr.: 17/02887-1

side 3 av 4

gjennomføringsfasen. Derfor bør antall alternativer som utredes begrenses. Men samtidig bør man
i Vestfold kunne erstatte eksempelvis Nøtterøykorridoren med en trase over Jarlsbergjordene om
det er ønskelig lokalt, så lenge antall korridorer holdes på likt nivå.
Sammenhengende dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik gir mulighet for hyppigere togtilbud og
kortere reisetid på Vestfoldbanen, noe som også er til stor fordel for reisende til og fra Grenland.
Dobbeltsporet vil muliggjøre kapasitet nok til å realisere en sammenkobling mellom Vestfoldbanen
og Sørlandsbanen.
På lengre sikt er denne prosessen avgjørende for effektiv forbindelse på aksen Stavanger –
Kristiansand – Oslo noe Grenland bør vektlegge i den videre prosessen. Samtidig som effektiv
forbindelse til Torp bør er avgjørende for fremtidig trasevalg for Grenland sin del.
Fremdrift og måloppnåelse på Vestfoldbanen er følsomme for forsinkelser, lokale uenigheter og
konflikter. I denne planprosessen vil lokale, regionale og nasjonale hensyn være avvikende og
realistisk sett vil man på tross av dette måtte stå sammen om løsninger. Vestfoldkommunene
møter nå de samme diskusjonene som er gjennomført i Drammen hvor kommunedelplanen ble
vedtatt i desember 2016. Prosessen er nå over i detaljreguleringsfasen.
IC strekningen syd for Drammen nyter fremtidig godt av de krevende beslutninger som er fattet i
Drammen og gjennomføringen av prosjektet i Holmestrand. Eksempelvis er reisetiden mellom
Tønsberg og Drammen nå nede i 36 minutter. Mens reisetid mellom Porsgrunn og Tønsberg er
1:18. Avstandene er omtrent de samme. Forholdene vil bedre seg ved åpning av
Eidangerparsellen, men konkurranseforholdet mot bilen vil fortsatt være krevende. Mens det på
aksen Tønsberg – Drammen nå er slik at toget har betydelig bedring i konkurransedyktighet
overfor bil som reisemiddel.
I denne prosessen er det viktig å holde blikket på det overordnede målet om å få på plass et
moderne, miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som vil gi gode vilkår for vekst og utvikling i
regionen.

Dokumentnr.: 17/02887-1

side 4 av 4

Saksprotokoll
Høringsinnspill for forslag til planprogram Kommunedelplan (KDP)
med konsekvensutredning (KU) Dobbeltspor Tønsberg - Larvik
InterCity Vestfoldbanen
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/02887
Øistein Brinck

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
09.03.2017

Saknr
16/17

Rådmannens forslag til vedtak
1 Porsgrunn kommune legger til grunn at planprogrammet omhandler alle relevante tema og
støtter utkastet slik det foreligger.
2 Porsgrunn kommune påpeker at planarbeidet har stor regional betydning for Telemark og
at to spor på strekningen mellom Tønsberg og Larvik er Telemarks høyeste prioritet inn mot
NTP 2018-2029.
3 Det er viktig at arbeidet med å få avklart korridor for Tønsberg – Larvik gjennomføres så
hurtig som mulig. Det minnes om det førende reisetidsmålet 1,5 time Oslo-Porsgrunn og
målet om to tog i timen til Skien innen 2026.
4 Porsgrunn kommune er opptatt av at kommunedelplanprosessen vektlegger
dimensjonering for fjerntog til Sørlandet/Grenlandsbanen og effektiv adkomst til Torp
flyplass.

Formannskapet har behandlet saken i møte 09.03.2017 sak 16/17
Møtebehandling
Ingen nye forslag fremlagt
Votering
Rådmannens innstilling enst vedtatt
Formannskapets vedtak/innstilling
1 Porsgrunn kommune legger til grunn at planprogrammet omhandler alle relevante tema og
støtter utkastet slik det foreligger.
2 Porsgrunn kommune påpeker at planarbeidet har stor regional betydning for Telemark og
at to spor på strekningen mellom Tønsberg og Larvik er Telemarks høyeste prioritet inn mot
NTP 2018-2029.
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3 Det er viktig at arbeidet med å få avklart korridor for Tønsberg – Larvik gjennomføres så
hurtig som mulig. Det minnes om det førende reisetidsmålet 1,5 time Oslo-Porsgrunn og
målet om to tog i timen til Skien innen 2026.
4 Porsgrunn kommune er opptatt av at kommunedelplanprosessen vektlegger
dimensjonering for fjerntog til Sørlandet/Grenlandsbanen og effektiv adkomst til Torp
flyplass.
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Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

24.03.2017
17/00428-2
201717001-1

Svar på varsel om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring
av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og
Larvik i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 28. februar 2017.

TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker.

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Om planen
Bane NOR planlegger dobbeltsporet jernbane på InterCity-strekningen TønsbergLarvik. Planarbeidene er forankret i Nasjonal transportplan 2014-23. Planprogrammet
er en «plan for planleggingen», og angir hvilke korridorer og temaer som skal utredes i
konsekvensutredningen. Etterfølgende kommunedelplan med konsekvensutredning
skal fastsette korridor for det nye dobbeltsporet.
DMFs uttalelse
Naturressurser
Vi ser det som svært positivt at mineralressurser tas inn i konsekvensutredningen, men
ber om at ordlyden mineralressurser benyttes i stedet for georessurser.
Masseoverskudd/deponi
Mineralressurser er en ikke-fornybar naturressurs, og overskuddsmasser bør derfor
utnyttes til egnede formål fremfor å deponeres. DMF vil oppfordre til at
overskuddsmasser gis en samfunnsmessig god bruk, herunder at det sorteres mellom
utfyllingsmasser og brukbare masser som byggeråstoff. Dersom massebalanse i
prosjektet ikke er mulig, bør det ses på andre muligheter for å utnytte massene før
deponering gjennomføres.
Vi ber om at det det i planprosessen gis en beskrivelse av estimerte volumer av
overskuddsmasser og planer/muligheter for anvendelse av disse enten i form av
massebalanse i prosjektet eller i andre prosjekter. Det bør fremgå hvor mye som
deponeres midlertidig og permanent og hvilken kvalitet og anvendelsesområder
overskuddsmasser som ikke gjenbrukes i prosjektet antas å ha.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Inger Anne Ryen

seksjonsleder

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Inger Anne Ryen

Mottakere:
Bane NOR SF

Postboks 4350

Kopi til:
Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

2308 HAMAR

3103 TØNSBERG
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Vår dato

Vår referanse

22.03.2017

2013/1544-13/314

Vår saksbehandler

Tidligere dato

Tidligere referanse

Martin Vikhagen Åfløy 99 08 58 75

28.02.2017

201717001-1

Til

BaneNor SF

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik, uttalelse til høring
av planprogram.
Vi viser til melding om høring av planprogram for kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg –
Larvik. Forsvarsbygg gir høringssvar til denne typen saker med det utgangspunkt å ivareta
Forsvarets arealbruksinteresser.
Forsvaret har anlegg og virksomhet på strekningen, men blir etter det vi kan se ut av
planprogrammets illustrasjoner, ikke berørt av forslaget. Forsvaret er heller ikke nevnt i
planprogrammet.
Vi forutsetter imidlertid at Forsvarets arealbruksinteresser blir ivaretatt videre.
Utover dette har ikke Forsvarsbygg merknader til saken.

Bjørn Bergesen
Seksjonssjef arealplan
Forsvarsbygg eiendom

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
Kopi til:
Forsvarsstaben

Postboks 800, Postmottak

2617

LILLEHAMMER

Postadresse

Fakturaadresse

Telefon

E-postadresse

Org. nr.

Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

815 70 400

post@forsvarsbygg.no

975 950 662

Telefaks

Internett

Bankkonto

23 09 78 03

www.forsvarsbygg.no

4714 10 00280

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Martin Vikhagen Åfløy <Martin.Vikhagen.Afloy@forsvarsbygg.no>
24. mars 2017 12:11
Postmottak Bane NOR SF
Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik, uttalelse til høring av
planprogram..pdf

Vår ref.: 2013/1544
Vedlagt følger brev fra Forsvarsbygg. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og
skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet
er i PDF/A-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er
installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.com
Vennlig hilsen
Martin Vikhagen Åfløy
e-post: Martin.Vikhagen.Afloy@forsvarsbygg.no
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Dokument dato

Vår referanse

27.03.2017

2017/2455/AUTE

Vår saksbehandler

Deres dato

Deres referanse

Terje Olav Austerheim, tlf. 33412689

28.02.2017

201717001-1
Arkivkode

008

Bane NOR SF
Att. Hans Jørgen Bihli
Postboks 4350
2308 HAMAR

Uttalelse vedr. høring av planprogram - dobbeltspor - InterCity Tønsberg Larvik
Vi viser til Deres henvendelse datert 28.2.2017.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal myndighet med oppfølgingsansvar
for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg er vi fagmyndighet for
brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Vi har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt
utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.
Vi skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å
forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv
ulykkes- og krisehåndtering.
Direktoratet har normalt ikke en aktiv rolle i forbindelse med denne type prosjekter. Oppfølgingsansvaret
er delegert til henholdsvis det kommunen og kommunale brann- og redningsvesen som ansvarlig for å
følge opp forebyggende og beredskapsmessige brannvernspørsmål og til Fylkesmannen hva angår
generelle spørsmål rund arealplanlegging og for beredskap og samfunnssikkerhet for øvrig.

Vi forutsetter derfor at Fylkesmannen og det kommunale brannvesen blir orientert om planprosessen og
gir eventuelle uttalelser.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for forebygging

Anders Leonhard Blakseth
avdelingsleder

Terje Olav Austerheim
sjefsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Telefon
33 41 25 00

E-post
postmottak@dsb.no

Internett
dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Org.nr.
974 760 983
Hovedkontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Terje.Austerheim@dsb.no on behalf of Postmottak@dsb.no
29. mars 2017 14:40
Postmottak Bane NOR SF
Uttalelse vedr. høring av planprogram - dobbeltspor - InterCity
Tønsberg - Larvik
Uttalelse vedr. høring av planprogram - dobbeltspor - InterCity
Tønsberg - Larvik.DOCM

Uttalelse vedr. høring av planprogram - dobbeltspor - InterCity Tønsberg - Larvik: Uttalelse vedr.
høring av planprogram - dobbeltspor - InterCity Tønsberg - Larvik.DOCM

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Olav Backe-Hansen <olav.backe-hansen@skien.kommune.no>
31. mars 2017 08:18
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik, uttalelse til høring av
planprogram
Forslag til planprogram - høringsuttalelse. Kommunedelplan for dobbeltspor.
Saksframlegg.pdf; Vedtak HOTS, 28032017, Sak 33_17, Forslag til planprogram
- høringsuttalelse..pdf

Vedlagt følger høringsuttalelse til planprogrammet fra Skien kommune; saksframlegg og vedtak i teknisk
hovedutvalg.
Med vennlig hilsen
Olav Backe-Hansen
Plan- og bygningssjef
Plan og byggesak
Tlf: 35 58 12 46 | Mob. 97 73 20 88

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/11896-1
Olav Backe-Hansen

Saksgang
Hovedutvalg for teknisk sektor

Møtedato

Forslag til planprogram - høringsuttalelse. Kommunedelplan for
dobbeltspor Tønsberg - Larvik. Intercity Vestfoldbanen
Rådmannens innstilling
1. Skien kommune legger til grunn at planprogrammet omhandler alle relevante tema og
støtter utkastet slik det foreligger.
2. Skien kommune påpeker at planarbeidet har stor regional betydning for Telemark og at to
spor på strekningen mellom Tønsberg og Larvik er Telemarks høetse prioritet inn mot NTP
2018-2029.
3. Det er viktig at arbeidet med å få avklart korridor Tønsberg - Larvik gjennomføres så hurtig
som mulig. Det minnes om det førende reisetidsmålet 1,5 time Oslo-Porsgrunn og målet
om to tog i timen til Skien innen 2026.
4. Skien kommune er opptatt av at kommunedelplanprosessen vektlegger dimensjonering for
fjerntog til Sørlandet/Grenlandsbanen og effektiv adkomst til Torp flyplass.

Bakgrunn for saken
Saken fremmes fordi Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for Intercity-strekningen
mellom Tønsberg og Larvik. Selv om strekningen ikke berører areal i Grenland direkte er
utbyggingen av stor betydning for Grenlandssamfunnet. Dobbeltspor på strekningen Tønsberg –
Larvik er høyeste prioritet for Telemark og Grenlandskommunene inn mot NTP.
Hensikten med denne saken er å ta stilling til om utkastet til planprogram er dekkende for
oppgaven. Etter dagens fremdriftsplan skal planprogrammet til politisk behandling og fastsettes i
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner i august/september 2017.

Saksfremstilling /saksutredning
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.
Det legges opp til at planarbeidet for strekningen deles i to, slik figuren nedenfor viser. Hensikten
er å sikre fremdrift for nødvendig utbygging av dobbeltspor på delstrekning mellom Tønsberg og
Larvik slik at rutetilbud på to tog i timen til Skien kan realiseres som planlagt i 2026.
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Planprogrammet, konsekvensutredning (KU) og medvirkning
Et planprogram er en plan for planleggingen. Tiltaket er av en slik størrelse og art at det må
utredes konsekvenser av det etter reglene for konsekvensutredninger. Planprogrammet skal sikre
at det gjennom planarbeidet fokuseres på beslutningsrelevante forhold. Utredningene skal danne
grunnlag for valg av trasekorridor og på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres. Hovedhensikten
med planprogrammet er:






beskrive tiltaket
fastsette hvilke korridorer som skal inngår i konsekvensutredningen
avklare hvilke beslutningsrelevante problemstillinger som er vesentlige, og hvordan de skal
utredes
synliggjøre hvordan ulike interesser kan delta i planarbeidet
redegjøre for relevante planer og føringer

Byggingen av nytt dobbeltspor vil være krevende for både Bane NOR og de som blir berørt i
byggefasen. Byggingen vil kreve store inngrep. Det er viktig at både ulempene for beboere og
berørte reduseres så mye som mulig, både i anleggsperioden og som ferdig bygd Vestfoldbane.
Rådmannen ser nødvendigheten av en utstrakt informasjons- og medvirkningsprosess, og er glad
for at Bane NOR deler denne oppfatningen. Dette er et krevende anlegg å gjennomføre når så
store infrastrukturprosjekter planlegges. Utredningstema, metodikk og medvirkning beskrives i
vedleggets kapitel 5 og 6.
Planområdet og korridorer som foreslås utredet
Planområdet strekker seg fra Jarlsbergtunnelen i Tønsberg til Kleivertunnelen i Larvik. Kartet
nedenfor viser hvilke korridorer som Bane NOR foreslår skal utredes. Bane NOR har vurdert disse
alternativene til å best svare opp:






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
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Korridorer som foreslås utelatt fra det videre arbeidet
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 gjennomført supplerende undersøkelser som har gitt bedre kunnskap om blant annet
grunnforhold og de ikke-prissatte verdiene (kulturminner, landskapsbilde, naturressurser,
naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv). På bakgrunn av dette og som en del av arbeidet med de
teknisk løsningene er de vurderte korridorene videreutviklet. Korridorene tilfredsstiller ikke et eller
flere av de krav/mål slik de er beskrevet under avsnittet ovenfor.
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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.
Vedleggets kapitel 7 beskriver hvilke korridorer som er foreslått utelatt fra
kommunedelplanprosessen.
Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen understreker at reisetidsmålet må nås og at tempoet må holdes oppe i planarbeidet.
Det er også viktig med gode og inkluderende prosesser. Dette er et krevende anlegg å
gjennomføre, hvor lokale, regionale og nasjonale hensyn kan komme i konflikt. Det er derfor viktig
med en prosess som bringer fram tilstrekkelig bredt beslutningsgrunnlag. Det er også viktig å
begrense antall alternativer som skal utredes.
Sammenhengende dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik gir mulighet for hyppigere togtilbud og
kortere reisetid på Vestfoldbanen, noe som også er til stor fordel for reisende til og fra Grenland.
Dobbeltsporet vil muliggjøre kapasitet nok til å realisere en sammenkobling mellom Vestfoldbanen
og Sørlandsbanen.
På lengre sikt er denne prosessen avgjørende for effektiv forbindelse på aksen Stavanger –
Kristiansand – Oslo, noe Grenland bør vektlegge i den videre prosessen. Effektiv forbindelse til
Torp er også et viktig moment i planene.
I denne prosessen er det viktig å holde blikket på det overordnede målet om å få på plass et
moderne, miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som vil gi gode vilkår for vekst og utvikling i
regionen.
Slik rådmannen ser det, svarer forslag til planprogram på oppgaven. Rådmannen anbefaler derfor
at det gis tilslutning til forslaget til planprogram og anbefaler at dette kan fastsettes.
Innstillingen framgår av sakens første side.
Effekten av saken
Effekter av saken vurdert ut fra noen utvalgte hensyn (obligatorisk)
Perspektiv
Konsekvens for klima på kort og lang sikt
Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt
Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv
Konsekvens for folkehelsen

Negativ

Nøytral

Positiv
X
X
X
X

Ingen

Til grunn for vurderingen av disse temaene er det lagt KVU for IC Vestfoldbanen og regjeringens
beslutning om at denne skal legges til grunn for videre planlegging, og dermed at de overordna
vurderingene gir prosjektet positive effekter.
Planprogrammet beskriver bl.a. hvilke temaer som skal konsekvensutredes i den videre
planlegging, og konsekvensene på et høyere detaljnivå vil bli beskrevet når forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning foreligger.
Referanser
Planlegging etter plan- og bygningsloven.
Vedlegg:
Forslag til planprogram for kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) Dobbeltspor
Tønsberg – Larvik. Intercity Vestfoldbanen
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Saksprotokoll
Forslag til planprogram - høringsuttalelse. Kommunedelplan for
dobbeltspor Tønsberg-Larvik. Intercity Vestfoldbanen
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/11896
Olav Backe-Hansen

Behandlet av
1 Hovedutvalg for teknisk sektor

Møtedato
28.03.2017

Saknr
33/17

Rådmannens innstilling
1. Skien kommune legger til grunn at planprogrammet omhandler alle relevante tema og
støtter utkastet slik det foreligger.
2. Skien kommune påpeker at planarbeidet har stor regional betydning for Telemark og
at to spor på strekningen mellom Tønsberg og Larvik er Telemarks høyeste prioritet
inn mot NTP 2018-2029.
3. Det er viktig at arbeidet med å få avklart korridor Tønsberg - Larvik gjennomføres så
hurtig som mulig. Det minnes om det førende reisetidsmålet 1,5 time Oslo-Porsgrunn
og målet om to tog i timen til Skien innen 2026.
4. Skien kommune er opptatt av at kommunedelplanprosessen vektlegger
dimensjonering for fjerntog til Sørlandet/Grenlandsbanen og effektiv adkomst til Torp
flyplass.
Hovedutvalg for teknisk sektor har behandlet saken i møte 28.03.2017 sak 33/17
Møtebehandling
Det fremkom ingen forslag ved behandlingen av saken.
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknisk sektors vedtak
1. Skien kommune legger til grunn at planprogrammet omhandler alle relevante tema og
støtter utkastet slik det foreligger.
2. Skien kommune påpeker at planarbeidet har stor regional betydning for Telemark og
at to spor på strekningen mellom Tønsberg og Larvik er Telemarks høyeste prioritet
inn mot NTP 2018-2029.
3. Det er viktig at arbeidet med å få avklart korridor Tønsberg - Larvik gjennomføres så
hurtig som mulig. Det minnes om det førende reisetidsmålet 1,5 time Oslo-Porsgrunn
og målet om to tog i timen til Skien innen 2026.
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4. Skien kommune er opptatt av at kommunedelplanprosessen vektlegger
dimensjonering for fjerntog til Sørlandet/Grenlandsbanen og effektiv adkomst til Torp
flyplass.
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ArkivsakID.:

17/1888

Arkivkode:

TI - &13, FA - N02, planid - 201710

Saksnummer
027/17
034/17

Utvalg/komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.03.2017
29.03.2017

HØRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR TØNSBERG LARVIK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Planprogrammet legger rammene for beslutningen om stasjonslokalisering og
valg av trase for jernbanen fra Tønsberg til Kleivertunnelen. Valg av endelig
lokalisering gjennom Larvik skjer ved vedtak av kommunedelplan for strekningen
Furustad-Kleivertunnelen i 2019.
Larvik kommune slutter seg til forslag til planprogram for kommunedelplan for dobbeltspor på
strekningen Tønsberg – Larvik med følgende kommentarer:
1. Larvik kommune støtter samfunnsmålet for InterCity-prosjektet som er «InterCitykorridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter boog arbeidsområdene godt sammen.»

2. Larvik kommune støtter at Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren er
alternativene som skal utredes.

3. Tilknytning av godsspor fra Revet til Vestfoldbanens nye trase må løses uten å
benytte dagens jernbanetrase mellom Torstrand og Kleivertunnelen.

4. Planarbeidet, både kommunedelplan og reguleringsplan, må koordineres med
Mulighetsanalysen for samordnet transport i Larvik.

5. Larvik kommune ser at fremdrift er vesentlig for å nå målet om vedtatt planprogram
høsten 2017. Dersom det ikke lar seg gjøre å vedta et planprogram for hele
strekningen Tønsberg-Larvik, har kommunen følgende kommentarer:
· Strekningen deles slik at planprogram vedtas for de delene der det ikke er
behov for eventuell ny høring.
· Ved en eventuell ny høring av planprogram forbeholder Larvik kommune seg til
å opprettholde innspill fra pre-høringen i 2016.

SAKSBEHANDLER: Arealplanlegger Anne Therese Anvik
22.03.2017 Formannskapet
Møtebehandling:
Bjarne Steen, H, fremmet forslag til vedtak som følger;
Planprogrammet legger rammene for beslutningen om stasjonslokalisering og valg av trase
for jernbanen fra Tønsberg til Kleivertunnelen. Valg av endelig lokalisering gjennom Larvik
skjer ved vedtak av kommunedelplan for strekningen Furustad-Kleivertunnelen i 2019.
Larvik kommune støtter samfunnsmålet, og slutter seg til forslag til planprogram for
kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik med følgende
kommentarer:
Larvik kommune støtter at Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren er de to
alternativene som skal utredes.
Av de to alternativene fremstår Kongegata-korridoren som det klart beste. Larvik
kommunestyre anbefaler videre planlegging og prioritering av dette alternativet.
For Larvik kommune er følgende punkter svært viktig: 1. Rask planleggingstid er
avgjørende viktig, slik at arealbåndlegging reduseres mest mulig. 2. Utbygging av
dobbeltspor må forseres slik at det fullføres senest innen 2030. 3. Raskest mulig kjøretid
mellom Larvik og Oslo er svært viktig 4. En effektiv stasjon på Torp Lufthavn er viktig for
Larvik. 5. Den historiske og fredede Herregården må ikke berøres av utbyggingen. 6. Larvik
ønsker ingen barriere mellom byens sentrum og sjøfronten i indre havn. 7.
Jernbanestasjonen må bli knutepunkt for all kollektivtrafikk. 8. Det må etableres tilstrekkelig
med parkeringsplasser i nær tilknytning til stasjonen. 9. Det må etableres gode og effektive
tilførselsveier til stasjonen og parkeringsplassene. 10. De verdifulle steinforekomstene ved
Jåberg og Stålaker må hensyntas. 11. Larvik kommune ser at fremdrift er vesentlig for å nå
målet om vedtatt planprogram høsten 2017. Dersom det ikke lar seg gjøre å vedta et
planprogram for hele strekningen Tønsberg-Larvik, ønsker vi at strekningen deles slik at
planprogram kan vedtas for de delene der det ikke er behov for eventuell ny høring. Larvik
kommune ber om at følgende temaer utredes nærmere: 12. Konsekvensene for
vegsystemet og parkeringsforhold må beskrives tydelig i utredningen. 13. Reservekapasitet
for parkering må utredes. 14. Det må utarbeides gatebruksplaner for nærområdene til den
nye stasjonen 15. Utviklingen av Larvik havn er nært knyttet til gods på bane. Vi ber om at
korridorenes havnetilknytning illustreres. 16. Tilknytning av godsspor fra Revet til
Vestfoldbanens nye trase må løses uten å benytte dagens jernbanetrase mellom Torstrand
og Kleivertunnelen. 17. Stasjonslokalisering og antall avganger per time har betydning for
både det lokale og regionale næringsliv. Vi ber om at de næringsøkonomiske ringvirkningene
(mernytte) av stasjonslokaliseringen og antall avganger utredes. 18. Utbyggingen av spor og
trase vil gi store konsekvenser for Larvik sentrum både i anleggsperioden og i drift. Vi ber om
at dette diskuteres og utredes i et byutviklingsperspektiv, både hvilke konkrete utfordringer vi
står ovenfor og hvilke mulige konsekvenser og utviklingsmuligheter dette kan gi.
Per Manvik, Frp, fremmet forslag til tilleggspunkt som følger;
Larvik kommune er bekymret for at begge de foreslåtte traseer gjennom Tjølling vil berøre
store steinressurser.
Larvik kommune ber Bane Nor legge frem en konsekvensanalyse som belyser hvilke
fremtidige økonomiske utfordringer som kan påregnes ved de to foreslåtte alternativene, og
hvilket ansvar Bane Nor mener de har i forhold til erstatning .
Olav Nordheim, Sp, fremmet følgende forslag til tilleggspunkter, men endret siste punkt ved

at punktum settes etter "...nydyrking av jord.";
A. Jordvern skal være en viktig premiss i den videre planlegginga av dobbeltspor Tønsberg Larvik.
B: Den frigjorte jernbanetraseen tilbakeføres landbruket der det er naturlig.
C: Dyrka mark som omdisponeres i forbindelse med ny jernbanetrasé skal kompenseres
med nydyrking av jord. (med tilsvarende avlingspotensiale.)

Hallstein Bast, V, foreslo at saken går videre til kommunestyret.
Votering:
Steens forslag ble satt opp mot rådmannens forslag, med unntak av pkt. 4, og det ble foretatt
en alternativ votering. Forslaget fra Steen ble enstemmig anbefalt vedtatt.
Manviks tilleggsforslag ble votert over og enstemmig anbefalt vedtatt.
Nordheims tilleggsforslag ble likeledes enstemmig anbefalt vedtatt, inkludert endring av
punkt C.
Basts forslag ble enstemmig vedtatt, og saken går videre til kommunestyret.
Pkt. 4 i rådmannens forslag ble votert over separat og likeledes enstemmig anbefalt vedtatt.

FSK- 027/17 Vedtak:
Saken sendes videre til kommunestyret med følgende innstilling fra formannskapet;
Planprogrammet legger rammene for beslutningen om stasjonslokalisering og valg av trase
for jernbanen fra Tønsberg til Kleivertunnelen. Valg av endelig lokalisering gjennom Larvik
skjer ved vedtak av kommunedelplan for strekningen Furustad-Kleivertunnelen i 2019.
Larvik kommune støtter samfunnsmålet, og slutter seg til forslag til planprogram for
kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik med følgende
kommentarer:
Larvik kommune støtter at Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren er de to
alternativene som skal utredes.
Av de to alternativene fremstår Kongegata-korridoren som det klart beste.
Larvik kommunestyre anbefaler videre planlegging og prioritering av dette alternativet.
For Larvik kommune er følgende punkter svært viktig:
1. Rask planleggingstid er avgjørende viktig, slik at arealbåndlegging reduseres mest mulig.
2. Utbygging av dobbeltspor må forseres slik at det fullføres senest innen 2030.
3. Raskest mulig kjøretid mellom Larvik og Oslo er svært viktig
4. En effektiv stasjon på Torp Lufthavn er viktig for Larvik.
5. Den historiske og fredede Herregården må ikke berøres av utbyggingen.
6. Larvik ønsker ingen barriere mellom byens sentrum og sjøfronten i indre havn.
7. Jernbanestasjonen må bli knutepunkt for all kollektivtrafikk.

8. Det må etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser i nær tilknytning til stasjonen.
9. Det må etableres gode og effektive tilførselsveier til stasjonen og parkeringsplassene.
10. De verdifulle steinforekomstene ved Jåberg og Stålaker må hensyntas.
11. Larvik kommune ser at fremdrift er vesentlig for å nå målet om vedtatt planprogram
høsten 2017. Dersom det ikke lar seg gjøre å vedta et planprogram for hele strekningen
Tønsberg-Larvik, ønsker vi at strekningen deles slik at planprogram kan vedtas for de delene
der det ikke er behov for eventuell ny høring.
Larvik kommune ber om at følgende temaer utredes nærmere:
12. Konsekvensene for vegsystemet og parkeringsforhold må beskrives tydelig i utredningen.
13. Reservekapasitet for parkering må utredes.
14. Det må utarbeides gatebruksplaner for nærområdene til den nye stasjonen
15. Utviklingen av Larvik havn er nært knyttet til gods på bane. Vi ber om at korridorenes
havnetilknytning illustreres.
16. Tilknytning av godsspor fra Revet til Vestfoldbanens nye trase må løses uten å benytte
dagens jernbanetrase mellom Torstrand og Kleivertunnelen.
17. Stasjonslokalisering og antall avganger per time har betydning for både det lokale og
regionale næringsliv. Vi ber om at de næringsøkonomiske ringvirkningene (mernytte) av
stasjonslokaliseringen og antall avganger utredes.
18. Utbyggingen av spor og trase vil gi store konsekvenser for Larvik sentrum både i
anleggsperioden og i drift. Vi ber om at dette diskuteres og utredes i et
byutviklingsperspektiv, både hvilke konkrete utfordringer vi står ovenfor og hvilke mulige
konsekvenser og utviklingsmuligheter dette kan gi.
Larvik kommune er bekymret for at begge de foreslåtte traseer gjennom Tjølling vil berøre
store steinressurser.
Larvik kommune ber Bane Nor legge frem en konsekvensanalyse som belyser hvilke
fremtidige økonomiske utfordringer som kan påregnes ved de to foreslåtte alternativene, og
hvilket ansvar Bane Nor mener de har i forhold til erstatning .
Jordvern skal være en viktig premiss i den videre planlegginga av dobbeltspor Tønsberg Larvik.
Den frigjorte jernbanetraseen tilbakeføres landbruket der det er naturlig.
Dyrka mark som omdisponeres i forbindelse med ny jernbanetrasé skal kompenseres med
nydyrking av jord.
Planarbeidet, både kommunedelplan og reguleringsplan, må koordineres med
Mulighetsanalysen for samordnet transport i Larvik.

29.03.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Pkt. 4 fra rådmannens forslag til vedtak ble anbefalt vedtatt i formannskapet, men ble
uteglemt i innstillingsteksten. Det var enighet om at punktet skal legges inn i formannskapets
innstilling til kommunestyret;
Planarbeidet, både kommunedelplan og reguleringsplan, må koordineres med
Mulighetsanalysen for samordnet transport i Larvik.
Forslag;

Gunnar Eliassen, SV, fremmet følgende tilleggsforslag;
Larvik kommune ber om at planarbeidet for InterCity-prosjektet for byen gir løsning på
gjennomgangstrafikken i bydelen Torstrand.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Per Manvik, Frp, fremmet følgende to forslag;
Larvik kommune ber Bane Nor ta inn trasé 3A-5 i planprogrammet, og vurdere det på lik linje
med de to andre alternativene i planen.
Votering:
Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer.
3=UP 2, MDG 1
Larvik kommune ønsker at en stasjonsplassering øst for byen utredes som det tredje
alternativ.
Votering:
(Forslaget ble satt opp mot deler av formannskapets innstilling, se egen votering nedenfor.)
Atle Karlsen, UP, fremmet endringsforslag som følger;
Alternativ til FSKs vedtak, nest siste setning, "Den frigjorte jernbanetraseen tilbakeføres
landbruket der det er naturlig"; Alternativt til dette foreslås: "Den frigjorte jernbanetraseen
utredes for bruk til naturskjønn sykkelsti hele veien til Sandefjord".
Votering:
Forslaget ble satt opp mot pkt. 23 i formannskapets innstilling, og det ble votert alternativt.
Karlsens forslag falt, da det fikk støtte av 9 stemmer.
9=UP 3, Ap 3, H 3
Turid Løsnæs, Ap, fremmet følgende tilleggsforslag;
Vannressurser.
Farriskilden må ivaretas og vurderes spesielt.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Rune Høiseth, Ap, fremmet følgende;
Endringsforslag til P.16 i formannskapets innstilling :
For Larvik Havns utvikling og korridorens havnetilknytning , settes avsnittet under " svært
viktig " i formannskapets innstilling med følgende tekst :
Godsspor til Larvik Havn må inngå i IC-prosjektet. Planmessig, gjennomføringsmessig og
finansielt.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Tormod Knutsen, MDG, fremmet følgende tilleggsforslag i 4 punkter;
Konsekvensene for drikkevann (Farrisvannet), jordbruksvanning og Farriskildene må
beskrives tydelig i utredningen.
Netto ringvirkninger (summen av positive og negative effekter vurdert tidligere i programmets
punkter) må tillegges stor vekt ved valg av alternativ (pkt 5.4.4.).
Fordelingsvirkninger, fordeler og ulemper fordelt geografisk (f.eks vitaliseres bysentrum eller
periferi, bl.a. handel) og mellom befolkningsgrupper må beskrives tydelig i utredningen (pkt.
5.4.5).
Miljøprogram, klimagass/klimabudsjett for og livsløpsvurderinger av alternativene må
beskrives tydelig i utredningen (pkt. 5.7).
Votering:

Det ble votert over punktene samlet, og samtlige ble enstemmig vedtatt.

Innstilling fra formannskapet;
Det ble først votert separat over følgende 3 setninger fra formannskapets innstilling, som ble
satt opp mot ovennevnte forslag fra Manvik;
Larvik kommune støtter at Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren er de to
alternativene som skal utredes.
Av de to alternativene fremstår Kongegata-korridoren som det klart beste.
Larvik kommunestyre anbefaler videre planlegging og prioritering av dette alternativet.
Manviks forslag fikk kun støtte fra 7 stemmer, og det var dermed formannskapets innstilling
som ble vedtatt.
7=Frp 5, UP 1, Ap 1
Resterende del av innstillingen fra formannskapet ble vedtatt mot 1 stemme fra UP.

KST- 034/17 Vedtak:
Planprogrammet legger rammene for beslutningen om stasjonslokalisering og valg av trase
for jernbanen fra Tønsberg til Kleivertunnelen. Valg av endelig lokalisering gjennom Larvik
skjer ved vedtak av kommunedelplan for strekningen Furustad-Kleivertunnelen i 2019.
Larvik kommune støtter samfunnsmålet, og slutter seg til forslag til planprogram for
kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik med følgende
kommentarer:
Larvik kommune støtter at Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren er de to
alternativene som skal utredes.
Av de to alternativene fremstår Kongegata-korridoren som det klart beste.
Larvik kommunestyre anbefaler videre planlegging og prioritering av dette alternativet.
For Larvik kommune er følgende punkter svært viktig:
1. Rask planleggingstid er avgjørende viktig, slik at arealbåndlegging reduseres mest mulig.
2. Utbygging av dobbeltspor må forseres slik at det fullføres senest innen 2030.
3. Raskest mulig kjøretid mellom Larvik og Oslo er svært viktig
4. En effektiv stasjon på Torp Lufthavn er viktig for Larvik.
5. Den historiske og fredede Herregården må ikke berøres av utbyggingen.
6. Larvik ønsker ingen barriere mellom byens sentrum og sjøfronten i indre havn.
7. Jernbanestasjonen må bli knutepunkt for all kollektivtrafikk.
8. Det må etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser i nær tilknytning til stasjonen.
9. Det må etableres gode og effektive tilførselsveier til stasjonen og parkeringsplassene.
10. De verdifulle steinforekomstene ved Jåberg og Stålaker må hensyntas.
11. Larvik kommune ser at fremdrift er vesentlig for å nå målet om vedtatt planprogram
høsten 2017. Dersom det ikke lar seg gjøre å vedta et planprogram for hele strekningen
Tønsberg-Larvik, ønsker vi at strekningen deles slik at planprogram kan vedtas for de delene
der det ikke er behov for eventuell ny høring.
12. Tilknytning av godsspor fra Revet til Vestfoldbanens nye trase må løses uten å benytte
dagens jernbanetrase mellom Torstrand og Kleivertunnelen. Godsspor til Larvik Havn må

inngå i IC-prosjektet. Planmessig, gjennomføringsmessig og finansielt.
Larvik kommune ber om at følgende temaer utredes nærmere:
13. Konsekvensene for vegsystemet og parkeringsforhold må beskrives tydelig i utredningen.
14. Reservekapasitet for parkering må utredes.
15. Det må utarbeides gatebruksplaner for nærområdene til den nye stasjonen
16. Utviklingen av Larvik havn er nært knyttet til gods på bane. Vi ber om at korridorenes
havnetilknytning illustreres.
17. Stasjonslokalisering og antall avganger per time har betydning for både det lokale og
regionale næringsliv. Vi ber om at de næringsøkonomiske ringvirkningene (mernytte) av
stasjonslokaliseringen og antall avganger utredes.
18. Utbyggingen av spor og trase vil gi store konsekvenser for Larvik sentrum både i
anleggsperioden og i drift. Vi ber om at dette diskuteres og utredes i et
byutviklingsperspektiv, både hvilke konkrete utfordringer vi står ovenfor og hvilke mulige
konsekvenser og utviklingsmuligheter dette kan gi.
I tillegg er følgende vedtatt:
19. Larvik kommune er bekymret for at begge de foreslåtte traseer gjennom Tjølling vil
berøre store steinressurser.
20. Larvik kommune ber Bane Nor legge frem en konsekvensanalyse som belyser hvilke
fremtidige økonomiske utfordringer som kan påregnes ved de to foreslåtte alternativene, og
hvilket ansvar Bane Nor mener de har i forhold til erstatning.
21. Jordvern skal være en viktig premiss i den videre planlegginga av dobbeltspor Tønsberg
- Larvik.
22. Den frigjorte jernbanetraseen tilbakeføres landbruket der det er naturlig.
23. Dyrka mark som omdisponeres i forbindelse med ny jernbanetrasé skal kompenseres
med nydyrking av jord.
24. Planarbeidet, både kommunedelplan og reguleringsplan, må koordineres med
Mulighetsanalysen for samordnet transport i Larvik.
25. Larvik kommune ber om at planarbeidet for InterCity-prosjektet for byen gir løsning på
gjennomgangstrafikken i bydelen Torstrand.
26. Larvik kommune ber Bane Nor ta inn trasé 3A-5 i planprogrammet, og vurdere det på lik
linje med de to andre alternativene i planen.
27. Farriskilden må ivaretas og vurderes spesielt.
28. Konsekvensene for drikkevann (Farrisvannet), jordbruksvanning og Farriskildene må
beskrives tydelig i utredningen.
29. Netto ringvirkninger (summen av positive og negative effekter vurdert tidligere i
programmets punkter) må tillegges stor vekt ved valg av alternativ (pkt 5.4.4.).
30. Fordelingsvirkninger, fordeler og ulemper fordelt geografisk (f.eks vitaliseres bysentrum
eller periferi, bl.a. handel) og mellom befolkningsgrupper må beskrives tydelig i utredningen
(pkt. 5.4.5).
31. Miljøprogram, klimagass/klimabudsjett for og livsløpsvurderinger av alternativene må
beskrives tydelig i utredningen (pkt. 5.7).

SAMMENDRAG:
Planprogrammet for kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik ble
lagt ut på høring 1.mars med høringsfrist 12.april. Kommunen har tidligere uttalt seg til utkast
til planprogram i juni 2016.
Planprogrammet tar for seg planområdet for de alternativene for spor og stasjon som
foreslås utredet, hvilke tema som skal utredes og hvem som skal delta i prosessen. For
Larvik foreslås en bred korridor mellom Furustad (syd i Sandefjord) og Lågen, videre foreslås

to alternative korridorer gjennom Larvik sentrum. Den ene korridoren har stasjonslokalisering
i nedre del av Bøkelia, Kongegata-korridoren, mens den andre korridoren kommer ut i dagen
ved Munken og har stasjonslokalisering i Indre havn, Indre havn-korridoren. Bane NOR
mener at Kongegata-korridoren lar seg gjøre å drive som løsmassetunnel under
bebyggelsen, og ikke som åpen byggegrop som tidligere antydet.
Temaene som skal utredes er i tråd med kravene til konsekvensutredning i Plan- og
bygningsloven. I tillegg skal det sees på vekst- og utviklingspotensiale både for bolig og
næring. Stasjonen som knutepunktsutvikling har fokus i utredningen.
Tilknytning for godsspor til Revet realiseres ikke gjennom midlene til ny IC, men ulike
muligheter for tilknytning skal likevel vurderes i utredningen. Bane NORs oppdrag er
begrenset til å se på en tilknytning fra Revet og til nytt foreslått spor. Dette er forstått som en
løsning med trase nordover langs Elveveien og en tilknytning til nytt spor i fjell under
Byskogen. Planområdet omfatter ikke godsspor, og midler til planlegging og bygging av dette
er ikke avsatt i IC-prosjektet. Rådmannen mener det er vesentlig at godsspor fra Revet til ny
trase for Vestfoldbanen blir vurdert samtidig med IC-prosjektet, og samtidig sikre at dagens
trase over Torstrand ikke blir benyttet til godstransport når persontrafikken flyttes.
Jernbaneverket endret navn til Bane NOR i 2017. I saksfremstillingen vil etaten bli omtalt
som Bane NOR også for aktiviteter som skjedde før 2017.
HANDLINGSROM:
Mandatet for videre planlegging av Intercity-strekningene (Ytre-IC) fremgår av gjeldende
nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. I transportetatenes forslag til ny NTP for 2018-2029
var prosjektet ikke tilgodesett med midler. Kommunens innstilling til NTP behandles i egen
sak. Bane NOR har bekreftet at planleggingen forholder seg til vedtatte og gjeldende NTP,
hvor det er planlagt ferdigstillelse av dobbeltspor gjennom Vestfold innen 2030.
Torsdag 2.mars 2017 la regjeringspartiene fram forhandlingsresultatet for rammene for
Nasjonal Transportplan 2018-2029. I forslag til de nye rammene vises det til at InterCity-tiltak
med ferdigstillelse 2026 opprettholdes, men at øvrige tiltak skyves ut i tid. Videre utbygging
av sammenhengende dobbeltspor fra Tønsberg til Skien ligger ikke inne i planperioden. For
Larvik betyr det at ferdigstillelse av spor og stasjon foreslås forskjøvet fra 2030 i dagens NTP
til 2032. Dette er ikke endelig vedtatt. Forslag til ny NTP legges fram for Stortinget våren
2017.
Konseptvalgutredningen (KVU) for Vestfoldbanen ble utarbeidet på mandat fra
Samferdselsdepartementet og ferdigstilt i 2012. Utredningen anbefalte at anlegget skulle
dimensjoneres for en hastighet på 250km/t, med unntak av byene. KVUen fremhevet sentral
stasjonslokalisering, forutsigbare rammebetingelser og finansiering som suksesskriterier.
Vår/sommer 2015 startet Bane NOR arbeidet med en forstudie som en videreføring av KVUarbeidet. I dette arbeidet har det blitt utredet flere alternativer enn i KVUen. Viktige tema i
forstudierapporten er grunnforholdene, samfunnsøkonomiske beregninger og kritiske forhold
som kan stoppe gjennomføring av enkelte traseer. Forstudierapporten lå til grunn for de
anbefalte korridorene i det foreløpige forslaget til planprogram som var til politisk behandling i
juni 2016. Forslag til planprogram som nå er på høring inneholder færre korridorer og
stasjonsalternativer enn forstudiet og det foreløpige forslaget til planprogram. Bane NOR
mener at begge alternativene som foreslås i Larvik kommune lar seg gjennomføre.
Høsten 2014 bestilte Larvik kommune en byanalyse hvor det ble sett på konsekvenser for
byutvikling for de ulike alternativene for stasjonslokalisering i mulighetsstudien for ICprosjektet. Dette resulterte i følgende vedtak i sak KST-027/15:
«Larvik kommune ber om at Jernbaneverket tar hensyn til byanalysen i sitt videre arbeid med

hensyn til trase og stasjonsplassering i Larvik. Vi ønsker en sentrumsnær plassert stasjon
egnet til å fremme byutvikling. Det skal legges til rette for at stasjonen skal fungere som et
knutepunkt. Dette innebærer at det sammen med stasjonen må leggs til rette for tilførsel med
buss samt parkeringsmuligheter for personbiler.»
FAKTISKE OPPLYSNINGER:
Stortinget har vedtatt Intercity-utbyggingen av Vestfoldbanen. Planarbeidet skal således ikke
vurdere om strekningen skal bygges, men i hvilken korridor den skal bygges. I henhold til
gjeldende NTP skal Ytre-IC skal være ferdig bygget til 2030.
Bane NORs overordnede målsetting for utbyggingen er å fremme jernbanen som et
miljøvennlig og trafikksikkert transportmiddel, som skal kunne avlaste byområdene for
biltrafikk og redusere behovet for ny veibygging. Utbyggingen skal bidra til regionvekst
gjennom utvikling av mer kompakte byer og tettsteder som attraktive bo- og
arbeidsmarkeder.
Planleggingen skal tilrettelegge for et pålitelig togtilbud med kort reisetid mellom byer og
tettsteder. Reisetidsmålene er Oslo – Tønsberg på 1 time og Oslo – Porsgrunn på 1 ½ time.
Det skal hovedsakelig planlegges for en hastighet på 250 km/t, der dette ikke medfører
vesentlige merkostnader sammenlignet med 200 km/t. På strekningen Tønsberg – Larvik
skal det bygges 40 km nytt dobbeltspor med 3 til 5 stasjoner.
Både frekvens og kapasitet skal økes vesentlig. Den nye jernbanen skal gi muligheter for
kvartersfrekvens på togavgangene i begge retninger. I første omgang planlegges dette
gjennomført mellom Tønsberg og Oslo (tilbudskonsept 2027), men innen utgangen av 2026
skal det være halvtimesavganger til/fra Skien. I et mer langsiktig perspektiv (tilbudskonsept
2050) planlegges det kvartersavganger mellom Sandefjord og Oslo. I tilbudskonseptet ligger
det ikke inne mer enn 2 avganger per time mellom Sandefjord og Skien. Den nye
Vestfoldbanen skal dimensjoneres for godstrafikk, men slik transport skal fortrinnsvis gå på
Sørlandsbanen.
Det skal utarbeides tre kommunedelplaner på den aktuelle utbyggingsstrekningen. Tønsberg
-Stokke, Stokke-Furustad og Furustad-Larvik. Planprogrammet, som man nå skal ta stilling
til, er felles for alle delstrekningene. Kommunene er planmyndighet, men organiseringen av
planarbeidet kan etter avtale mellom partene eller ved departementets avgjørelse overføres
til statlig myndighet, jf. Plan- og bygningslovens §3-7. Planprogrammet skal vedtas av
kommunestyrene i Tønsberg, Sandefjord og Larvik i august/september 2017. Vedtak av
kommunedelplan og valg av trase og stasjonslokalisering vil være i 2018 for parsellene
Tønsberg-Stokke og Stokke-Furustad, mens for parsellen Furustad-Larvik vil dette være i
2019.
Bane NOR la opp til en prosess der berørte kommuner kunne uttale seg før planprogrammet
ble lagt ut til offentlig ettersyn/høring. Kommunene kunne således uttale seg både før
planprogrammet ble sendt på høring og nå i høringsperioden 1.mars til 12.april 2017. Larvik
kommune uttalte seg til det foreløpige planforslaget i FSK-sak 090/16 og KST-sak 125/16.
I NTP Godsanalyse nevnes Larvik havn som en av flere havner på vestsiden av Oslofjorden
som vil bidra til økt gods på bane.
http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/20182029/Godsprosjektet/_attachment/1003836/binary/1054634?_ts=14f9262e1b0
I vedlegg 5 til Nasjonal transportplan (NTP) Langsiktig jernbanstrategi er ikke Larvik havn
nevnt som spesielt viktig havn.
http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/20182029/Plangrunnlag/_attachment/1214265/binary/1095679?_ts=1535688eb18

I handlingsprogram for plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold 2016-2019
løftes fram at jernbanesporet fra Revet/Larvik havn skal gjøres operativt.
https://vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Samferdsel/Intermodal%20godstransport/VFKTFK_Interregional_plan_handlingsprogram_sep2015.pdf
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Det er ingen økonomiske konsekvenser for Larvik kommune på dette stadiet i prosessen.
KONSEKVENSER FOR BEFOLKNINGSVEKST, VERDISKAPING OG ØKT
KOMPETANSE
Lokalisering av jernbanestasjon er trolig et av de største byutviklingsgrep Larvik kommune
står overfor på lang tid. Et godt fungerende knutepunkt med hyppige og punktlige avganger
til arbeidsmarkedet i Grenland og innover i Vestfold mot Osloregionen vil ha stor betydning
for Larviks attraktivitet som bosted. I tillegg vil det være viktig for utvikling av eksisterende
næringsliv og etablering av nye arbeidsplasser.
Planprogrammets pkt 5.4.2 tar for seg lokale virkninger av stasjons- og trasealternativene,
mens pkt 5.4.3 ser på de regionale virkningene, både når det gjelder konsekvenser for å bo i
byene og arbeidsmarkedet.
MILJØFAKTORER:
InterCity prosjektets samfunnsmål er å sørge for at IC-korridorene skal ha et miljøvennlig
transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen.
Konsekvenser for miljøfaktorer er ivaretatt i planprogrammet. Det viser til at både prissatte og
ikke-prissatte konsekvenser skal utredes. De ikke-prissatte konsekvensene inneholder
følgende fagtema – landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og
naturressurser.
Stasjonens lokalisering skal vurderes ut fra potensiale for knutepunktsutvikling,
planprogrammets pkt 5.4.1. Her vil de ulike transportformene som gange, sykkel, kollektiv og
biltrafikk illustreres og drøftes. Byens vekstpotensial og fortettingsmuligheter samt
forskyvning av sentrum skal også vurderes. Parkeringsmuligheter vil være en del av disse
utredningene.
KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE:
Konsekvenser for barn og unge bør få et særskilt fokus i anleggsperioden. Støv og støy er
selvsagte tema, men særlig nabolag og skoleveier som blir påvirket av «cut-and-cover» med
dype byggegroper, kan få konsekvenser for barns aktivitetsnivå og bruk av nærmiljøet.
Gode, avbøtende tiltak må kreves.
Konsekvenser for barn og unge utredes i hovedsak i planprogrammets tema 5.3.2 nærmiljø
og friluftsliv. Konsekvenser i anleggsperioden skal beskrives se planprogrammet kap 5.6.
ALTERNATIVE LØSNINGER:
Rådmannen fremmer ingen alternative løsninger.

VURDERINGER OG KONSEKVENSER:
I denne saken skal det tas stilling til forslag til planprogram for kommunedelplan for
jernbanestrekningen mellom Tønsberg og Larvik samt stasjonslokaliseringer i Tønsberg,
Sandefjord (tre stasjoner) og Larvik.
På dette stadiet i prosessen skal det tas stilling til om planområdet dekker de alternativene
for spor og stasjon som ønskes utredet, hvilke tema som skal utredes og hvem som skal
delta i prosessen. Deretter skal de alternativene som foreslås i planprogrammet utredes, før
det treffes en beslutning om valg av stasjon og trase gjennom vedtak av kommunedelplan.
Planområdet
Planområdet vises på s 22 i planprogrammet, og foreslås med to alternative traseer mellom
Tønsberg og Stokke, tre alternative traseer mellom Stokke og Furustad (syd i Sandefjord).
Mellom Furustad og Kleivertunnelen foreslås to alternative stasjonsløsninger og det foreslås
to traseer gjennom Larvik sentrum. Stasjonslokalisering foreslås enten ved dagens stasjon i
Indre havn eller stasjon liggende delvis på bru over Hammerdalen og i tunnel under Bøkelia
ved Kongegata.
Mellom Furustad og Lågen føres planområdet gjennom et verdifullt kulturlandskap og rikt
landbruksområde. Det er også steinressurser i dette området. Traseen foreslås som åpen
løsning fram til Amundrød der den går i tunnel før den fortsetter på bru over Lågen. Sporene
vil krysse den nordre delen av industriområdet på Hegdal, men nøyaktig plassering vil skje
senere i prosessen.

På vestsiden av Lågen går sporet inn i tunnel under bebyggelsen ved Yttersølia. For
stasjonsløsningen i Indre havn vil sporet komme ut av tunnelen omtrent ved Munken, før den

føres videre opp gjennom Hammerdalen. Selve stasjonen vil ligge høyere enn dagens nivå,
og det skal utredes konsekvenser av ulike høyder og bruløsninger. For denne løsningen er
det viktig å belyse eventuelle konsekvenser for influensområdet for Herregården.
For stasjonsløsningen i Kongegata vil sporet komme ut av tunnelen i nederste del av Bøkelia
før den går på bru over Hammerdalen og videre inn mot Kleivertunnelen.

Illustrasjonen viser jernbanetunnelen gjennom Martineåsen. Rett nord for Kleivertjern stopper
traseen som skal kobles til den nye traseen gjennom Larvik sentrum. I september 2018 er
det planlagt åpning av tunnelen, men sporet vil da krysse ny E-18 nordvest for Farriseidet. E18 er den brede traseen som går parallelt med dagens E-18.

Rådmannen mener planområdet som er foreslått mellom Furustad og Lågen er tilstrekkelig
for videre utredning. Det bør la seg gjøre å finne en optimalisert løsning innenfor området.
Gjennom Larvik by mener rådmannen, ut fra den kunnskapen som foreligger, at alternativ
Kongegata er å foretrekke – så fremt det lar seg gjøre å drive tunnelen fram under byen som
løsmassetunnel og ikke som åpen byggegrop (såkalt «cut and cover»). Bane NOR hevder at
den kunnskapen som nå er framskaffet av deres konsulenter bekrefter at det lar seg gjøre å
drive en løsmassetunnel under byen. Dette alternativet frigjør området fra Alfred Andersen
og videre over Torstrand til Indre havn, og det åpner også flere muligheter for å utvikle den

øvre delen av Hammerdalen. Dette er særlig interessant når det sees i sammenheng med
utviklingen på Farriseiedet når ny E-18 står ferdig.
Godsspor til Larvik havn, Revet, er ikke en del av planarbeidet, men skal omtales for alle
alternativene gjennom Larvik. Rådmannen mener det bør stilles krav om at havnesporet
løses slik at eksisterende jernbanetrase over Torstrand avvikles og fjernes. Videre drift på
dagens trase vil være svært uheldig uavhengig av hvilket alternativ som velges. Bane NOR
har sett på en løsning der et havnespor går parallelt med Elveveien og føres inn på den nye
traseen der disse møtes, og bekrefter at dette lar seg løse å bygge. Rådmannen mener det
er viktig å påpeke at Larvik kommune allerede nå signaliserer at videre drift på dagens linje
for godstransport vil være uakseptabelt.
Rådmannen mener at alternativ Indre havn vil føre til en mer komplisert byutvikling og en
dårligere løsning for Larvik, men ser at en utredning på dette nivået må inneholde
alternativer. I planprogrammet går det fram at ny stasjon blir noe hevet i forhold til dagens
terreng. Rådmannen forventer at videre utredning blir mye mer presis når det gjelder nivå på
spor og stasjon, og at dette visualiseres tilstrekkelig.
Bane NOR foreslår at Bisjordkorridoren ikke utredes. Dette begrunnes med store utfordringer
med å tilfredsstille flomkrav for bru over Lågen og samtidig ha planfri kryssing av Elveveien.
Rådmannen støtter at dette forslaget ikke utredes nærmere nå, men ved en eventuell ny
høring av planprogram kan det være aktuelt fra rådmannens side å be om mer kunnskap om
Bisjordkorridoren.
Tema som utredes
Planprogrammet som legges fram er grundig gjennomarbeidet, og bygger på velkjent
metodikk for konsekvensutredninger. I tillegg vektlegges å vise andre samfunnsmessige
virkninger som også har fokus på vekst og utviklingspotensiale.
Deltakere i prosessen
Planprogrammet viser ikke hvem som er deltakere i prosessen utover de direkte involverte
myndighetene på lokalt og regionalt nivå. Samtidig åpner planprogrammet for at Bane NOR
og kommunene vurderer behovet for åpne kontordager og andre møter med berørte parter
og myndigheter underveis i prosessen.
Planlegging og bygging av jernbane er krevende både i ruralt og urbant miljø. Det berører
mange interessegrupper, privatpersoner og næringsaktører. Flere vil bli direkte berørt, og må
regne med å flytte som en konsekvens av at jernbanen blir ført gjennom deres eiendom. Det
er derfor svært viktig at samarbeidet mellom de ulike aktørene og de berørte partene blir lagt
stor vekt på i prosessen.
Tidligere vedtak
Ved behandling (FSK-sak 090/16 og KST-sak 125/16) av foreløpig forslag til planprogram ba
Bane NOR om tilbakemelding på følgende fem tema:
· forslag til utredningskorridorer,
· planforutsetninger,
· siling av korridorer/alternativer,
· utredningstema og metodikk og
· involvering/medvirkning.

Rådmannens fulle vurdering kan leses i saken.
I selve vedtaket ble det løftet inn et ønske om å utrede flere korridorer. Disse korridorene er
ikke tatt inn i planprogrammet.

Korridorene som var ønsket utredet var 3C-1 og 3C-2 med stasjon ved Lilletorget og i
Hammedalen, korridor 3E-1 med stasjon nord for Torget og en ny kombinasjon av 3E-1 som
går over i korridor 3B-1 med stasjon enten på Alfred Andersen eller i Johan Sverdrups gate.
Korridor 3C-1 og 3C-2 ville medføre store byggegroper i boligområder, og stasjon ved
Lilletorvet og Torvet (korridor 3E-1) lot seg ikke bygge pga kompliserte grunnforhold. Den
nye kombinasjonen av 3E-1 og 3B-1 (nå kalt Bisjordkorridoren) er svært komplisert ved
kryssing av Elveveien når nye flomkrav skal tilfredsstilles. Avhengig av brukonstruksjon og
brutype må ny bru heves 1-2,5 meter.
Andre momenter fra vedtaket er fokus på lokalvegsystemet, tilknytning av godsspor til Revet,
jernbaneutviklingens betydning for næringslivet lokalt og regionalt og konsekvenser for Larvik
sentrum, både i anleggsperioden og i driftsperioden. Rådmannen er komfortabel med at
disse momentene er fanget opp i forslag til planprogram som nå er på høring, men vil likevel
være påpasselig med å følge opp dette i utredningsfasen.
Framdrift
Rådmannen er klar over utfordringen med framdrift og Bane NORs ønske om å vedta et
felles planprogram for hele strekningen. Det er også viktig for Larvik kommune at framdriften
opprettholdes, det er stort behov for avklaring av hvor stasjonen skal ligge og traseen skal gå
gjennom Larvik. Rådmannen foreslår derfor to alternativer dersom det viser seg at
planprogrammet ikke kan vedtas for hele strekningen mellom Tønsberg og Larvik, men vil
påpeke at vedtak av deler av planprogram foretrekkes framfor ny høringsperiode.
I planprogrammets del 6 planprosess og medvirkning står det at kommunedelplan for
strekningen Furustad-Larvik planlegges vedtatt i 2019, ett år senere enn strekningen for
Tønsberg-Furustad. Så det er først i 2019 det blir tatt en beslutning på valg av trase og
stasjonslokalisering for Larvik kommune. Rådmannen er ikke tilfreds med at vår del av
strekningen foreslås skjøvet ut i tid, da det er av stor betydning for videre utvikling i sentrum
at det blir tatt en beslutning om trase og stasjonslokalisering.

KONSEKVENSER FOR DEN NYE KOMMUNEN:
Jernbanestasjonen i Larvik sentrum ligger i større avstand fra Svarstad sentrum og Lardal
kommune enn stasjonene i Porsgrunn og Sande/Holmestrand. Det vil derfor ikke være
sannsynlig at Larvik stasjon vil bli foretrukket for reisende med Vestfoldbanen fra Lardal.
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Tilleggskommentar fra DMF til oppstartsvarselet for
kommunedelplanarbeid og høring av planprogram for
dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 24. mars 2017.

TELEFON + 47 73 90 46 00

Vi viser til vårt høringssvar av 24. mars 2017. DMF har i etterkant av vårt brev blitt gjort
oppmerksom på at det i forstudierapporten for dobbeltsporet Tønsberg-Larvik forelå
flere alternativer til spor. Denne hadde vi dessverre ikke gått igjennom da vårt
høringssvar ble sendt, og vi vil derfor komme med supplerende kommentarer til vårt
tidligere brev.

E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

I forstudierapporten er det vurdert et alternativ kalt 3a5, som ikke ble vurdert videre i
saksprosessen. I området mellom Sandefjord og Larvik ligger det store forekomster
med larvikitt. Alternativene som ligger i det foreslåtte planprogrammet vil berøre store
forekomster med larvikitt. Larvikittressursene er av nasjonal og internasjonal
betydning, og er viktige i form av nåværende og framtidig utnytting og verdiskaping.
Nedbygging av disse bør derfor ikke skje. Traséene som nå er foreslått utredet mellom
Sandefjord og Larvik er sett ut fra konflikt med mineralforekomstene relativt like.
Alternativ 3a5 har et helt annet løp enn de andre traseene som er under vurdering, da
denne vil gå vest for de foreslåtte traseene i planprogrammet. Etter DMFs formening
bør også dette alternativet konsekvensutredes for å sammenstille eventuelle grader av
påvirkning på larvikittforekomstene.
Forstudierapporten viser til at berørte regionale fora har blitt aktivt informert om
arbeidet underveis. DMF er statens fagmyndighet ved forvaltning av mineralske
ressurser. DMF har ansvaret for forvaltningen av Norges mineralressurser. Da vi er
lokalisert ett sted i landet hører vi ikke under benevnelsen «regional stat», og vi ser at
enkelte plansaker ikke sendes til oss som høringsinstans, eller vi ikke blir involvert i
prosesser underveis. DMF får dermed ikke mulighet til å komme med våre innspill tidlig
i prosessene. Så også i denne saken!
Da Konseptvalgutredningen (KVU) for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer
og Oslo-Skien var på offentlig høring i 2012, var DMF heller ikke blant adressatene på
høringslista! Dette er dessverre en betydelig feil fra daværende Jernbaneverket sin
side.

Konseptvalgutredningen viste til at det finnes mineralressurser av nasjonal og
internasjonal verdi, men utredningen har kun vurdert konsekvenser for naturressurser
i form av jord- og skogbruk. Dette er beklageligvis en stor mangel i KVU.
DMF mener derfor det er høyst relevant at det på grunn av manglende
konsekvensutredninger for mineralressursene i KVU, samt manglende informasjon om
traséene til oss tidligere i kommunedelplanprosessen, utredes flere alternativer enn de
som er foreslått i planprogrammet.
Vi anmoder derfor om at alternativ 3a5 fra forstudierapporten tas inn som alternativ
og konsekvensutredes.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Inger Anne Ryen

seksjonsleder

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Inger Anne Ryen
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

NVE <NVE@nve.no>
7. april 2017 14:18
Postmottak Bane NOR SF
Tønsberg kommune; Nøtterøy kommune; Sandefjord kommune; Larvik
kommune
Uttalelse - Varsel om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring av
planprogram for dobbeltsporet jernbane

Vår ref.: 201602542
Innspill til arbeid med kommunedelplan og planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom
Tønsberg og Larvik
Vi viser til varsel av 28.02.2017.
NVE har ikke særskilte synspunktet på de ulike trasealternativene på dette stadiet av planleggingen.
NVE vil i planarbeidet særlig fokusere på følgende forhold:
Vassdrag
Dersom det planlegges tiltak i vassdrag, som kan ha betydning for allmenne interesser, kan dette være
omfattet av vannressursloven (vrl.).
På overordnet plannivå bør det redegjøres for hovedtrekkene i vassdragspåvirkning for de ulike
alternativene. Senest på reguleringsplannivå må vassdragstiltak være detaljert nok utredet til at forholdet
til vannressursloven kan avklares jf. vrl.§ 20 om samordning av tillatelser.
NVE har en generell anbefaling til Bane NOR om å unngå løsninger som medfører lukking eller
innsnevring av vassdrag. Alle kryssinger av vassdrag bør dimensjoneres for en 200-års flomhendelse med
20% klimapåslag, jamfør Klimaprofil Vestfold (Norsk klimaservicesenter 2015). Krav til og prinsipper for
den videre detaljplanleggingen av vassdragstiltak bør innarbeides i planbestemmelsene.
Flom- og skredfare
I forbindelse med ROS-analysen må det fremgå både om planlagte tiltak vil være utsatt for flom- eller
skredfare og om tiltakene vil kunne øke faren for omgivelsene. På overordnet plannivå kan det være
tilstrekkelig å vurdere potensiell fare, mens senest på reguleringsplannivå skal den reelle faren
kvantifiseres og vurderes opp mot relevante sikkerhetskrav. Dersom noen av alternativene medfører
omfattende behov for sikringstiltak, bør dette komme frem så tidlig som mulig i prosessen. Eventuelt
avdekkede fareområder må innarbeides i planen som hensynssone med bestemmelser om videre utredning
eller tiltak som ivaretar tilfredsstillende sikkerhet. Vi vil særlig peke på at den aktuelle strekningen i stor
grad vil ligge på løsmasser under marin grense, og at fare for områdeskred må vurderes – både av hensyn
til jernbanens sikkerhet, men også av hensyn til sikkerhet for tilgrensende arealer. Vi viser til NVEs
veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred (veileder 7/2014).
NVE ønsker å bli holdt orientert om planarbeidet og ber Bane NOR ta kontakt dersom det er behov for
særskilte avklaringer innenfor NVEs forvaltningsområder.
Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Pål Nymoen <Pal.Nymoen@marmuseum.no>
6. april 2017 19:53
Postmottak Bane NOR SF
Bihli Hans Jørgen
Høring av planprogram InterCity Tønsberg Larvik

Vår ref: 2015234
Vedr. varsel om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring av planprogram for dobbeltsporet
jernbane mellom Tønsberg og Larvik i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner
Det vises til brev fra dere av 28.02.17 med ovennevnte varsel. Videre viser vi til korrespondanse og
uttalelser vedrørende tidligere gjennomførte seismiske undersøkelser av deler av traseene.
Norsk Maritimt Museum (NMM) er rette myndighet i saker som gjelder registrering av automatisk
fredede kulturminner under vann etter kulturminneloven (kml) § 11 første ledd bokstav a, jf
ansvarsforskriften § 1 nr 4, og for gransking av skipsfunn på land og under vann etter kml § 14 annet ledd
første punktum. NMM forvalter Statens eiendomsrett til skipsfunn i Vestfold.

Det fremgår av kml § 3, 1 ledd, at ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade kulturminner uten
at vedkommende myndighet har avgjort om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes, jf kml §
8, 1 ledd. Kml § 9 fastsetter en plikt til å søke en avklaring på om kulturminner kan bli skadet eller tapt
ved gjennomføringen av offentlige og større private tiltak.
I planprogrammet for ny dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik ser vi at det er foreslått
utredning av mulige traseer som vil medføre betydelige inngrep i sjøen. Vi varsler med dette at det blir
nødvendig å gjennomføre kulturminneregistreringer i sjøbunnen innenfor plangrensene for disse
alternativene, jf kml § 9.
I forhold til vår videre planlegging av omfang, metode og budsjettering av de kulturminneregistreringene
vi må gjøre, ber vi om å få oversendt rapporter fra seismikk/akustisk profilering og andre
grunnundersøkelser i sjøen dere har fått utført tidligere.
Vennlig hilsen
Norsk Maritimt Museum
Pål Nymoen
Arkeolog
Norsk Maritimt Museum/
Norwegian Maritime Museum
Bygdøynesveien 37
N- 0286 Oslo
phone (central) +47 24114150
fax +47 24114151
direct: + 47 92010063

www.marmuseum.no<http://www.marmuseum.no>

Nøtterøy kommune
Kommuneutvikling

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Magnus Campbell
17/9178
FE - 143

Dato:

07.04.2017

Bane NOR
Postboks 4350
2308 HAMAR

Foreløpig uttalelse til planprogram Tønsberg - Larvik
Viser til planprogram InterCity Tønsberg – Larvik med høringsfrist 12.04.2017.
Vedlagt følger rådmannens innstilling til politisk behandling i formannskapet 19.04.2017 og
kommunestyret 26.04.2017. Etter avtale med prosjektledelsen vil høringsuttalelsen oversendes
etter den politiske behandlingen i Nøtterøy kommunestyre.

Med hilsen
Magnus Campbell
kommuneplanlegger/rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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Interkommunal kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik Høringsuttalelse til planprogram
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

Saksnummer

Rådmannens innstilling
Nøtterøy kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for kommunedelplan
dobbeltspor Tønsberg – Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1. Silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er gjort på et for tidlig tidspunkt og
uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt for kommunen som
planmyndighet.
2. Utredningsalternativer i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet i tillegg til Vearog Nøtterøykorridorene da konfliktpotensialet for disse to anbefalte korridorene krever
grundigere alternativvurderinger enn det som så langt er forelagt. Dette er viktig for å
sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i det videre arbeidet
med konsekvensutredning og en mer forutsigbar fremdrift på utredningsarbeidet og
beslutningsprosessen.
3. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både eksisterende
bygnings- og bomiljø, kulturmiljø, Tønsbergs identitet som havne- og turistby samt
målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen både i Nøtterøy- og Tønsberg
kommuner.
4. Dersom Bane NOR i den videre konsekvenstrutredningen kun ønsker å gå videre med
to alternative utredningskorridorer, bør anbefalingene fra forstudierapporten (datert 28.
april 2016) om å utrede Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren legges til grunn.
5. Koordinering av planarbeidet med planprosessene som pågår i bypakke Tønsberg må
videreføres. Dette gjelder både kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse og for
gange, sykkel og kollektivtransport.

Ved eventuell konsekvensutredning av jernbanetrasé i Nøtterøy-korridoren har Nøtterøy
kommune følgende innspill til konkretisering av utredningstema:
•
•
•
•
•
•

Overdekning av fjell ved tunnel under Teieskogen, både med tanke på friluftsinteressene
på overflaten og gjennomføring av veitunnel til ny fastlandsforbindelse.
Kryssing av planlagte tunneltraseer under Teieskogen for ny fastlandsforbindelse.
Bomiljø, støy, vibrasjoner, skyggeeffekter av broene.
Seilingshøyder og konsekvenser av dette ved begge brokrysningene.
Landskapsvirkning av traséene, spesielt broer over land- og vannareal.
Opprettholdelse av trafikken i Nøtterøyveien og på Kanalbrua i byggeperioden.

•

Mulighet for gang- og sykkeltrafikk på broene – kryssing av Vestfjorden og
ekspressykkelvei over kanalen mot stasjon i Tønsberg.

Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer av saksfremlegget samt tidligere
avgitt uttalelse fra Nøtterøy kommune behandlet i kommunestyret 15.06.2016.

Vedlegg:
Forslag til planprogram InterCity Tønsberg-Larvik
NKs uttalelse til arbeidsutkast planprogram InterCity Tønsberg-Larvik 2016

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplaner med
konsekvensutredning for nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik som nå er på høring.
Høringsfristen er 12. april, men Nøtterøy kommune har fått utsatt frist i påvente av politisk
behandling av denne saken. Rådmannens innstilling med saksfremlegg oversendes Bane NOR
innen fristen.
I planprogrammet fastsettes det hvilke korridorer det skal konsekvenseutredes jernbanetrasé
mellom Jarlsbergtunnelen (nord for Tønsberg sentrum) og Kleivertunnelen (vest for Larvik
sentrum). Det er kommunene som er planmyndigheter og som fastsetter planprogrammet etter
gjennomført høring
Etter gjennomførte utredninger vil det gjennom vedtak av kommunedelplan bestemmes hvilken
av de alternative korridorene for ny jernbanetrasé som skal legges til grunn for den videre
planleggingen. Detaljene for endelig jernbanetrasé innenfor den korridoren som
kommunedelplanen beslutter vil bli fastsatt i neste planfase (reguleringsplan). Tiltaket planen
skal legge til rette for skal erstatte dagens jernbane og stasjoner på strekningen.
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.
Denne saken er Nøtterøy kommunes uttalelse til Bane NORs høringsforslag. Jernbaneverket
skiftet navn til Bane NOR 1. januar 2017, i saken omtales denne etaten som Bane NOR også
for aktiviteter som skjedde før navneskiftet.
Innledning
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet og er forankret i
Nasjonal Transportplan 2014-2023 (NTP). Sammenhengende dobbeltspor dimensjonert for
vesentlig høyere hastighet enn det gamle sporet vil gi kortere reisetid og øke kapasiteten slik at
togene kan gå langt oftere enn i dag, med minst fire tog i timen i begge retninger Tønsberg-Oslo
og minst to tog i timen begge retninger Tønsberg-Skien. Dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo
er planlagt ferdig i 2024, de to gjenstående parsellene Drammen-Kobbervikdalen og NykirkeBarkåker med ny stasjon på Skoppum vest er under detaljregulering. Dobbeltspor mellom
Tønsberg og Larvik med planlagte stasjoner i Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik er i
gjeldende NTP planlagt ferdig 2030. KVU Grenlandsbanen (2016) anbefaler at Vestfoldbanen
og Sørlandsbanen kobles sammen mellom Porsgrunn og Gjerstad. På lengre sikt kan dette
medføre reisetid på under 2 ½ time med direkte tog mellom Tønsberg og Kristiansand.
Sammen med øvrig arealpolitikk og satsing på gange, sykkel og lokal kollektivtransport med
knutepunktsutvikling rundt stasjonene vil dette knytte Vestfold-byene med omland tettere
sammen og tettere opp mot Grenland-, Drammens- og Oslo-området på en måte som også
bidrar til at veksten i persontransport tas med kollektivtransport.
Sørover fra Tønsberg til Stokke er det i høringsutkast til planprogram foreslått to korridorer med
noe ulik stasjonslokalisering i Tønsberg sentrum:

1. Vear-korridoren med stasjonslokalisering ved Eckersbergsgate (like sør for Jarlsbergtunnelen)
2. Nøtterøy-korridoren med stasjonslokalisering tilnærmet ved dagens stasjon i Tønsberg
(stasjon enten delvis hevet eller delvis senket).
Begge korridorer berører Nøtterøy kommune arealmessig, Vear-korridoren berører kun sjøareal
i Byfjorden i Nøtterøy kommune, mens Nøtterøy-korridoren kommer inn i Nøtterøy kommune
bak «Findus-tomta» og tidligere Færder videregående skole i området ved Banebakken. I
høringsutkastet legges det opp til jernbane i tunnel fra området ved Banebakken under
Teieskogen. Nøtterøy-korridoren kommer ut i dagen ved Munkerekka i bru over Munkodden og
over Vestfjorden og fortsetter videre mot Stokke. I begge ender av tunnelen under Teieskogen
vil bomijø i Nøtterøy kommune bli berørt.
Planprogrammet markerer den formelle oppstarten av planprosessen. Tidligere har det blitt
utarbeidet en KVU (2012) som er kvalitetssikret (2013). I KVU’en ble det for strekningen
Tønsberg-Larvik anbefalt et konsept med jernbane i tunnel fra Tønsberg under Nøtterøy og
Vestfjorden mot Stokke. Første halvår 2016 ble det utarbeidet en forstudierapport som la
grunnlag for en såkalt pre-høring av et utkast til planprogram til berørte myndigheter. Forstudien
konkluderte med at tunnel som skissert i KVU ikke var gjennomførbart. Det ble også sett på
løsninger med bro over kanalen med nedgravd løsning under Nøtterøy og kryssing av
Vestfjorden i senketunnel, samt en løsning med høy bro over kanalen og Vestfjorden. På
bakgrunn av samlede vurderinger med særlig vekt på høye kostnader, teknisk svært høy
vanskelighetsgrad og stor konflikt med nærmiljø/bymiljø/friluftsliv anbefalte forstudien å ikke gå
videre med noen varianter innenfor Nøtterøy-korridoren og at videre planarbeid skulle ta
utgangspunkt i Jarlsberg- og Vearkorridorene. Nøtterøy kommunestyre behandlet uttalelse til
dette utkastet 15.06.2016.
I tidligere avgitt uttalelse støttet Nøtterøy kommune at korridor B (nå kalt Jarlsberg-korridoren)
utredes videre i planarbeidet. Denne korridoren var også anbefalt utredet i arbeidsutkast til
planprogram før offentlig høring datert 29. april 2016.
Nøtterøy kommune støttet at korridor A (nå kalt Nøtterøy-korridoren) ikke skulle utredes videre i
planarbeidet. Denne korridoren var også ikke anbefalt utredet i arbeidsutkast til planprogram
før offentlig høring datert 29. april 2016.
Nøtterøy kommune mente at korridor C (nå kalt Vear-korridoren) ikke skulle utredes videre da
denne korridoren sterkt berører viktige natur- og kulturinteresser og linjeføringen er i konflikt
med planlagt ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy. Denne korridoren var anbefalt utredet i
arbeidsutkast til planprogram før offentlig høring datert 29. april 2016.
I pre-høringen 2016 fikk Bane NOR innspill fra Fylkesmannen i Vestfold om ikke å sortere ut
korridor A (Nøtterøy-korridoren), men se på andre løsninger enn de som ble vurdert i forstudiet
(enten helt nedgravd eller høyt hevet). Etter pre-høringen har Nøtterøy-korridoren blitt løftet inn i
planprosessen igjen.
Bane NORs vurderinger av de ulike korridorene, både når det gjelder ikke-prissatte
konsekvenser, samfunnsøkonomisk nytte og andre samfunnsmessige virkninger er ikke
tilgjengelige for kommunen, utover de korte begrunnelser som fremkommer i planprogrammet
samt i Bane NORs orienteringer. Begrunnelsene i planprogrammet for å utrede Nøtterøykorridoren fremfor Jarlsberg-korridoren knytter seg til følgende argumenter:
•
•

Reisetid. Banesløyfe og trasé over Jarlsberg innebærer lengre reisetid enn de andre
alternativene og bidrar derfor til dårligere måloppnåelse ift. krav om at modernisert
Vestfoldbane skal redusere reisetiden.
Kostnader. Tidligere vurderinger av Jarlsberg-korridoren baserte seg på at alternativer
innenfor denne ville ha lavere investeringskostnader enn alternativene. Videreutvikling
av konseptet etter forstudierapporten tilsier nå at investeringskostnadene for løsninger

•

innenfor Jarlsberg-korridoren vil være i samme størrelsesorden som for alternativer i
Vear- og Nøtterøy-korridoren. Sammen med lengre reisetid gir dette dårligere
samfunnsøkonomisk nytte enn de to alternative korridorene.
Arealverdier. Dette knytter seg spesielt til at Jarlsberg-korridoren vil beslaglegge
betydelig større arealer dyrkbar og dyrka mark enn de to andre korridorene, men også
konsekvenser for boligeiendommer langs en utvidet jernbanesløyfe i Tønsberg sentrum.

Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven kapittel 11 - kommuneplan
Forskrift om konsekvensutredning
KVU for InterCity-strekningen Oslo – Skien
Forstudierapport dobbeltspor Tønsberg – Larvik

Korridorer som ble vurdert i forstudierapporten (2016)

Korridorer som ligger inne i forslag til planprogram.

Forhold til kommuneplanen
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 har følgende målformulering for utvikling av
transportsystemet, der jernbanen er nevnt spesielt i den utdypende målbeskrivelsen:
Veivalg 7.1: Nøtterøy har et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem med tilstrekkelig
kapasitet.
Dette innebærer at Nøtterøy kommune arbeider for å fremme miljøvennlig transportformer –
gange, sykkel og kollektivtransport – som erstatning for bil på arbeidsreiser og andre
transportetapper. Det er lett å velge miljøvennlig transport da Nøtterøy har et godt kollektivtilbud
med høy frekvens og god tilgjengelighet, og et godt utbygd gang- sykkelvei- og stinett

tilgjengelig for det meste av kommunens bebygde områder. Sykkelbruken og trafikksikkerheten i
Nøtterøy kommune øker som følge av holdningsendringer og investeringer. Hovedveinettet er
miljøvennlig og trafikksikkert med tilstrekkelig kapasitet for alle reisende, og lokalveinettet er
sikkert, velfungerende og har tilstrekkelig kapasitet. Veistandarden blir gradvis forbedret.
Nøtterøy bidrar positivt til regionale transportordninger som flyplassen på Torp og utbygging av
jernbane og E18 gjennom Vestfold.
I kommuneplanens arealdel 2015-2027 er det ikke båndlagt korridorer for videre planlegging.
Nøtterøy kommune må derfor håndtere enkeltsaker innenfor utredningskorridorene, f. eks ved å
nedlegge bygge- og deleforbud i samråd med Bane NOR.
Vurderinger
Planprogrammet som nå er lagt frem til høring omfatter hele strekningen mellom Tønsberg og
Larvik og fremdrift i arbeidet med kommunedelplanen er av stor samfunnsmessig betydning for
hele fylket. Nøtterøy kommune må hensynta behovet for fremdrift i dette arbeidet, men samtidig
ivareta kommunens egne interesser og verdier i en sak som berører uvurderlige verdier med
tanke på landskap, natur, kulturminner og ikke minst byliv og bomiljø.
Planprogrammet som nå er sendt på høring avviker på sentrale punkter betydelig fra det
planprogrammet kommunen hadde til pre-høring. Korridor B – Jarlsbergkorridoren – som lå inne
ved forrige høring er nå i sin helhet foreslått tatt ut, mens korridor A – Nøtterøykorridoren – som
ikke var tatt med ved forrige høring, nå er tatt inn. Det fremkom tydelig i pre-høringen at
Jarlsberg-korridoren er Nøtterøy kommunes foretrukne alternativ. Det er vanskelig å se hvordan
Nøtterøy kommunes tidligere uttalelse behandlet i kommunestyret 15.06.2016 er ivaretatt i det
høringsforslaget til planprogram som nå foreligger.
Rådmannen er skeptisk til prosessen i forbindelse med utarbeiding av planprogrammet. Det er
uheldig at planprogrammet innehar så vesentlige nye momenter både med tanke på at
Jarlsbergkorridoren er tatt ut og at Nøtterøykorridoren på nytt er tatt inn sett i forhold til
programmet som ble fremlagt i forhøring. Utsiling av Jarlsbergkorridoren har skjedd på et for
tidlig tidspunkt i prosessen. Det har skjedd med liten grad av medvirkning og manglende
fremlegging av dokumentasjon som underbygger silingen. Det er i tillegg gitt svært kort frist til å
vurdere og komme med innspill til den nye høringen, og det er ikke fremlagt tilstrekkelig
dokumentasjon for å underbygge de vesentlige endringene som er gjort.
Nøtterøykorridoren slik den er presentert i dagløsning og med broer vil ha dramatiske
konsekvenser for Tønsberg og Nøtterøy. Bane NOR angir på dette stadiet i planleggingen en
seilingshøyde ved broene over Kanalen og Vestfjorden på henholdsvis på 10 meter og 40
meter. Broene vil ikke kunne åpnes. Slike broer vil sette klare begrensninger for sjøtransport og
fritidsbåter til nordre del av Nøtterøy og Tønsberg by. Løsningen er i konflikt med langsiktige
målsetninger om byutvikling i viktige områder ved Kanalen og utfordrer næringsutvikling og
sjøfartsbyen Tønsbergs identitet.
Det uttrykkes samtidig bekymring for Vearkorridorens konflikt med nasjonale interesser.
Risikoen for etter gjennomført konsekvensutredning å stå igjen med ett eller ingen alternativ er
tilstede. Dette anses ikke som en akseptabel risiko sett i lys av hensikten med
konsekvensutredningsverktøyet er å avveie ulike aktuelle alternativer opp mot hverandre. Det er
avgjørende at man i konsekvensutredningen sitter igjen med realistiske og gjennomførbare
alternativer.
En grundigere analyse av Jarlsberg-korridoren opp mot de nå anbefalte korridorene vil bidra til
en bedre beslutningsprosess for Nøtterøy kommune som planmyndighet. Dette vil gi
planmyndigheten bedre innsikt i hvordan de ulike hensynene er vektet i vurderingene og
grunnlag for om kommunen kan støtte vurderingene eller ikke. Forstudien angir en rekke
alternativer innenfor Jarlsbergkorridoren. Kommunedelplanen bør vurdere hvilke alternativer
som kan være aktuelle i seg selv eller eventuelt som en del av en kombinasjon av flere.

Reisetid
En viktig begrunnelse for å modernisere Vestfoldbanen er å redusere reisetiden. Dette er viktig
både av nasjonale og lokale hensyn.
Reisetid fremstår i forslag til planprogram som den sentrale årsak til ikke å utrede Jarlsbergkorridoren(e) inklusive dobbeltspor i sløyfa. I KVU for Vestfoldbanen ble imidlertid et tilsvarende
alternativ (da kalt VB 4B) vurdert å nå målene om redusert reisetid. Nøtterøy kommune vil
påpeke at parsellen Tønsberg-Larvik er den siste gjenstående delen av InterCity mellom
Porsgrunn og Oslo. Planlegging av et alternativ som medfører noe økt reisetid ved Tønsberg (i
størrelsesorden ca. 2-3 minutter, jf. vedlegg 2 til forstudierapporten fra 2016 om kjøretid) kan
derfor ikke ses å gi presedens ved at trasévalg for andre deler av Vestfoldbanen øker reisetiden
tilsvarende. Disse traséene er allerede planlagt eller fastsettes samtidig som Tønsberg-Stokke.
Når silingen av Jarlsbergkorridoren skjer på bakgrunn av at den har 2-3 minutter mer enn øvrige
alternativer kan det stilles spørsmålstegn til det reelle mulighetsrommet for lokale tilpasninger
når målsetningen om reisetid lokalt defineres uavhengig av viktige lokale og nasjonale
interesser.
Koordinering med Bypakke Tønsbergregionen
Løsninger i Vear-korridoren (tidligere kalt C-korridoren) kan komme i konflikt med noen av
alternativene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Det er ventet en anbefaling for
valg av trasé for denne fastlandsforbindelsen høsten 2017, altså trolig før planprogrammet for
InterCity Tønsberg-Larvik skal fastsettes. Anbefalingen kan legge føringer for hvilke tekniske
løsninger som kan gjennomføres i denne korridoren, og eksempelvis kan det være aktuelt å se
på en grunn senketunnel under Byfjorden dersom denne ikke kommer i konflikt med anbefalt
fastlandsforbindelse.
Tunnelen under Teieskogen i Nøtterøykorridoren krysser planlagt veitunnel for ny
fastlandsforbindelse. Bane NORog Bypakke Tønsbergregionen må utrede dette.
Knutepunktsutvikling
Det legges opp til at de nye stasjonene som inngår i InterCity-prosjektet skal utvikles som
knutepunkt, og planprogrammet redegjør for hvordan ulike stasjonsloksliseringer skal utredes ut
fra reisepotensial og potensial for arealintensiv utvikling av knutepunktene. Hovedtyngden av
dagens bussruter i Nøtterøy kommune har endepunkt ved rutebilstasjonen i Tønsberg. For at
innbyggere og næringsliv i Nøtterøy kommune skal ha best mulig nytte av InterCityutbyggingen, er det viktig at stasjonen i Tønsberg blir et godt fungerende knutepunkt mellom
jernbanetilbudet og kollektivtrafikken til Nøtterøy. Koordinering av videre planlegging av stasjon i
Tønsberg med det pågående arbeidet i regi av Bypakke Tønsbergregionen med interkommunal
kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport vil være viktig for å styrke InterCityprosjektets nytte for innbyggerne i Nøtterøy kommune.
Stasjonens plassering i forhold til hovedveinettet fra Nøtterøy/ Tjøme og parkeringsmuligheter
må også utredes og vektlegges. En god «park and ride» løsning vil kunne være attraktiv for
vesentlige deler av Nøtterøy/ Tjømes befolkning ved reise nordover eller sørover i Vestfold da
de trolig vil passere stasjonen på veien. Det vil øke jernbanens attraktiviet i forhold til å fortsette
reisen med bil.
Utredningstema
De tema som skal utredes vurderes å være godt dekket i planprogrammet. Det kan imidlertid
bemerkes at det ikke er nevnt konsekvenser for folkehelse under «andre samfunnsmessige
virkninger». Nøtterøy kommune påpekte i forrige høringsrunde at konsekvenser for folkehelse
bør belyses i konsekvensutredningen både i bygge- og anleggsperioden og ved ferdig anlegg
med drift.
Det foreliggende forslaget om å utrede Nøtterøy-korridoren, som vil innebære trasé i dagen
gjennom tett befolkede områder, tydeliggjør dette behovet. Selv om folkehelse ikke er eksplisitt
nevnt i planprogrammet, fremgår det av planprogrammet at støy,strukturlyd og vibrasjoner skal
utredes og videre at konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal utredes. Til dette kommer

muligheter for å opprettholde ferdsel og bruk av rekreasjonsområder og opprettholdelse av
gode bomiljøer samt barrierevirkninger av tiltaket. Det er viktig at konsekvensene belyses både
for byggeperioden og for situasjonen etter at tiltaket er etablert og i drift.
Utredningstema i planprogrammet er generelle, men godt dekket. Dersom jernbanetrasé i
Nøtterøy-korridoren utredes gis følgende innspill til konkretisering av tema som skal utredes :
•

•

•

•
•

•

Overdekning Teieskogen. Teieskogen er et viktig rekreasjonsområde. Det må derfor
vises i konsekvensutredningen at det er tilstrekkelig overdekning i Teieskogen for at
jernbanetraséen kan gå i fjelltunnel under skogsområdet, slik at Teieskogens
rekreasjonsverdier ivaretas.
Bomiljø, støy, vibrasjoner, skyggeeffekter av broer. I begge ender av tunnel under
Teieskogen vil jernbanetraséen berøre bomiljøer. Det er viktig at konsekvensene for
disse bomijøene belyses, både i anleggs- og driftsfase. I tillegg til de tema som står
omtalt i planprogrammet, bør skyggeffekter av broene for omkringliggende bomijø
belyses.
Seilingshøyder. Begge brokrysningene i Nøtterøy-korridoren vil innebære begrensninger
for båttrafikken. Begrensninger på seilingshøyden i kanalen kan legge begrensninger på
forbindelsen mellom Tønsberg havn og skjærgården øst for Nøtterøy med Bolærne og
Færder nasjonalpark som viktige turistdestinasjoner og begrensninger i Vestfjorden kan
legge begrensninger blant annet for næringsutvikling og industrien på Kaldnes.
Landskapsvirkning. Landskapsvirkninger av brokonstruksjonene både over vann og land
må belyses.
Opprettholdelse av trafikken i Nøtterøyveien og på Kanalbrua i byggeperioden. Ny
fastlandsforbindelse skal etter fremdriftsplanen i Bypakke Tønsbergregionen stå klar i
2023. Det kommer ikke frem av planprogrammet når byggeperioden for jernbanen vil
foregå. Trafikken i det området der Nøtterøy-korridoren krysser eksisterende
infrastruktur er imidlertid kritisk for all aktivitet sør for Kanalbrua og konsekvenser for
fremkommeligheten i dette området må utredes.
Mulighet for gang- og sykkeltrafikk på broene. Begge brokrysningene i Nøtterøykorridoren kan gi muligheter for myke trafikanter som ikke eksisterer i dag. Det bør
utredes potensiale for ekspressykkelvei på brokrysningen over kanalen paralellt med
jernbanen fra Nøtterøy og fram til jernbanestasjonen. Det bør også utredes mulighet for
at gående og syklende kan benytte broa over Vestfjorden fra Munkerekka mot
Vear/Sjuestokk.

Folkehelse
Flere utredningstema i planprogrammet er relatert til påvirkningsfaktorer på befolkningens
helse.
Fremdrift
Etter gjennomført høringsrunde, kommer planprogram tilbake til kommunene for fastsettelse
etter sommeren 2017. Fremdriften vil deretter splittes opp, og vedtak av kommunedelplanene
mellom Tønsberg og Furustad (grensa Sandefjord/Larvik) er ventet desember 2018.
Kommundelplanen gjennom Larvik har forventet vedtaksdato desember 2019. I NTP er
forventet åpningsdato for strekningen 2030. En strekning mellom Sandefjord og Stokke skal
bygges ferdig innen 2026 for å kunne øke til halvtimesfrekvens mellom Skien og Oslo.
For å sikre en god fremdrift i planarbeidet frem mot beslutning av løsning er det viktig at
realistiske og gjennomførbare alternativer konsekvensutredes. Det er derfor avgjørende at
Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
Konklusjon
Silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut, er gjort på et for tidlig tidspunkt og uten at
de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt for kommunen som planmyndighet.
Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet. Det vil sikre at det

opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i det videre arbeidet med
konsekvensutredning. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både
eksisterende bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet, Tønsbergs identitet som havne- og turistby
samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen. Dersom Bane NOR i den videre
konsekvenstrutredningen kun ønsker å gå videre med to alternative utredningskorridorer, bør
dette være Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren. Det er viktig at planarbeidet koordineres med
planprosessene som pågår i bypakke Tønsberg. Rådmannen har noen innspill til konkretisering
av utredningstema som er angitt i saksutredningen.

Nøtterøy kommune
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Rådmannens innstilling
1. Nøtterøy kommune støtter at korridor B for delstrekning 1 Tønsberg-Stokke utredes
videre i planarbeidet.
2. Nøtterøy kommune støtter at korridor A ikke utredes videre i planarbeidet. Dersom det
skulle bli aktuelt å løfte korridor A inn i planprosessen igjen, ønsker Nøtterøy kommune
å bli orientert om dette umiddelbart.
3. Korridor C berører sterkt viktige natur- og kulturinteresser og linjeføringen kan være i
konflikt med planlagt ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy. Dersom korridor C velges å
inngå i utredningsarbeidet forutsetter Nøtterøy kommune at utredningen vektlegger de
sterke regionale interessene for ny fastlandsforbindelse. Videre forutsettes
sprengnings- og mudringsarbeider utredet for å sikre fortsatt seilingsled.
4. Nøtterøy kommune presiserer betydningen av at planarbeidet samordnes med arbeidet
for bypakke Tønsbergregionen. Dette er viktig for at linjeføringen innenfor korridor C og
ny fastlandsforbindelse ikke kommer i konflikt med hverandre, og for at utviklingen av
knutepunkt med overgang mellom jernbane og gange, sykkel og kollektiv blir optimal
også for befolkningen på Nøtterøy.
5. Nøtterøy kommune ber om at planprogrammet legger føringer for hvordan
konsekvenser for folkehelse kan belyses, både for tiltaket og for bygge- og
anleggsprosessen. Det anbefales at dette belyses under «andre samfunnsmessige
virkninger».
6. Nøtterøy kommune støtter at konsekvensene av ulike stasjonslokaliseringer utredes
under «andre samfunnsmessige virkninger», både i lokalt og regionalt perspektiv.
Tidsbruk for overgang mellom transportformer ved stasjonsknutepunktene bør være
vektlagt i et samfunnsøkonomisk perspektiv da dette vil være en del av den totale
reisetiden for de reisende.
7. Dersom enkelte av korridorene viser seg ikke-realiserbare i løpet av planprosessen bør
berørte planmyndigheter orienteres om dette så tidlig som mulig, da dette kan ha stor
betydning for andre planprosesser som eksempelvis ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy. For ikke å forsinke andre prosesser unødvendig er det ønskelig med en
smidig utsilingsprosess.
Det vises til de vurderinger og begrunnelse som fremkommer av saksfremlegget.

Kommuneplanutvalget 08.06.2016:
Behandling:
Ordfører Roar Jonstang (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 (erstatter tidligere punkt
3 og 4):
"Korridor C bør ikke utredes videre da denne korridoren berører sterkt viktige natur- og
kulturinteresser og linjeføringen er i konflikt med planlagt ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy"
Votering:
Rådmannens innstilling med opprinnelig forslag punkt 1,2,5,6 og 7 vedtatt 8 mot 2 stemmer
(MDG, V)
Ordførerens forslag vedtatt 8 mot 2 stemmer (MDG, V).

KOM- 16/011 Vedtak:

1. Nøtterøy kommune støtter at korridor B for delstrekning 1 Tønsberg-Stokke utredes
videre i planarbeidet.
2. Nøtterøy kommune støtter at korridor A ikke utredes videre i planarbeidet. Dersom det
skulle bli aktuelt å løfte korridor A inn i planprosessen igjen, ønsker Nøtterøy kommune
å bli orientert om dette umiddelbart.
3. Korridor C bør ikke utredes videre da denne korridoren berører sterkt viktige natur- og
kulturinteresser og linjeføringen er i konflikt med planlagt ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy.
4. Nøtterøy kommune ber om at planprogrammet legger føringer for hvordan
konsekvenser for folkehelse kan belyses, både for tiltaket og for bygge- og
anleggsprosessen. Det anbefales at dette belyses under «andre samfunnsmessige
virkninger».
5. Nøtterøy kommune støtter at konsekvensene av ulike stasjonslokaliseringer utredes
under «andre samfunnsmessige virkninger», både i lokalt og regionalt perspektiv.
Tidsbruk for overgang mellom transportformer ved stasjonsknutepunktene bør være
vektlagt i et samfunnsøkonomisk perspektiv da dette vil være en del av den totale
reisetiden for de reisende.
6. Dersom enkelte av korridorene viser seg ikke-realiserbare i løpet av planprosessen bør
berørte planmyndigheter orienteres om dette så tidlig som mulig, da dette kan ha stor
betydning for andre planprosesser som eksempelvis ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy. For ikke å forsinke andre prosesser unødvendig er det ønskelig med en
smidig utsilingsprosess.
Det vises til de vurderinger og begrunnelse som fremkommer av saksfremlegget.

Formannskapet 08.06.2016:
Behandling:

Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (V,MDG)

FS- 16/077 Vedtak:

1. Nøtterøy kommune støtter at korridor B for delstrekning 1 Tønsberg-Stokke utredes
videre i planarbeidet.
2. Nøtterøy kommune støtter at korridor A ikke utredes videre i planarbeidet. Dersom det
skulle bli aktuelt å løfte korridor A inn i planprosessen igjen, ønsker Nøtterøy
kommune å bli orientert om dette umiddelbart.
3. Korridor C bør ikke utredes videre da denne korridoren berører sterkt viktige natur- og
kulturinteresser og linjeføringen eri konflikt med planlagt ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy
4. Nøtterøy kommune ber om at planprogrammet legger føringer for hvordan
konsekvenser for folkehelse kan belyses, både for tiltaket og for bygge- og
anleggsprosessen. Det anbefales at dette belyses under «andre samfunnsmessige
virkninger».
5. Nøtterøy kommune støtter at konsekvensene av ulike stasjonslokaliseringer utredes
under «andre samfunnsmessige virkninger», både i lokalt og regionalt perspektiv.
Tidsbruk for overgang mellom transportformer ved stasjonsknutepunktene bør være
vektlagt i et samfunnsøkonomisk perspektiv da dette vil være en del av den totale
reisetiden for de reisende.
6. Dersom enkelte av korridorene viser seg ikke-realiserbare i løpet av planprosessen
bør berørte planmyndigheter orienteres om dette så tidlig som mulig, da dette kan ha
stor betydning for andre planprosesser som eksempelvis ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy. For ikke å forsinke andre prosesser unødvendig er det ønskelig med en
smidig utsilingsprosess.
Det vises til de vurderinger og begrunnelse som fremkommer av saksfremlegget.

Kommunestyret 15.06.2016:
Behandling:
Patrick Gudmundsen, MDG fremmet følgende forslag:
"Tillegg til punkt 1:Nøtterøy kommune støtter at korridor B og en optimalisert C1-4 for
delstrekning 1 utredes videre i planarbeidet og at hensynet til jordvern spesielt tas hensyn til i
den videre prosessen."
"Nytt punkt 3Nøtterøy kommune presiserer betydningen av at planarbeidet samordnes med
Bypakke Tønsbergregionen, slik at utviklingen av knutepunkt mellom jernbane og kollektiv,
sykkel og gange blir optimal for alle."
Formannskapets innstilling punktene 2, 4, 5, 6 ble vedtatt enstemmig.
Formannskapets punkt 1 ble vedtatt enstemmig.
Gudmundsens tileggsforslag til punkt 1 falt med 27 mot 8 stemmer (MDG,Fellesllista,V,KRF)
Formannskapets innstilling punkt 3 ble vedtatt med 27 mot 8 stemmer (MDG,Felleslista, V,
KRF) som ble avgitt for Gudmundsens forslag.

KS- 16/058 Vedtak:

1. Nøtterøy kommune støtter at korridor B for delstrekning 1 Tønsberg-Stokke
utredes videre i planarbeidet.
2. Nøtterøy kommune støtter at korridor A ikke utredes videre i planarbeidet. Dersom
det skulle bli aktuelt å løfte korridor A inn i planprosessen igjen, ønsker Nøtterøy
kommune å bli orientert om dette umiddelbart.
3. Korridor C bør ikke utredes videre da denne korridoren berører sterkt viktige naturog kulturinteresser og linjeføringen eri konflikt med planlagt ny fastlandsforbindelse
fra Nøtterøy
4. Nøtterøy kommune ber om at planprogrammet legger føringer for hvordan
konsekvenser for folkehelse kan belyses, både for tiltaket og for bygge- og
anleggsprosessen. Det anbefales at dette belyses under «andre samfunnsmessige
virkninger».
5. Nøtterøy kommune støtter at konsekvensene av ulike stasjonslokaliseringer
utredes under «andre samfunnsmessige virkninger», både i lokalt og regionalt
perspektiv. Tidsbruk for overgang mellom transportformer ved
stasjonsknutepunktene bør være vektlagt i et samfunnsøkonomisk perspektiv da
dette vil være en del av den totale reisetiden for de reisende.
6. Dersom enkelte av korridorene viser seg ikke-realiserbare i løpet av planprosessen
bør berørte planmyndigheter orienteres om dette så tidlig som mulig, da dette kan
ha stor betydning for andre planprosesser som eksempelvis ny
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy. For ikke å forsinke andre prosesser unødvendig
er det ønskelig med en smidig utsilingsprosess.
Det vises til de vurderinger og begrunnelse som fremkommer av saksfremlegget.

Vedlegg:
Forstudierapport InterCity Tønsberg-Larvik
Arbeidsutkast - Forslag til planprogram for IC Tønsberg - Larvik
Nr. 2 Prosess planprogram (3) - vedlegg

Kortversjon
Nøtterøy kommune har i likhet med de andre berørte kommunene samt
regionale myndigheter fått anledning til å uttale seg til et arbeidsutkast til
planprogram for ny dobbeltsporet jernbane fra Tønsberg til Larvik.
Innledning
Konseptvalgutredningen for Intercity Vestfoldbanen fra 2012 anbefaler en
dobbeltsporet jernbane som går innom alle byene i Vestfold. Planlegging av
denne banen mellom Tønsberg og Larvik er påbegynt ved at det er
utarbeidet en forstudie 2015-16 for å sikre at alternativene som det
planlegges for er teknisk gjennomførbare. Neste steg er en kommunedelplan
for parsellen, som starter med offentlig ettersyn av planprogram i
august/september 2016. For å sikre at berørte myndigheters interesser blir
ivaretatt gis de fem direkte berørte kommunene Nøtterøy, Tønsberg, Stokke,
Sandefjord og Larvik samt regionale myndigheter muligheten til å uttale seg
til et arbeidsutkast til planprogram for strekningen. Senere sendes
planprogrammet på høring av Jernbaneverket, mens det fastsettes av
planmyndigheten (kommunene) etter at offentlig ettersyn er gjennomført.
Konseptvalgutredningen for Vestfoldbanen fra 2012 anbefalte en trase
under nordre Nøtterøy og Vestfjorden. Den vedlagte forstudierapporten,
som er basert på undersøkelser rundt teknisk gjennomførbarhet av de ulike
alternative traseene, anbefaler imidlertid ikke å gå videre med varianter
innenfor denne korridoren etter samlede vurderinger med særlig vekt på
høye kostnader, teknisk svært høy vanskelighetsgrad og stor konflikt med
nærmiljø/bymiljø/friluftsliv.
Planprogrammet til kommunedelplanen inneholder ulike korridorer der
jernbane kan fremføres på ulike måter. Gjennom planprosessen med
kommunedelplanen vil det velges korridor for de enkelte strekningene og
løsninger innenfor den enkelte korridor. Gjennom arbeidet med forstudien
2015-16 har ulike korridorer gjennom Nøtterøy kommune blitt vurdert og
undersøkt, spesielt grunnforholdene. I det utkastet til planprogram som nå
foreligger er det en av to mulige korridorer mellom Tønsberg og Stokke som
vil berøre Nøtterøy kommune arealmessig. Jernbanetraseen vil imidlertid kun
berøre sjøareal i Nøtterøy kommune, nord for Kaldnes (alternative C). Dette
illustrerer at planleggingen av ny jernbane fra Tønsberg og sørover må
koordineres med det pågående planarbeidet for ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy og Tjøme.
Jernbaneverket har spesielt pekt på følgende tema de ønsker
tilbakemelding på i denne runden:
 Forslag til utredningskorridorer
o Forslagene skal være realistiske og gjennomførbare for å bli
alternativer
o En avveining mellom å ha et håndterbart antall alternativer og
faren for å være for snever.
 Planforutsetninger






o Framtidig terminal vest eller øst for Torp.
Når og hvordan siles korridorer/alternativer som viser seg ikke
realistiske/relevante?
Utredningstema og -metodikk
Andre samfunnsmessige virkninger - ønsker innspill ang. metodikk.
Involvering/ medvirkning.

Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven kapittel 11 – kommuneplan
Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven
Forstudierapport Intercity Tønsberg-Larvik
Konsekvensutredning for InterCity Vestfoldbanen
Alternative løsninger
Presentasjon av alternativer
Vurderinger
Administrasjonen har gjennomgått arbeidsutkast til planprogram og fremmer
forslag til vedtak som vurderes som relevante innspill fra Nøtterøy kommune
på dette tidspunkt. Generelt vurderes Nøtterøy kommune å bli mindre berørt
av planarbeidet enn først antatt på bakgrunn av at de anbefalte korridorene
B og C har mindre konsekvenser for Nøtterøysamfunnet enn den skrinlagte
korridor A. Grunnlaget for anbefalinga av korridorer har Nøtterøy kommune
ingen merknader til, men det vurderes som svært viktig at kommunen tidlig
varsles dersom korridor A skulle bli aktuell igjen.
Korridor C, som krysser Byfjorden fra Tønsberg til Vear/Smørberg vil
berøre Nøtterøy kommunes sjøareal og Nøtterøy kommune vil være
planmyndighet for en kort strekning jernbane i enten bro eller tunnel
dersom denne korridoren skulle velges. Det fremgår av forstudierapporten at
det vil være nødvendig med omfattende sprengings- og mudringsarbeider
mellom bro i korridor C og Nøtterøy nord for Kaldnes dersom det skal
bygges jernbane i bro over byfjorden. Det forutsettes at konsekvensutredning
av disse arbeidene er en del av kommunedelplanen dersom slik trase blir
konklusjonen av planarbeidet.
Det fremgår av arbeidsutkast til planprogram at det pågående planabeidet i
forbindelse med Bypakke Tønsberg-regionen skal samordnes med
planarbeidet for jernbanen. Dette vurderes som svært viktig for Nøtterøy
kommune som pådriver i arbeidet med etablering av ny fastlandsforbindelse
fra Nøtterøy og Tjøme. Det vurderes som viktig at ulike alternativer for
jernbane vurderes opp mot fortsatt aktuelle alternativer for
fastlandsforbindelse og at de to fagmyndighetene Jernbaneverket og
Bypakke-organisasjonen har en god dialog slik at de tidlig får kjennskap til
om ulike alternativer forkastes i de to samtidige prosessene.
Nøtterøy kommune er kjent med at det med de foreliggende linjeføringene
for ny fastlandsforbindelse til Korten og jernbanekorridor C vil kunne bli
krysningskonflikt. Foreløpige utredninger viser en alvorlig krysningskonflikt
hvis både jernbanen og fastlandsforbindelsen skal krysse fjorden i tunnel.
Det er svært lite ønskelig at et jernbaneprosjekt i korridor C medfører en
mindre optimal veiløsning med økte kostnader og dårlige løsninger for gangog sykkeltrafikk som skal krysse fra Kaldnes til Korten/ Nordbyen.
Da dette er to meget viktige prosjekter for Tønsbergregionen og Nøtterøy

kommune, forutsettes at en slik krysningskonflikt løses hvis jernbaneverket
ønsker å utrede alternativ C videre. Det må hensyntas at det er sannsynlig
at veianlegget bygges først ved videre planlegging.
Andre deler av bypakkearbeidet kan ha stor relevans for etableringen av
en stasjon med et effektivt knutepunkt i Tønsberg sentrum, som vil være
nærmeste jernbanestasjon for Nøtterøys innbyggere. Her kan nevnes
gatebruksplanen for Tønsberg sentrum og interkommunal
kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv. Enkelte av alternativene
for ny fastlandsforbindelse kan også ha betydning for hvordan reisende fra
Nøtterøy kommer seg til ny stasjon i Tønsberg, og dette vurderes også som
et relevant tema for de to planprosessene å føre dialog om og samordne.
Jernbaneverket har bedt om innspill for tema som bør utredes under
«andre samfunnsmessige virkninger». Folkehelse er i liten grad omtalt i
arbeidsutkastet til planprogram. Samtidig er både tiltaket og bygge- og
anleggsprosessen av et slikt omfang at det sannsynligvis vil ha negative
helsekonsekvenser. Det ferdige tiltaket kan tenkes å medføre positive
folkehelsekonsekvenser i form av enklere transport/ kortere arbeidsreiser
og kan hende redusert biltrafikk/ økt bruk av gange, sykkel og kollektiv.
Dette vurderes som relevant å utrede i kommunedelplanen.
Videre vurderes det som relevant for «andre samfunnsmessige
virkninger» å knytte de ulike stasjonslokaliseringers egnethet for raske
overganger opp mot det overordnede målet om kort reisetid. Reisende fra
Nøtterøy vil i stor grad måtte bytte transportmiddel ved stasjonen i
Tønsberg og på samme måte som reisetid med jernbane har en
samfunnsøkonomisk konsekvens, vil tidsbruk i forbindelse med slik
overgang ha det. For Nøtterøys befolkning vil plasseringen av stasjonen
nærmest mulig bruene som krysser kanalen og nærmest mulig de sentrale
kollektivtraseene fra Nøtterøy ha stor betydning.
Jernbaneverket har innspill på når og hvordan sile ut korridorer som viser
seg ikke realistiske/relevante. Både av hensyn til fremdrift, ressursbruk og
andre pågående planprosesser vurderes det som riktig at dette skjer
underveis i prosessen med en orientering til berørte kommuner og
lokalsamfunn og andre interessenter. Forutsetninger er at silingen er
begrunnet og at gjenværende alternativer er realiserbare, eventuelt at nye
og gjennomførbare alternativ er løftet inn. Dersom helt nye eller tidligere
skrinlagte alternativer løftes inn på en måte som tilsier endret
planavgrensning, bør dette fremmes politisk i den/de berørte kommunene.
Jernbaneverket har eksplisitt bedt om en vurdering av planforutsetningen
om fremtidig terminal vest eller øst for Torp. Administrasjonen i Nøtterøy
kommune har ikke kompetanse til å vurdere denne planforutsetningen,
men vurderer det som viktig at planleggingen av Vestfoldbanen har god
fremdrift.. Forøvrig konstateres det at korridor C over Byfjorden ikke åpner
for jernbane vest for rullebanen på Torp (med integrert terminal for fly og
jernbane) på dagens lokalisering, mens korridor B holder begge
muligheter åpne.
Folkehelse
Konsekvenser for folkehelse er i liten grad belyst i planprogrammet. Det
bør komme tydeligere fram hvilke konsekvenser tiltaket og
anleggsprosessen kan få for befolkningens helse, for å sikre at de

negative konsekvensene ikke blir større enn nødvendig og for styrke de
potensielle positive konsekvensene.
Fremdrift
Denne saken gjelder ikke offentlig ettersyn av planprogrammet, men en
politisk behandling av et arbeidsutklast til planprogram. Jernbaneverket vil
lage et høringsutkast til planprogram basert på foreliggende arbeidsutkast
samt uttalelsene fra Nøtterøy kommune, de andre berørte kommunene
samt regionale myndigheter og sende dette på offentlig ettersyn
august/september 2016. Planprogrammet vil deretter fastsettes i
kommunene, trolig tidlig i 2017. Vedtak av kommunedelplanen forventes i
2018.
Konlusjon
o

Nøtterøy kommune støtter at korridor B for delstrekning 1 Tønsberg-Stokke utredes
videre i planarbeidet.

o

Nøtterøy kommune støtter at korridor A ikke utredes videre i planarbeidet. Dersom
det skulle bli aktuelt å løfte korridor A inn i planprosessen igjen, ønsker Nøtterøy
kommune å bli orientert om dette umiddelbart.

o

Korridor C berører sterkt viktige natur- og kulturinteresser og linjeføringen kan være i
konflikt med planlagt ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy. Dersom korridor C velges å
inngå i utredningsarbeidet forutsetter Nøtterøy kommune at utredningen vektlegger
de sterke regionale interessene for ny fastlandsforbindelse. Videre forutsettes
sprengnings- og mudringsarbeider utredet for å sikre fortsatt seilingsled.

o

Nøtterøy kommune presiserer betydningen av at planarbeidet samordnes med
arbeidet for bypakke Tønsbergregionen. Dette er viktig for at linjeføringen innenfor
korridor C og ny fastlandsforbindelse ikke kommer i konflikt med hverandre, og for at
utviklingen av knutepunkt med overgang mellom jernbane og gange, sykkel og
kollektiv blir optimal også for befolkningen på Nøtterøy.

o

Nøtterøy kommune ber om at planprogrammet legger føringer for hvordan
konsekvenser for folkehelse kan belyses, både for tiltaket og for bygge- og
anleggsprosessen. Det anbefales at dette belyses under «andre samfunnsmessige
virkninger».

o

Nøtterøy kommune støtter at konsekvensene av ulike stasjonslokaliseringer utredes
under «andre samfunnsmessige virkninger», både i lokalt og regionalt perspektiv.
Tidsbruk for overgang mellom transportformer ved stasjonsknutepunktene bør være
vektlagt i et samfunnsøkonomisk perspektiv da dette vil være en del av den totale
reisetiden for de reisende.

o

Dersom enkelte av korridorene viser seg ikke-realiserbare i løpet av planprosessen
bør berørte planmyndigheter orienteres om dette så tidlig som mulig, da dette kan ha
stor betydning for andre planprosesser som eksempelvis ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy. For ikke å forsinke andre prosesser unødvendig er det ønskelig med en
smidig utsilingsprosess.
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Uttalelse til oppstart av planarbeid og høring av planprogram Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Tønsberg-Larvik - Vestfold fylke
Vi viser til brev av 28.2.2017 vedrørende oppstart av planarbeid og høring av planprogram
for dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik. Planarbeidet berører Tønsberg,
Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner.
Kystverkets ansvar
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner.
Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik
Bane NOR planlegger dobbeltsporet jernbane på InterCity strekningen Tønsberg – Larvik.
Planarbeidet er forankret i Nasjonal transportplan 2014–23.
Formålet med planarbeidet er å avsette areal til korridor for videre planlegging av nytt
dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik. Endelig plassering av tiltaket innenfor
korridoren vil skje i neste planfase som er reguleringsplan.
Planområdet strekker seg fra Jarlsbergtunnelen i Tønsberg kommune til Kleivertunnelen i
Larvik kommune. Gjennom planprogrammet er det definert syv korridorer som skal utredes.
Flere av korridorene innebærer kryssing av farvann, og kryssing av farled er trukket frem
som en problemstilling, jf. planprogrammets kap. 3.3. Farleder som kan berøres av
planarbeidet er:
-

Hovedleden Tjømekjæla til Tønsberg, farledsnr. 1012, som går gjennom
Vestfjorden og Byfjorden
Bileden Jarlsøy – Tønsberg, farledsnr. 2031, som går fra Kanalen og østover til
Træla og videre til Oslofjorden

Informasjon om farleder og navigasjonsinstallasjoner i planområdet, samt annet kartfestet
data, kan lastes ned fra Kystverkets kartverktøy, http://www.kystverket.no/Maritimetjenester/Geoportal/

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Innspill fra Kystverket Sørøst
Planprogrammet redegjør for hvilke korridorer og temaer som skal utredes i det videre
planarbeidet. Flere av korridorene som skal utredes innebærer kryssing av farvann, og
kryssing av farled er trukket frem som en problemstilling, jf. planprogrammets kap. 3.3. Vi
vil presisere at etablering av nye broer vil kunne få betydelige konsekvenser for sikkerheten
og fremkommeligheten for både nyttetrafikken og fritidsbåttrafikken i området. Dette vil
videre kunne få konsekvenser for eksisterende og fremtidig arealbruk. Vi forutsetter at
dette utredes gjennom planarbeidet.
Både Nøtterøy-korridoren og Vear-korridoren medfører kryssing av hovedleden i
Vestfjorden / Byfjorden. Nøtterøy-korridoren medfører også kryssing av bileden i Kanalen i
Tønsberg. Begge led brukes av både nyttefartøy og fritidsbåter. Industriområdet på
Kaldnes anløpes av større fartøy, blant annet av kranfartøy som krever vertikal klaring / fri
seilingshøyde på inntil 55 m, jf. Farledsnormalen. Brokryssing over Kanalen må sees i
sammenheng med eventuelle begrensninger av hovedleden, og vi ber dere om å ta kontakt
for å drøfte dette nærmere. Vi vil allerede nå signalisere at vi vil vurdere å fremme
innsigelse til et planforslag som medfører svekket sikkerhet eller fremkommelighet i
hovedleden i Vestfjorden / Byfjorden eller i bileden i Kanalen.
Vi mener at sikkerhet og fremkommelighet for fritidsbåter må belyses gjennom
planarbeidet. Dette kan tas med i planprogrammets kap. 5.3.2.
Larvik havn er stamnetthavn og en viktig del av det regionale og nasjonale
transportsystemet. Jernbaneterminal i tilknytning til havna vil stå klar tidlig 2018.
Dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik må ta hensyn til dette. Vi registrerer at
mulighetene for å legge til rette for et intermodalt godsknutepunkt med jernbanetilknytning
til Larvik havn skal omtales for de enkelte trasealternativene, jf. planprogrammets kap.
5.4.2.
Det går frem av planprogrammet at det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse) for kommunedelplanen i henhold til krav i pbl § 4.3. Vi minner om at risiko
og sårbarhet for sjøfarende må utredes.
Vi minner om at etablering av broer innenfor havne- og farvannslovens virkeområde krever
tillatelse av Kystverket, jf. Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket.
Vi ber om å bli involvert i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Geir Egil Solberg
senioringeniør

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Høring - Forslag til planprogram kommunedelplan (KDP) med
konsekvensutgreiing (KU) Dobbeltspor Tønsberg - Larvik InterCity Vestfoldbanen

Fylkesutvalet har handsama saken i møte 03.04.2017 sak 37/17
Møtehandsaming
Representanten Knut Duesund (Krf) fremma følgjande endringsforslag:
Punkt 1. får følgjande ordlyd:
Telemark fylkeskommune legg til grunn at planprogrammet omhandlar alle relevante tema og
støttar utkastet slik det ligg føre.
Votering
Forslag frå fylkesrådmann med endringsforslag frå Duseund blei samrøystes vedtatt.
Vedtak
1. Telemark fylkeskommune legg til grunn at planprogrammet omhandlar alle relevante tema og
støttar utkastet slik det ligg føre.
2. Telemark fylkeskommune påpeikar at planarbeidet har stor regional tyding for Telemark og at
dobbeltspor på strekninga mellom Tønsberg og Larvik er eit av to høgste prioriterte prosjekt i
NTP 2018-2029.
3. Det er viktig at arbeidet med å få avklart korridor for Tønsberg – Larvik gjennomførast så hurtig
som mogeleg. Vesentleg innkorting i reisetid mellom Grenland og Oslo, og mål om to tog i
timen innan 2026, er viktig.
4. Vestfoldbanen må dimensjonerast for fjerntog til Sørlandet via Grenlandsbanen og effektiv
framkomst til Torp flyplass.
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Vår saksbehandler
Gunnar Kleven
33 37 11 85

fl

/ telefon:

Vår referanse:
2015/3280
Arkivnr: 421.4

Deres referanse-

Vår dato:
06 04 2017

Uttalelse til varsel om planoppstart og forslag til planprogram for utbygging av
Vestfoldbanen fra Tønsberg til Larvik som dobbeltsporet jernbane
Fylkesmannens fagavdelinger formidler i dette brevet opplysninger om planområdet og gir
er opptatt av at tapet av fulldyrka jord
Landbruksdirektøren
innspill til utredningsprogrammet.
side varslet at
må reduseres gjennom god planlegging. Det er fra fylkesmiljøvernsjefens
Vearkorridorens bru inntil Ilene naturreservat vil komme i sterk konflikt med nasjonale og
internasjonale verneverdier. På strekningen Tønsberg —Stokke anbefaler vi at Jarlsbergbør Bane NOR kun
korridoren tas inn i planprogrammet. Hva gjelder Nøtterøy-korridoren,
også å utrede en
anbefaler
Vi
by.
Tønsberg
gjennom
lokk
under
løsning
nedsenket
utrede
under Tensberg og Teie, med senketunnel i Kanalen og bru over
variant i Netterøykorridoren
Vestfjorden.

Vi viser til brev fra Bane NOR datert 28.02.2017.

1. Plansaken
I tråd med plan- og bygningsloven (pbl) § 4-1 omfatter Bane NORs henvendelse to forhold;
Varsel om oppstart av planarbeid med sikte på å fastlegge endelig korridor for modernisert,
tospors jembane fra Tønsberg til Larvik.
Offentlig ettersyn av forslag til planprogram for plan- og utredningsarbeidet.

2. Fylkesmannens rolle
Fylkesmannens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven ( pbl.) § 3-2 påse at
planer ikke er konflikt med nasjonale interesser eller vesentlige regionale interesser innenfor
miljø, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse eller barn og unges interesser.

3. Vår vurdering
3.1 Innledning
Vi vil understreke at hensikten med denne høringen primært er å sikre at relevante og realistiske
korridoralternativer inngår i den forestående prosessen med optimalisering og
konsekvensutredning. Videre skal høringen bidra til at utredningene blir tilstrekkelige og tilpasset
plannivået kommunedelplan, hvor valg av korridor for videre detaljplanlegging er det sentrale.

i Vestfold
Fylkesmannen
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks. 33 37 11 35
E-post: frnvepost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.noNestfold

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4

Avveining. rangcring og valg blant altemativene hører hjemme i fasen etter at konsekvensutredningen/beslutningsgrunnlaget
foreligger. Planmyndighetens konklusjon og anbefaling i form
av forslag til kommunedelplan vil så bli gjenstand for offentlig ettersyn før planvedtak.
Våre avdelinger vil i påfølgende avsnitt kommentere det varslede planområdet strekningsvis;
Tønsberg —Stokke
Stokke —Sandefjord v/ Furustad
Sandefjord v/Furustad - Larvik
Også våre innspill til planprogrammet formidles innenfor de samme strekningene. med unntak av
temaene Risiko og sårbarhet og Anleggsfasen som kommenteres i egne avsnitt.
Faren for betydelig tap av fulldyrket jord er en gjennomgående utfordring på alle delstrekningene.
Vi vil innledningsvis markere at Vestfold har noen av landets beste jordbruksarealer. Jordsmonnet
og klimaet gir her grunnlag for dyrking av høyverdige matprodukter. Den dyrka marka utgjør
20 prosent av fylkets landareal, i kystkommunene enda mer. Framføring av ny, dobbeltsporet
jembane på strekningen Tønsberg —Larvik vil uvegerlig medføre tap av dyrka mark. Det er et
nasjonalt mål å kraftig redusere årlig omclisponering av dyrka mark. Å minimere tapet må derfor
vies stor oppmerksomhet og godt planarbeid i dette prosjektet.

3.2 Delstrekning 1) Tønsberg —Stokke
Korridorer
Planprogrammet forcslår at to korridorer utredes; Nøtterøykorridoren og Vearkorridoren. Bane
NOR ønsker ikke å utrede Jarlsberg-korridoren videre. Vi mener Bane NOR ikke har dokumentert
et tilstrekkelig faglig grunnlag for å utelate Jarlsbergkorridoren.
Vearkorridoren med bru langs Ilene naturreservat gir et svært høyt konfliktnivå med nasjonale og
internasjonale naturverdier. Vi refererer her til naturreservatet Ilene som har status som
Ramsarområde. Fylkesmiljøvernsjefen varsler derfor innsigelse til et slikt alternativ.
Videre anser vi at brukonstruksjonen i Vearkorridoren vil være negativ for landskapsverdier av
nasjonal verdi. kfr. helhetlig kulturlandskap Jarlsberg
Ilene, som av Miljødirektoratet er rangert
som svært interessant både mht. kulturhistorie og biologisk mangfold.
Nøtterøykorridoren som beskrevet i planprogrammet har lokalt utløst stor bekymring, især for
bymiljøet og planlagte utbyggingsornråder i Tønsberg.
I sum taler dette for å utvide tilfanget av korridorer/varianter, og vi anbefaler at korridor
Jarlsberg —Stokke tas inn igjen i utredningen/planprogrammet.
Bane NOR viser til at investeringskostnaden ved Jarlsberg-korridoren blir i samme størrelsesorden
som for Vear- og Nøtterøykorridorene. Det betyr at alle de tre korridorene har samme
utgangspunkt. Begrunnelsen for å skrinlegge Jarlsbergkorridoren er primært at reisetiden blir noc
lengre, samt at beslaget av dyrka mark blir større enn ved de to andre korridorene. Dette betyr at
Bane NOR gir disse ulempene større vekt enn ulempene ved Vear- og Nøtterøykorridorene, men
uten at disse er systematisk kartlagt eller vurdert. I Ivorvidt ulemper ved Jarlsbergkorridoren i form
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av lengre reisetid og andre utfordringer overstiger ulempene ved Nøtterøy- og Vearkorridorene vil
først bli klart når konsekvensutredningen er gjennomført. Grunnlaget for å utelate Jarlsbergkorridoren er følgelig ikke tilfredsstillende dokumentert.
Det er viktig å optimalisere alle linjene tidlig i plan- og utredningsprosessen. Hva gjelder
Nøtterøykorridoren fastholder vi at Bane NOR kun bør utrede en senket løsning under lokk fra
jernbanestasjonen mot Kanalen, kfr. vår epost av 15.11.2016. Vi har for øvrig tiltro til at
utfordringer knyttet til grunnvannsstanden kan løses. Videre anbefaler vi å utrede en variant i
Nøtterøykorridoren med nedsenket bane gjennom byen og under Teie, inkl. senketunnel under
Kanalen og bru over Vestfjorden. Vi er innforstått med at dette utlbrdrer Bane NORs generelle
stigningskrav, og vi legger til grunn at løsningen må bearbeides/optimaliseres med sikte på å
redusere stigningen. Vi minner om at konseptvalgutredningen for Vestfoldbanen i 2012
konkluderte med valg av nedsenket løsning gjennom Tensberg by. Teie og videre sydover.
Planomradet og innspill til utredningsprogrammet
hmenfor Vearkorridoren må konsekvensutredningen klargjøre effekten på verneverdiene knyttet
til Ilene naturreservat, nedfelt i vemeforskrift og forvaltningsplan. Kollisjonsfare for fugl i flukt
framstår som ett vesentlig tema i denne forbindelsen. Dette vil også omfatte arter på Norsk
rødliste. Videre må forstyrrelse på fuglelivet knyttet til togtratikken, inkl, støy- og lyspåvirkning
utredes.
Dette utredningsbehovet har sammenheng med at våtmarksfugler er helt avhengige av hvile og
næringsinntak under vår- og høsttrekkene. Ilene inngår i et livsviktig nettverk av hvile- og
rasteplasser for våtmarksfugler.
Samtidig vil vi peke på at dagens vernegrense ikke representerer et markant skille i de biologiske
forekomstene/verdiene. Vemegrensen er fastsatt gjennom en avveining av naturverdier og behov
for menneskelig bruk, spesielt i form av skips- og småbåttratikk. Utstrekningen av verdifulle,
marine naturtyper samt observasjoner av fugl i området understøtter at hele Byfjorden/Aulielvas
deltaområde bør betraktes som ett økologisk funksjonsområde.
Fundamentene til ei bru langs Ilene vil i noen grad påvirke strømningsforhold og
partikkelsedimentasjon, med potensiell innvirkning på naturmangfold og verneverdier. Vi ber om
at også dette utredes spesielt. Videre vil brufundamentene berøre forurenset sjøbunn. Vi kommer
tilbake til dette under avsnittet om anleggsfasen (pkt. 3.6).
Nertterøykorridoren på sin side krysser Tønsbergkanalen nær dagens kanalbru. Også her består
sjøbunnen av forurensede sedimenter. Framføring av jernbane i byområder medfører sannsynlig
berøring av områder med grunnforurensning. Vi minner om krav til undersøkelse ved mistanke
om grunnforurensning og utarbeidelse av tiltaksplan forut for bygging dersom belastede områder
blir berørt, kfr. kap. 2 iforskrift om begrensning av forurensning.
Også sjøbunnen i Vestfjorden må undersøkes mhp. miljøgifter. Vi er ikke kjent med
miljøffistanden på dette krysningspunktet. Også her er det registrert marine naturtyper av høy
verdi. Generelt er det knyttet sterke rekreasjonsinteresser av regional verdi til vann og
strandstrekninger i Byfjorden og Vestfjorden. Vi viser her til temakart om rekreasjonsverdi
etablert i 2011 som ledd i fylkeskommunens arbeid med Regional plan for bærekraJ!ig
arealpolitikk (RPBA).
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Den samme høye rekreasjonsverdien (A-verdi) omfatter Stokke golfbane og høydedraget fra Vear
sydover mot Melsombukta. samt Akersvannet med strandområder. Notterøykorridoren vil krysse
høydedraget ved golfbanen, og det bør her innarbeides avbøtende tiltak i form av miljøtunnel. evt.
fielltunnel.
Temakart om naturverdi viser en korridor av høy verdi (A-verdi) øst/vest;
Nøtterøy —Vestfjorden —gollbanen —Akersvannet - Ramsum. Både ved L-18 utbygging og ved
utbyggingen på Brunstad er det tatt hensyn til denne korridoren som bl.a. rommer trekkvei for elg.
For alle de aktuelle jernbanekorridorene, inkl. Jarlsbergaltemativet vest for Akersvannet, må det
innarbeides avbøtende tiltak for å ivareta dette hjortevilt-trekket.
Alle de aktuelle korridorene vil i noen grad påvirke naturverdier og rekreasjonsverdier knyttet til
naturreservatet Akersvannet. Utredningen må vise konsekvenser og effekt av avbøtende tiltak, så
som støyskjerming, faunapassasjer el.a.
Især korridorene Jarlsberg —Stokke og Jarlsberg —Torp cr beheftet med stor konflikt mcd
jordverninteressen, og mcd det nasjonale målet om å redusere årlig omdisponering til under
4000 dekar. Vi viser her til nasjonal jordvemstrategi vedtatt av Stortinget den 08.12.2015.
Jordbruksarealene i Vestfold er klassifisert som ledd i arbeidet med RPBA, og vi viser til temakart
tilgjengelig på Vestfold fylkeskommuncs websider; https://vtk.no/ t ema-ggtjenesterlAreal:Kartiandbruksklassifi

seri no

På Jarlsbergsletta vil disse korridorene på‘ irke landskapsverdiene negativt i kulturlandskapsområdet Jarlsberg —Ilene som anses å ha nasjonal verdi. Det samme gjelder som nevnt
Vearkorridoren over Byfiorden.

3.3 Delstrekning 2) Stokke —Sandefjord v/ Furustad
Korridorer
V i mener planprogrammet viser logiske korridorer fra Stokke sentrum, øst og vest for Tom
flyplass og videre i to korridorer mot Sandefjord by. Vi deler oppfatningen om at det er riktig å
utrede fordeler og ulemper ved jembane og stasjon både øst og vest for rullebanen. Vi legger her
vekt på at andelen kollektivtransport i tilbringertjenesten er lav ved denne flyplassen. Videre
tolker vi situasjonen ved flyplassen slik at flytting av terminalen til østsiden er usikkert.
Vi har på forrige delstrekning anbefalt at korridor(er) over Jarlsberg inntas i den videre plan- og
utredningsprosessen. Vi er innforstått med at utredningen i så fall kan inkludere varianten
Jarlsberg - Tom utenom Stokke sentrum. Fylkesmannen ønsker primært å opprettholde dagens
stasjon i Stokke sentrum med tanke på at Vestfoldbanen vil ha et variert tog- og stoppmønster som
bør gi togtilbud også til mindre knutepunkter i Vestfold som Sande. Skoppum og Stokke.
til utredningsprogrammei
Planomradet og
Kryssende kystvassdrag som Vårnesbekken. Rovebekken og Unnebergbekken representerer stort
naturmangfold på strekningen Stokke —Sandefjord. Bekkene med sidegrener er alle
sjøørretførende med høy reproduksjon av fisk. Vi anser dermed at dette er naturverdier av høy
verdi (A-verdi), noc som er rellektert både i den regionale analysen av naturverdier knyttet til
RPBA og i Miljødirektoratets temakart viktige naturtyper, kfr. databasen Naturhave-Kart. Vi antar
at utsiktene til tilfredsstillende kryssinger i form av bruer er gode.
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Vi understreker at kartleggingen av viktige naturtyper varierer i dekning og grundighet innenfor en
kommune. Dette innebærer at det i konsekvensutredningen må gjøres feltarbeid for å avdekke om
de ulike korridorene berører viktige naturtyper som ikke tidligere er kartlagt. Tilsvarende må eldre
registreringer med mangelfulle beskrivelser kvalitetssikres/oppdateres. Det foreligger fagrapporter som redegjør nærmere for kartleggingen (vedlagt). For denne delstrekningen viser
rapportene at naturtypekartleggingen har vært relativt god sammenholdt med delstrekning
3) Sandefjord —Larvik.
Så vil vi peke på atforskrifi om ulvalgte naturtyper ble fastsatt så sent som i 2011. 1 dette
planområdet forekommer den utvalgte naturtypen hule eiker. Dette innebærer at tidligere
naturtypekartlegging på strekningen ikke har omfattet den utvalgte naturtypen hule eiker som i
naturmangfoldloven § 53 er gitt en særlig beskyttelse. Konsekvensutredningen må spesielt
dokumentere om denne naturtypen blir påvirket av jernbanekorridorene.
Heller ikke på strekningen Stokke —Sandefjord kan det utelukkes områder med grunnforurensning
innenfor korridorene. Generelt er sentrurnsområder, industriområder, godsterminaler samt sivile
og militære flyplasser ofte assosiert med lokaliteter med grunnforurensning. Vi viser til
kommentarene ovenfor om plikt til undersøkelser og om nødvendig tiltaksplan forut for bygging.
Når det gjelder jordverninteressen, er det på denne delstrekningen størst konflikt knyttet til
korridorene Jarlsberg —Torp og Gokstadkorridoren. Vi forutsetter at konsekvensutredningen
redegjør grundig for både permanent og midlertidig omdisponering.
Torp Vest-korridoren fra Stokke sentrum via dagens flyplassterminal til Sandefjord deler opp
verdifulle rekreasjonsområder mellom Torp og Sandefjord by; Hjertås —Unnebergskogen Storåsen. Området nærmest Sandefjord by er gitt A-verdi i den regionale analysen av
rekreasjonsområder knyttet til RPBA. Også Unnebergkorridoren berører disse rekreasjonsområdene nord for tunnelen mot Sandefjord by, under Sandskjæråsen, Breidablikk og Mokollen.

3.4 Delstrekning 3) Sandefjord v/ Furustad - Larvik
Korridorer

Vi forstår planprogrammet slik at det mellom Furustad og Stålaker skal utredes to alternative linjer
(mot tre i foreløpig planprogram av 29.04.2016). De to alternativene samles ved Stålaker, like syd
for steinbruddet her.
Videre fra Stålaker mot Larvik splittes korridoren igjen til to korridorer; Kongegata-korridoren og
Indre I lavn —korridoren. Navnene henspciler på lokalisering av Larvik nye jernbancstasjon for de
respektive altemativene. Begge krysser Hegdalåsen i en fjelltunnel, går på bru over
Numedalslågen og videre vestover som tunnel til respektive stasjonsalternativer i Larvik by.
Vi har merket oss at planprogrammet kommuniserer at det fra Furustad til Stålaker er en korridor
mcd to separate linjealternativer. Vi ser det slik at strekningen Furustad —Larvik egentlig består av
to delstrekninger nord og syd for Stålaker, med i alt 4 linjealternativer/kombinasjoner.
Vi har ikke
innvendinger til valget av utredningskorridorer på strekningen.
Vi vil i dette avsnittet påpeke betydningen av god jernbanetilknytning mellom Vestfoldbanen og
Larvik havn. Dette vil igjen gi Larvik havn fullgod status som et intermodult knutepunkt for
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godstransport, og styrke muligheten for økt bruk av skip og jembane i godstransporten. Dette er i
tråd med nasjonale og regionale mål for godstransport.
Planområdet

og innxpill

til utredningsprogrammet

Også denne jembanestrekningen vil berøre jordbruksarealer
(A-verdi). kfr. verdiklassifisering utført som ledd i RPBA.

av høy verdi i nasjonal sammenheng

Nord på strekningen tangerer korridoren rike, sjøørretførende kystvassdrag som Marumbekken og
Istreelva. Lengre syd krysser korridoren Kjønndalbekken/Bjønnesbekken
som er i samme
kategori. Vi ber om at påvirkning og avbøtende tiltak belyses i konsekvensutredningen.
Når det gjelder dyrearters spredningsmuligheter i kulturlandskapet, er vi som nevnt opptatt av
noen planfrie krysningspunkter, både i tilknytning til vassdrag og terrestrisk miljø. De sistnevnte
bør ses i sammenheng med faunapassasjer over/under firefelts E18. For strekningen mellom
Furustad og Lågen cr faunapassasjen over E18 ved Danebo av interesse, likeså krysningspunkter
på E18 i området Sejerstad —Rødbø11. Vi anbefaler ljelltunnel for Vestfoldbanen gjennom
åsformasjonen Løkåsen —Ramsås. Dette vi I samtidig redusere tapet av dyrka mark.
Videre anbefaler vi en tunnel av hensyn til rekreasjon og fauna i skogområdet Sande —Jonsås like
øst for Rauanveien. Dette temaet må vurderes nærmere i konsekvensutredningen, støttet av
feltbefaringer og lokalkunnskap.
Når det gjelder eksisterende kartlegging av viktige naturtyper. så indikerer rapporter om dette for
hhv. Sandeljord og Larvik at forekomster er relativt dårlig kartlagt på denne delstrekningen,
kfr. vedlegg 2 og 3.
Numedalslågen vil bli krysset med bru. Lagen er et nasjonalt laksevassdrag som innebærer at
naturverdiene knyttet til Lågen har nasjonal verdi. I den aktuelle krysningssonen på høyde med
IIegdal er det på begge sider av elva registrert viktige naturtyper; edellauvskog i ulike utforminger
av middels og høy verdi.
Videre er det rekreasjonsinteresser av regional verdi knyttet til Lågen, inkl, statlig sikrede
frilufisområder på vcstsiden i den aktuelle krysningssonen. Dette tilsier at det må velges en
brukonstruksjon som ivaretar de sterke natur- og rekreasjonsverdiene.
Når det gjelder framtidig jernbanestasjon i Larvik, er vi opptatt av gode muligheter for
kollektivtransport, sykkel og gange i tilbringertjenesten. Stasjonsplæssering i Kongegata synes å ha
større utfordringer på dette området.
3.5 Risiko og sarbarhet
Vi har merket oss planprogrammets omtalc av utredningen/fagrapporten om risiko og sårbarhet.
Utkast til planprogram dekker etter fylkesmannens oppfatning godt de krav og hensyn som skal
settes til risiko- og sårbarhetsanalyser.
Når det gjelder Fylkes-ROS kan vi bekrefte at den bebudede revisjonen er fullført, og rapporten
forelå 09.01.2017 (vedlagt).
Planprogrammets korridorer vil for deler av strekningene være utfordrende for nødetatene ved
redningsoperasjoner. Spesielt bruer og tuneller er innsatsobjekter som utfordrer prosedyrer og
teknologi for redning og beredskap. Fylkesmannen ber om at Bane Nor sikrer et nært samarbeid
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med nødetatene i den videre prosessen. slik at hensyn og behov for særskilte tiltak med tanke på at
slike redningsoperasjoncr identifiseres tidlig.

3.6

Utfordringer i anleggsfasen

Faren for vannforurensing er en stor utfordring i forbindelse med utbygging av jernbaner og
motorveier. Dette gjelder bl.a. tunneldrift, deponering/mellomlagring av sprengt stein,
partikkelavrenning fra dagsoner, arbeid i strandsoner og med brufundamenter i vann. Håndtering
av såkalte bunnrensemasser fra tunnel fordrer god forberedelse fordi massene er inlisert av
oljekomponenter, eventuelt tungmetaller.
Vi har i foregående avsnitt pekt på spesielle problemstillinger knyttet til forurenset sjøbunn og
sedimenter. Dette henspciler på miljøgifter. Anleggsarbeid på slike strekninger er klart regulert i
forurensningslovgivningen.
Anleggsfasen er også kritisk hva gjelder akutte utslipp av stoffer som ofie. diesel,
betong/injeksjonsmasse i tjell, evt. kjemikaliser som anvendes i løpet av anleggsfasen.
Støy og støv er andre kjente utfordringer i anleggsfasen.
Så er det erfaringsmessig en fare for at det i anleggsfasen utløses mindre kvikkleireskred i traseen
eller knyttet til massedeponier.
Faren for spredning av fremmede organismer er tilstede i slike prosjekter, Ilytting av jordmasser er
eksempel på en operasjon som kan føre til slik spredning.
Når det gjelder lovforankring av forurensningsbegrensende tiltak i anleggsfasen, anscr vi at
plandokumenter i medhold av pbl. og konsesjon i medhold av forurensningslov m/ forskrifter
samlet legger et godt grunnlag for miljøoppfølging i anleggsfasen.
Jordbruksarealer som benyttes som midlertidige anleggsområder, riggområder og anleggsveier kan
bli utsatt for langvarige skader og nedsatt jordbruksproduksjon etter anleggsfasen. Vi anbefaler at
dette temaet vies stor oppmerksomhet under detaljplanlegging og gjennomføring. Fylkesmannens
landbruksavdeling stiller seg til rådighet for å bistå i denne prosessen.

Med hilsen

Olav Sandlund
landbruksdirektør

Elisabet Rui
fylkesmiljøvernsjef
Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har derfor

ingen signatur.

VEDLEGG:
I . Naturtypekartlegging
i Stokke kommunc 2010, Biofokus 2011
Naturtypekartlegging
i Sandetjord 2010, Biofokus 2011
Naturtypekartlegging
i Larvik 2008-2012, Asplan V iak 2014
Eylkes-ROS. Fylkesmannen i Vestfold 2017

7

Kopi til:
Statens vegvesen - region sør
Tønsberg kommunc
Nøtterøy kommune
Vestfold fylkeskommune
Larvik kommune
Miljødirektoratet
Sandefjord kommune
NVE Region Sør

Serviceboks 723 Stoa
Postboks 2410
Postboks 250
Postboks 2163
Postboks 2020
postboks 5672 Sluppen
Postboks 2025
postboks 2124

4808
3104
3163
3103
3255
7485
3202
3103

Arendal
Tønsberg
Nøtterøy
Tønsberg
Iarvik
Trondhcim
Sandefjord
Tønsberg
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

LineHavstein<lineh1@vfk.no>
10. april 201713:06
PostmottakBaneNORSF
KommunedelplandobbeltsporTønsberg– Larvik,uttalelsetil høringav
planprogram
Vestfoldfylkeskommunesuttalelse.pdf;Notat LarvikØst om
korridoranbefalingog naturressurser.pdf

Vedlagtfølger Vestfoldfylkeskommunesuttalelse.Seogsåeget notat om naturressurser.

Vennlig hilsen

Line Havste in
Rådgiver plan
Regionalavdelingen
Mobil: 922 28 618
Sentralbord: 33 34 40 00
www.vfk.no

Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

201506384-30
---/Q62
Line Havstein

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019
Fylkestinget

Møtedato
25.04.2017
04.05.2017

Sak nr
43/17
26/17

Uttalelse – offentlig ettersyn – planprogram Intercity Tønsberg-Skien –
strekningen Tønsberg-Larvik
Sammendrag
Forslag til planprogram for kommunedelplaner med konsekvensutredning InterCity
dobbeltspor Tønsberg-Larvik er på offentlig ettersyn. Utbygging av dobbeltspor er et stor og
viktig prosjekt for Vestfold. Tiltaket vil styrke fylket som en attraktiv bo- og
arbeidsmarkedsregion og bidra til overgang til miljøvennlig transport, i tråd med
samfunnsmålene i RPBA. Fylkeskommunen er opptatt av å legge til rette for en effektiv
planprosess. Samtidig viser forslag til planprogram at utredningskorridorene flere steder
kommer i konflikt med nasjonale og regionale interesser. Dette gjelder spesielt kulturminner,
men også naturressurser (larvikitt), bymiljø og landskap. Det videre planarbeidet må
balansere utviklingsinteressene opp mot Vestfolds unike bevaringsinteresser på en måte
som styrker Vestfolds attraktivitet i et langsiktig perspektiv.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Vestfold fylkeskommune støtter planlegging av dobbeltsporet jernbane og anbefaler
at planleggingen gjennomføres i henhold til forslått fremdriftsplan.
2. Vestfold fylkeskommune støtter at videre planlegging skjer med utgangspunkt i
korridorene planprogrammet foreslår for utredning
3. Av hensyn til nasjonale og internasjonale kulturminneverdier og videre prosess for
strekningen Tønsberg-Stokke, anbefaler Vestfold fylkeskommune at det utredes et
tredje alternativ over Jarlsberg.
4. Konsekvensutredningen og optimalisering av korridorene må ta særlig hensyn til
nasjonale og regionale verdier knyttet til kulturminner, kulturmiljø, naturressurser,
dyrka mark, landskapsbilde og bymiljø.
Tønsberg, 20.03.2017

Egil Johansen
fylkesrådmann
Sverre Høifødt
direktør
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Vedlegg:

Forslag til planprogram
Riksantikvarens uttalelse
Saksframlegg til HSA 7.6.2016 – utkast til planprogram
Notat – Larvik Øst – om korridoranbefaling og naturressurser (ettersendes)

Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no
Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker.
Direktelink til Politiske møter og saker: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vestfoldfk
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Innledning:
Forslag til planprogram for kommunedelplaner med konsekvensutredning for nytt
dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik er på høring, med frist 12.4.2017. Saken skal behandles
av Hovedutvalg for samferdsel og areal (25.4.2017) og Fylkestinget (4.5.2017).
Fylkeskommunen har fått utsatt frist til 5.5.2017, forutsatt at rådmannens innstilling sendes
Bane NOR innen den opprinnelige fristen 12.4.2017.
Forslag til planprogram er felles for kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik.
Bane NOR er forslagsstiller i saken. Kommunene er planmyndighet og skal fastsette
planprogrammet høsten 2017. Fylkeskommunen er høringspart.
Sammenhengende dobbeltspor på strekningen Oslo-Tønsberg skal stå ferdig innen
utgangen av 2024. En dobbeltsporet strekning sør for Tønsberg (muliggjør to tog i timen til
Skien) planlegges med sikte på ferdigstillelse i 2026. Bane NOR skal planlegge for at hele
InterCity-området kan være utbygd innen 2030.
Planlegging og utbygging av InterCity-prosjektet er prioritert i NTP 2014-2023. NTP skiller
imidlertid mellom indre og ytre InterCity. Det indre InterCity-området (strekningen frem til
Tønsberg) ligger inne i forslag til NTP 2018-2029 som et såkalt bundet prosjekt. Bundne
prosjekter har ikke vært gjenstand for ny vurdering i forslag til NTP 2018-2029.
Utbygging av ytre InterCity (strekningene sør for Tønsberg) er ikke prioritert i forslag til ny
NTP. Fylkene på Østlandet har stått samlet om å kreve ytre InterCity tatt inn. Dette blir
avklart når ny NTP er ferdig behandlet sommeren 2017.
Fig. 1: InterCity-strategien og milepælene i NTP 2014-2023
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Bakgrunn
Moderniseringen av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsningen
omfatter planlegging og utbygging av dobbeltspor for høy hastighet fra Oslo og utover på
strekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Halden og Oslo-Skien. Økt transportbehov som følge
av forventet befolkningsvekst i og rundt byene på Østlandet er prosjektutløsende behov.
Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 gir føringer for utviklingen av et moderne
transportsystem som skal kunne imøtekomme dette behovet på en miljøvennlig måte.
NTP beskriver utbyggingsstrategien for InterCity-prosjektet, med trinnvis ferdigstillelse og
tilbudsforbedring. Strategien bygger på konseptvalgutredningen (KVU) for InterCity fra 2012.
Hovedprinsippet er en målrettet og parallell utbygging av dobbeltspor fra Oslo og utover.
InterCity-satsingen vil gi et forbedret togtilbud med kort reisetid og høy frekvens. Moderne
infrastruktur er en forutsetning for å nå mål om nullvekst i byområder, miljøvennlig arealbruk
og styrket togtilbud på lengre distanser. Prosjektet vil knytte bo- og arbeidsregionen tettere
sammen og bidra til at vekst i persontransport tas med kollektiv, sykkel og gange.
Planlegging og utbygging i InterCity-området skjer med utgangspunkt i NTP 2014-2023.
På Vestfoldbanen åpnet Bane NOR dobbeltspor på strekningen Holm-Nykirke for trafikk i
november 2016. Strekningen Farriseidet-Porsgrunn er under arbeid og åpner for trafikk i
2018. Bane NOR har varslet oppstart av reguleringsplan for strekningen Nykirke-Barkåker.
Fylkeskommunens rolle
Fylkeskommunen har en rolle som samfunnsutvikler og regional utviklingsaktør, og har
ansvar for å bidra til en utvikling til det beste for vestfoldsamfunnet som helhet. Samtidig har
fylkeskommunen ansvar for å ivareta nasjonale og regionale interesser, herunder landbruk,
kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv, naturressurser med flere.
Som regional kulturminnemyndighet har fylkeskommunen et delegert ansvar fra
Riksantikvaren for automatisk fredede kulturminner. Dette er kulturminner som er fredet
direkte etter lov og omfatter kulturminner fra tiden før 1537.
Fylkeskommunen er i tillegg eier og utvikler av Torp Sandefjord Lufthavn. Fylkeskommunen
er vegeier og har ansvar for lokal kollektivtransport og skoleskyss og er også prosjekteier for
Bypakke Tønsberg-regionen.
En god og åpen prosess er en forutsetning for et omforent planforslag. Fylkeskommunen vil
bidra til en god og effektiv planprosess.

Saksutredning:
Formålet med planarbeidet og videre planprosess (fra planprogrammet)
Formålet med planarbeidet er å sette av areal til korridor for videre planlegging og utredning.
Planprogrammet er felles for Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik. Etter fastsettelse av
planprogrammet vil Bane NOR vil utarbeide separate kommunedelplaner for de tre
delstrekningene Tønsberg-Stokke, Stokke-Furustad og Furustad-Larvik. Valg av korridor vil
skje ved vedtak av kommunedelplan, og endelig trasé blir fastsatt i reguleringsplan.
Planprogrammet beskriver tiltak, formål, planområde, viktige problemstillinger, alternativer
som skal utredes, planprosess og opplegg for medvirkning. Planprogrammet skal avklare
forventninger og motstridende interesser og legge til rette for en forutsigbar planprosess.
Som forslagsstiller er det Bane NOR som behandler innkomne merknader. Eventuelle
justeringer av planprogrammet skal gjøres i dialog med kommunene og regionale
myndigheter før planprogrammet sendes til kommunene for fastsettelse høsten 2017.
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Gjennom planarbeidet kan det komme fram løsninger som ligger utenfor planområdet.
Dersom Bane NOR ønsker å utrede disse, skal kommunestyret i den aktuelle kommunen(e),
Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommunen orienteres om dette.
Fig. 2: Planprosessen med milepæler

Rammer, mål og føringer for planleggingen av dobbeltspor i Vestfold (fra
planprogrammet)
Målstrukturen for InterCity-prosjektet er fastlagt gjennom konseptvalgutredningen (KVU) for
InterCity fra 2012. Planarbeidet for Tønsberg-Larvik skal realisere samfunnsmål og effektmål
hentet fra denne utredningen. KVU legger til grunn at viktige suksesskriterier er sentral
stasjonslokalisering med utvikling rundt knutepunktene og forutsigbare ramme- og
finansieringsbetingelser.
I januar 2017 inngikk Jernbanedirektoratet og Bane NOR avtale om planmidler til
Vestfoldbanen. Den totale rammen er på 211 millioner kroner, hvorav 53 millioner kroner er
satt av til strekningen Tønsberg-Larvik. Rammen er for lav til at Bane Nor kan gjennomføre
planarbeidet for hele strekningen i løpet av 2018, som tidligere planlagt. Arbeidet med
kommunedelplanene deles derfor i to. Kommunedelplan for strekningen Tønsberg-Furustad
planlegges vedtatt i 2018, mens kommunedelplan for strekningen Furustad-Larvik
planlegges vedtatt i 2019. Jernbanedirektoratet vil ikke bevilge mer midler til planlegging og
planarbeidet må gjennomføres innenfor den gitte rammen.
NTP 2014-2023 gir føringer for planlegging og utbygging i InterCity-området. Hensikten er å
utvikle et sammenhengende jernbanesystem mellom østlandsbyene. Dette innebærer at alle
delstrekninger må bidra til å nå målsettingene for hele området. Dette gir føringer for
anbefaling av korridorer for videre utredning. Bane NOR har derfor utarbeidet et sett kriterier
som vektlegger at korridorene er praktisk gjennomførbare, svare opp tekniske krav og
nasjonale føringer, samt balansere regionale og lokale behov. Utredningskorridorene skal:
-

Bidra til kortere reisetid på hele strekningen
Gi god jernbaneteknisk funksjonalitet som sikrer pålitelig togtilbud, kort reisetid og
høy kapasitet og frekvens, både i anleggsfasen og driftsfasen
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Ha sentral stasjonsplassering med god tilgjengelighet for gange, sykkel og kollektiv
Være samfunnsøkonomisk gunstige
Ha akseptable investeringskostnader
Redusert reisetid er et svært viktig premiss for planarbeidet. Reisetiden fra Oslo til Porsgrunn
skal ned fra 2:45 i dag til 1:20 ved nytt dobbeltspor. På strekningen Tønsberg-Larvik skal
reisetiden reduseres med 20 minutter. Dette innebærer at alle delstrekninger må bidra til
målet og at ingen strekninger kan vurderes løsrevet fra sammenhengen.
Fig.3: Planområdet med avgrensning

I forslag til planprogram er utredningskorridorene vist med bredde mellom 300-800 meter. I
byene er bredden om lag 200 meter, på strekningene mellom er bredden om lag 300 meter.
På strekninger med størst usikkerhet rundt valg av løsning er bredden noe utvidet. En eller to
alternative traseer vil utredes innenfor hver korridor. Mellom byene vil ferdig anlegg med
nødvendige sidearealer ha en bredde på om lag 20 meter. Ved servicespor og lignende vil
arealbeslaget bli større. I byene vil arealbehovet variere med stasjonsløsning. Forslag til
planprogram viser imidlertid kun foreløpig arealbeslag og ikke areal til hensetting, driftsbase
og massedeponier. Endelig planavgrensning og bredder blir avklart i kommunedelplan.
Samtidig vil eksisterende jernbane på store deler av strekningen bli frigjort til andre
arealformål. Eventuell omregulering gjennomføres som egen planprosess.
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Planleggingen skal bidra å oppnå reisetidsmålet, til regionvekst og tettstedsutvikling samtidig
som arealinngrepene skal reduseres. I henhold til KVU skal sentral stasjonslokalisering med
høy utnyttelse på arealene rundt gi InterCity-satsingen høy måloppnåelse både når det
gjelder samfunnsøkonomi og nullvekstmålet. Arealbehovet knyttet til dobbeltspor,
stasjonsområde og andre tilhørende funksjoner er imidlertid stort. Planlegging av et tiltak av
slike dimensjoner i tett befolkede byer som er små i størrelse og skala skaper noen sentrale
problemstillinger og målkonflikter det videre planarbeidet må ta stilling til.
Forstudierapport våren 2016
Våren 2016 utarbeidet Jernbaneverket en forstudierapport for strekningen Tønsberg-Larvik.
Rapporten var grunnlag for utkast til planprogram før offentlig ettersyn. Utkastet ble sendt på
høring til lokale og regionale myndigheter for tidlige innspill. På strekningen Tønsberg-Stokke
anbefalte forstudiet alternativ B og C for videre utredning. Ingen varianter innenfor korridor A
ble anbefalt på strekningen, begrunnet i at korridoren samlet sett hadde høye kostnader og
høy teknisk vanskelighetsgrad, samt konflikt med nærmiljø, bymiljø og friluftsliv.
HSA behandlet saken i møte 7.6.2016 (sak 56/16, vedlagt). I uttalelsen pekte
fylkeskommunen på utfordringer knyttet til nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og
kulturmiljø, naturressurser, landbruksområder mm, og at videre planlegging må ta særlig
hensyn til disse verdiene.
Korridorer for videre utredning
Fig. 4: Korridorer som skal utredes videre
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I forslaget har Bane NOR gjort endringer i korridorene som er anbefalt for videre utredning.
På strekningen Tønsberg-Stokke er korridor korridor B over Jarlsbergjordet tatt ut, mens
korridor A over Nøtterøy er tatt inn igjen. Jernbanesløyfa gjennom Tønsberg er erstattet med
korridor gjennom byen.
I forslag til planprogram begrunner Bane NOR endringer i korridorvalg. Vurderingene er gjort
med utgangspunkt i ny kunnskap som resultat av supplerende undersøkelser i etterkant av
forstudierapporten. Korridorene er vurdert ut fra kriterier til kostnadsnivå reisetid, teknisk
gjennomførbarhet, bruk av dyrka mark med mer.
Fig. 5: Korridorer som ikke skal utredes videre

Jernbanen som driver for vekst og utvikling
Nytt dobbeltspor er et stort prosjekt og viktig prosjekt for Vestfoldsamfunnet.
Moderniseringen av Vestfoldbanen er en del av en storstilt satsing på jernbane som
fremtidens transportmiddel. Befolkningsvekst på Østlandet er grunnlag for satsingen i NTP
2014-2023. I dette ligger det at planleggingen skjer med utgangspunkt i et langt
tidsperspektiv. Flere av de regionale planene har vedtatte mål om å legge til rette for at fylket
skal vokse og utvikles. For å nå målet er det en forutsetning at Vestfold er knyttet sammen
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med de øvrige byområdene på Østlandet. Nytt dobbeltspor vil gi økt frekvens og kortere
reisetider. Dette vil binde vestfoldbyene tettere sammen, dette vil bidra til at bo- og
arbeidsmarkedene blir større, og at Vestfold kan styrke sin posisjon som et attraktivt sted å
bo og jobbe i, både på kort og lang sikt. En bane som binder vestfoldbyene sammen på en
effektiv måte vil påvirke både reisevaner og arealutvikling i fylket. Områdene tett ved
stasjonene vil bli mer attraktive både som bolig- og arbeidssteder. Som regional
utviklingsaktør er fylkeskommunen opptatt av utviklingspotensialet et nytt dobbeltspor
representerer, og ser viktigheten av å legge til rette for en god planprosess.
Kulturminner og kulturmiljø
Forslag til planprogram legger til grunn at «InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig
transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen». Med
miljøvennlig menes blant annet «minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur- og
landbruksinteresser», i tråd med samfunnsmål i RPBA om at «de spesielle og uerstattelige
verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer skal bevares. Transportsystemet
skal være miljøvennlig, også med henblikk på kulturminner og kulturmiljø».
Vestfold ble tidlig tatt i bruk av mennesker. Fylket er derfor rikt på kulturminner og
kulturmiljøer, og mange ligger tett på byene. RPBA peker ut 37 kulturmiljøer med
internasjonal, nasjonal og regional verdi som skal gis et særlig vern i all planlegging. Av de
37 er tre kulturmiljøer pekt ut som aller viktigst å ta vare på, klassifisert som områder hvor
inngrep ikke kan aksepteres. Dette gjelder:
-

Middelalderbyen Tønsberg med Slottsfjellet
Gokstadhaugen og områdene rundt (Sandefjord)
Herregården med Tollerodden (Larvik)

Fylkeskommunen ved kulturarv har hatt fem fagmøter med Jernbaneverket/Bane NOR i
perioden august 2015-juni 2016. I møtene har fylkeskommunen vært opptatt av å formidle de
ovennevnte områder som kulturmiljøer av særdeles stor kulturhistorisk betydning.
Forslaget til planprogram har vært på høring hos Riksantikvaren som fagmyndighet for
middelalderske bygninger og anlegg og freda bygg i statens eie. I høringsuttalelsen skriver
Riksantikvaren at:
«Planprogrammet datert mars 2017 skal ligge til grunn for den videre planleggingen
av strekningen Tønsberg – Larvik. Intercity-utbyggingen er et viktig samferdselstiltak
som det er stor politisk enighet om. Planprogrammet er svært overordnet, og det er
dermed vanskelig å overskue alle konsekvensene for kulturminnene, men det kan
synes som om flere av forslagene er i betydelig konflikt med vesentlige nasjonale
kulturminneinteresser.
Riksantikvaren er enig med Vestfold fylkeskommune sine vurderinger av det viktigste
kulturmiljøene på den aktuelle strekningen; Slottsfjellet, Gokstadhaugen og
Herregården i Larvik. Dette er viktige, nasjonale kulturminneinteresser som ikke må
forringes ved fremføring av ny jernbane på strekningen […]».
Riksantikvaren skriver konkret om Vearkorridoren:
«Dette alternativet vil medføre kulvert og tunell gjennom Slottsfjellet og bro over til
Vear. Tiltaket vil være ødeleggende og svært skjemmende for opplevelsen av
Slottsfjellet. Riksantikvaren mener at det er beklagelig at dette alternativet fremmes,
da det vil være svært konfliktfylt og uforenlig med fremtidig forvaltning og bruk av
Slottsfjellet som et av Norges aller viktigste kulturminner. Riksantikvaren vil ikke
akseptere inngrep i Slottsfjellet og den foreståtte broløsningen, og vil be Vestfold
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fylkeskommune om å fremme innsigelse til et slikt alternativ dersom Bane NOR og
Tønsberg kommune vil gå videre med dette alternativet i en kommunedelplan […]».
Om Indre Havn-korridoren skriver Riksantikvaren:
«Indre havn alternativet går i tunell gjennom Mesterfjellet, og kommer ut i dagen ved
Herregården i Larvik. Her er det et nasjonalt viktig kulturmiljø som ikke bør forringes
ved jernbaneutbygging. Foruten herregården, er Larvik fengsel forskriftsfredet, og
traseen griper inn i Riksantikvarens NB! -område «Tollerodden». Dette er et alternativ
vi vanskelig ser at det er mulig å gjennomføre uten svært store negative
konsekvenser for flere nasjonalt viktige kulturminner. Riksantikvaren anbefaler derfor
at dette alternativet utgår fra den videre planleggingen, og vi ber fylkeskommunen
fremme innsigelse til planforslag i denne korridoren som vil forringe de nasjonale
kulturminneinteressene knyttet til miljøet ved Herregården i Larvik.
Kongegata-korridoren går i tunell under Byskogen og kommer ut i Kongegata. Dette
alternativet er klart å foretrekke fremfor Indre Havn når det gjelder våre interesser
[…]»..
Kulturminnefaglige kommentarer til planprogrammet:
Kulturlandskap er ikke nevnt i oversikten over utredningstema. Det er mange helhetlige og
vakre kulturlandskap i og langs korridorene og temaet må tas inn. Med kulturlandskap menes
de ulike historiske menneskeskapte landskap. Temaet kan tas inn under temaet kulturmiljø,
men kan også tas inn under landskapsutredningene.
Det er positivt at kulturminneverdiene er nevnt i InterCitys samfunnsmål. I teksten bør
imidlertid kultur endres til kulturminne. Samfunnsmålet er generelt formulert og peker ikke på
spesifikke steder eller kulturmiljøer. Fylkeskommunen anbefaler når samfunnsmålet skal
operasjonaliseres i vurderinger, må føringene i kapitlet om kulturmiljø komme til anvendelse.
I omtalen av de tre kulturmiljøene pekt ut som de aller viktigste i Vestfold, er Tønsberg
middelalderby nevnt uten Slottsfjellet og Teie Hovedgård som også inngår i middelalderbyen.
Kulturmiljøet består av alle de tre elementene. Ettersom kulturmiljøet og i særdeleshet
Slottsfjellet og Teie hovedgård direkte berøres av både Vear-korridoren og Nøtterøykorridoren, er det viktig at dette fremkommer i problemstillingen. Tønsberg som havneby er
viktig i kulturhistorisk sammenheng.
Det er positivt at definerte kulturmiljø i RPBA og de tre prioriterte kulturmiljøene skal ha
hovedfokus i utredningen. Det som er beslutningsrelevant, er følgene prosjektet kan få for de
tre prioriterte kulturmiljøene. Teksten angående før-, under – eller etterundersøkelser må
imidlertid tydeliggjøres. Overskriften bør endres til Supplerende undersøkelser. Slik teksten
oppfattes er det et reelt behov for å gjøre supplerende undersøkelser i forbindelse med
kommunedelplanarbeidet, men at gjennomføringen allikevel skal skje i forbindelse med
oppstart av reguleringsplanarbeidet. Undersøkelsene bør komme i gang så tidlig som mulig,
primært innenfor korridorer og arealer som overlapper hverandre.
I omtalen av landskapsbildet for Vestfold bør beskrivelsen av kystbyene nyanseres. Tre av
byene blir direkte berørt i de fremlagte korridorene. Kystbyen Tønsbergs mest karakteristiske
landskapselement er Slottsfjellet som er en særdeles viktig del av middelalderbyen. I Larvik
utgjør fjellet bak Herregården og kysten med Tollerodden viktige landskapselement.
Dagens jernbane er fra 1881 og jernbanelinja/Grevskapsbanen er et kulturminne i seg selv.
Fylkeskommunen ber om at Bane NOR utarbeider en helhetlig plan for etterbruken av
Grevskapsbanen.
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Naturressurser
Parsellen på strekningen Furulund-Larvik går gjennom nasjonalt og internasjonalt viktige
larvikittressurser og er i konflikt med drift på viktige framtidsressurser. Vestfold
fylkeskommune er opptatt av å forvalte uttak av larvikittressursene i et langsiktig perspektiv.
Utkast til planprogram fra 2016 viste et alternativ, kalt 3a5, som ikke er i konflikt med uttak av
viktige ressurser.
Larvikitt er en av verdens mest spesielle natursteinstyper og er kjennetegnet ved et blålig
eller sølvaktig fargespill. Larvikitt prises høyt på det internasjonale markedet og brukes som
fasadestein, i bord og benkeplater, til ornamenter og skulpturer etc. Larvikitten er unik. Den
finnes bare i Norge, og da i produserbar kvalitet bare i Larvik (samt mindre mengder i
tilgrensende deler av Porsgrunn og Sandefjord). Larvikitt er tidligere kåret til Norges
nasjonalbergart. Larvik kommune forvalter altså verdens larvikittressurser. Fylkeskommunen
ber om at den videre planleggingen gjennom Larvik optimaliseres på en måte som tar
hensyn til forvaltning og fremtidig uttak av steinressursene.
Landbruk
Å ta vare på dyrka og dyrkbar mark er en sentral målsetting i RPBA. Det er en nasjonal og
en regional interesse å redusere nedbygging av jordbruksområder, jamfør Stortingets
jordvernmål. Byene og tettstedene i Vestfold er omgitt av dyrket mark av beste kvalitet. Kun
4% av landets jordbruksareal ligger i Vestfold. Likevel utgjør fylkets andel matkornareal 19%
og grønnsaksareal 27 %. Dem beste matjorda ligger i tilknytning til Raet og tilliggende
områder. Utredningskorridorene berøre disse arealene. Fylkeskommunen ber om at det
videre planarbeidet tar sikte på minst nedbygging av dyrka og dyrkbar mark og henviser til
Matjordplan for Vestfold (RPBA) ved omdisponering av matjord.
Torp
Vestfold fylkeskommune er stor eier i Torp Sandefjord lufthavn. Med nasjonale og
internasjonale ruter er Torp et viktig knutepunkt, med stor betydning for næringslivet i
regionen. Fylkeskommunen er opptatt av å bygge opp under lufthavnen. Direkte betjening til
flyplassen vil bidra til å at kollektiv transport til lufthavnen blir konkurransedyktig. I
planprogrammet foreslås korridorer på øst- og vestsiden av Torp. Det har tidligere vært
diskutert å flytte rullebanen til østsiden av flyplassen. For at flytting skal være
samfunnsøkonomisk forsvarlig forutsettes minst en dobling av dagens passasjertall. Dette vil
si at det fortsatt er stort potensial på dagens rullebane, og at flytting ligger svært langt frem i
tid. Fylkeskommunen forholder seg dermed til dagens beliggenhet og anbefaler at Bane
NOR utreder en alternativer innenfor Torp vest-korridoren.
Bypakke Tønsberg-regionen
Fylkeskommunen er prosjekteier for Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakken er et samarbeid
mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Bypakken skal
løse oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen, og består av flere
delprosjekter. Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme og gatebruksplan for Tønsberg
er blant disse. Planprogram for interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning
for ny fastlandsforbindelse ble fastsatt av kommunene våren 2016. Gatebruksplan for
Tønsberg skal sendes på offentlig ettersyn våren 2017.
Valg av korridor gjennom Tønsberg vil ha konsekvenser for gatebruksplanen.
Nøtterøykorridoren er i konflikt med korridor for ny fastlandsforbindelse fra Kaldnes til Korten.
Veg er mer fleksibel enn bane, men tilpasning vil likevel gi en dårligere løsning samt
merkostnader. Videre prosess må avklare hvem som skal bære merutgiftene knyttet til en
eventuell tilpasning. Det er løpende dialog mellom Bypakke-organisasjonen og Bane NOR.
Fylkeskommunen forutsetter videre dialog i planarbeidet.
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Farleder
Noen av korridorene kommer i konflikt med farleder, herunder kanalen i Tønsberg og
Vestfjorden. Innseiling i Kanalbroa vil med hevet alternativ begrense innseilingshøyden til 11
meter. Bro over Vestfjorden har en høyde på ca. 35 meter. Dette begrenser tilgjengeligheten
i havneområdet. Dette er svært uheldig, da Tønsberg havn er viktig for turisme og næringsliv.
Det er viktig at korridoren optimaliseres med hensyn til regionalt viktig farled.
Rekreasjonsområder
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 er Gullkronene, golfbanen på Vear og Storås og Marum. Fylkeskommunen
ber om at det videre planarbeidet tar hensyn til viktige rekreasjonsområder.

Fylkesrådmannens bemerkninger
Rammer, mål og føringer for planleggingen av dobbeltspor i Vestfold
Planlegging av nytt dobbeltspor er et viktig prosjekt for Vestfoldsamfunnet. Utviklingen av en
moderne jernbane med kort reisetid og høy frekvens vil bidra til å knytte regionen tettere
sammen og bygger opp under Vestfold som et attraktivt bo- og arbeidsområde. Utvikling av
kompakte og attraktive byer som legger til rette for sykkel, gange og kollektivreiser er
målsetting og ambisjon for flere regionale planer, blant annet RPBA. Sentrumsnære
stasjoner legger til rette for lokal knutepunktutvikling, i tråd med Knutepunktstrategi for
Vestfold (2016).
Vekst og utvikling er et vedtatt mål i flere regionale planer, blant annet RPBA. RPBA peker
på Vestfold som en bærekraftig og fremgangsrik region, med attraktive og livskraftige byer
og tettsteder. De regionale planene skal legge til rette for at Vestfold skal bli en
konkurransedyktig region nasjonalt og internasjonalt, og trekke til seg kompetent arbeidskraft
og nyskapende virksomheter. Planene vektlegger videre betydningen av et miljøvennlig,
sikkert og effektivt transportsystem. Ny jernbane vil være et av de største bidragene til
bærekraftig vekst og utvikling i vestfoldsamfunnet.
Bane NOR skal planlegge dobbeltspor med stasjoner i tett befolkede byområder i Tønsberg,
Stokke, Sandefjord og Larvik. Fylkesrådmannen er opptatt av at stasjonene blir liggende så
tett på eksisterende sentrum som mulig for å bidra til en kompakt byutvikling. Vestfoldbyene
er relativt små, og det skal liten avstand til mellom sentrum og stasjon før de positive
synergieffektene med miljøvennlig transport og byutvikling avtar. For eksempel ser
fylkesrådmannen at en stasjon i Larvik sentrum (korridor Kongegata) kan utløse en positiv
byutvikling tilsvarende det som skjer i Holmestrand. Positive og negative konsekvenser av
stasjonslokalisering må grundig utredes.
Fylkesrådmannen er også opptatt av å ta vare på identitet og sammenheng i de historiske
byene med bygninger, gateløp, torg, plasser og omkringliggende landskap i det videre
planarbeidet. Vestfoldbyene utgjør en stor verdi for vestfoldsamfunnet, både som identitet,
historie, møteplasser og som motorene i næringsutviklingen. En moderne, dobbeltsporet
jernbane vil utgjøre et stort og barrieredannende element i byene, og vil tilføre en ny og
større skala som bryter med byene. Dette er et tema som må grundig utredes, og som bør
være premissgivende for optimalisering og valg i planleggingen.
Det videre planarbeidet må balansere utviklingsinteressene opp mot Vestfolds unike
bevaringsinteresser på en måte som styrker Vestfolds attraktivitet i et langsiktig perspektiv.
Fylkesrådmannen er opptatt av å finne en god balanse mellom utvikling og bevaring av de
unike bymiljøene i fylket. Videre planlegging må vise hvordan inngrep i bymiljø og
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landskapsbilde kan begrenses. Løsningene må optimaliseres slik at de best mulig kan
tilpasses eksisterende bymiljø.
Utredningskorridorer på strekningen Tønsberg-Stokke
Endringene i korridorvalg på strekningen Tønsberg-Stokke har møtt reaksjoner og motstand i
deler av Vestfoldsamfunnet. Ordførerne i Tønsberg og Nøtterøy sendt brev til
fylkeskommunen (13.3.2017, vedlagt). I brevet viser ordførerne til lokal konflikt knyttet til
korridorene A og C og anmoder fylkeskommunen om å anbefale Bane NOR å ta inn korridor
B (Jarlsberg) for utredning.
Korridor A og C er også i konflikt med nasjonale og regionale interesser. Særlig er det knyttet
sterk konflikt til korridor C gjennom Tønsberg, som kommer i direkte berøring med nasjonalt
viktig kulturmiljø rundt Slottsfjell.
Fylkesrådmannen er klar over at det har ressursmessige konsekvenser i form av både tid og
penger å utrede en tredje korridor. Det er satt av begrensede midler til planlegging. Bane
NOR er tydelige på at dersom det brukes mer penger på en delstrekning enn forutsatt, må
overforbruket hentes inn et annet sted. Dersom utredningskostnadene på strekningen
Tønsberg-Stokke blir høyere enn forutsatt, kan konsekvensen bli at planleggingsmidlene
brukes opp før strekningen er ferdig planlagt. Alternativt kan utredningen bli vurdert som
samlet sett for dyr og blir ikke satt i gang. Konsekvensen av å ikke ta inn alternativ B for
utredning kan bli at motstanden i befolkningen øker. På sikt kan dette gi en vanskelig
prosess. Hvis en eller flere kommuner ikke fastsetter planprogrammet med de alternativene
som foreligger, eller vedtar å anbefale et alternativ tatt ut, kan konsekvensen bli statlig
inngripen. Da vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre saken, med de
forsinkelser dette vil gi i prosessen.
Fylkesrådmannen støtter i hovedsak de faglige vurderingene Bane Nor legger til grunn for
sine anbefalinger, og ser at verneinteressene gjør det vanskelig å finne en god løsning
gjennom Tønsberg. Fylkesrådmannen er opptatt av at det er for tidlig i prosessen til å vite
noe sikkert om hvilken korridor som er best. Å ta inn en variant av korridor B over Jarlsberg
for utredning kan imidlertid bidra til en bedre og mer omforent prosess og et bredere
beslutningsgrunnlag i en situasjon med stor usikkerhet og konflikt. Å ta inn et nytt alternativ
utløser krav om ny høring, som gjør at planprosessen blir forsinket. Fylkesrådmannen
vurderer likevel at en bredere utredning på dette tidspunktet vil bidra til en mer smidig
prosess på sikt.
For å begrense merkostnaden foreslår fylkesrådmannen et kompromiss der alternativene
utredes frem til man har tilstrekkelig kunnskap til å kunne foreta en silingsprosess. Ved
silingen tas det samlet sett dårligste alternativet ut, før full utredning av de to gjenstående
korridorene. Løsningen forutsetter imidlertid at alle de tre alternativene behandles likt i
prosessen. Siling forutsetter en behandling hos høringspartene. På dette grunnlaget
anbefaler fylkesrådmannen å ta inn en tredje utredningskorridor over Jarlsberg.
Kulturminner og kulturmiljø
I fylkesrådmannens arbeid med korridoralternativer har seksjon for kulturarv blitt presentert
trasealternativene Bane NOR har utarbeidet i sitt 3D-verktøy. Dette ga et langt bedre
grunnlag for å kunne gi presis tilbakemelding til Bane NOR, innenfor de tre viktigste
kulturmiljøene som ble spilt inn tidlig i prosessen; Tønsberg middelalderby med Slottsfjellet,
området ved Gokstadhaugen og kulturmiljøet rundt Herregården i Larvik. De øvrige trasevalg
gjennom vestfoldlandskapet vil fylkesrådmannen finne løsninger på sammen med Bane
NOR.
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Nøtterøy-korridoren
I arbeidsutkast til planprogram fra 2016 anbefalte Bane NOR å utrede en variant med
nedsenket bane og stasjon i Tønsberg. Nedsenket løsning vil være mer skånsom for
kulturmiljøet øst for Slottsfjellet. Forslaget som er på høring legger til grunn at nedsenket
stasjon i stor grad vil kunne påvirke grunnvannstand og kulturlag i middelalderbyen. Denne
løsningen var derfor ikke aktuell å utrede videre. Bane NOR har ikke lagt frem
dokumentasjon som underbygger argumentet. Fylkesrådmannen har blitt informert om at det
er utført undersøkelser, men at de endelige analysene ikke er klare. Det er uheldig at
anbefalinger og premisser i planprogrammet ikke er tilfredsstillende dokumentert i et så viktig
planarbeid som dette er.
I planprogrammet bør Slottsfjellet samt Teie hovedgård fremkomme tydelig som del av
Tønsberg middelalderby.
Fig.5: Vear-korridoren med tunnelinnslag i Slottsfjellet

Vear-korridoren
Korridoren berører Slottsfjellet som er Norges største middelalderske borganlegg. Anlegget
inngår i et kulturmiljø av nasjonal betydning. På Slottsfjellsplatået ligger ruinene av
Tunsberghus. På Tallak ligger restene av et middelaldersk teglverk og området huser nå et
friluftsmuseum med flere bygninger fra fylkets bygningshistorie samt den verneverdige
villaen Løkken. Gjennomføring av tiltaket vil kunne få svært store konsekvenser for
kulturmiljøet generelt og Slottsfjellet spesielt. Korridoren vil kunne medføre at store deler av
Tallak må ryddes for museale bygninger under arbeidet. Korridoren vil kunne medføre
sprenging av en åpen bygge-grop tilpasset dobbeltsporet tunell, såkalt «cut and cover».
Tiltaket forutsetter at tunellen dekkes til etter utbygging. Linjeføringen tar sikte på å unngå å
sprenge bort deler av kronen på Slottsfjellets nordside. Tiltak som innebærer sprenging av
fjell er ikke reversible.
Tiltaket kan føre til at det unike landskapet på og rundt Slottsfjellet vil endre karakter og
forringe stedets opplevelsesverdier. Siktlinjene til og fra Slottsfjellet og området rundt kan bli
påvirket og byens profil kan bli endret. Tunnelinnslaget på vestsiden av Slottsfjellet kan bli et
svært dominerende inngrep sett fra sentrale utsiktspunkt og fartsårer nord og vest for
Slottsfjellet. Bro over Byfjorden kan bli dominerende i landskapet og dermed kunne redusere
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kultur- og naturlandskapets opplevelsesverdi. Tunnellinnslag og bro vil også kunne påvirke
verneverdige bebyggelsen i Nordbyen svært negativt.
Tiltak som ødelegger sentrale kulturminner, helhet og lesbarhet i et av de viktigste historiske
områdene i Tønsberg er i konflikt med nasjonale interesser, og vil utløse innsigelse fra
fylkeskommunen.
Gokstad-korridoren
Korridoren kan innebære en 5 meter høy bane i dagens trasé i sentrum av Sandefjord. Dette
er et stort inngrep som kan bli en barriere og virke visuelt negativt inn på viktige kulturminner
og miljøer som Sandar kirkested.
Indre havn-korridoren
Herregården er et helhetlig anlegg som blant annet består av bygninger, borggård og rester
av et større barokt hageanlegg. På fjellknausen i nord har Norges konger satt sine signaturer
i generasjoner. Fjellet ligger innenfor foreslått korridor og nærføring kan true innskriftene av
nasjonal verdi. Herregårdsområdet hører også sammen med Tollerodden.
Korridoren går svært tett inntil Herregården og legger seg over Storgata og inn i Indre Havn.
Korridoren kan ødelegge det nasjonalt og internasjonalt viktige kulturmiljøet
Herregården/Tollerodden og den historiske byen med Storgata som byens opprinnelige
gateløp. Høy linjeføring i Larvik havn vil bryte kontakten mellom Storgata og byen, og
dermed muligheten for å lese Larviks historiske struktur og sammenheng med fjorden.
Fylkesrådmannen er opptatt av å ivareta og videreføre kulturmiljø og historiske
sammenhenger i Larvik. Dersom videre planlegging ikke kan ivareta kulturmiljøet rundt
Herregården og Tollerodden i henhold til fylkeskommunens krav kan dette utløse innsigelse.
Prosess, medvirkning og kommunikasjon
Jernbanen er en viktig del av samfunnsinfrastrukturen 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.
Fylkesrådmannen vil derfor påpeke viktigheten av så god informasjon som mulig i hele
planleggings- og gjennomføringsperioden. Å skape forutsigbarhet og gi best mulig
informasjon vil derfor være en viktig oppgave.
Fylkesrådmannen er opptatt av å legge til rette for en åpen og effektiv prosess for å få
gjennomført planleggingen av et viktig samfunnsprosjekt som vil komme hele Vestfold til
gode. Fylkesrådmannen imøteser videre samarbeid og dialog med Bane Nor i planarbeidet.
Oppsummering
Fylkesrådmannen mener planprogrammets korridorer og framdriftsplan skal legges til grunn i
det videre planarbeidet, men ser også at det er viktig for den videre planleggingen og
prosessen å ta inn en ny vurdering av en korridor over Jarlsberg. Som det beskrives i saken,
kan det gjennomføres en silingsprosess mellom de tre korridorene før full utredning
gjennomføres.
Fylkesrådmannen påpeker viktigheten av at planleggingen videre må legge stor vekt på en
tilpasning av en dobbeltsporet jernbane til Vestfolds unike bevaringsinteresser på en måte
som styrker Vestfolds attraktivitet i et langsiktig perspektiv.
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Regiongeologen
Buskerud Telemark Vestfold fylkeskommuner
6.4.2017
Sven Dahlgren

TRASEVALG DOBBELTSPORET JERNBANE LARVIK ØST (FURULUND-LARVIK) – SUPPLEMENT TIL SAK
VFK

Bane Nor opererer nå med en korridor for trase for dobbeltsporet jernbane Furustad-Larvik, øst for
Larvik, som skal konsekvensutredes. Tidligere opererte Jernbaneverket også med andre alternativer i
området, blant annet ett alternativ kalt 3A-5. Se omtrentlig beliggenhet (fiolett strek) på vedlagte
kart.
Jernbaneverket tok alternativ 3A-5 ut etter forstudien med følgende begrunnelse: "Variant 3A-5
peker seg ikke ut som vesentlig bedre enn de anbefalte variantene i korridor A.
Havnesportilknytningen vil være mer komplisert enn for øvrige varianter. Variant 3A-5 øst for Lågen
anbefales derfor heller ikke utredet videre."
Den ene korridoren som Bane Nor nå opererer med vil krysse nasjonalt / globalt viktige
larvikittressurser og vil være i konflikt med viktige ressurser og viktig industri i Vestfold. I møte med
Jernbaneverket den 2.9.2016 poengterte Regiongeologen viktigheten av dialog med Larvik
kommune, Steinindustrien, Direktoratet for Mineralforvaltning og Norges geologiske undersøkelse
for å se om det kunne finnes andre løsninger enn denne korridoren. Et møte mellom Bane Nor,
Steindustrien, Larvik kommune og Regiongeologen (men uten Direktoratet for Mineralforvaltning og
Norges geologiske undersøkelse) fant først sted den 27.3.2017. Det hadde i mellomtiden ikke vært
kontakt mellom Bane Nor og noen av de aktørene Regiongeologen hadde oppfordret Bane Nor å ha
tett dialog med over et halvt år tidligere. På møtet den 27.3.2017 kunne ikke Bane Nor redegjøre for
hvorfor alternativ 3A-5 var tatt ut av planene. Bane Nor kunne videre meddele at alternativ 3A-5
heller ikke utelukker havnesportilknytning.
I hele vurderingen av alternativene i forstudien synes det som om larvikittressurser ikke er tillagt
vekt. Den korridoren Bane Nor nå har som eneste vil gå gjennom larvikittressurser som det er / vil bli
drift på. På begge sider av et dobbeltspor må det legges inn en betydelig sikkerhetssone mellom
jernbanespor og steinbrudd. Hvor stor sikkerhetssonen vil måtte bli er en del av
konsekvensutredningen, men det må være utelukket at sprengstein på avveie fra steinbruddene ikke
kan havne på jernbanesporet. Dette kan båndlegge betydelige ressurser.
Larvik kommune behandlet saken i kommunestyremøte 29.3.2017 og fattet følgende vedtak:
«Larvik kommune ber Bane Nor ta inn trasé 3A-5 i planprogrammet, og vurdere det på lik
linje med de to andre alternativene i planen».

Trase 3A-5 tegnet inn på oversiktskart med viktige larvikittressurser (markert med røde og blå
arealer)

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

LineHavstein<lineh1@vfk.no>
10. april 201713:28
PostmottakBaneNORSF
VS:KommunedelplandobbeltsporTønsberg- Larvik,uttalelsetil høringav
planprogram
Vestfoldfylkeskommunesuttalelse.pdf;Notat LarvikØst om
korridoranbefalingog naturressurser.pdf

Visertil oversendelseav uttalelsetidligere i dag 10.4.2017.
Planprogrammetskalbehandlespolitisk i fylkeskommuneni møter 25.4 og 4.4, og etter avtale med
Maren KirkebøenJohannessen
har fylkeskommunenfått utvidet høringsfristtil 5.5.2017.
Oversendtuttalelseer fylkesrådmannensinnstilling.Politiskevedtak ettersendesinnen i tråd med avtale.
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LineHavstein
Fra: LineHavstein
Sendt:10. april 201713:06
Til: 'postmottak@banenor.no'<postmottak@banenor.no>
Emne:KommunedelplandobbeltsporTønsberg– Larvik,uttalelsetil høringav planprogram

Vedlagtfølger Vestfoldfylkeskommunesuttalelse.Seogsåeget notat om naturressurser.
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Uttalelse – offentlig ettersyn – planprogram Intercity Tønsberg-Skien –
strekningen Tønsberg-Larvik
Sammendrag
Forslag til planprogram for kommunedelplaner med konsekvensutredning InterCity
dobbeltspor Tønsberg-Larvik er på offentlig ettersyn. Utbygging av dobbeltspor er et stor og
viktig prosjekt for Vestfold. Tiltaket vil styrke fylket som en attraktiv bo- og
arbeidsmarkedsregion og bidra til overgang til miljøvennlig transport, i tråd med
samfunnsmålene i RPBA. Fylkeskommunen er opptatt av å legge til rette for en effektiv
planprosess. Samtidig viser forslag til planprogram at utredningskorridorene flere steder
kommer i konflikt med nasjonale og regionale interesser. Dette gjelder spesielt kulturminner,
men også naturressurser (larvikitt), bymiljø og landskap. Det videre planarbeidet må
balansere utviklingsinteressene opp mot Vestfolds unike bevaringsinteresser på en måte
som styrker Vestfolds attraktivitet i et langsiktig perspektiv.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Vestfold fylkeskommune støtter planlegging av dobbeltsporet jernbane og anbefaler
at planleggingen gjennomføres i henhold til forslått fremdriftsplan.
2. Vestfold fylkeskommune støtter at videre planlegging skjer med utgangspunkt i
korridorene planprogrammet foreslår for utredning
3. Av hensyn til nasjonale og internasjonale kulturminneverdier og videre prosess for
strekningen Tønsberg-Stokke, anbefaler Vestfold fylkeskommune at det utredes et
tredje alternativ over Jarlsberg.
4. Konsekvensutredningen og optimalisering av korridorene må ta særlig hensyn til
nasjonale og regionale verdier knyttet til kulturminner, kulturmiljø, naturressurser,
dyrka mark, landskapsbilde og bymiljø.
Tønsberg, 20.03.2017

Egil Johansen
fylkesrådmann
Sverre Høifødt
direktør
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Vedlegg:

Forslag til planprogram
Riksantikvarens uttalelse
Saksframlegg til HSA 7.6.2016 – utkast til planprogram
Notat – Larvik Øst – om korridoranbefaling og naturressurser (ettersendes)

Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no
Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker.
Direktelink til Politiske møter og saker: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vestfoldfk
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Innledning:
Forslag til planprogram for kommunedelplaner med konsekvensutredning for nytt
dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik er på høring, med frist 12.4.2017. Saken skal behandles
av Hovedutvalg for samferdsel og areal (25.4.2017) og Fylkestinget (4.5.2017).
Fylkeskommunen har fått utsatt frist til 5.5.2017, forutsatt at rådmannens innstilling sendes
Bane NOR innen den opprinnelige fristen 12.4.2017.
Forslag til planprogram er felles for kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik.
Bane NOR er forslagsstiller i saken. Kommunene er planmyndighet og skal fastsette
planprogrammet høsten 2017. Fylkeskommunen er høringspart.
Sammenhengende dobbeltspor på strekningen Oslo-Tønsberg skal stå ferdig innen
utgangen av 2024. En dobbeltsporet strekning sør for Tønsberg (muliggjør to tog i timen til
Skien) planlegges med sikte på ferdigstillelse i 2026. Bane NOR skal planlegge for at hele
InterCity-området kan være utbygd innen 2030.
Planlegging og utbygging av InterCity-prosjektet er prioritert i NTP 2014-2023. NTP skiller
imidlertid mellom indre og ytre InterCity. Det indre InterCity-området (strekningen frem til
Tønsberg) ligger inne i forslag til NTP 2018-2029 som et såkalt bundet prosjekt. Bundne
prosjekter har ikke vært gjenstand for ny vurdering i forslag til NTP 2018-2029.
Utbygging av ytre InterCity (strekningene sør for Tønsberg) er ikke prioritert i forslag til ny
NTP. Fylkene på Østlandet har stått samlet om å kreve ytre InterCity tatt inn. Dette blir
avklart når ny NTP er ferdig behandlet sommeren 2017.
Fig. 1: InterCity-strategien og milepælene i NTP 2014-2023
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Bakgrunn
Moderniseringen av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsningen
omfatter planlegging og utbygging av dobbeltspor for høy hastighet fra Oslo og utover på
strekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Halden og Oslo-Skien. Økt transportbehov som følge
av forventet befolkningsvekst i og rundt byene på Østlandet er prosjektutløsende behov.
Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 gir føringer for utviklingen av et moderne
transportsystem som skal kunne imøtekomme dette behovet på en miljøvennlig måte.
NTP beskriver utbyggingsstrategien for InterCity-prosjektet, med trinnvis ferdigstillelse og
tilbudsforbedring. Strategien bygger på konseptvalgutredningen (KVU) for InterCity fra 2012.
Hovedprinsippet er en målrettet og parallell utbygging av dobbeltspor fra Oslo og utover.
InterCity-satsingen vil gi et forbedret togtilbud med kort reisetid og høy frekvens. Moderne
infrastruktur er en forutsetning for å nå mål om nullvekst i byområder, miljøvennlig arealbruk
og styrket togtilbud på lengre distanser. Prosjektet vil knytte bo- og arbeidsregionen tettere
sammen og bidra til at vekst i persontransport tas med kollektiv, sykkel og gange.
Planlegging og utbygging i InterCity-området skjer med utgangspunkt i NTP 2014-2023.
På Vestfoldbanen åpnet Bane NOR dobbeltspor på strekningen Holm-Nykirke for trafikk i
november 2016. Strekningen Farriseidet-Porsgrunn er under arbeid og åpner for trafikk i
2018. Bane NOR har varslet oppstart av reguleringsplan for strekningen Nykirke-Barkåker.
Fylkeskommunens rolle
Fylkeskommunen har en rolle som samfunnsutvikler og regional utviklingsaktør, og har
ansvar for å bidra til en utvikling til det beste for vestfoldsamfunnet som helhet. Samtidig har
fylkeskommunen ansvar for å ivareta nasjonale og regionale interesser, herunder landbruk,
kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv, naturressurser med flere.
Som regional kulturminnemyndighet har fylkeskommunen et delegert ansvar fra
Riksantikvaren for automatisk fredede kulturminner. Dette er kulturminner som er fredet
direkte etter lov og omfatter kulturminner fra tiden før 1537.
Fylkeskommunen er i tillegg eier og utvikler av Torp Sandefjord Lufthavn. Fylkeskommunen
er vegeier og har ansvar for lokal kollektivtransport og skoleskyss og er også prosjekteier for
Bypakke Tønsberg-regionen.
En god og åpen prosess er en forutsetning for et omforent planforslag. Fylkeskommunen vil
bidra til en god og effektiv planprosess.

Saksutredning:
Formålet med planarbeidet og videre planprosess (fra planprogrammet)
Formålet med planarbeidet er å sette av areal til korridor for videre planlegging og utredning.
Planprogrammet er felles for Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik. Etter fastsettelse av
planprogrammet vil Bane NOR vil utarbeide separate kommunedelplaner for de tre
delstrekningene Tønsberg-Stokke, Stokke-Furustad og Furustad-Larvik. Valg av korridor vil
skje ved vedtak av kommunedelplan, og endelig trasé blir fastsatt i reguleringsplan.
Planprogrammet beskriver tiltak, formål, planområde, viktige problemstillinger, alternativer
som skal utredes, planprosess og opplegg for medvirkning. Planprogrammet skal avklare
forventninger og motstridende interesser og legge til rette for en forutsigbar planprosess.
Som forslagsstiller er det Bane NOR som behandler innkomne merknader. Eventuelle
justeringer av planprogrammet skal gjøres i dialog med kommunene og regionale
myndigheter før planprogrammet sendes til kommunene for fastsettelse høsten 2017.
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Gjennom planarbeidet kan det komme fram løsninger som ligger utenfor planområdet.
Dersom Bane NOR ønsker å utrede disse, skal kommunestyret i den aktuelle kommunen(e),
Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommunen orienteres om dette.
Fig. 2: Planprosessen med milepæler

Rammer, mål og føringer for planleggingen av dobbeltspor i Vestfold (fra
planprogrammet)
Målstrukturen for InterCity-prosjektet er fastlagt gjennom konseptvalgutredningen (KVU) for
InterCity fra 2012. Planarbeidet for Tønsberg-Larvik skal realisere samfunnsmål og effektmål
hentet fra denne utredningen. KVU legger til grunn at viktige suksesskriterier er sentral
stasjonslokalisering med utvikling rundt knutepunktene og forutsigbare ramme- og
finansieringsbetingelser.
I januar 2017 inngikk Jernbanedirektoratet og Bane NOR avtale om planmidler til
Vestfoldbanen. Den totale rammen er på 211 millioner kroner, hvorav 53 millioner kroner er
satt av til strekningen Tønsberg-Larvik. Rammen er for lav til at Bane Nor kan gjennomføre
planarbeidet for hele strekningen i løpet av 2018, som tidligere planlagt. Arbeidet med
kommunedelplanene deles derfor i to. Kommunedelplan for strekningen Tønsberg-Furustad
planlegges vedtatt i 2018, mens kommunedelplan for strekningen Furustad-Larvik
planlegges vedtatt i 2019. Jernbanedirektoratet vil ikke bevilge mer midler til planlegging og
planarbeidet må gjennomføres innenfor den gitte rammen.
NTP 2014-2023 gir føringer for planlegging og utbygging i InterCity-området. Hensikten er å
utvikle et sammenhengende jernbanesystem mellom østlandsbyene. Dette innebærer at alle
delstrekninger må bidra til å nå målsettingene for hele området. Dette gir føringer for
anbefaling av korridorer for videre utredning. Bane NOR har derfor utarbeidet et sett kriterier
som vektlegger at korridorene er praktisk gjennomførbare, svare opp tekniske krav og
nasjonale føringer, samt balansere regionale og lokale behov. Utredningskorridorene skal:
-

Bidra til kortere reisetid på hele strekningen
Gi god jernbaneteknisk funksjonalitet som sikrer pålitelig togtilbud, kort reisetid og
høy kapasitet og frekvens, både i anleggsfasen og driftsfasen
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Ha sentral stasjonsplassering med god tilgjengelighet for gange, sykkel og kollektiv
Være samfunnsøkonomisk gunstige
Ha akseptable investeringskostnader
Redusert reisetid er et svært viktig premiss for planarbeidet. Reisetiden fra Oslo til Porsgrunn
skal ned fra 2:45 i dag til 1:20 ved nytt dobbeltspor. På strekningen Tønsberg-Larvik skal
reisetiden reduseres med 20 minutter. Dette innebærer at alle delstrekninger må bidra til
målet og at ingen strekninger kan vurderes løsrevet fra sammenhengen.
Fig.3: Planområdet med avgrensning

I forslag til planprogram er utredningskorridorene vist med bredde mellom 300-800 meter. I
byene er bredden om lag 200 meter, på strekningene mellom er bredden om lag 300 meter.
På strekninger med størst usikkerhet rundt valg av løsning er bredden noe utvidet. En eller to
alternative traseer vil utredes innenfor hver korridor. Mellom byene vil ferdig anlegg med
nødvendige sidearealer ha en bredde på om lag 20 meter. Ved servicespor og lignende vil
arealbeslaget bli større. I byene vil arealbehovet variere med stasjonsløsning. Forslag til
planprogram viser imidlertid kun foreløpig arealbeslag og ikke areal til hensetting, driftsbase
og massedeponier. Endelig planavgrensning og bredder blir avklart i kommunedelplan.
Samtidig vil eksisterende jernbane på store deler av strekningen bli frigjort til andre
arealformål. Eventuell omregulering gjennomføres som egen planprosess.
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Planleggingen skal bidra å oppnå reisetidsmålet, til regionvekst og tettstedsutvikling samtidig
som arealinngrepene skal reduseres. I henhold til KVU skal sentral stasjonslokalisering med
høy utnyttelse på arealene rundt gi InterCity-satsingen høy måloppnåelse både når det
gjelder samfunnsøkonomi og nullvekstmålet. Arealbehovet knyttet til dobbeltspor,
stasjonsområde og andre tilhørende funksjoner er imidlertid stort. Planlegging av et tiltak av
slike dimensjoner i tett befolkede byer som er små i størrelse og skala skaper noen sentrale
problemstillinger og målkonflikter det videre planarbeidet må ta stilling til.
Forstudierapport våren 2016
Våren 2016 utarbeidet Jernbaneverket en forstudierapport for strekningen Tønsberg-Larvik.
Rapporten var grunnlag for utkast til planprogram før offentlig ettersyn. Utkastet ble sendt på
høring til lokale og regionale myndigheter for tidlige innspill. På strekningen Tønsberg-Stokke
anbefalte forstudiet alternativ B og C for videre utredning. Ingen varianter innenfor korridor A
ble anbefalt på strekningen, begrunnet i at korridoren samlet sett hadde høye kostnader og
høy teknisk vanskelighetsgrad, samt konflikt med nærmiljø, bymiljø og friluftsliv.
HSA behandlet saken i møte 7.6.2016 (sak 56/16, vedlagt). I uttalelsen pekte
fylkeskommunen på utfordringer knyttet til nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og
kulturmiljø, naturressurser, landbruksområder mm, og at videre planlegging må ta særlig
hensyn til disse verdiene.
Korridorer for videre utredning
Fig. 4: Korridorer som skal utredes videre
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I forslaget har Bane NOR gjort endringer i korridorene som er anbefalt for videre utredning.
På strekningen Tønsberg-Stokke er korridor korridor B over Jarlsbergjordet tatt ut, mens
korridor A over Nøtterøy er tatt inn igjen. Jernbanesløyfa gjennom Tønsberg er erstattet med
korridor gjennom byen.
I forslag til planprogram begrunner Bane NOR endringer i korridorvalg. Vurderingene er gjort
med utgangspunkt i ny kunnskap som resultat av supplerende undersøkelser i etterkant av
forstudierapporten. Korridorene er vurdert ut fra kriterier til kostnadsnivå reisetid, teknisk
gjennomførbarhet, bruk av dyrka mark med mer.
Fig. 5: Korridorer som ikke skal utredes videre

Jernbanen som driver for vekst og utvikling
Nytt dobbeltspor er et stort prosjekt og viktig prosjekt for Vestfoldsamfunnet.
Moderniseringen av Vestfoldbanen er en del av en storstilt satsing på jernbane som
fremtidens transportmiddel. Befolkningsvekst på Østlandet er grunnlag for satsingen i NTP
2014-2023. I dette ligger det at planleggingen skjer med utgangspunkt i et langt
tidsperspektiv. Flere av de regionale planene har vedtatte mål om å legge til rette for at fylket
skal vokse og utvikles. For å nå målet er det en forutsetning at Vestfold er knyttet sammen
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med de øvrige byområdene på Østlandet. Nytt dobbeltspor vil gi økt frekvens og kortere
reisetider. Dette vil binde vestfoldbyene tettere sammen, dette vil bidra til at bo- og
arbeidsmarkedene blir større, og at Vestfold kan styrke sin posisjon som et attraktivt sted å
bo og jobbe i, både på kort og lang sikt. En bane som binder vestfoldbyene sammen på en
effektiv måte vil påvirke både reisevaner og arealutvikling i fylket. Områdene tett ved
stasjonene vil bli mer attraktive både som bolig- og arbeidssteder. Som regional
utviklingsaktør er fylkeskommunen opptatt av utviklingspotensialet et nytt dobbeltspor
representerer, og ser viktigheten av å legge til rette for en god planprosess.
Kulturminner og kulturmiljø
Forslag til planprogram legger til grunn at «InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig
transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen». Med
miljøvennlig menes blant annet «minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur- og
landbruksinteresser», i tråd med samfunnsmål i RPBA om at «de spesielle og uerstattelige
verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer skal bevares. Transportsystemet
skal være miljøvennlig, også med henblikk på kulturminner og kulturmiljø».
Vestfold ble tidlig tatt i bruk av mennesker. Fylket er derfor rikt på kulturminner og
kulturmiljøer, og mange ligger tett på byene. RPBA peker ut 37 kulturmiljøer med
internasjonal, nasjonal og regional verdi som skal gis et særlig vern i all planlegging. Av de
37 er tre kulturmiljøer pekt ut som aller viktigst å ta vare på, klassifisert som områder hvor
inngrep ikke kan aksepteres. Dette gjelder:
-

Middelalderbyen Tønsberg med Slottsfjellet
Gokstadhaugen og områdene rundt (Sandefjord)
Herregården med Tollerodden (Larvik)

Fylkeskommunen ved kulturarv har hatt fem fagmøter med Jernbaneverket/Bane NOR i
perioden august 2015-juni 2016. I møtene har fylkeskommunen vært opptatt av å formidle de
ovennevnte områder som kulturmiljøer av særdeles stor kulturhistorisk betydning.
Forslaget til planprogram har vært på høring hos Riksantikvaren som fagmyndighet for
middelalderske bygninger og anlegg og freda bygg i statens eie. I høringsuttalelsen skriver
Riksantikvaren at:
«Planprogrammet datert mars 2017 skal ligge til grunn for den videre planleggingen
av strekningen Tønsberg – Larvik. Intercity-utbyggingen er et viktig samferdselstiltak
som det er stor politisk enighet om. Planprogrammet er svært overordnet, og det er
dermed vanskelig å overskue alle konsekvensene for kulturminnene, men det kan
synes som om flere av forslagene er i betydelig konflikt med vesentlige nasjonale
kulturminneinteresser.
Riksantikvaren er enig med Vestfold fylkeskommune sine vurderinger av det viktigste
kulturmiljøene på den aktuelle strekningen; Slottsfjellet, Gokstadhaugen og
Herregården i Larvik. Dette er viktige, nasjonale kulturminneinteresser som ikke må
forringes ved fremføring av ny jernbane på strekningen […]».
Riksantikvaren skriver konkret om Vearkorridoren:
«Dette alternativet vil medføre kulvert og tunell gjennom Slottsfjellet og bro over til
Vear. Tiltaket vil være ødeleggende og svært skjemmende for opplevelsen av
Slottsfjellet. Riksantikvaren mener at det er beklagelig at dette alternativet fremmes,
da det vil være svært konfliktfylt og uforenlig med fremtidig forvaltning og bruk av
Slottsfjellet som et av Norges aller viktigste kulturminner. Riksantikvaren vil ikke
akseptere inngrep i Slottsfjellet og den foreståtte broløsningen, og vil be Vestfold
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fylkeskommune om å fremme innsigelse til et slikt alternativ dersom Bane NOR og
Tønsberg kommune vil gå videre med dette alternativet i en kommunedelplan […]».
Om Indre Havn-korridoren skriver Riksantikvaren:
«Indre havn alternativet går i tunell gjennom Mesterfjellet, og kommer ut i dagen ved
Herregården i Larvik. Her er det et nasjonalt viktig kulturmiljø som ikke bør forringes
ved jernbaneutbygging. Foruten herregården, er Larvik fengsel forskriftsfredet, og
traseen griper inn i Riksantikvarens NB! -område «Tollerodden». Dette er et alternativ
vi vanskelig ser at det er mulig å gjennomføre uten svært store negative
konsekvenser for flere nasjonalt viktige kulturminner. Riksantikvaren anbefaler derfor
at dette alternativet utgår fra den videre planleggingen, og vi ber fylkeskommunen
fremme innsigelse til planforslag i denne korridoren som vil forringe de nasjonale
kulturminneinteressene knyttet til miljøet ved Herregården i Larvik.
Kongegata-korridoren går i tunell under Byskogen og kommer ut i Kongegata. Dette
alternativet er klart å foretrekke fremfor Indre Havn når det gjelder våre interesser
[…]»..
Kulturminnefaglige kommentarer til planprogrammet:
Kulturlandskap er ikke nevnt i oversikten over utredningstema. Det er mange helhetlige og
vakre kulturlandskap i og langs korridorene og temaet må tas inn. Med kulturlandskap menes
de ulike historiske menneskeskapte landskap. Temaet kan tas inn under temaet kulturmiljø,
men kan også tas inn under landskapsutredningene.
Det er positivt at kulturminneverdiene er nevnt i InterCitys samfunnsmål. I teksten bør
imidlertid kultur endres til kulturminne. Samfunnsmålet er generelt formulert og peker ikke på
spesifikke steder eller kulturmiljøer. Fylkeskommunen anbefaler når samfunnsmålet skal
operasjonaliseres i vurderinger, må føringene i kapitlet om kulturmiljø komme til anvendelse.
I omtalen av de tre kulturmiljøene pekt ut som de aller viktigste i Vestfold, er Tønsberg
middelalderby nevnt uten Slottsfjellet og Teie Hovedgård som også inngår i middelalderbyen.
Kulturmiljøet består av alle de tre elementene. Ettersom kulturmiljøet og i særdeleshet
Slottsfjellet og Teie hovedgård direkte berøres av både Vear-korridoren og Nøtterøykorridoren, er det viktig at dette fremkommer i problemstillingen. Tønsberg som havneby er
viktig i kulturhistorisk sammenheng.
Det er positivt at definerte kulturmiljø i RPBA og de tre prioriterte kulturmiljøene skal ha
hovedfokus i utredningen. Det som er beslutningsrelevant, er følgene prosjektet kan få for de
tre prioriterte kulturmiljøene. Teksten angående før-, under – eller etterundersøkelser må
imidlertid tydeliggjøres. Overskriften bør endres til Supplerende undersøkelser. Slik teksten
oppfattes er det et reelt behov for å gjøre supplerende undersøkelser i forbindelse med
kommunedelplanarbeidet, men at gjennomføringen allikevel skal skje i forbindelse med
oppstart av reguleringsplanarbeidet. Undersøkelsene bør komme i gang så tidlig som mulig,
primært innenfor korridorer og arealer som overlapper hverandre.
I omtalen av landskapsbildet for Vestfold bør beskrivelsen av kystbyene nyanseres. Tre av
byene blir direkte berørt i de fremlagte korridorene. Kystbyen Tønsbergs mest karakteristiske
landskapselement er Slottsfjellet som er en særdeles viktig del av middelalderbyen. I Larvik
utgjør fjellet bak Herregården og kysten med Tollerodden viktige landskapselement.
Dagens jernbane er fra 1881 og jernbanelinja/Grevskapsbanen er et kulturminne i seg selv.
Fylkeskommunen ber om at Bane NOR utarbeider en helhetlig plan for etterbruken av
Grevskapsbanen.
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Naturressurser
Parsellen på strekningen Furulund-Larvik går gjennom nasjonalt og internasjonalt viktige
larvikittressurser og er i konflikt med drift på viktige framtidsressurser. Vestfold
fylkeskommune er opptatt av å forvalte uttak av larvikittressursene i et langsiktig perspektiv.
Utkast til planprogram fra 2016 viste et alternativ, kalt 3a5, som ikke er i konflikt med uttak av
viktige ressurser.
Larvikitt er en av verdens mest spesielle natursteinstyper og er kjennetegnet ved et blålig
eller sølvaktig fargespill. Larvikitt prises høyt på det internasjonale markedet og brukes som
fasadestein, i bord og benkeplater, til ornamenter og skulpturer etc. Larvikitten er unik. Den
finnes bare i Norge, og da i produserbar kvalitet bare i Larvik (samt mindre mengder i
tilgrensende deler av Porsgrunn og Sandefjord). Larvikitt er tidligere kåret til Norges
nasjonalbergart. Larvik kommune forvalter altså verdens larvikittressurser. Fylkeskommunen
ber om at den videre planleggingen gjennom Larvik optimaliseres på en måte som tar
hensyn til forvaltning og fremtidig uttak av steinressursene.
Landbruk
Å ta vare på dyrka og dyrkbar mark er en sentral målsetting i RPBA. Det er en nasjonal og
en regional interesse å redusere nedbygging av jordbruksområder, jamfør Stortingets
jordvernmål. Byene og tettstedene i Vestfold er omgitt av dyrket mark av beste kvalitet. Kun
4% av landets jordbruksareal ligger i Vestfold. Likevel utgjør fylkets andel matkornareal 19%
og grønnsaksareal 27 %. Dem beste matjorda ligger i tilknytning til Raet og tilliggende
områder. Utredningskorridorene berøre disse arealene. Fylkeskommunen ber om at det
videre planarbeidet tar sikte på minst nedbygging av dyrka og dyrkbar mark og henviser til
Matjordplan for Vestfold (RPBA) ved omdisponering av matjord.
Torp
Vestfold fylkeskommune er stor eier i Torp Sandefjord lufthavn. Med nasjonale og
internasjonale ruter er Torp et viktig knutepunkt, med stor betydning for næringslivet i
regionen. Fylkeskommunen er opptatt av å bygge opp under lufthavnen. Direkte betjening til
flyplassen vil bidra til å at kollektiv transport til lufthavnen blir konkurransedyktig. I
planprogrammet foreslås korridorer på øst- og vestsiden av Torp. Det har tidligere vært
diskutert å flytte rullebanen til østsiden av flyplassen. For at flytting skal være
samfunnsøkonomisk forsvarlig forutsettes minst en dobling av dagens passasjertall. Dette vil
si at det fortsatt er stort potensial på dagens rullebane, og at flytting ligger svært langt frem i
tid. Fylkeskommunen forholder seg dermed til dagens beliggenhet og anbefaler at Bane
NOR utreder en alternativer innenfor Torp vest-korridoren.
Bypakke Tønsberg-regionen
Fylkeskommunen er prosjekteier for Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakken er et samarbeid
mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Bypakken skal
løse oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen, og består av flere
delprosjekter. Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme og gatebruksplan for Tønsberg
er blant disse. Planprogram for interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning
for ny fastlandsforbindelse ble fastsatt av kommunene våren 2016. Gatebruksplan for
Tønsberg skal sendes på offentlig ettersyn våren 2017.
Valg av korridor gjennom Tønsberg vil ha konsekvenser for gatebruksplanen.
Nøtterøykorridoren er i konflikt med korridor for ny fastlandsforbindelse fra Kaldnes til Korten.
Veg er mer fleksibel enn bane, men tilpasning vil likevel gi en dårligere løsning samt
merkostnader. Videre prosess må avklare hvem som skal bære merutgiftene knyttet til en
eventuell tilpasning. Det er løpende dialog mellom Bypakke-organisasjonen og Bane NOR.
Fylkeskommunen forutsetter videre dialog i planarbeidet.
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Farleder
Noen av korridorene kommer i konflikt med farleder, herunder kanalen i Tønsberg og
Vestfjorden. Innseiling i Kanalbroa vil med hevet alternativ begrense innseilingshøyden til 11
meter. Bro over Vestfjorden har en høyde på ca. 35 meter. Dette begrenser tilgjengeligheten
i havneområdet. Dette er svært uheldig, da Tønsberg havn er viktig for turisme og næringsliv.
Det er viktig at korridoren optimaliseres med hensyn til regionalt viktig farled.
Rekreasjonsområder
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 er Gullkronene, golfbanen på Vear og Storås og Marum. Fylkeskommunen
ber om at det videre planarbeidet tar hensyn til viktige rekreasjonsområder.

Fylkesrådmannens bemerkninger
Rammer, mål og føringer for planleggingen av dobbeltspor i Vestfold
Planlegging av nytt dobbeltspor er et viktig prosjekt for Vestfoldsamfunnet. Utviklingen av en
moderne jernbane med kort reisetid og høy frekvens vil bidra til å knytte regionen tettere
sammen og bygger opp under Vestfold som et attraktivt bo- og arbeidsområde. Utvikling av
kompakte og attraktive byer som legger til rette for sykkel, gange og kollektivreiser er
målsetting og ambisjon for flere regionale planer, blant annet RPBA. Sentrumsnære
stasjoner legger til rette for lokal knutepunktutvikling, i tråd med Knutepunktstrategi for
Vestfold (2016).
Vekst og utvikling er et vedtatt mål i flere regionale planer, blant annet RPBA. RPBA peker
på Vestfold som en bærekraftig og fremgangsrik region, med attraktive og livskraftige byer
og tettsteder. De regionale planene skal legge til rette for at Vestfold skal bli en
konkurransedyktig region nasjonalt og internasjonalt, og trekke til seg kompetent arbeidskraft
og nyskapende virksomheter. Planene vektlegger videre betydningen av et miljøvennlig,
sikkert og effektivt transportsystem. Ny jernbane vil være et av de største bidragene til
bærekraftig vekst og utvikling i vestfoldsamfunnet.
Bane NOR skal planlegge dobbeltspor med stasjoner i tett befolkede byområder i Tønsberg,
Stokke, Sandefjord og Larvik. Fylkesrådmannen er opptatt av at stasjonene blir liggende så
tett på eksisterende sentrum som mulig for å bidra til en kompakt byutvikling. Vestfoldbyene
er relativt små, og det skal liten avstand til mellom sentrum og stasjon før de positive
synergieffektene med miljøvennlig transport og byutvikling avtar. For eksempel ser
fylkesrådmannen at en stasjon i Larvik sentrum (korridor Kongegata) kan utløse en positiv
byutvikling tilsvarende det som skjer i Holmestrand. Positive og negative konsekvenser av
stasjonslokalisering må grundig utredes.
Fylkesrådmannen er også opptatt av å ta vare på identitet og sammenheng i de historiske
byene med bygninger, gateløp, torg, plasser og omkringliggende landskap i det videre
planarbeidet. Vestfoldbyene utgjør en stor verdi for vestfoldsamfunnet, både som identitet,
historie, møteplasser og som motorene i næringsutviklingen. En moderne, dobbeltsporet
jernbane vil utgjøre et stort og barrieredannende element i byene, og vil tilføre en ny og
større skala som bryter med byene. Dette er et tema som må grundig utredes, og som bør
være premissgivende for optimalisering og valg i planleggingen.
Det videre planarbeidet må balansere utviklingsinteressene opp mot Vestfolds unike
bevaringsinteresser på en måte som styrker Vestfolds attraktivitet i et langsiktig perspektiv.
Fylkesrådmannen er opptatt av å finne en god balanse mellom utvikling og bevaring av de
unike bymiljøene i fylket. Videre planlegging må vise hvordan inngrep i bymiljø og
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landskapsbilde kan begrenses. Løsningene må optimaliseres slik at de best mulig kan
tilpasses eksisterende bymiljø.
Utredningskorridorer på strekningen Tønsberg-Stokke
Endringene i korridorvalg på strekningen Tønsberg-Stokke har møtt reaksjoner og motstand i
deler av Vestfoldsamfunnet. Ordførerne i Tønsberg og Nøtterøy sendt brev til
fylkeskommunen (13.3.2017, vedlagt). I brevet viser ordførerne til lokal konflikt knyttet til
korridorene A og C og anmoder fylkeskommunen om å anbefale Bane NOR å ta inn korridor
B (Jarlsberg) for utredning.
Korridor A og C er også i konflikt med nasjonale og regionale interesser. Særlig er det knyttet
sterk konflikt til korridor C gjennom Tønsberg, som kommer i direkte berøring med nasjonalt
viktig kulturmiljø rundt Slottsfjell.
Fylkesrådmannen er klar over at det har ressursmessige konsekvenser i form av både tid og
penger å utrede en tredje korridor. Det er satt av begrensede midler til planlegging. Bane
NOR er tydelige på at dersom det brukes mer penger på en delstrekning enn forutsatt, må
overforbruket hentes inn et annet sted. Dersom utredningskostnadene på strekningen
Tønsberg-Stokke blir høyere enn forutsatt, kan konsekvensen bli at planleggingsmidlene
brukes opp før strekningen er ferdig planlagt. Alternativt kan utredningen bli vurdert som
samlet sett for dyr og blir ikke satt i gang. Konsekvensen av å ikke ta inn alternativ B for
utredning kan bli at motstanden i befolkningen øker. På sikt kan dette gi en vanskelig
prosess. Hvis en eller flere kommuner ikke fastsetter planprogrammet med de alternativene
som foreligger, eller vedtar å anbefale et alternativ tatt ut, kan konsekvensen bli statlig
inngripen. Da vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre saken, med de
forsinkelser dette vil gi i prosessen.
Fylkesrådmannen støtter i hovedsak de faglige vurderingene Bane Nor legger til grunn for
sine anbefalinger, og ser at verneinteressene gjør det vanskelig å finne en god løsning
gjennom Tønsberg. Fylkesrådmannen er opptatt av at det er for tidlig i prosessen til å vite
noe sikkert om hvilken korridor som er best. Å ta inn en variant av korridor B over Jarlsberg
for utredning kan imidlertid bidra til en bedre og mer omforent prosess og et bredere
beslutningsgrunnlag i en situasjon med stor usikkerhet og konflikt. Å ta inn et nytt alternativ
utløser krav om ny høring, som gjør at planprosessen blir forsinket. Fylkesrådmannen
vurderer likevel at en bredere utredning på dette tidspunktet vil bidra til en mer smidig
prosess på sikt.
For å begrense merkostnaden foreslår fylkesrådmannen et kompromiss der alternativene
utredes frem til man har tilstrekkelig kunnskap til å kunne foreta en silingsprosess. Ved
silingen tas det samlet sett dårligste alternativet ut, før full utredning av de to gjenstående
korridorene. Løsningen forutsetter imidlertid at alle de tre alternativene behandles likt i
prosessen. Siling forutsetter en behandling hos høringspartene. På dette grunnlaget
anbefaler fylkesrådmannen å ta inn en tredje utredningskorridor over Jarlsberg.
Kulturminner og kulturmiljø
I fylkesrådmannens arbeid med korridoralternativer har seksjon for kulturarv blitt presentert
trasealternativene Bane NOR har utarbeidet i sitt 3D-verktøy. Dette ga et langt bedre
grunnlag for å kunne gi presis tilbakemelding til Bane NOR, innenfor de tre viktigste
kulturmiljøene som ble spilt inn tidlig i prosessen; Tønsberg middelalderby med Slottsfjellet,
området ved Gokstadhaugen og kulturmiljøet rundt Herregården i Larvik. De øvrige trasevalg
gjennom vestfoldlandskapet vil fylkesrådmannen finne løsninger på sammen med Bane
NOR.
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Nøtterøy-korridoren
I arbeidsutkast til planprogram fra 2016 anbefalte Bane NOR å utrede en variant med
nedsenket bane og stasjon i Tønsberg. Nedsenket løsning vil være mer skånsom for
kulturmiljøet øst for Slottsfjellet. Forslaget som er på høring legger til grunn at nedsenket
stasjon i stor grad vil kunne påvirke grunnvannstand og kulturlag i middelalderbyen. Denne
løsningen var derfor ikke aktuell å utrede videre. Bane NOR har ikke lagt frem
dokumentasjon som underbygger argumentet. Fylkesrådmannen har blitt informert om at det
er utført undersøkelser, men at de endelige analysene ikke er klare. Det er uheldig at
anbefalinger og premisser i planprogrammet ikke er tilfredsstillende dokumentert i et så viktig
planarbeid som dette er.
I planprogrammet bør Slottsfjellet samt Teie hovedgård fremkomme tydelig som del av
Tønsberg middelalderby.
Fig.5: Vear-korridoren med tunnelinnslag i Slottsfjellet

Vear-korridoren
Korridoren berører Slottsfjellet som er Norges største middelalderske borganlegg. Anlegget
inngår i et kulturmiljø av nasjonal betydning. På Slottsfjellsplatået ligger ruinene av
Tunsberghus. På Tallak ligger restene av et middelaldersk teglverk og området huser nå et
friluftsmuseum med flere bygninger fra fylkets bygningshistorie samt den verneverdige
villaen Løkken. Gjennomføring av tiltaket vil kunne få svært store konsekvenser for
kulturmiljøet generelt og Slottsfjellet spesielt. Korridoren vil kunne medføre at store deler av
Tallak må ryddes for museale bygninger under arbeidet. Korridoren vil kunne medføre
sprenging av en åpen bygge-grop tilpasset dobbeltsporet tunell, såkalt «cut and cover».
Tiltaket forutsetter at tunellen dekkes til etter utbygging. Linjeføringen tar sikte på å unngå å
sprenge bort deler av kronen på Slottsfjellets nordside. Tiltak som innebærer sprenging av
fjell er ikke reversible.
Tiltaket kan føre til at det unike landskapet på og rundt Slottsfjellet vil endre karakter og
forringe stedets opplevelsesverdier. Siktlinjene til og fra Slottsfjellet og området rundt kan bli
påvirket og byens profil kan bli endret. Tunnelinnslaget på vestsiden av Slottsfjellet kan bli et
svært dominerende inngrep sett fra sentrale utsiktspunkt og fartsårer nord og vest for
Slottsfjellet. Bro over Byfjorden kan bli dominerende i landskapet og dermed kunne redusere
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kultur- og naturlandskapets opplevelsesverdi. Tunnellinnslag og bro vil også kunne påvirke
verneverdige bebyggelsen i Nordbyen svært negativt.
Tiltak som ødelegger sentrale kulturminner, helhet og lesbarhet i et av de viktigste historiske
områdene i Tønsberg er i konflikt med nasjonale interesser, og vil utløse innsigelse fra
fylkeskommunen.
Gokstad-korridoren
Korridoren kan innebære en 5 meter høy bane i dagens trasé i sentrum av Sandefjord. Dette
er et stort inngrep som kan bli en barriere og virke visuelt negativt inn på viktige kulturminner
og miljøer som Sandar kirkested.
Indre havn-korridoren
Herregården er et helhetlig anlegg som blant annet består av bygninger, borggård og rester
av et større barokt hageanlegg. På fjellknausen i nord har Norges konger satt sine signaturer
i generasjoner. Fjellet ligger innenfor foreslått korridor og nærføring kan true innskriftene av
nasjonal verdi. Herregårdsområdet hører også sammen med Tollerodden.
Korridoren går svært tett inntil Herregården og legger seg over Storgata og inn i Indre Havn.
Korridoren kan ødelegge det nasjonalt og internasjonalt viktige kulturmiljøet
Herregården/Tollerodden og den historiske byen med Storgata som byens opprinnelige
gateløp. Høy linjeføring i Larvik havn vil bryte kontakten mellom Storgata og byen, og
dermed muligheten for å lese Larviks historiske struktur og sammenheng med fjorden.
Fylkesrådmannen er opptatt av å ivareta og videreføre kulturmiljø og historiske
sammenhenger i Larvik. Dersom videre planlegging ikke kan ivareta kulturmiljøet rundt
Herregården og Tollerodden i henhold til fylkeskommunens krav kan dette utløse innsigelse.
Prosess, medvirkning og kommunikasjon
Jernbanen er en viktig del av samfunnsinfrastrukturen 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.
Fylkesrådmannen vil derfor påpeke viktigheten av så god informasjon som mulig i hele
planleggings- og gjennomføringsperioden. Å skape forutsigbarhet og gi best mulig
informasjon vil derfor være en viktig oppgave.
Fylkesrådmannen er opptatt av å legge til rette for en åpen og effektiv prosess for å få
gjennomført planleggingen av et viktig samfunnsprosjekt som vil komme hele Vestfold til
gode. Fylkesrådmannen imøteser videre samarbeid og dialog med Bane Nor i planarbeidet.
Oppsummering
Fylkesrådmannen mener planprogrammets korridorer og framdriftsplan skal legges til grunn i
det videre planarbeidet, men ser også at det er viktig for den videre planleggingen og
prosessen å ta inn en ny vurdering av en korridor over Jarlsberg. Som det beskrives i saken,
kan det gjennomføres en silingsprosess mellom de tre korridorene før full utredning
gjennomføres.
Fylkesrådmannen påpeker viktigheten av at planleggingen videre må legge stor vekt på en
tilpasning av en dobbeltsporet jernbane til Vestfolds unike bevaringsinteresser på en måte
som styrker Vestfolds attraktivitet i et langsiktig perspektiv.
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Riksantikvarens innspill til planprogram kommunedelplan for intercity - Dobbeltspor
Tønsberg - Larvik Kommunedelplan
Det vises til brev fra Bane Nor av 28.02.2017 vedlagt forslag til planprogram for strekningen
Tønsberg – Larvik, og møte med Vestfold fylkeskommune og Bane Nor 24.03.2017.
Riksantikvaren gir med dette en uttalelse vedrørende de forvaltningsområdene hvor direktoratet
har ansvar som fagmyndighet. Dette gjelder følgende lokaliteter som ligger innenfor korridorene
i planprogrammet:
Lokalitet 10570: Tønsberg middelalderby,
Lokalitet 12373: Tunsberghus, borganlegg fra middelalderen
Lokalitet 88462: Teie, byanlegg fra middelalderen
Lokalitet 93917: Teie, Oslobispens gård
Lokalitet 85374: Sandar kirkested.
Lokalitet 110548: Kanalbrua Tønsberg,
Lokalitet 174932: Larvik fengsel,
Lokalitet 117599: Larvik tollsted
Fylkeskommunen er delegert ansvaret som kulturminnemyndighet i plansaker etter plan- og
bygningsloven, og skal avgi kulturminneforvaltningens samlede uttalelse.
Planprogrammet datert mars 2017 skal ligge til grunn for den videre planleggingen av
strekningen Tønsberg – Larvik. Intercity-utbyggingen er et viktig samferdselstiltak som det er
stor politisk enighet om. Planprogrammet er svært overordnet, og det er dermed vanskelig å
overskue alle konsekvensene for kulturminnene, men det kan synes som om flere av forslagene
er i betydelig konflikt med vesentlige nasjonale kulturminneinteresser.
Riksantikvaren er enig med Vestfold fylkeskommune sine vurderinger av det viktigste
kulturmiljøene på den aktuelle strekningen; Slottsfjellet, Gokstadhaugen og Herregården i
Larvik. Dette er viktige, nasjonale kulturminneinteresser som ikke må forringes ved fremføring
av ny jernbane på strekningen.
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Tønsberg - Stokke
Vearkorridoren:
Dette alternativet vil medføre kulvert og tunell gjennom Slottsfjellet og bro over til Vear.
Tiltaket vil være ødeleggende og svært skjemmende for opplevelsen av Slottsfjellet.
Riksantikvaren mener at det er beklagelig at dette alternativet fremmes, da det vil være svært
konfliktfylt og uforenlig med fremtidig forvaltning og bruk av Slottsfjellet som et av Norges
aller viktigste kulturminner. Riksantikvaren vil ikke akseptere inngrep i Slottsfjellet og den
foreståtte broløsningen, og vil be Vestfold fylkeskommune om å fremme innsigelse til et slikt
alternativ dersom Bane NOR og Tønsberg kommune vil gå videre med dette alternativet i en
kommunedelplan.
Nøtterøykorridoren.
I denne korridoren vil middelalderbyen Tønsberg og Slottsfjellet bli mindre berørt enn i
Vearalternativet, men det vil likevel være store inngrep som vil påvirke opplevelse av disse
kulturmiljøer. Traseen ligger nær Teie hovedgård som må ses i sammenheng med
middelalderbyen og Slottsfjellet. Det må søkes å legge traseen så langt unna Teie hovedgård som
mulig for å begrense konsekvensene for den. Grunnvannsnivået i Tønsberg må utredes med
tanke på konsekvensene for middelalderbyen. Senking av bane eller veg for å få banen over
kanalen vil kunne medføre endringer av grunnvannsnivået i middelalderbyen og dermed skade
kulturlagene der. Traseen vil dessuten virke inn på den fredete kanalbrua og konsekvensene for
denne må utredes.
Av de valgene man er stilt ovenfor i planprogrammet med hensyn til korridorer, ser
Riksantikvaren at Nøtterøy-korridoren er det alternativet som muligens har potensial til å
gjennomføres uten at vesentlige nasjonale kulturminneinteresser går tapt gjennom Tønsberg.
Stokke – Sandefjord
Her er det vist tre forskjellige korridorer i planprogrammet.
Torp vest-korridoren, Unneberg-korridoren og Gokstad-korridoren.
Riksantikvarens førstelinjeansvar gjelder her Sandar kirkested som ligger nær dagens stasjon i
Sandefjord. Gokstad-korridoren vil i stor grad følge eksisterende trase i Sandefjord sentrum, og
det må der tas særlig hensyn til middelalderkirkestedet i den videre planleggingen. Dette gjelder
fyllinger, bruer og annet som kan virke utilbørlig skjemmende på kirkestedet. Dersom denne
traseen velges for videre planlegging, må sporene og andre inngrep legges lengst mulig unna
Gokstadhaugen. Riksantikvaren vil ikke akseptere løsninger som innebærer nærføring til
Gokstadhaugen av bane eller veiomlegging.
Unneberg og Torp-vestkorridoren vil være å foretrekke av de aktuelle korridorene på denne
strekningen.
Sandefjord - Larvik
På denne strekningen er det to aktuelle korridorer: Kongegata-korridoren og Indre havnkorridoren
Indre havn alternativet går i tunell gjennom Mesterfjellet, og kommer ut i dagen ved Herregården
i Larvik. Her er det et nasjonalt viktig kulturmiljø som ikke bør forringes ved jernbaneutbygging.
Foruten herregården, er Larvik fengsel forskriftsfredet, og traseen griper inn i Riksantikvarens
NB!-område «Tollerodden». Dette er et alternativ vi vanskelig ser at det er mulig å gjennomføre
uten svært store negative konsekvenser for flere nasjonalt viktige kulturminner. Riksantikvaren
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anbefaler derfor at dette alternativet utgår fra den videre planleggingen, og vi ber
fylkeskommunen fremme innsigelse til planforslag i denne korridoren som vil forringe de
nasjonale kulturminneinteressene knyttet til miljøet ved Herregården i Larvik.
Kongegata-korridoren går i tunell under Byskogen og kommer ut i Kongegata. Dette alternativet
er klart å foretrekke fremfor Indre Havn når det gjelder våre interesser.
Innspill til planprogrammet:
Riksantikvaren finner mye bra i utkastet til planprogram for den videre planleggingen, men
savner at også områdene med nasjonale kulturminneinteresser i by også benyttes som
kunnskapsgrunnlag og at tiltakene beskriver konsekvenser for disse områdene særskilt. Alle
byene i Vestfold var etablert lenge før jernbanen, og de historiske sammenhengene som foreslås
brutt av ny bane er viktige å belyse. Dette gjelder særlig forholdet mellom Jarlsberg og
Slottsfjellet. I Larvik vil også alternative traseer kunne åpne for at byen igjen får større kontakt
med sjøen – sjøen som var grunnlaget for at byen ble etablert.
Det er behov for å utrede konsekvensene ved senking av veg eller bane i Tønsberg i forhold til
grunnvann og faren for uttørking av kulturlag i middelalderbyen.
På kommuneplannivået må det foreligge langt mer detaljerte planer for traseene og disse må
visualiseres med bilder og film. Høyder og bredder på bruer, tuneller, omlegging av veger m.m
må komme klart til uttrykk i hver kommunedelplan.
Alle kulturminner som er fredet etter kulturminneloven skal ha hensynssone H730 på plankartet,
og buffersoner rundt skal vises med hensynssone H570.
Konklusjon:
Riksantikvaren ser at det flere korridorer har store negative konsekvenser for viktige nasjonale
kulturminneinteresser, og vil sterkt fraråde at det gås videre med planleggingen av Vearkorridoren og Indre Havn-korridoren. Vi anbefaler også at det Unneberg eller Torp vestkorridoren foretrekkes fremfor Gokstad.

Vennlig hilsen
Leidulf Mydland (e.f.)

Ole Christian Tollersrud
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent
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Regiongeologen
Buskerud Telemark Vestfold fylkeskommuner
6.4.2017
Sven Dahlgren

TRASEVALG DOBBELTSPORET JERNBANE LARVIK ØST (FURULUND-LARVIK) – SUPPLEMENT TIL SAK
VFK

Bane Nor opererer nå med en korridor for trase for dobbeltsporet jernbane Furustad-Larvik, øst for
Larvik, som skal konsekvensutredes. Tidligere opererte Jernbaneverket også med andre alternativer i
området, blant annet ett alternativ kalt 3A-5. Se omtrentlig beliggenhet (fiolett strek) på vedlagte
kart.
Jernbaneverket tok alternativ 3A-5 ut etter forstudien med følgende begrunnelse: "Variant 3A-5
peker seg ikke ut som vesentlig bedre enn de anbefalte variantene i korridor A.
Havnesportilknytningen vil være mer komplisert enn for øvrige varianter. Variant 3A-5 øst for Lågen
anbefales derfor heller ikke utredet videre."
Den ene korridoren som Bane Nor nå opererer med vil krysse nasjonalt / globalt viktige
larvikittressurser og vil være i konflikt med viktige ressurser og viktig industri i Vestfold. I møte med
Jernbaneverket den 2.9.2016 poengterte Regiongeologen viktigheten av dialog med Larvik
kommune, Steinindustrien, Direktoratet for Mineralforvaltning og Norges geologiske undersøkelse
for å se om det kunne finnes andre løsninger enn denne korridoren. Et møte mellom Bane Nor,
Steindustrien, Larvik kommune og Regiongeologen (men uten Direktoratet for Mineralforvaltning og
Norges geologiske undersøkelse) fant først sted den 27.3.2017. Det hadde i mellomtiden ikke vært
kontakt mellom Bane Nor og noen av de aktørene Regiongeologen hadde oppfordret Bane Nor å ha
tett dialog med over et halvt år tidligere. På møtet den 27.3.2017 kunne ikke Bane Nor redegjøre for
hvorfor alternativ 3A-5 var tatt ut av planene. Bane Nor kunne videre meddele at alternativ 3A-5
heller ikke utelukker havnesportilknytning.
I hele vurderingen av alternativene i forstudien synes det som om larvikittressurser ikke er tillagt
vekt. Den korridoren Bane Nor nå har som eneste vil gå gjennom larvikittressurser som det er / vil bli
drift på. På begge sider av et dobbeltspor må det legges inn en betydelig sikkerhetssone mellom
jernbanespor og steinbrudd. Hvor stor sikkerhetssonen vil måtte bli er en del av
konsekvensutredningen, men det må være utelukket at sprengstein på avveie fra steinbruddene ikke
kan havne på jernbanesporet. Dette kan båndlegge betydelige ressurser.
Larvik kommune behandlet saken i kommunestyremøte 29.3.2017 og fattet følgende vedtak:
«Larvik kommune ber Bane Nor ta inn trasé 3A-5 i planprogrammet, og vurdere det på lik
linje med de to andre alternativene i planen».

Trase 3A-5 tegnet inn på oversiktskart med viktige larvikittressurser (markert med røde og blå
arealer)

Arkiv:

Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

PLANNAVN Kommunedelplan
for InterCityutbyggingen
Tønsberg - Larvik,
GBNR - Ingen, FA L09
17/493-7
David Bakke
Haugen
17.03.2017

Saksframlegg

Saksnr.
055/17

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
04.04.2017

Intercityutbyggingen - Høring av planprogram til kommunedelplan
Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak:
InterCity-utbyggingen på strekningen Tønsberg – Larvik vil, i tillegg til å være et
ledd i et nasjonalt prosjekt, også gi betydelige lokale virkninger i de berørte
kommunene. Prosjektet vil få betydning for by- og tettstedsutviklingen i Sandefjord
og Stokke sentrum, samt for utviklingen ved og rundt Torp Sandefjord lufthavn.
Prosjektet kan potensielt, dersom det følges opp med gode
knutepunktsutviklingsprosesser, kunne skape positive endringer i det lokale og
regionale bolig- og arbeidsmarkedet.
Prosjektets framdrift og gjennomføring har stor betydning for utviklingen i
Sandefjord kommune.
1. Sandefjord kommune slutter seg til vurderingene i Bane NORs forslag til
planprogram for kommunedelplaner på IC-strekningen Tønsberg – Larvik.
2. Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de foreslåtte korridorer
(planområdet), både innenfor Sandefjord kommune, og i øvrige
Vestfoldkommuner.
3. Utredningsbehovene som er definert i foreliggende planprogrammet bør sikre
en tilstrekkelig utredning av både disse og øvrige konsekvenser av anlegget.
Allikevel, sett i lys av de samfunnsmessige virkningene anlegget antas å
generere, ønsker kommunen følgende tilføyelse til planprogrammets kapittel
5.4:
· Muligheten for pendelstart i Sandefjord i 2030 utredes.
4. Kommunen minner om at de momenter som ble beskrevet i uttalelser gitt av
de gamle kommunene og fellesnemda forsommeren 2016 fortsatt gjelder, og
må ses i sammenheng med denne høringsuttalelsen.

Formannskapet behandlet saken 04.04.2017:
Behandling:
Karin Virik, V ba formannskapet vurdere henne inhabil i saken med bakgrunn i
hennes styreverv i Sandefjord Lufthavn.
Virik, V fratrådte.

Ida Cathrine Nilsen, SP ba formannskapet vurdere henne inhabil i saken med
bakgrunn i at hun har eiendom som vil bli berørt ved en av korridorene.
Nilsen, SP fratrådte
Fredrik Sørlie Borg, KRF tiltrådte.

Erling Fredrik Sørhaug, H og Lozan Balisany, AP bad formannskapet vurdere
dem inhabile i saken med bakgrunn i deres styreverv i Sandefjord boligstiftelse.
Sørhaug, H og Balisany, AP fratrådte.

Formannskapet sluttet seg enstemmig med 16 stemmer til at Virik, V, Nilsen, SP,
Balisany, AP og Sørhaug, H er inhabile.

Bjørn Ole Gleditsch, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KRF, FRP,
SP, V, SV og AP:
Alternativ til rådmannens innstilling pkt. 2:

Som rådmannens innstilling med følgende endring::

Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de foreslåtte korridorer

(planområdet), både innenfor Sandefjord kommune, og i øvrige Vestfoldkommuner
med unntak av i Tønsberg. Sandefjord kommune anbefaler at det i videre prosess
utredes en alternativ korridor gjennom Tønsberg, forutsatt at ett av de foreliggende
alternativene, fortrinnsvis Nøtterøy-korridoren, utgår.

Nils Ingar Aabol, AP fremmet følgende forslag på vegne av SV, V og AP:
Nyt pkt 3:
For å redusere de negative konsekvensene på strekningen mellom Tønsberg og
Stokke ber Sandefjord kommune om at det utredes et tredje alternativ på denne
strekningen.

Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende forslag på vegne av SP og KRF:
Nytt pkt:
I det videre planarbeidet bør det legges til rette for at den gamle traséen eventuelt
kan brukes til sammenhengende sykkeltrasé for transportsyklister på strekningen
Larvik - Sandefjord - Stokke - Tønsberg.

Nils Ingar Aabol, AP trakk forslag fremmet på vegne av SV, V og AP.

Rådmannens innstilling med innledning og pkt 1 ble enstemmig vedtatt med 16
stemmer.

Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling pkt 2 og forslag fremmet av
Gleditsch, H.
Forslag fremmet av Gleditsch, H ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer.

Rådmannens innstilling pkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer.

Det ble votert over forslag fremmet av Mentzoni, KRF.
Forslag fremmet av Mentzoni, KRF ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer.

Borg, KRF fratrådte.
Nilsen, SP tiltrådte
Virik, V tiltrådte.
Sørhaug, H tiltrådte
Balisany, AP tiltrådte.
FSK- 055/17 Vedtak:
InterCity-utbyggingen på strekningen Tønsberg – Larvik vil, i tillegg til å være et ledd
i et nasjonalt prosjekt, også gi betydelige lokale virkninger i de berørte kommunene.
Prosjektet vil få betydning for by- og tettstedsutviklingen i Sandefjord og Stokke
sentrum, samt for utviklingen ved og rundt Torp Sandefjord lufthavn. Prosjektet kan
potensielt, dersom det følges opp med gode knutepunkts utviklingsprosesser, kunne
skape positive endringer i det lokale og regionale bolig- og arbeidsmarkedet.
Prosjektets framdrift og gjennomføring har stor betydning for utviklingen i Sandefjord
kommune.
1. Sandefjord kommune slutter seg til vurderingene i Bane NORs forslag til
planprogram for kommunedelplaner på IC-strekningen Tønsberg – Larvik.
2. Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de foreslåtte korridorer
(planområdet), både innenfor Sandefjord kommune, og i øvrige
Vestfoldkommuner med unntak av i Tønsberg. Sandefjord kommune
anbefaler at det i videre prosess utredes en alternativ korridor gjennom
Tønsberg, forutsatt at ett av de foreliggende alternativene, fortrinnsvis
Nøtterøy-korridoren, utgår.
3. Utredningsbehovene som er definert i foreliggende planprogrammet bør sikre
en tilstrekkelig utredning av både disse og øvrige konsekvenser av anlegget.
Allikevel, sett i lys av de samfunnsmessige virkningene anlegget antas å
generere, ønsker kommunen følgende tilføyelse til planprogrammets kapittel
5.4:
*

Muligheten for pendelstart i Sandefjord i 2030 utredes.

4. Kommunen minner om at de momenter som ble beskrevet i uttalelser gitt av

de gamle kommunene og fellesnemda forsommeren 2016 fortsatt gjelder, og
må ses i sammenheng med denne høringsuttalelsen.
5. I det videre planarbeidet bør det legges til rette for at den gamle traséen
eventuelt kan brukes til sammenhengende sykkeltrasé for transportsyklister
på strekningen Larvik - Sandefjord - Stokke - Tønsberg.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Mandatet for videre planlegging av de Ytre InterCity-strekningene er gjeldende
nasjonal transportplan (heretter NTP) 2014 – 2023.
På bestilling fra samferdselsdepartementet ble det utarbeidet en
konseptvalgutredning (heretter KVU) for Vestfoldbanen som ble ferdigstilt i 2012.
Utredningen anbefalte at anlegget skulle dimensjoneres for en hastighet på 250
km/t, med unntak av byene. KVUen fremhevet sentral stasjonslokalisering og
forutsigbare rammebetingelser og finansiering, som suksesskriterier.
Forsommeren 2015 igangsatte Bane NOR (heretter BN) arbeidet med en forstudie,
som en videreføring av KVU-arbeidet. I arbeidet med forstudien ble
handlingsrommet igjen utvidet. Formålet med forstudien var å kartlegge
grunnforholdene langs mulige korridorer, avklare eventuelle prosjektstoppere og
gjennomføre samfunnsøkonomiske beregninger. Forstudien danner bakteppet for
de anbefalte korridorene i det foreliggende forslaget til planprogram.
Forsommeren 2016 ble de berørte Vestfoldkommunene og aktuelle
sektormyndigheter invitert til en førhøring av planprogrammet. Saken var da til
behandling i bystyret i gamle Sandefjord, kommunestyret i Stokke og i
Fellesnemda (se vedlegg 5, 6 og 7). Perioden etter førhøringen har BN brukt til å
vurdere innspillene og foreta en ny vurdering av aktuelle utredningskorridorer.
Prosjektet har også vært gjennom en periode med stor usikkerhet i forhold til videre
planlegging. I endelig vedtatt statsbudsjett ble det avsatt midler til videre
planlegging, men ikke mer enn at BN nå vurderer å utsette planleggingen av
strekningen Furustad – Larvik noe.
Det er blitt foretatt endringer som følge av førhøringen, blant annet i forhold til
utredningskorridorene. Endringene er allikevel mindre i Sandefjord kommune enn i
Tønsberg f.eks. Denne uttalelsen bør allikevel ses i sammenheng med uttalelsene i
førhøringen.
Forutsetninger og målsettinger for utbyggingen
Stortinget har vedtatt Intercity-utbyggingen av Vestfoldbanen. Kommunedelplanen
skal således ikke vurdere om strekningen skal bygges, men i hvilken korridor den
skal bygges. I henhold til gjeldende NTP skal Ytre-IC være ferdig bygget til 2030.
En strekning sør for Tønsberg skal stå ferdig til 2026 for å muliggjøre
halvtimesavganger til/fra Skien. Endelig jernbanetrasé vil bli fastsatt i neste
planfase, som er reguleringsplan.
BNs overordnede målsetting for utbyggingen er å fremme jernbanen som et
miljøvennlig og trafikksikkert transportmiddel, som skal kunne avlaste byområdene
for biltrafikk og redusere behovet for ny veibygging. Utbyggingen skal bidra til

regionvekst gjennom utvikling av mer kompakte byer og tettsteder som attraktive
bo- og arbeidsmarkeder.
Planleggingen skal tilrettelegge for et pålitelig togtilbud med kort reisetid mellom
byer og tettsteder. Reisetidsmålene er Oslo – Tønsberg på 1 time og Oslo –
Porsgrunn på 1 ½ time. Det skal hovedsakelig planlegges for en hastighet opptil
250 km/t. Det er strenge krav til kurvatur og stigning/fall (maks. 12,5 promille). Det
planlegges for dobbeltspor på hele strekningen og nye stasjoner i Tønsberg,
Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik. Stasjonene i Stokke og på Torp planlegges
med to spor til plattform. Sandefjord stasjon planlegges som mulig vendestasjon
med 4 spor til plattform.
Både frekvens og kapasitet skal økes vesentlig. Den nye jernbanen skal gi
muligheter for kvartersfrekvens på togavgangene i begge retninger. I første
omgang planlegges dette gjennomført mellom Tønsberg og Oslo (tilbudskonsept
2027), kombinert med halvtimesavganger til/fra Skien innen utgangen av 2026. I et
mer langsiktig perspektiv (tilbudskonsept 2050) planlegges det kvartersavganger
mellom Sandefjord og Oslo. Den nye Vestfoldbanen skal dimensjoneres for
godstrafikk, men slik transport skal fortrinnsvis gå på Sørlandsbanen.
Plantyper, fremdrift og medvirkning
Det skal utarbeides tre kommunedelplaner (heretter KDP) på den aktuelle
strekningen. Planprogrammet, som man nå skal ta stilling til, er felles for hele
utbyggingstrekningen. I planprogrammet legges føringene for det kommende
konsekvensutredningsarbeidet. Kommunene er planmyndighet, men
organiseringen av planarbeidet kan etter avtale mellom partene eller ved
departementets avgjørelse overføres til statlig myndighet, jf. plan- og
bygningslovens § 3-7. BN har selv lagt planprogrammet ut på høring og ønsker
selv å bearbeide innspillene før planprogrammet oversendes kommunene for
fastsettelse i løpet av 2017. I selve KDP-arbeidet skal det utarbeides plankart,
bestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensutredning, risiko- og
sårbarhetsanalyse, samt de vedlegg som fremgår av planprogrammets kapittel 6.
Ved ferdigstillelse av KDPene skal det være 1 sammenhengende korridor på hele
utbyggingsstrekningen. Det er denne som skal bli gjenstand for videre
detaljplanlegging (reguleringsplan). KDP for strekningen Tønsberg – Furustad
planlegges vedtatt i 2018. Bane NORs fremdriftsplan er vedlagt som vedlegg 4.
Det har til nå vært en rekke møter mellom BN, berørte kommuner og
sektormyndigheter på ulike administrative nivå. BN har også holdt flere
folkevalgtorienteringer og orienteringer i Plattform Vestfold. Åpent folkemøte ble
avholdt i Sandefjord 07.03.17. I løpet av høringsperioden skal det avholdes egne
særmøter med relevante myndigheter, interesseforeninger, grunneierlag,
velforeninger, nærmiljøutvalg og foreldreutvalg ved skoler som kan bli berørt. For
øvrig skal plan- og bygningslovens krav til varsling og høringer etterleves i KDPprosessen og etterfølgende planprosesser.
Jernbanerelaterte prosesser
Hovedprosessen er planprosessen knyttet til utarbeidelse av juridisk bindende
KDPer og påfølgende reguleringsplaner. IC-utbyggingen på Vestfoldbanen er i
midlertid en komplisert prosess med flere avgreninger. For eksempel har BN de
senere år hatt prosesser i forhold til nedleggelse av planoverganger ved

Virikdammen og Orelund. Det pågår fortsatt prosesser i forhold til nye løsninger for
de usikrede adkomstene til Virik gård i Sandefjord og Helgerød planovergang syd
for Stokke sentrum.
Andre jernbanerelaterte prosesser som gamle Sandefjord og Stokke kommuner
har uttalt seg til inkluderer arealsøk til hensettingsanlegg/driftsbase for tog og
strategi for knutepunktutvikling. Det kan nå forventes at disse prosessene i større
grad sammenveves med hovedprosessen.
Forslag til planprogram
Forslag til planprogram er vedlagt (se vedlegg 3). Planprogrammet er på høring i
perioden 1. mars – 12. april. Hensikten med planprogrammet er først og fremst å
beskrive hvilke korridorer og korridorkombinasjoner som skal utredes, samt angi
hvilke temaer som skal konsekvensutredes i korridorene.
Planområdet
Planområdet for KDPene strekker seg fra Jarlsbergtunnelen nord for Tønsberg til
Kleivertunnelen vest for Larvik. Endepunktene utgjør sammen med to punkter, i
Stokke og på Furustad, det BN har definert som «fastpunkter». Det er mellom hvert
av disse fastpunktene det skal utredes ulike korridorer. Planområdet og
«fastpunktene» fremgår av vedlegg 1.
Korridorbredden på planområdet varierer fra normalt ca. 300 meter og helt opp til
ca. 800 meter, der det er stor usikkerhet innenfor en korridor. Det ferdig regulerte
dobbeltsporet, inklusiv sidearealer, vil kun beslaglegge et 15 – 30 meter bredt
areal, med unntak av stasjonsområdene. Planområdet vil ikke være juridisk
båndlagt før KDPene er vedtatt.
Hensettingsareal og areal til massedeponier er ikke medtatt i planområdet for KDP.
Foreslåtte utredningskorridorer
De foreslåtte utredningskorridorene fremgår av vedlegg 2 og planprogrammets
kapittel 4.
Mellom Jarlsbergtunnelen og Stokke foreslås to korridorer utredet. Nøtterøykorridoren har en linjeføring rett gjennom Tønsberg sentrum (både delvis senket og
et delvis hevet trasé skal utredes). Korridoren går i bro over kanalen til Nøtterøy,
under Teieskogen, i bro over Vestfjorden fra Munkerekka på Nøtterøy til
Robergåsen og Gile (rett syd for golfbanen på Vear) i Sandefjord kommune.
Nøtterøy-korridoren var ikke et alternativ i førhøringen og har således ikke vært
gjenstand for kommunens vurdering tidligere.
Vear-korridoren svinger raskt vestover før Tønsberg sentrum, under Slottsfjellet.
Korridoren går i bro over Byfjorden, syd for Ilene naturreservat, og har et kort
strekk med dagsone på Smørberg før den fortsetter i tunnel på et langt strekk
under bebyggelsen på Vear frem til Gile. Korridoren er relativt skånsom ovenfor
eksisterende bebyggelse i store deler av Tønsberg by og boligområdene på Vear.
Fra Gile er Nøtterøy-korridoren og Vear-korridoren sammenfallende i området
mellom Akersvannet og Melsomvikveien inn til Stokke sentrum. Korridoren går i
dagsone frem til ny (delvis nedsenket) stasjon i Stokke sentrum, øst for dagens
jernbane og nord for Storgata. En viktig forutsetning er at Storgata skal kunne

krysse over jernbanen. Det blir stasjon i Stokke sentrum, men variert stoppmønster
skal utredes.
Det er verdt å merke seg at Jarlsbergkorridoren, som langt på vei tilsvarer
eksisterende trasé, inkl. jernbanesløyfe i Tønsberg, ikke foreslås videre utredet.
Begrunnelsen fremgår av planprogrammets kapittel 7.1.
Mellom Stokke stasjon og Furustad foreslås tre korridorer videre utredet. Torp vestkorridoren planlegges i dagsone fra Stokke sentrum, og går i området mellom
Rørkollveien og Tassebekkveien, over Vårnesbekken, til Torp vest. I dette
korridoralternativet planlegges det stasjon på Torp i nærheten av eksisterende
terminal. Syd for Torp går korridoren med en kombinasjon av skjæring, tunnel og
bro mot Unneberg og Øvre Hasle.
Unneberg-korridoren sammenfaller i større grad med eksisterende trasé mellom
Stokke og Torp, men går noe nærmere lufthavna gjennom Torp øst-området. En
permanent stasjon vil ikke bli etablert før flyplassterminalen eventuelt flyttes til
østsiden av rullebanen. Nytten av en «matestasjon» på Torp øst skal vurderes opp
mot shuttlebuss fra Stokke/Sandefjord. Korridoren fortsetter vest for Bøleveien,
over Stangeveien og videre sydover vest for Mjølløst
Fra Storåsen/Påskeåsen, nordvest for Unneberg skole, er Torp-vest-korridoren og
Unneberg-korridoren sammenfallende. Korridorene fortsetter sydvestover over
Unnebergbekken mot Øvre Hasle, og derfra i kulvert/tunnel og videre i tunnel
gjennom Mokollen, og i dagsone og bro over Sandefjordsveien fram til ny stasjon i
området vest for Sandefjordsveien (langs Peder Bogens gate). Etter ny stasjon
fortsetter korridoren i dagsone forbi Virik skole/Gemini mot Furustad.
Den tredje korridoren som foreslås utredet mellom Stokke og Furustad, Gokstadkorridoren, er sammenfallende med Unneberg-korridoren frem til Torp øst. Videre
sydover følger denne korridoren i stor grad dagens jernbanetrasé frem til dagens
stasjonsområde i dagsone. På grunn av jernbanetekniske krav, samt krav til
planfrie kryssinger, vil ny stasjon måtte være delvis hevet sammenlignet med
dagens stasjon. En utvidelse av dagens stasjonsområde i lengderetning vil være
nødvendig. Gokstad-korridoren sammenfaller med øvrige korridorer sydvest for
Sandefjordsveien, videre mot Furustad.
Det er verdt å merke seg at det tidligere lanserte «Badeparkalternativet» ikke
foreslås videre utredet. Det gjør heller ikke en tidligere vist kobling mellom Torp
vest og Gokstad-korridoren. Bane NORs begrunnelse for dette fremgår av
planprogrammets kapittel 7.3. På den annen side er den tidligere manglende
koblingen mellom Torp vest og Stokke sentrum nå medtatt.
Mellom Furustad og parsellslutt ved Kleivertunnelen vest for Larvik foreslås to
korridorer utredet. Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren. Begge
korridorer fordrer tunneler under Hegdalåsen og gjennom store deler av Larvik by.
Kongegata-korridoren har den korteste reisetiden, men forskjellen er ikke betydelig.
Konsekvensutredning
De tema som er relevant for planarbeidet skal konsekvensutredes for de angitte
korridorer. Det er det foreliggende planprogrammet som angir de temaene som
antas å være relevant for tiltaket. Sammen med de foreslåtte korridorer, er det

altså de foreslåtte utredningstemaene man inviteres til å komme med innspill til i
denne høringen.
Metodikk og utredningstema
I konsekvensutredninger er det vanlig å skille mellom prissatte (virkninger som kan
måles i kroner) og ikke-prissatte konsekvenser (virkninger som ikke er mulig eller
hensiktsmessig å prissette).
Av BNs forslag til planprogram fremgår det at de prissatte konsekvensene skal
vurderes i form av en omfattende samfunnsøkonomisk analyse.
Investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, trafikantnytte,
operatørnytte, med mer, skal vurderes for de ulike korridoralternativene.
Andre prissatte tema som skal analyseres inkluderer støy, strukturlyd og
vibrasjoner. Det er særlig konsekvensene for eksisterende boliger (antall boenheter
som heftes) og nærmiljø og friluftsliv som skal utredes.
De ikke-prissatte konsekvensene skal utredes innenfor de fem hovedkategoriene
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser.
Det er angitt en rekke utredningsbehov innenfor hver hovedkategori. Antatte
problemstillinger, kjente kunnskapsdokumenter og de identifiserte
utredningsbehovene innenfor hver kategori fremgår av planprogrammets kapittel
5.3.
I tillegg skal andre samfunnsmessige virkninger, slik som potensiale for
knutepunktutvikling, lokale virkninger, regionale virkninger, netto ringvirkninger og
fordelingsvirkninger vurderes. Med lokale virkninger menes problemstillinger som
for eksempel om tiltaket vil forsterke eller forskyve sentrum, muligheter og
potensiale for byutvikling, konsekvenser for lokalt arbeidsmarked og eventuell
etterbruk av eksisterende jernbanearealer.
Det skal utarbeides et miljøprogram, en miljøoppfølgningsplan og et klimabudsjett
for prosjektet. I tillegg skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og
konsekvenser i bygge- og anleggsperioden, herunder ulike byggemåter, skal
vurderes. BN har utført grunnundersøkelser og de foreliggende korridorene er alle
å anse som teknisk gjennomførbare.
Rådmannens merknader
På dette planstadiet bør fokuset være på utredningskorridorer, planforutsetninger,
utredningstemaer og metodikk, samt medvirkning og informasjon.
Det har til nå vært en god prosess, der BN tidlig har orientert om relevante
problemstillinger og endringer i forhold til utredningskorridorer. Planleggingen er
fortsatt på et overordnet nivå, men kommunen forventer at BN i det videre
planarbeidet gir bedre innsikt i grunnlaget for tekniske løsninger og begrensninger
som foreligger som følge av anleggets «stivhet». For kommunen er det avgjørende
at den nye jernbanen, som tross alt skal ha en nasjonal så vel som en regional
funksjon, anlegges på en mest mulig skånsom måte ovenfor omgivelsene.
Planforutsetningene
Den viktigste forutsetningen for planarbeidet er at den nye jernbanen planlegges
og bygges med sammenhengende fremtidsrettet standard. Det foreligger ingen

signaler om at Ytre-IC ikke skal planlegges med samme høye standard som IndreIC, men det er et faktum at flere av planforutsetningene er nært sammenkoblet
med bevilgningene i den til enhver tid gjeldende NTP.
Et godt togtilbud er en annen viktig forutsetning. Slik sett er det gledelig at
Sandefjord stasjon skal planlegges med vendemulighet med tanke på fremtidig
pendelstart og at rutetabell 2050 tar høyde for pendelstart i Sandefjord og
kvartersfrekvens på avganger til/fra Oslo. Samtidig mener kommunen at
muligheten for pendelstart i Sandefjord alt ved ferdigstillelse i 2030 burde vurderes.
Det er positivt at BN så tidlig har avklart at det blir jernbanestasjon i Stokke
sentrum. De lokale virkningene av en fremtidig stasjon i Stokke, med en
lokalisering i sentrum øst-området, må utredes.
Utredningskorridorene
Slik rådmannen ser det skal det nå utredes et tilfredsstillende antall korridorer på
den aktuelle strekningen. Det må anses som positivt at tre korridorer skal utredes
mellom Stokke og Furustad. Rådmannen ser både fordeler og ulemper ved alle
korridorer som er medtatt i forslaget til planprogram, og vil derfor anbefale at Bane
NOR nå gis anledning til å foreta en så grundig vurdering av disse som det
foreliggende forslaget til planprogram legger opp til. Innenfor de korridorer som nå
er definert burde man være i stand til å finne den rette trasé for fremtidens
jernbane.
Sandefjord kommune støtter BNs begrunnelse for å utelate Jarlsberg-korridoren fra
videre utredning. En fremtidsrettet jernbane mellom landsdeler kan ikke gå i sløyfe
gjennom Tønsberg by. Begge de gamle kommunene (Stokke og Sandefjord) uttalte
seg negativt til denne korridoren i førhøringen og hovedankepunktene var at
traseen ville gitt økt reisetid, utelukket stoppested i Stokke, samt ville beslaglagt
mye dyrket mark av høyeste kvalitet.
Rådmannen har forståelse for BNs begrunnelse for hvorfor koblingen mellom Torp
vest- og Gokstad-korridoren ikke foreslås videre utredet. Det fremgår av
planprogrammets kapittel 7.3 at det både svært dårlige grunnforhold i området og
store høydeforskjeller, som ville gitt store terrenginngrep. I tillegg har korridoren
lang reisetid.
Nøtterøy-korridoren var ikke et alternativ i førhøringen og har således ikke vært
gjenstand for vår vurdering tidligere. Kommunen vil ikke motsette seg utredning av
Nøtterøy-korridoren, men vi vil bemerke at en trasé i dagen i denne korridoren har
åpenbare ulemper i form av konflikt med et regionalt verdifullt kulturlandskap på
Melsom (Melsom, Skjærsnes og Helle) og Robergvannet naturreservat.
Valget av korridor- og stasjonsløsning ved Torp Sandefjord lufthavn er et viktig
tema som må utredes. Det er positivt at koblingen mellom Torp vest og Stokke
sentrum nå er medtatt i planområdet slik at man kan få en god vurdering av
stasjonsalternativene på Torp.
Gamle Stokke og Sandefjord kommuner har tidligere uttalt seg positivt til videre
utredning av et eventuelt hensettingsanlegg i Torp-området. Samtidig understreket
kommunene at dette arbeidet også burde omfatte en vurdering av mulighetene for
pendelstart i Søndre Vestfold.

Utredningstemaene
Vi har fått opplyst fra NSB at passasjerveksten på Sandefjord stasjon, kun på et år
mellom 2015 og 2016, var på hele 8%. Sett i lys av de samfunnsmessige virkninger
tiltaket forventes å generere, mener rådmannen at muligheten for pendelstart i
Sandefjord alt ved ferdigstillelse i 2030 bør utredes. Ønsket begrunnes med et
allerede tydelig økende antall reiser, samt at kortere reisetider og et vesentlig
forbedret togtilbud vil øke jernbanens konkurransekraft og medføre endringer i
folks oppfattelse av tid og rom (tid-rom kompresjon).
For øvrig har rådmannen et godt inntrykk av det foreliggende planprogrammet og
kan ikke, ut over det ovennevnte, se at noen viktige utredningstemaer er utelatt. Et
viktig formål med konsekvensutredningen blir å få synliggjort forskjellene i
verdipåvirking for ulike prissatte og ikke-prissatte tema for de ulike
korridoralternativene.
Ulike byggemåter skal, slik det fremgår av kapittel 5.6, utredes i lys av terreng- og
grunnforhold. Samtidig må vi understreke viktigheten av at ulike byggemåter også
vurderes som et avbøtende tiltak i konsekvensutredningen. Alternativer til dagtrasé
(nedsenket løsning, løsmassetunneler) må vurderes i områder hvor det av
konsekvensutredningen fremkommer store negative konsekvenser for
omgivelsene. For øvrige vises det til de vurderinger av jernbanens barrierevirkning
som ble gjort ved førhøring (se vedlegg 5, 6 og 7), der også det midlertidig stengte
krysningspunktet ved Virikdammen ble nevnt eksplisitt.
Det bør gjentas at Hjertås (Sandefjords nordmark) i stor grad vil bli berørt av Torp
vest- og Unnebergkorridorene. Vurderingene knyttet til avbøtende tiltak i dette
området vil bli viktig.
Visualisering av anlegget, herunder ny trasé, stasjoner/knutepunkt, tunneler, bruer,
skjæringer, ulike dagtraséløsninger blir viktig, også som et ledd i formidlingen til
fremtidens brukere. Dette synes å være godt fanget opp i planprogrammet.
Lokale virkninger og muligheten for lokal og regional utvikling er særlig viktige tema
for kommunen. Også her virker det som om planprogrammet har fanget opp den
viktigste tematikken. Med det menes muligheter for byutvikling, forsterking eller
forskyving av sentrum, konsekvenser for lokalt/regionalt arbeidsmarked,
konsekvenser i anleggsperioden, og etterbruk av frigjorte jernbanearealer.
I relasjon til det ovennevnte vil det være særlig viktig å få en grundig vurdering av
de to stasjonsalternativene. Begrensninger og muligheter, samt konsekvenser for
byens utvikling må analyseres.
Kommunen ønsker, gjennom sin arealplanlegging, å bidra til at de nye
knutepunktene skal bli attraktive områder for etablering av boliger og
næring/kontor. Samtidig har vi forventninger om at staten bidrar aktivt til å øke
nytten av den betydelige investeringen IC-utbyggingen utgjør. Kommunen er kjent
med at BN arbeider aktivt med problemstillinger knyttet til knutepunktutvikling.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at kommunen slutter seg til BNs forslag til planområde for
KDP, og at tiltak innenfor planområdet konsekvensutredes i henhold til de

utredningstema, og med den metodikk, som er beskrevet i forslaget til
planprogram.
Rådmannen mener at forslaget til planprogram har fanget opp de
utredningstemaene som er relevante, men anbefaler at muligheten for pendelstart i
Sandefjord i 2030 utredes.
Rådmannen minner om at de momenter som ble beskrevet i de vedlagte uttalelser
ved førhøring, hvis essens er gjengitt her, fortsatt anses som særlig viktige for
kommunen i det videre planarbeidet. De momenter som der ble fremhevet gjelder
fortsatt, men det viktigste nå er å få all nødvendig kunnskap om de ulike
korridoralternativene på bordet.
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Intercityutbyggingen - Høring av planprogram til kommunedelplan
Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak:
InterCity-utbyggingen på strekningen Tønsberg – Larvik vil, i tillegg til å være et
ledd i et nasjonalt prosjekt, også gi betydelige lokale virkninger i de berørte
kommunene. Prosjektet vil få betydning for by- og tettstedsutviklingen i Sandefjord
og Stokke sentrum, samt for utviklingen ved og rundt Torp Sandefjord lufthavn.
Prosjektet kan potensielt, dersom det følges opp med gode
knutepunktsutviklingsprosesser, kunne skape positive endringer i det lokale og
regionale bolig- og arbeidsmarkedet.
Prosjektets framdrift og gjennomføring har stor betydning for utviklingen i
Sandefjord kommune.
1. Sandefjord kommune slutter seg til vurderingene i Bane NORs forslag til
planprogram for kommunedelplaner på IC-strekningen Tønsberg – Larvik.
2. Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de foreslåtte korridorer
(planområdet), både innenfor Sandefjord kommune, og i øvrige
Vestfoldkommuner.
3. Utredningsbehovene som er definert i foreliggende planprogrammet bør sikre
en tilstrekkelig utredning av både disse og øvrige konsekvenser av anlegget.
Allikevel, sett i lys av de samfunnsmessige virkningene anlegget antas å
generere, ønsker kommunen følgende tilføyelse til planprogrammets kapittel
5.4:
· Muligheten for pendelstart i Sandefjord i 2030 utredes.
4. Kommunen minner om at de momenter som ble beskrevet i uttalelser gitt av
de gamle kommunene og fellesnemda forsommeren 2016 fortsatt gjelder, og
må ses i sammenheng med denne høringsuttalelsen.

Formannskapet behandlet saken 04.04.2017:
Behandling:
Karin Virik, V ba formannskapet vurdere henne inhabil i saken med bakgrunn i
hennes styreverv i Sandefjord Lufthavn.
Virik, V fratrådte.

Ida Cathrine Nilsen, SP ba formannskapet vurdere henne inhabil i saken med
bakgrunn i at hun har eiendom som vil bli berørt ved en av korridorene.
Nilsen, SP fratrådte
Fredrik Sørlie Borg, KRF tiltrådte.

Erling Fredrik Sørhaug, H og Lozan Balisany, AP bad formannskapet vurdere
dem inhabile i saken med bakgrunn i deres styreverv i Sandefjord boligstiftelse.
Sørhaug, H og Balisany, AP fratrådte.

Formannskapet sluttet seg enstemmig med 16 stemmer til at Virik, V, Nilsen, SP,
Balisany, AP og Sørhaug, H er inhabile.

Bjørn Ole Gleditsch, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KRF, FRP,
SP, V, SV og AP:
Alternativ til rådmannens innstilling pkt. 2:

Som rådmannens innstilling med følgende endring::

Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de foreslåtte korridorer

(planområdet), både innenfor Sandefjord kommune, og i øvrige Vestfoldkommuner
med unntak av i Tønsberg. Sandefjord kommune anbefaler at det i videre prosess
utredes en alternativ korridor gjennom Tønsberg, forutsatt at ett av de foreliggende
alternativene, fortrinnsvis Nøtterøy-korridoren, utgår.

Nils Ingar Aabol, AP fremmet følgende forslag på vegne av SV, V og AP:
Nyt pkt 3:
For å redusere de negative konsekvensene på strekningen mellom Tønsberg og
Stokke ber Sandefjord kommune om at det utredes et tredje alternativ på denne
strekningen.

Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende forslag på vegne av SP og KRF:
Nytt pkt:
I det videre planarbeidet bør det legges til rette for at den gamle traséen eventuelt
kan brukes til sammenhengende sykkeltrasé for transportsyklister på strekningen
Larvik - Sandefjord - Stokke - Tønsberg.

Nils Ingar Aabol, AP trakk forslag fremmet på vegne av SV, V og AP.

Rådmannens innstilling med innledning og pkt 1 ble enstemmig vedtatt med 16
stemmer.

Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling pkt 2 og forslag fremmet av
Gleditsch, H.
Forslag fremmet av Gleditsch, H ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer.

Rådmannens innstilling pkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer.

Det ble votert over forslag fremmet av Mentzoni, KRF.
Forslag fremmet av Mentzoni, KRF ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer.

Borg, KRF fratrådte.
Nilsen, SP tiltrådte
Virik, V tiltrådte.
Sørhaug, H tiltrådte
Balisany, AP tiltrådte.
FSK- 055/17 Vedtak:
InterCity-utbyggingen på strekningen Tønsberg – Larvik vil, i tillegg til å være et ledd
i et nasjonalt prosjekt, også gi betydelige lokale virkninger i de berørte kommunene.
Prosjektet vil få betydning for by- og tettstedsutviklingen i Sandefjord og Stokke
sentrum, samt for utviklingen ved og rundt Torp Sandefjord lufthavn. Prosjektet kan
potensielt, dersom det følges opp med gode knutepunkts utviklingsprosesser, kunne
skape positive endringer i det lokale og regionale bolig- og arbeidsmarkedet.
Prosjektets framdrift og gjennomføring har stor betydning for utviklingen i Sandefjord
kommune.
1. Sandefjord kommune slutter seg til vurderingene i Bane NORs forslag til
planprogram for kommunedelplaner på IC-strekningen Tønsberg – Larvik.
2. Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de foreslåtte korridorer
(planområdet), både innenfor Sandefjord kommune, og i øvrige
Vestfoldkommuner med unntak av i Tønsberg. Sandefjord kommune
anbefaler at det i videre prosess utredes en alternativ korridor gjennom
Tønsberg, forutsatt at ett av de foreliggende alternativene, fortrinnsvis
Nøtterøy-korridoren, utgår.
3. Utredningsbehovene som er definert i foreliggende planprogrammet bør sikre
en tilstrekkelig utredning av både disse og øvrige konsekvenser av anlegget.
Allikevel, sett i lys av de samfunnsmessige virkningene anlegget antas å
generere, ønsker kommunen følgende tilføyelse til planprogrammets kapittel
5.4:
*

Muligheten for pendelstart i Sandefjord i 2030 utredes.

4. Kommunen minner om at de momenter som ble beskrevet i uttalelser gitt av

de gamle kommunene og fellesnemda forsommeren 2016 fortsatt gjelder, og
må ses i sammenheng med denne høringsuttalelsen.
5. I det videre planarbeidet bør det legges til rette for at den gamle traséen
eventuelt kan brukes til sammenhengende sykkeltrasé for transportsyklister
på strekningen Larvik - Sandefjord - Stokke - Tønsberg.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Mandatet for videre planlegging av de Ytre InterCity-strekningene er gjeldende
nasjonal transportplan (heretter NTP) 2014 – 2023.
På bestilling fra samferdselsdepartementet ble det utarbeidet en
konseptvalgutredning (heretter KVU) for Vestfoldbanen som ble ferdigstilt i 2012.
Utredningen anbefalte at anlegget skulle dimensjoneres for en hastighet på 250
km/t, med unntak av byene. KVUen fremhevet sentral stasjonslokalisering og
forutsigbare rammebetingelser og finansiering, som suksesskriterier.
Forsommeren 2015 igangsatte Bane NOR (heretter BN) arbeidet med en forstudie,
som en videreføring av KVU-arbeidet. I arbeidet med forstudien ble
handlingsrommet igjen utvidet. Formålet med forstudien var å kartlegge
grunnforholdene langs mulige korridorer, avklare eventuelle prosjektstoppere og
gjennomføre samfunnsøkonomiske beregninger. Forstudien danner bakteppet for
de anbefalte korridorene i det foreliggende forslaget til planprogram.
Forsommeren 2016 ble de berørte Vestfoldkommunene og aktuelle
sektormyndigheter invitert til en førhøring av planprogrammet. Saken var da til
behandling i bystyret i gamle Sandefjord, kommunestyret i Stokke og i
Fellesnemda (se vedlegg 5, 6 og 7). Perioden etter førhøringen har BN brukt til å
vurdere innspillene og foreta en ny vurdering av aktuelle utredningskorridorer.
Prosjektet har også vært gjennom en periode med stor usikkerhet i forhold til videre
planlegging. I endelig vedtatt statsbudsjett ble det avsatt midler til videre
planlegging, men ikke mer enn at BN nå vurderer å utsette planleggingen av
strekningen Furustad – Larvik noe.
Det er blitt foretatt endringer som følge av førhøringen, blant annet i forhold til
utredningskorridorene. Endringene er allikevel mindre i Sandefjord kommune enn i
Tønsberg f.eks. Denne uttalelsen bør allikevel ses i sammenheng med uttalelsene i
førhøringen.
Forutsetninger og målsettinger for utbyggingen
Stortinget har vedtatt Intercity-utbyggingen av Vestfoldbanen. Kommunedelplanen
skal således ikke vurdere om strekningen skal bygges, men i hvilken korridor den
skal bygges. I henhold til gjeldende NTP skal Ytre-IC være ferdig bygget til 2030.
En strekning sør for Tønsberg skal stå ferdig til 2026 for å muliggjøre
halvtimesavganger til/fra Skien. Endelig jernbanetrasé vil bli fastsatt i neste
planfase, som er reguleringsplan.
BNs overordnede målsetting for utbyggingen er å fremme jernbanen som et
miljøvennlig og trafikksikkert transportmiddel, som skal kunne avlaste byområdene
for biltrafikk og redusere behovet for ny veibygging. Utbyggingen skal bidra til

regionvekst gjennom utvikling av mer kompakte byer og tettsteder som attraktive
bo- og arbeidsmarkeder.
Planleggingen skal tilrettelegge for et pålitelig togtilbud med kort reisetid mellom
byer og tettsteder. Reisetidsmålene er Oslo – Tønsberg på 1 time og Oslo –
Porsgrunn på 1 ½ time. Det skal hovedsakelig planlegges for en hastighet opptil
250 km/t. Det er strenge krav til kurvatur og stigning/fall (maks. 12,5 promille). Det
planlegges for dobbeltspor på hele strekningen og nye stasjoner i Tønsberg,
Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik. Stasjonene i Stokke og på Torp planlegges
med to spor til plattform. Sandefjord stasjon planlegges som mulig vendestasjon
med 4 spor til plattform.
Både frekvens og kapasitet skal økes vesentlig. Den nye jernbanen skal gi
muligheter for kvartersfrekvens på togavgangene i begge retninger. I første
omgang planlegges dette gjennomført mellom Tønsberg og Oslo (tilbudskonsept
2027), kombinert med halvtimesavganger til/fra Skien innen utgangen av 2026. I et
mer langsiktig perspektiv (tilbudskonsept 2050) planlegges det kvartersavganger
mellom Sandefjord og Oslo. Den nye Vestfoldbanen skal dimensjoneres for
godstrafikk, men slik transport skal fortrinnsvis gå på Sørlandsbanen.
Plantyper, fremdrift og medvirkning
Det skal utarbeides tre kommunedelplaner (heretter KDP) på den aktuelle
strekningen. Planprogrammet, som man nå skal ta stilling til, er felles for hele
utbyggingstrekningen. I planprogrammet legges føringene for det kommende
konsekvensutredningsarbeidet. Kommunene er planmyndighet, men
organiseringen av planarbeidet kan etter avtale mellom partene eller ved
departementets avgjørelse overføres til statlig myndighet, jf. plan- og
bygningslovens § 3-7. BN har selv lagt planprogrammet ut på høring og ønsker
selv å bearbeide innspillene før planprogrammet oversendes kommunene for
fastsettelse i løpet av 2017. I selve KDP-arbeidet skal det utarbeides plankart,
bestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensutredning, risiko- og
sårbarhetsanalyse, samt de vedlegg som fremgår av planprogrammets kapittel 6.
Ved ferdigstillelse av KDPene skal det være 1 sammenhengende korridor på hele
utbyggingsstrekningen. Det er denne som skal bli gjenstand for videre
detaljplanlegging (reguleringsplan). KDP for strekningen Tønsberg – Furustad
planlegges vedtatt i 2018. Bane NORs fremdriftsplan er vedlagt som vedlegg 4.
Det har til nå vært en rekke møter mellom BN, berørte kommuner og
sektormyndigheter på ulike administrative nivå. BN har også holdt flere
folkevalgtorienteringer og orienteringer i Plattform Vestfold. Åpent folkemøte ble
avholdt i Sandefjord 07.03.17. I løpet av høringsperioden skal det avholdes egne
særmøter med relevante myndigheter, interesseforeninger, grunneierlag,
velforeninger, nærmiljøutvalg og foreldreutvalg ved skoler som kan bli berørt. For
øvrig skal plan- og bygningslovens krav til varsling og høringer etterleves i KDPprosessen og etterfølgende planprosesser.
Jernbanerelaterte prosesser
Hovedprosessen er planprosessen knyttet til utarbeidelse av juridisk bindende
KDPer og påfølgende reguleringsplaner. IC-utbyggingen på Vestfoldbanen er i
midlertid en komplisert prosess med flere avgreninger. For eksempel har BN de
senere år hatt prosesser i forhold til nedleggelse av planoverganger ved

Virikdammen og Orelund. Det pågår fortsatt prosesser i forhold til nye løsninger for
de usikrede adkomstene til Virik gård i Sandefjord og Helgerød planovergang syd
for Stokke sentrum.
Andre jernbanerelaterte prosesser som gamle Sandefjord og Stokke kommuner
har uttalt seg til inkluderer arealsøk til hensettingsanlegg/driftsbase for tog og
strategi for knutepunktutvikling. Det kan nå forventes at disse prosessene i større
grad sammenveves med hovedprosessen.
Forslag til planprogram
Forslag til planprogram er vedlagt (se vedlegg 3). Planprogrammet er på høring i
perioden 1. mars – 12. april. Hensikten med planprogrammet er først og fremst å
beskrive hvilke korridorer og korridorkombinasjoner som skal utredes, samt angi
hvilke temaer som skal konsekvensutredes i korridorene.
Planområdet
Planområdet for KDPene strekker seg fra Jarlsbergtunnelen nord for Tønsberg til
Kleivertunnelen vest for Larvik. Endepunktene utgjør sammen med to punkter, i
Stokke og på Furustad, det BN har definert som «fastpunkter». Det er mellom hvert
av disse fastpunktene det skal utredes ulike korridorer. Planområdet og
«fastpunktene» fremgår av vedlegg 1.
Korridorbredden på planområdet varierer fra normalt ca. 300 meter og helt opp til
ca. 800 meter, der det er stor usikkerhet innenfor en korridor. Det ferdig regulerte
dobbeltsporet, inklusiv sidearealer, vil kun beslaglegge et 15 – 30 meter bredt
areal, med unntak av stasjonsområdene. Planområdet vil ikke være juridisk
båndlagt før KDPene er vedtatt.
Hensettingsareal og areal til massedeponier er ikke medtatt i planområdet for KDP.
Foreslåtte utredningskorridorer
De foreslåtte utredningskorridorene fremgår av vedlegg 2 og planprogrammets
kapittel 4.
Mellom Jarlsbergtunnelen og Stokke foreslås to korridorer utredet. Nøtterøykorridoren har en linjeføring rett gjennom Tønsberg sentrum (både delvis senket og
et delvis hevet trasé skal utredes). Korridoren går i bro over kanalen til Nøtterøy,
under Teieskogen, i bro over Vestfjorden fra Munkerekka på Nøtterøy til
Robergåsen og Gile (rett syd for golfbanen på Vear) i Sandefjord kommune.
Nøtterøy-korridoren var ikke et alternativ i førhøringen og har således ikke vært
gjenstand for kommunens vurdering tidligere.
Vear-korridoren svinger raskt vestover før Tønsberg sentrum, under Slottsfjellet.
Korridoren går i bro over Byfjorden, syd for Ilene naturreservat, og har et kort
strekk med dagsone på Smørberg før den fortsetter i tunnel på et langt strekk
under bebyggelsen på Vear frem til Gile. Korridoren er relativt skånsom ovenfor
eksisterende bebyggelse i store deler av Tønsberg by og boligområdene på Vear.
Fra Gile er Nøtterøy-korridoren og Vear-korridoren sammenfallende i området
mellom Akersvannet og Melsomvikveien inn til Stokke sentrum. Korridoren går i
dagsone frem til ny (delvis nedsenket) stasjon i Stokke sentrum, øst for dagens
jernbane og nord for Storgata. En viktig forutsetning er at Storgata skal kunne

krysse over jernbanen. Det blir stasjon i Stokke sentrum, men variert stoppmønster
skal utredes.
Det er verdt å merke seg at Jarlsbergkorridoren, som langt på vei tilsvarer
eksisterende trasé, inkl. jernbanesløyfe i Tønsberg, ikke foreslås videre utredet.
Begrunnelsen fremgår av planprogrammets kapittel 7.1.
Mellom Stokke stasjon og Furustad foreslås tre korridorer videre utredet. Torp vestkorridoren planlegges i dagsone fra Stokke sentrum, og går i området mellom
Rørkollveien og Tassebekkveien, over Vårnesbekken, til Torp vest. I dette
korridoralternativet planlegges det stasjon på Torp i nærheten av eksisterende
terminal. Syd for Torp går korridoren med en kombinasjon av skjæring, tunnel og
bro mot Unneberg og Øvre Hasle.
Unneberg-korridoren sammenfaller i større grad med eksisterende trasé mellom
Stokke og Torp, men går noe nærmere lufthavna gjennom Torp øst-området. En
permanent stasjon vil ikke bli etablert før flyplassterminalen eventuelt flyttes til
østsiden av rullebanen. Nytten av en «matestasjon» på Torp øst skal vurderes opp
mot shuttlebuss fra Stokke/Sandefjord. Korridoren fortsetter vest for Bøleveien,
over Stangeveien og videre sydover vest for Mjølløst
Fra Storåsen/Påskeåsen, nordvest for Unneberg skole, er Torp-vest-korridoren og
Unneberg-korridoren sammenfallende. Korridorene fortsetter sydvestover over
Unnebergbekken mot Øvre Hasle, og derfra i kulvert/tunnel og videre i tunnel
gjennom Mokollen, og i dagsone og bro over Sandefjordsveien fram til ny stasjon i
området vest for Sandefjordsveien (langs Peder Bogens gate). Etter ny stasjon
fortsetter korridoren i dagsone forbi Virik skole/Gemini mot Furustad.
Den tredje korridoren som foreslås utredet mellom Stokke og Furustad, Gokstadkorridoren, er sammenfallende med Unneberg-korridoren frem til Torp øst. Videre
sydover følger denne korridoren i stor grad dagens jernbanetrasé frem til dagens
stasjonsområde i dagsone. På grunn av jernbanetekniske krav, samt krav til
planfrie kryssinger, vil ny stasjon måtte være delvis hevet sammenlignet med
dagens stasjon. En utvidelse av dagens stasjonsområde i lengderetning vil være
nødvendig. Gokstad-korridoren sammenfaller med øvrige korridorer sydvest for
Sandefjordsveien, videre mot Furustad.
Det er verdt å merke seg at det tidligere lanserte «Badeparkalternativet» ikke
foreslås videre utredet. Det gjør heller ikke en tidligere vist kobling mellom Torp
vest og Gokstad-korridoren. Bane NORs begrunnelse for dette fremgår av
planprogrammets kapittel 7.3. På den annen side er den tidligere manglende
koblingen mellom Torp vest og Stokke sentrum nå medtatt.
Mellom Furustad og parsellslutt ved Kleivertunnelen vest for Larvik foreslås to
korridorer utredet. Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren. Begge
korridorer fordrer tunneler under Hegdalåsen og gjennom store deler av Larvik by.
Kongegata-korridoren har den korteste reisetiden, men forskjellen er ikke betydelig.
Konsekvensutredning
De tema som er relevant for planarbeidet skal konsekvensutredes for de angitte
korridorer. Det er det foreliggende planprogrammet som angir de temaene som
antas å være relevant for tiltaket. Sammen med de foreslåtte korridorer, er det

altså de foreslåtte utredningstemaene man inviteres til å komme med innspill til i
denne høringen.
Metodikk og utredningstema
I konsekvensutredninger er det vanlig å skille mellom prissatte (virkninger som kan
måles i kroner) og ikke-prissatte konsekvenser (virkninger som ikke er mulig eller
hensiktsmessig å prissette).
Av BNs forslag til planprogram fremgår det at de prissatte konsekvensene skal
vurderes i form av en omfattende samfunnsøkonomisk analyse.
Investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, trafikantnytte,
operatørnytte, med mer, skal vurderes for de ulike korridoralternativene.
Andre prissatte tema som skal analyseres inkluderer støy, strukturlyd og
vibrasjoner. Det er særlig konsekvensene for eksisterende boliger (antall boenheter
som heftes) og nærmiljø og friluftsliv som skal utredes.
De ikke-prissatte konsekvensene skal utredes innenfor de fem hovedkategoriene
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser.
Det er angitt en rekke utredningsbehov innenfor hver hovedkategori. Antatte
problemstillinger, kjente kunnskapsdokumenter og de identifiserte
utredningsbehovene innenfor hver kategori fremgår av planprogrammets kapittel
5.3.
I tillegg skal andre samfunnsmessige virkninger, slik som potensiale for
knutepunktutvikling, lokale virkninger, regionale virkninger, netto ringvirkninger og
fordelingsvirkninger vurderes. Med lokale virkninger menes problemstillinger som
for eksempel om tiltaket vil forsterke eller forskyve sentrum, muligheter og
potensiale for byutvikling, konsekvenser for lokalt arbeidsmarked og eventuell
etterbruk av eksisterende jernbanearealer.
Det skal utarbeides et miljøprogram, en miljøoppfølgningsplan og et klimabudsjett
for prosjektet. I tillegg skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og
konsekvenser i bygge- og anleggsperioden, herunder ulike byggemåter, skal
vurderes. BN har utført grunnundersøkelser og de foreliggende korridorene er alle
å anse som teknisk gjennomførbare.
Rådmannens merknader
På dette planstadiet bør fokuset være på utredningskorridorer, planforutsetninger,
utredningstemaer og metodikk, samt medvirkning og informasjon.
Det har til nå vært en god prosess, der BN tidlig har orientert om relevante
problemstillinger og endringer i forhold til utredningskorridorer. Planleggingen er
fortsatt på et overordnet nivå, men kommunen forventer at BN i det videre
planarbeidet gir bedre innsikt i grunnlaget for tekniske løsninger og begrensninger
som foreligger som følge av anleggets «stivhet». For kommunen er det avgjørende
at den nye jernbanen, som tross alt skal ha en nasjonal så vel som en regional
funksjon, anlegges på en mest mulig skånsom måte ovenfor omgivelsene.
Planforutsetningene
Den viktigste forutsetningen for planarbeidet er at den nye jernbanen planlegges
og bygges med sammenhengende fremtidsrettet standard. Det foreligger ingen

signaler om at Ytre-IC ikke skal planlegges med samme høye standard som IndreIC, men det er et faktum at flere av planforutsetningene er nært sammenkoblet
med bevilgningene i den til enhver tid gjeldende NTP.
Et godt togtilbud er en annen viktig forutsetning. Slik sett er det gledelig at
Sandefjord stasjon skal planlegges med vendemulighet med tanke på fremtidig
pendelstart og at rutetabell 2050 tar høyde for pendelstart i Sandefjord og
kvartersfrekvens på avganger til/fra Oslo. Samtidig mener kommunen at
muligheten for pendelstart i Sandefjord alt ved ferdigstillelse i 2030 burde vurderes.
Det er positivt at BN så tidlig har avklart at det blir jernbanestasjon i Stokke
sentrum. De lokale virkningene av en fremtidig stasjon i Stokke, med en
lokalisering i sentrum øst-området, må utredes.
Utredningskorridorene
Slik rådmannen ser det skal det nå utredes et tilfredsstillende antall korridorer på
den aktuelle strekningen. Det må anses som positivt at tre korridorer skal utredes
mellom Stokke og Furustad. Rådmannen ser både fordeler og ulemper ved alle
korridorer som er medtatt i forslaget til planprogram, og vil derfor anbefale at Bane
NOR nå gis anledning til å foreta en så grundig vurdering av disse som det
foreliggende forslaget til planprogram legger opp til. Innenfor de korridorer som nå
er definert burde man være i stand til å finne den rette trasé for fremtidens
jernbane.
Sandefjord kommune støtter BNs begrunnelse for å utelate Jarlsberg-korridoren fra
videre utredning. En fremtidsrettet jernbane mellom landsdeler kan ikke gå i sløyfe
gjennom Tønsberg by. Begge de gamle kommunene (Stokke og Sandefjord) uttalte
seg negativt til denne korridoren i førhøringen og hovedankepunktene var at
traseen ville gitt økt reisetid, utelukket stoppested i Stokke, samt ville beslaglagt
mye dyrket mark av høyeste kvalitet.
Rådmannen har forståelse for BNs begrunnelse for hvorfor koblingen mellom Torp
vest- og Gokstad-korridoren ikke foreslås videre utredet. Det fremgår av
planprogrammets kapittel 7.3 at det både svært dårlige grunnforhold i området og
store høydeforskjeller, som ville gitt store terrenginngrep. I tillegg har korridoren
lang reisetid.
Nøtterøy-korridoren var ikke et alternativ i førhøringen og har således ikke vært
gjenstand for vår vurdering tidligere. Kommunen vil ikke motsette seg utredning av
Nøtterøy-korridoren, men vi vil bemerke at en trasé i dagen i denne korridoren har
åpenbare ulemper i form av konflikt med et regionalt verdifullt kulturlandskap på
Melsom (Melsom, Skjærsnes og Helle) og Robergvannet naturreservat.
Valget av korridor- og stasjonsløsning ved Torp Sandefjord lufthavn er et viktig
tema som må utredes. Det er positivt at koblingen mellom Torp vest og Stokke
sentrum nå er medtatt i planområdet slik at man kan få en god vurdering av
stasjonsalternativene på Torp.
Gamle Stokke og Sandefjord kommuner har tidligere uttalt seg positivt til videre
utredning av et eventuelt hensettingsanlegg i Torp-området. Samtidig understreket
kommunene at dette arbeidet også burde omfatte en vurdering av mulighetene for
pendelstart i Søndre Vestfold.

Utredningstemaene
Vi har fått opplyst fra NSB at passasjerveksten på Sandefjord stasjon, kun på et år
mellom 2015 og 2016, var på hele 8%. Sett i lys av de samfunnsmessige virkninger
tiltaket forventes å generere, mener rådmannen at muligheten for pendelstart i
Sandefjord alt ved ferdigstillelse i 2030 bør utredes. Ønsket begrunnes med et
allerede tydelig økende antall reiser, samt at kortere reisetider og et vesentlig
forbedret togtilbud vil øke jernbanens konkurransekraft og medføre endringer i
folks oppfattelse av tid og rom (tid-rom kompresjon).
For øvrig har rådmannen et godt inntrykk av det foreliggende planprogrammet og
kan ikke, ut over det ovennevnte, se at noen viktige utredningstemaer er utelatt. Et
viktig formål med konsekvensutredningen blir å få synliggjort forskjellene i
verdipåvirking for ulike prissatte og ikke-prissatte tema for de ulike
korridoralternativene.
Ulike byggemåter skal, slik det fremgår av kapittel 5.6, utredes i lys av terreng- og
grunnforhold. Samtidig må vi understreke viktigheten av at ulike byggemåter også
vurderes som et avbøtende tiltak i konsekvensutredningen. Alternativer til dagtrasé
(nedsenket løsning, løsmassetunneler) må vurderes i områder hvor det av
konsekvensutredningen fremkommer store negative konsekvenser for
omgivelsene. For øvrige vises det til de vurderinger av jernbanens barrierevirkning
som ble gjort ved førhøring (se vedlegg 5, 6 og 7), der også det midlertidig stengte
krysningspunktet ved Virikdammen ble nevnt eksplisitt.
Det bør gjentas at Hjertås (Sandefjords nordmark) i stor grad vil bli berørt av Torp
vest- og Unnebergkorridorene. Vurderingene knyttet til avbøtende tiltak i dette
området vil bli viktig.
Visualisering av anlegget, herunder ny trasé, stasjoner/knutepunkt, tunneler, bruer,
skjæringer, ulike dagtraséløsninger blir viktig, også som et ledd i formidlingen til
fremtidens brukere. Dette synes å være godt fanget opp i planprogrammet.
Lokale virkninger og muligheten for lokal og regional utvikling er særlig viktige tema
for kommunen. Også her virker det som om planprogrammet har fanget opp den
viktigste tematikken. Med det menes muligheter for byutvikling, forsterking eller
forskyving av sentrum, konsekvenser for lokalt/regionalt arbeidsmarked,
konsekvenser i anleggsperioden, og etterbruk av frigjorte jernbanearealer.
I relasjon til det ovennevnte vil det være særlig viktig å få en grundig vurdering av
de to stasjonsalternativene. Begrensninger og muligheter, samt konsekvenser for
byens utvikling må analyseres.
Kommunen ønsker, gjennom sin arealplanlegging, å bidra til at de nye
knutepunktene skal bli attraktive områder for etablering av boliger og
næring/kontor. Samtidig har vi forventninger om at staten bidrar aktivt til å øke
nytten av den betydelige investeringen IC-utbyggingen utgjør. Kommunen er kjent
med at BN arbeider aktivt med problemstillinger knyttet til knutepunktutvikling.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at kommunen slutter seg til BNs forslag til planområde for
KDP, og at tiltak innenfor planområdet konsekvensutredes i henhold til de

utredningstema, og med den metodikk, som er beskrevet i forslaget til
planprogram.
Rådmannen mener at forslaget til planprogram har fanget opp de
utredningstemaene som er relevante, men anbefaler at muligheten for pendelstart i
Sandefjord i 2030 utredes.
Rådmannen minner om at de momenter som ble beskrevet i de vedlagte uttalelser
ved førhøring, hvis essens er gjengitt her, fortsatt anses som særlig viktige for
kommunen i det videre planarbeidet. De momenter som der ble fremhevet gjelder
fortsatt, men det viktigste nå er å få all nødvendig kunnskap om de ulike
korridoralternativene på bordet.
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Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram
Utvalg for bygge- og arealsaker- 092/17, har i møte 31.03.2017 fattet følgende vedtak:
Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for Kommunedelplan Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1.
Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er
gjennomført på et for tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt.
2.
Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet i tillegg til Vear- og
Nøtterøykorridorene for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i
det videre arbeidet med konsekvensutredning.
3.
Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både eksisterende
bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs identitet som havne- og
turistby samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen.
4.
Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til både natur
rundt Ilene naturreservat og kulturminnehensyn rundt både Jarlsberg Hovedgård og
Middelalderbyen Tønsberg og står som følge av dette i fare for å bli faset ut som alternativ.
5.
Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større forutsetninger for å kunne
opprettholdes dersom Jarlbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
6. Dersom Bane NOR i den videre konsekvensutredningen kun ønsker å gå videre med to
alternativer vil Tønsberg kommune støtte et valg om å gå videre med Vearkorridoren og
Jarlsbergkorridoren.
Andre merknader til utredningprogrammet:
7. Teie Hovedgård som bygningsmiljø, som del av landskapsrommet den ligger i og den
samlede kulturminneverdien dette utgjør må tas inn i kapittel 3.2. og belyses i det videre
utredningsarbeidet av Nøtterøykorridoren.
8. De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for bylivet i Tønsberg og
menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses.
Det vises til tidligere høringsuttalelse datert 15.06.2016.
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Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for Kommunedelplan Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1.
Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut
er gjennomført på et for tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante dokumentene er
fremlagt.
2.
Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet i tillegg til
Vear- og Nøtterøykorridorene for å sikre at det opprettholdes realistiske og
gjennomførbare alternativer i det videre arbeidet med konsekvensutredning.
3.
Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både
eksisterende bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs
identitet som havne- og turistby samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs
Kanalen.
4.
Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til
både natur rundt Ilene naturreservat og kulturminnehensyn rundt både Jarlsberg
Hovedgård og Middelalderbyen Tønsberg og står som følge av dette i fare for å bli faset ut
som alternativ.
5.
Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større forutsetninger for å kunne
opprettholdes dersom Jarlbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
6. Dersom Bane NOR i den videre konsekvensutredningen kun ønsker å gå videre med
to alternativer vil Tønsberg kommune støtte et valg om å gå videre med Vearkorridoren og
Jarlsbergkorridoren.
Andre merknader til utredningprogrammet:
7. Teie Hovedgård som bygningsmiljø, som del av landskapsrommet den ligger i og den
samlede kulturminneverdien dette utgjør må tas inn i kapittel 3.2. og belyses i det videre
utredningsarbeidet av Nøtterøykorridoren.
8. De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for bylivet i Tønsberg og
menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses.
Det vises til tidligere høringsuttalelse datert 15.06.2016.
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30.03.2017 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:
Martin Hay V foreslo følgende tillegg til pkt 3:
Nøtterøykorridoren vil delvis blokkere farleden inn til Tønsberg for all fremtid. Dette ansees å ha
betydelig fremtidige samfunnsøkonomiske konsekvenser selv disse i dag vanskelig lar seg tallfeste.
Løsningen vil også kunne bli stoppet av Kystverket.
Forslaget fallt med 10 mot 1 stemme V.
Anette Viken SV forslo som tillegg til pkt 3:
Derfor bes Bane Nor vurdere en krysning under kanalen og videre gjennom Teieskogen.
Foslaget fallt med 10 mot 1 stemme SV.
Frank Pedersen H foreslo følgende endringer til rådmannens innstilling på vegne av H og FRP:
2. Utredningsalternativet i Jarlsbergkorridoren der sløyfa gjennom Tønsberg fjernes og der det åpnes for
å flytte jernbanestasjonene nordover i sentrum, må taes inn i planprogrammet.
Forslaget fallt med 6 mot 5 stemmer (H, MDG og FRP.)
3. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både eksisterende bygnings- og
bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs identitet som havne- og turistby samt
målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen, og bes tatt ut av planprogrammet.
Forslaget fallt med 6 mot 5 stemmer (H, V og FRP.)
4. Vearkorridoren ansees å være i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til både
naturvern og kulturminnehensyn, og står som følge av dette i fare for å bli faset ut som alternativ.
Forslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (AP, SV og KRF.)
Punkt 6,7 og 8 ble foreslått å utgå.
Forslaget fallt med 7 mot 4 stemmer H og FRP.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:

UNS- 022/17 Vedtak:
Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for Kommunedelplan Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1.
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Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er

gjennomført på et for tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt.
2.
Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet i tillegg til Vear- og
Nøtterøykorridorene for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i
det videre arbeidet med konsekvensutredning.
3.
Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både eksisterende
bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs identitet som havne- og
turistby samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen.
4.
Vearkorridoren ansees å være i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til
både naturvern og kulturminnehensyn, og står som følge av dette i fare for å bli faset ut som
alternativ.
5.
Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større forutsetninger for å kunne
opprettholdes dersom Jarlbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
6. Dersom Bane NOR i den videre konsekvensutredningen kun ønsker å gå videre med to
alternativer vil Tønsberg kommune støtte et valg om å gå videre med Vearkorridoren og
Jarlsbergkorridoren.
Andre merknader til utredningprogrammet:
7. Teie Hovedgård som bygningsmiljø, som del av landskapsrommet den ligger i og den
samlede kulturminneverdien dette utgjør må tas inn i kapittel 3.2. og belyses i det videre
utredningsarbeidet av Nøtterøykorridoren.
8. De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for bylivet i Tønsberg og
menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses.
Det vises til tidligere høringsuttalelse datert 15.06.2016.
31.03.2017 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Olaussen (H) foreslo:
Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for Kommunedelplan Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1. Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er gjennomført på et
for tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt.
2. Utredningsalternativet i Jarlsbergkorridoren der sløyfa gjennom Tønsberg fjernes og der det åpnes for
å flytte jernbanestasjonene nordover i sentrum, må taes inn i planprogrammet.
3. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale negative konsekvenser for både eksisterende
bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs identitet som havne- og turistby
samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen, og bes tatt ut av planprogrammet.
4. Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til både naturvern og
kulturminnehensyn, og står som følge av dette i fare for å bli faset ut som alternativ.
5. Målsettingen om fremdrift i planarbeidet hr større forutsetninger for å kunne opprettholdes dersom
Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
Ved alt.vot. ble rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme gitt Olaussens forslag (H).
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Etter dette har UBA fattet slikt vedtak:

UBA- 092/17 Vedtak:
Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for Kommunedelplan Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1.
Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er
gjennomført på et for tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt.
2.
Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet i tillegg til Vear- og
Nøtterøykorridorene for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i
det videre arbeidet med konsekvensutredning.
3.
Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både eksisterende
bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs identitet som havne- og
turistby samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen.
4.
Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til både natur
rundt Ilene naturreservat og kulturminnehensyn rundt både Jarlsberg Hovedgård og
Middelalderbyen Tønsberg og står som følge av dette i fare for å bli faset ut som alternativ.
5.
Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større forutsetninger for å kunne
opprettholdes dersom Jarlbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
6. Dersom Bane NOR i den videre konsekvensutredningen kun ønsker å gå videre med to
alternativer vil Tønsberg kommune støtte et valg om å gå videre med Vearkorridoren og
Jarlsbergkorridoren.
Andre merknader til utredningprogrammet:
7. Teie Hovedgård som bygningsmiljø, som del av landskapsrommet den ligger i og den
samlede kulturminneverdien dette utgjør må tas inn i kapittel 3.2. og belyses i det videre
utredningsarbeidet av Nøtterøykorridoren.
8. De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for bylivet i Tønsberg og
menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses.
Det vises til tidligere høringsuttalelse datert 15.06.2016.
03.04.2017 Formannskapet:
Møtebehandling:
Suzy Haugan (V) foreslo som pkt. 4:
Vearkorridoren ansees å være i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til både
naturvern og kulturminnehensyn, og står som følge av dette i fare for å bli faset ut som alternativ.
Anette Viken (SV) foreslo følgende tillegg til pkt. 3:
Derfor bes Bane Nor vurdere en krysning under kanalen og videre gjennom Teieskogen.
Anette Viken (SV) foreslo å fjerne pkt. 6.
Vedtaket i UBA pkt. 1, 2 og 3 enstemmig vedtatt.
Vikens tilleggsforslag fikk 1 stemme og falt således (SV).
Ved alt.vot. pkt. 4 ble Haugans forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer gitt vedtaket i UBA (A,Frp, Krf.)
Vedtaket i UBA pkt. 6 vedtatt mot 1 stemme (SV)
Vedtaket i UBA pkt. 7 og 8 enstemmig vedtatt.
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Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:

FORM- 028/17 Vedtak:
Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for Kommunedelplan Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1.
Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er
gjennomført på et for tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt.
2.
Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet i tillegg til Vear- og
Nøtterøykorridorene for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i
det videre arbeidet med konsekvensutredning.
3.
Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både eksisterende
bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs identitet som havne- og
turistby samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen.
4.
Vearkorridoren ansees å være i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til
både naturvern og kulturminnehensyn, og står som følge av dette i fare for å bli faset ut som
alternativ.
5.
Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større forutsetninger for å kunne
opprettholdes dersom Jarlbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
6. Dersom Bane NOR i den videre konsekvensutredningen kun ønsker å gå videre med to
alternativer vil Tønsberg kommune støtte et valg om å gå videre med Vearkorridoren og
Jarlsbergkorridoren.
Andre merknader til utredningprogrammet:
7. Teie Hovedgård som bygningsmiljø, som del av landskapsrommet den ligger i og den
samlede kulturminneverdien dette utgjør må tas inn i kapittel 3.2. og belyses i det videre
utredningsarbeidet av Nøtterøykorridoren.
8. De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for bylivet i Tønsberg og
menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses.
Det vises til tidligere høringsuttalelse datert 15.06.2016.

19.04.2017 Bystyret:
Møtebehandling:
Sørdalen (H) foreslo på vegne av AP, FrP, Krf., MDG og H:
«Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for Kommunedelplan Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1. Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut
er gjennomført på et for tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante dokumentene er
fremlagt.
2. Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet for å sikre at
det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i det videre arbeidet med
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konsekvensutredning.
3. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale negative konsekvenser for både
eksisterende bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs
identitet som havne- og turistby samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs
Kanalen, og må tas ut av planprogrammet.
4. Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til
både natur rundt Ilene naturreservat og kulturminnehensyn, og står som følge av dette i fare for å bli
faset ut som alternativ.
5. Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større forutsetninger for å kunne
opprettholdes dersom Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
Andre merknader til utredningprogrammet:
6. De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for bylivet i Tønsberg og
menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses.»
Solum (SP) foreslo:
1. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både eksisterende bygnings- og
bomiljø og kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs identitet som havne- og turistby, samt
målsettingen om nærings- og bomiljø langs kanalen. Tønsberg kommune foreslår derfor, som
Fylkesmannen i Vestfold, at det utredes en nedsenket korridor gjennom Tønsberg, under kanale og Teie.
2. Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til natur rundt Ilene
naturreservat og områdene rundt Jarlsberg Hovedgård, Slottsfjellet, Smørberg og Middelalderbyen
Tønsberg. Disse forholden må tillegges stor vekt i eventuell videre konsekvensutredning.
Anette Viken (SV) foreslo SPs forslag pkt. 1 som pkt. 3 i innstillingen. Videre foreslås SPs pkt. 2 som
innstillingens pkt. 4. Innstillingens pkt. 6 tas ut.
Formannskapets innstilling fikk 2 stemmer og falt.
SPs forslag fikk 1 stemme og falt.
SVs forslag fikk 2 stemmer og falt.
Fellesforslaget vedtatt med 34 mot 5 stemmer.
Etter dette har Bystyret fattet slikt vedtak:

BY- 035/17 Vedtak:
Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for Kommunedelplan Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1. Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut
er gjennomført på et for tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante dokumentene er
fremlagt.
2. Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet for å sikre at
det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i det videre arbeidet med
konsekvensutredning.
3. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale negative konsekvenser for både
eksisterende bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs
identitet som havne- og turistby samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs
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Kanalen, og må tas ut av planprogrammet.
4. Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til
både natur rundt Ilene naturreservat og kulturminnehensyn, og står som følge av dette i fare for å bli
faset ut som alternativ.
5. Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større forutsetninger for å kunne
opprettholdes dersom Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
Andre merknader til utredningprogrammet:
6. De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for bylivet i Tønsberg og
menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses.
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Sammendrag:
Planprogram for Kommundelplan for dobbeltspor Tønsberg – Larvik var til en forhøring i juni
2016 og Tønsberg kommune vedtok i sak 087/16 høringsuttalelse til dette. Bane Nor har siden
den tid revidert planprogrammet på bakgrunn av høringsuttalelser og innspill. Forslag til
planprogram er nå sendt på ny høring og skal etter planen fastsettes i august/september 2017.
Dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg er forventet å stå klart innen utgangen av 2024 og det
forventes videre en økning i antall togavganger mellom Oslo og Skien innen 2026. Økt trafikk på
strekningen vil ha lokale konsekvenser for trafikkavviklingen i sentrum som følge av hyppigere
stengning av bommene i Halvdan Wilhelmsens allè. I følge planprogrammet som nå ligger til
høring skal dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik stå klart i 2030.
Dobbeltspor på strekningen syd for Tønsberg vil medføre at bommene i Halvdan Wilhelmsens
allè blir historie og vil gi en varig planfri løsning mellom tog og vei. Dette vil gi en etterlengtet
effekt med god fremkommelighet for all transport på tvers av Halvdan Wilhelmsens alle hvilket
er særlig viktig for god avvikling av kollektivtransport mellom bysenteret og de befolkningstette
områdene i nord og øst. Dobbeltspor på hele strekningen vil videre gi sterkt redusert reisetid
mot byene i syd hvilket vil åpne for nye arbeidsmarkeder i hele regionen.
Planprogrammet som nå er lagt frem til høring omfatter hele strekningen mellom Tønsberg og
Larvik og fremdrift i arbeidet med kommunedelplanen er av stor samfunnsmessig betydning for
hele fylket. Tønsberg kommune må hensynta behovet for fremdrift i dette arbeidet men samtidig
ivareta kommunens egne interesser og verdier i en sak som berører uvurderlige verdier med
tanke på landskap, natur, kulturminner og ikke minst byliv og bomiljø.
Rådmannen er skeptisk til prosessen i forbindelse med utarbeiding av planprogrammet. Det er
uheldig at planprogrammet innehar så vesentlige nye momenter både med tanke på at
Jarlsbergkorridoren er tatt ut og at Nøtterøykorridoren på nytt er tatt inn sett i forhold til
programmet som ble fremlagt i forhøring. Det er gitt svært kort frist til å vurdere og komme med
innspill til den nye høringen, og det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for å
underbygge de vesentlige endringene som er gjort.
Nøtterøykorridoren slik den er presentert i dagløsning fra dagens stasjonsområde, videre i bro
langs Havnesporet og over Kanalen vil ha dramatiske konsekvenser for Tønsberg by. Både
med tanke på folkehelse og støybelastning for boligene langs traseen og for byutviklingsgrepet
lagt til grunn i Byplanen med utvikling langs Kanalen og nye boligområder på Stensarmen og på
Findusområdet. Det faktum at seilbåter ikke vil kunne gå inn Kanalen fra øst og at Vestfjorden
vil kunne bli stengt for båter høyere enn 40 meter står sterkt i strid med Tønsbergs opprinnelse
som sjøfartsby og byens identitet som sommer- og båtby. Ikke minst vil bortfall av tilgjengelighet
via sjøveien og bruk av dypvannskaia ha store konsekvenser for næringsvirksomhetene langs
Kanalen.
Som følge av konflikten med nasjonale og lokale interesser både av hensyn til natur og kultur
anbefalte Tønsberg til forhøringen at Vearkorridoren i broløsning burde fases ut. Forslag til
planprogram viderefører nå kun to korridorer hvorav Vearkorridoren er det ene. Det uttrykkes
bekymring for Vearkorridorens konflikt med nasjonale interesser og påpekes at risikoen for å stå
igjen med kun ett utredningsalternativ er tilstede. Dette anes ikke som en akseptabel risiko sett i
lys av hensikten med konsekvensutredningsverktøyet er å aveie ulike aktuelle alternativer opp
mot hverandre.
Det er avgjørende at man i konsekvensutredningen sitter igjen med realistiske og
gjennomførbare alternativer. På bakgrunn av dette anmodes det om at Jarlsbergkorridoren
inntas i planprogrammet og tas med i den videre konsekvensutredningen . Forstudien utredet
en rekke alternativer innenfor Jarlsbergkorridoren. I tillegg er det i løpet av høringen av
planprogrammet fremlagt en rekke varianter innenfor samme korridor. Tønsberg kommune
anmoder Bane NOR om å gjøre en ny vurdering av de aktuelle alternativene innenfor korridoren
som kan tas med i den videre utredningen. Det bør gjøres en ny vurdering av hvilke av
alternativene som kan være aktuelle i seg selv eller eventuelt som en del av en kombinasjon av
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flere.
Det har vært stort fokus på å opprettholde den planlagte fremdriften i arbeidet med
kommunedelplanen. Det er lagt opp til et løp hvor planprogrammet skal fastsettes i august/
september 2017. Tønsberg kommune vil understreke viktigheten av at Jarlsbergkorridoren tas
inn i planprogrammet igjen, med den hensikt å opprettholde ønsket fremdrift.
Dersom det fra Bane NORs side skulle være ønskelig å kun gå videre med to korridorer støtter
Tønsberg kommune Jarlsbergkorridoren og Vearkorrridoren.
Til planprogrammets innhold må det presiseres følgende:
· Teie Hovedgård som bygningsmiljø, som del av landskapsrommet den ligger i og den samlede
kulturminneverdien dette utgjør må tas inn i kapittel 3.2. og belyses i det videre
utredningsarbeidet av Nøtterøykorridoren.
· De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for byliv og menneskets
opplevelse og bruk av byen må vurderes.
· Kapittel 2 om beskrivelse av stasjonene på strekningen må det for Tønsberg stasjon
suppleres med at den planlegges som mulig vendestasjon.

Det vises forøvrig til tidligere uttalelse til forhøringen hvor det fremkom innspill til utredningstema
i planprogrammet.
Vedlegg:
IC Tønsberg - Larvik - Politisk gjennomgang av planprogram før offentlig høring
Kommunedelplan - IC Tønsberg - Larvik - Planprogram - Høring av planprogram
Innledning – hva saken gjelder:
Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) har i gang satt arbeidet med kommunedelplan for nytt
dobbeltspor og stasjoner på strekningen fra Tønsberg - Larvik. Prosjektet er en del av InterCitysatsningen på Østlandet og er forankret i Nasjonal Transportplan 2014-2023 (NTP) og
konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo-Skien. Anlegget mellom Oslo og
Tønsberg skal iht NTP ha sammenhengende dobbelspor innen 2024 mens det for strekningen
Tønsberg- Larvik skal stå ferdig innen 2030.
På strekningen Tønsberg – Larvik skal det utarbeides tre kommunedelplaner, hvor Bane Nor er
tiltakshaver og kommunen planmyndighet. Bane Nor har nå utarbeidet et forslag til felles
planprogram for de tre kommunedelplanen. Planprogrammet beskriver hvordan planleggingen
skal gjennomføres, hvilke korridorer og tema som skal utredes og hvordan
kommunedelplanarbeidet skal gjennomføres.
InterCity-prosjektet har med utgangspunkt i bestillingen fra Nasjonal transportplan 2014-2023
fått i oppgave å planlegge et moderne dobbeltspor for høy hastighet med tilhørende stasjoner
og driftsanlegg. I 2011 fikk Jernbaneverket i oppdrag av Samferdselsdepartementet å
gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for InterCity-området. KVU-en ble sluttført i 2012,
og anbefaler å bygge ut dobbeltspor mellom byene der dimensjonerende hastighet skal være
250 km/t, med unntak for å kunne betjene byene.
Historikk:
For strekningen Tønsberg – Larvik anbefalte KVU at et konsept med dobbeltsporet trasé under
Vestfjorden mellom Tønsberg og Torp skulle legges til grunn for neste planfase. I etterkant av
KVU har det fremkommet at enkelte av de anbefalte løsningene ikke var gjennomførbare. Da
planprogrammet ble sendt på en forhøring i juni 2016 var korridor A faset ut mens en ny korridor
C over Byfjorden mot Smørberg var tatt inn.
Forstudie
I forkant av utarbeidelsen av planprogrammet ble det gjennomført et forstudie. Hensikten med
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forstudiet har vært å få en samlet gjennomgang av traséene for nytt dobbeltspor, avdekke
konfliktpunkter og identifisere muligheter samt etablere et grunnlag for en anbefaling av hvilke
korridorer og varianter som skal bringes videre til den offentlige planprosessen. For delstrekning
1 Tønsberg – Stokke er tre korridorer vurder, med ulike varianter innenfor hver korridor.
Korridor A
På bakgrunn av forstudie anbefaler ikke Jernbaneverket å gå videre med noen varianter
innenfor korridor A, på bakgrunn av samlede vurderinger med særlig vekt på høye kostnader,
teknisk svært høy vanskelighetsgrad og stor konflikt med nærmiljø/bymiljø/friluftsliv.
Korridor B
På bakgrunn av forstudie anbefaler Jernbaneverket å gå videre med alle varianter gjennom
sløyfa innenfor korridor 1B (1B-1, 1B-2 og 1B-3) sammen med varianten vest for Stokke i
kombinasjon med stasjon vest for Torp (1B-5) utredes videre. Bakgrunn for dette er samlede
vurderinger med særlig vekt på lave investeringskostnader, høy netto nytte og relativt enkel
teknisk gjennomførbarhet.
I korridor 1B anbefales det at varianten via Korten (1B-4) ikke utredes videre på grunn av at
stasjonsplasseringen vurderes som mindre egnet enn andre aktuelle muligheter. Varianten er
også teknisk vanskelig gjennomførbar. Det er stor sannsynlighet for tørrlegging av Kjelleolla.
Grunnforholdene er usikre og det er risiko for vesentlig inngrep.
Korridor C
På bakgrunn av forstudie anbefaler Jernbaneverket å gå videre med en korridor basert på 1C-4.
Dette på bakgrunn av samlede vurderinger med særlig vekt på lav kjøretid, høy netto nytte,
potensielt god stasjonsplassering og lavest konfliktpotensial. Både bruløsning og senketunnel
kan vurderes.
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Korridoralternativer i forstudiet.

Tidligere vedtak i saken
Tønsberg kommune ga uttalelse til en en forhøring av et tidligere utkast på et planprogram. I
dette planprogrammet var to alternative korridorer foreslått utredet:
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1. Korridor B (Jarlsbergkorridoren) følger i hovedsak dagens jernbanetrasé.
Denne kommer ut av Jarlsbergtunnelen i nord, går i en sløyfe gjennom Tønsberg by, og går
sørover mot Stokke over Jarlsbergjordene. Stasjonen er plassert ved dagens stasjon.
Korridoren utredes i flere varianter, blant annet variant med dobbeltspor under terreng i sløyfa,
variant med dobbeltspor på terreng i sløyfa og variant med enkeltspor på terreng i sløyfa. Den
siste løsningen forutsetter retningsdrift i sløyfa, og at det etableres en ny sporforbindelse i
Korten-området (søndre tilsving).
2. Korridor C (Vearkorridoren) krysser Byfjorden, over til Vear/Hogsnes, og går videre til
Stokke på østsiden av
Akersvannet. Denne korridoren har stasjon ved Eckersbergs gate i Tønsberg.
Tønsberg kommunes høringsuttalelse ble behandlet i Bystyret den 15.06.2016:
Følgende vedtak ble fattet i BYsak-087/16:

Tønsberg kommune har følgende merknader til Jernbaneverkets videre arbeid med
planprogram for kommunedelplaner med konsekvensutredning for InterCity
dobbeltspor Tønsberg – Larvik.
1. Jernbaneverket bør utvide prosjektets miljømål til også inkludere mål om bærekraftig
masseressursbruk i planlegging og utbygging av transportsystemet, med særlig fokus på gjenbruk
av masser i anleggsperioden og ivaretagelse av dyrka og dyrkbar jord gjennom nydyrking som
sikrer at Vestfold ikke får mindre dyrka og dyrkbar jord av god kvalitet etter at dobbeltsporet er
utbygd.
2. Det bør utarbeides en massehåndteringsplan for hvert planforslag som sikrer at utbyggsprosjektet
har en bærekraftig ressursbruk gjennom gjenbruk av masser og ivaretagelse av dyrka og dyrkbar
jord.
3. Det bes om at planprogrammet tydelig redegjør for hvilke alternativer som skal utredes innenfor
hver korridor i Tønsberg kommune.
4. Bruvariant i korridor C er i sterk konflikt med viktige natur- og kulturminneinteresser og bør
ikke utredes videre.
5. En variant med enkeltspor under terreng i sløyfa bør utredes for å minimalisere inngrep i byen.

Faktagrunnlag:
Bakgrunn
Etter forhøringen har Bane NOR arbeidet videre med å utrede og sile alternativer innenfor
korridorene A, B og C. Under forhøringen kom det en anmodning fra Fylkesmannen i Vestfold til
Bane NOR om å vurdere alternativene innenfor korridor A på nytt og særlig se på andre
løsninger enn varianten under terreng som var lagt bort grunnet teknisk svært høy
vanskelighetsgrad. Bakgrunnen for innspillet var knyttet til løsninger i korridor C og potensiell
konflikt med nasjonale naturinteresser knyttet til Ramsarområdet.
Planprogrammet som nå er sendt på høring avviker på svært sentrale punkter betydelig fra det
planprogrammet kommunen hadde til forhøring. Korridor B - Jarlsbergkorridoren som lå inne
ved forrige høring er nå i sin helhet foreslått tatt ut, mens korridor A – Nøtterøykorridoren nå er
tatt inn igjen i en variant med hovedsakelig broløsning i dagen.
Nytt forslag til planprogram:
Mål og rammer
Behov, mål og krav som er definert i Konseptvalgutredningen for Vestfoldbanen videreføres for
InterCity-prosjektet.
Jernbaneverket har definert følgende samfunnsmål for InterCity-prosjektet:
«IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen.»
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Jernbaneverket har definert følgende overordnede effektmål for InterCity-prosjektet:
1. Pålitelig togtilbud (punktlighet, regularitet og oppetid)
2. Kort reisetid
For Vestfoldbanen betyr dette: 1 time Oslo – Tønsberg og 1 ½ time Oslo – Porsgrunn
3. Høy kapasitet og frekvens
·

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

InterCity-tog 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.
Planavgrensning:
Planområdet strekker seg fra Jarlsbergtunnelen i Tønsberg til Kleivertunnelen i Larvik.
I de berørte kommunene ligger det inne flere forskjellige utredningskorridorer. For Tønsberg
foreslås følgende to korridoralternativer utredet i planprogrammet:

Nøtterøy - korridoren
Korridoren starter ved dagens trasé ut fra Jarlsbergtunnelen og fortsetter til en ny stasjon i
området ved dagens stasjonsplassering i Tønsberg. 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
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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.
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. Vear-korridoren fortsetter på bro over Byfjorden sør for Ilene naturreservat og
RAMSAR-området, 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.
Planområdet er foreløpig skjematisk avgrenset:
· I byene er korridorbredden satt til 200 meter, med noen utvidelser der det er størst usikkerhet
knyttet til mulig løsning.
· På strekningene i mellom byene er korridorbredden generelt satt til 300 meter, med enkelte
utvidelser der det er størst usikkerhet om løsning.
Endelig planavgrensning vil bli avklart i kommunedelplanprosessen. Når anlegget er ferdig vil
dobbeltsporet med nødvendige sidearealer beslaglegge en bredde på ca. 20 meter på
strekningene i mellom byene. Ved servicespor og lignende, vil jernbanen beslaglegge et noe
bredere areal, og ved stasjonene i byene vil arealbehovet variere etter valg av
stasjonsløsninger.
Rettslig grunnlag:
Dobbeltsporet jernbane på strekningen Tønsberg – Larvik planlegges med hjemmel i plan- og
bygningsloven (PBL) kapittel 4 og 11. Tiltaket er konsekvensutredningspliktig etter PBL § 4-2 og
etter vedlegg I til forskrift om konsekvensutredninger
Forholdet til kommuneplanen:
Området mellom Jarlsbergtunnelen og Slagenveien, områdene langs dagens sløyfe samt trasè
over Jarlsberg er båndlagt i påvente av vedtak om fremtidig infrastruktur for jernbane etter planog bygningsloven (H710).
Vurderinger:
Rådmannen har vurdert foreslåtte korridoralternativene opp i mot hverandre og sett på
fordelene og ulempene ved dem. For nærmere vurdering av utredningstema mm. vises det til
tidligere innspill ifm forhøring av planprogram.
Nøtterøy korridoren
Tønsberg som havneby – konsekvenser for næringslivet:
På dette stadiet i planprosessen er det utfordrende å angi eksakte seilinghøyder og Bane NOR
opererer derfor kun med omtrentlige arbeidshøyder på borene i korridoren. Brohøyden er
definert ut fra kotehøyde på Teieskogen, mønehøyde på småhusbebyggelsen på Træleborg og
hvilke stigningsforhold tog dimensjonert for 250 km/t krever. For å ha tilstrekkelig
fjelloverdekning gjennom Teieåsen er den foreløpige arbeidshøyden på bro over Vestfjorden
satt til ca 40 meter. For å holde seg under hustakene på småhusbebyggelsen ved Træleborg er
den foreløpige arbeidshøyden satt til ca 10 meter på bro over Kanalen.
Seilingshøyder på dette nivået vil utelukke at større fritidsbåter og seilbåter kan passere
gjennom Kanalen samt stenge større skip ute også via Vestfjorden. I byplanen for Tønsberg er
arealer langs Kanalens sydside avsatt som næringsområde og flere bedrifter har i dag
virksomheter som er avhengige av tilkomst via både Kanalen og Vestfjorden og tilgang til
dypvannskai for sin daglige drift. En endring av tilgang til disse arealene fra sjøen vil ha
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dramatiske konsekvenser og mulig sette punktum for denne type næringsvirksomhet langs
Kanalen.
Identitet
Tilkomst fra sjø og en beskyttet havn har vært avgjørende for Tønsbergs bys tilblivelse.
Gjennom vikingtiden, seilskutetiden, hvalfangertiden, båtbyggerindustri ved Kaldnes og frem til
dagens mylder av store og små fritidsbåter har beliggenheten og tilgjengeligheten til sjø vært av
avgjørende betydning for aktivitet og levevei. Tønsberg har et aktivt båtmiljø, med bla.
Kystkultursenteret ved Kanalbroens vestside med egen slipp og dugnadsbygging av vikingskip
på Lindahlplan. Byens tidsdybde er en viktig leverandør til identitet for byens befolkning. Å
stenge Kanalen for båttrafikk og større skip gjennom Vestfjorden vil være dramatisk for
merkevaren Tønsberg. Tønsbergs renomme som en idyllisk og attraktiv havneby og som en
pulserende sommerby er prisgitt tilgjengelighet via sjøen.
Bygningsmiljø
Korridoren går gjennom tett bebygde områder og berører bebyggelse både i Tønsberg,
Nøtterøy og Stokke/Sandefjord. I Tønsberg vil småhusbebyggelsen ved Træleborg, kulturmiljøet
Teie Hovedgård, og den gamle bebyggelsen på Findus bli særlig berørt. I tillegg vil korridoren
berøre flere prosjekter som er under regulering eller som er under oppføring. Blant annet de
tidligere områdene for Færder Videregående skole ved Banebakken hvor ca 200 boenheter er
planlagt. Bebyggelse som blir direkte berørt vil rives, mens bebyggelsen som står igjen og
grenser til ny jernbane i stor eller mindre grad vil bli berørt av støy, vibrasjoner, visuelle barrierer
og skygg. Uavhengig av framtidig linjeføring vil Nøtterøykorridoren berøre flest antall bygg,
både direkte og indirekte sammenlignet med Vearkorridoren.
Reisetid
Nøtterøy-korridoren gir kort reisetid på strekningen fra Tønsberg til Stokke til tross for at den er
noe lenger en Vearkorridoren.
Stasjonsplassering:
Stasjonen er for denne korridoren lokalisert tett på dagens stasjon, og vurderes delvis hevet
eller delvis nedsenket for å komme under, alternativt over Halfdan Wilhelmsens allé.
Plasseringen vil ligge sentralt i Tønsberg med gå- og sykkelavstand til et stort antall boliger og
arbeidsplasser. Plasseringen gir mulighet for en svært god knutepunktutvikling med tilknytning
til annen kollektivtransport og tilgjengelige arealer for utvikling av nye arbeidsplasser og boliger.
Vearkorridoren
Ilene naturreservat:
Vearkorridoren starter ved dagens trasé i Jarlsbergtunnelen og svinger raskt vestover i
kulvert/tunnel ved foten av Slottsfjellet. Vearkorridoren fortsetter på bro over Byfjorden sør for
Ilene naturreservat. Traséen berører ikke selve naturreservatet men ligger innenfor reservatets
influensområde.
I Norge og i Europa har det foregått en storstilt nedbygging av elvedeltaene. Ofte gjennom
veibygging, omdisponering til næring-, bolig- eller til landbruksareal. Elvedelta og
våtmarksområder er derfor i dag en naturtype som har særskilt vern.
Ilene natturreservat er klassifisert som Ramsarområde, et våtmarksområde med internasjonal
verneverdi og har stor lokal verdi som frilufts- og opplevelsesområde. I Ilene har et spesielt rikt
fugleliv og det er registret om lag 250 ulike arter her. Noen arter bruker området til
mellomlanding og spisested under trekkene mens andre arter hekker i området. Disse
naturverdiene sett i sammenheng med et tilgrensende vakkert kulturlandskap gjør området helt
spesielt og svært verdifullt.
Brohøyde i denne korridoren er i likhet med øvrige korridorer ikke endelig fastsatt, men Bane
NOR har oppgitt en arbeidshøyde på ca 7 meter over vannspeilet. Broen vil ha konstruksjoner
som master og kjøreledninger som kan strekke seg opp til ca 20 meters høyde. Både
banelegemet, grunnpilarer, kjøreledninger og ikke minst vibrasjoner og støy fra togtrafikken vil
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kunne ha betydelig påvirkning på fuglelivet. I hvilken grad er usikkert og dette vil måtte bli belyst
gjennom den forestående konsekvensutredningen. Fremføring av en jernbanebro over
vannspeilet vil kunne ha irreversible og direkte konsekvenser for selve våtmarksområdet.

Slottsfjellet og kulturlandskapet ved Jarlsberg Hovedgård:
Jarlsberg Hovedgård er et av Norges best bevarte slottsanlegg og kan oppleves i sin
opprinnelige, landskapsmessige sammenheng. Gårdsanlegget med Sem kirke,
husmannsplasser, veier, allèer, parker, rettersted mm ligger i et sammenhengende, åpent
kulturlandskap som er klassifisert som nasjonalt viktig kulturlandskap kategori A. Området er
usedvanlig rikt på kulturminner.
Slottsfjellet med slottsfjelltårnet er i dag byens viktigste landemerke. Fjellet med restene av
ringmuren og middelalderruinene representerer noe av det ypperste innen nasjonalt viktige
kulturminner fra middelalderen. Sammenhengen mellom de synlige kulturminnene og det
storslagne landskapsrommet fjellet ligger i og selv er med på å forme utgjør uvurderlige
kvaliteter for Tønsberg by. Sammenhengen mellom Slottsfjellet med borganlegget,
bybebyggelsen og de strukturelle sporene som gatenettet fortsatt utgjør har stor verdi.
En bro i umiddelbar nærhet til Slottsfjellet vil utvilsomt forringe opplevelsen av å skue ut over
Jarlsberglandskapet og vannspeilet fra fjellet. Konsekvenser både med tanke på
opplevelsesverdi, støy, lys, visuell barriærevirkning og oppstykking av et sammenhengende,
nasjonalt viktig kulturlandskap og kulturmiljø vil bli et svært sentralt tema i
konsekvensutredningen.
Stasjonsplassering:
Stasjonensplasseringen i denne korridoren vil bli liggende nord for dagens stasjon ca i høyde
med Eckersbergsgate. Plasseringen kan fortsatt sies å være relativ sentral, men er vesentlig
dårligere enn stasjonsplasseringen i Nøtterøykorridoren. Flytting av stasjonen til
Eckersbergsgate vil frigi betydelig areal mellom dagens stasjonsområde og ny stasjon og
utvilsomt føre til en forskyvning av investeringsvilje til eiendom nord for dagens bysentrum.
Dette vil kunne ha negativ påvirkning mtp den ønskede utviklingen av nedre bydel og utvikling
av områdene langs Kanalen. Stasjonlokalisering i dette området vil videre ha større utfordringer
med å skape et godt knutepunkt særlig med tanke på å skape en sømløs forbindelse mellom
tog og øvrig kollektivtilbud som buss.
Reisetid:
Korridoren har den korteste reisetiden på strekningen fra Tønsberg til Stokke sammenlignet
med Nøtterøy – og Jarlsbergkorridoren.
Bygningsmiljø:
Vear korridoren vil berøre færre bygg enn Nøtterøykorridoren og vil frigjøre mye areal ved
dagens stasjonsområde og langs eksisterende jernbanesløyfe. Vear vil bli lite berørt i og med at
banen planlegges i tunnel under Vear.
Andre forhold
Prosess – siling:
I utkastet til planprogram slik det forelå ved forhøringen lå korridoralternativ B (Jarlsberg med
sløyfe gjennom Tønsberg by) og korridoralternativ C (kryssing av Byfjorden, over til
Vear/Hogsnes, og går videre til Stokke) inne i planprogrammet og var Bane NORs anbefaling
av løsninger om skulle tas videre til konsekvensutredning.
Bakgrunnen for anbefalingen var funn gjort i forstudiet som ble utarbeidet i forkant av
planprogrammet. I forstudiet ble Nøtterøykorridoren beskrevet som følger:
På bakgrunn av forstudie anbefaler ikke Jernbaneverket å gå videre med noen varianter

Side 18 av 21

innenfor korridor A, på bakgrunn av samlede vurderinger med særlig vekt på høye kostnader,
teknisk svært høy vanskelighetsgrad og stor konflikt med nærmiljø/bymiljø/friluftsliv.
I planprogrammet som nå ligger ute til høring er Nøtterøykorridoren tatt inn og
Jarlsbergkorridoren tatt ut. Bane NOR begrunner endringen med økt kunnskap om
Jarsbergalternativet. Det vises blant annet til at alternativet vil ha mer kostnadskrevende
konstruksjoner knyttet til at grunnforholdene har vist seg betydelig dårligere enn først antatt
blant annet over Aulielva, ved kryssing av FV300 og over jordene mot sør. Med disse nye
opplysningen anser nå Bane NOR at investeringskostnadene for Jarlsberg-Stokke/Torpkorridoren er i samme størrelsesorden som Vear- og Nøtterøykorridoren på strekningen.
Bane NOR konkluderer med at kombinasjonen av høyere investeringskostnader enn først antatt
og lang reisetid bidrar til at Jarlsberg-Stokke/Torp kommer dårligere ut samfunnsøkonomisk enn
de andre korridorene på strekningen Tønsberg-Stokke.
Rådmannen er skeptisk til prosessen rundt silingen av Jarlsbergkorridoren og mener dette har
skjedd på et for tidlig tidspunkt i prosessen. Liten grad av medvirkning og manglende
fremlegging av dokumentasjon som underbygger silingen er med på å forsterke denne
skepsisen. Det er uheldig at planprogrammet innehar så vesentlige endringer, både med tanke
på at Jarlsbergkorridoren er tatt ut og at Nøtterøykorridoren på nytt er tatt inn sett i forhold til
programmet som ble fremlagt i forhøring. Det er i tillegg gitt svært kort frist til å vurdere og
komme med innspill til den nye høringen. Ut fra planprogrammet kan man kun overflatisk
registrere momenter i beslutningsgrunnlaget som ligger til grunn for de valgene og vesentlige
endringene som er gjort.
Det kan diskuteres hvorvidt Vearkorridoren kan anses å være et realistisk alternativ sett i lys av
kompleksiteten knyttete til nasjonale verneinteresser. Ut fra kunnskapen vi har fått fra Bane
NOR er senketunnel i korridoren ikke teknisk gjennomførbart grunnet stigningsforhold og
kostnadsnivå. Om forutsetningene skulle endre seg slik at dette alternativet igjen skulle bli
aktuelt vil Tønsberg kommune imøtekomme dette.
Tønsberg kommune vil videre støtte et valg om å gå videre med Vearkorridoren og
Jarlsbergkorridoren dersom Bane NOR i den videre konsekvensutredningen kun ønsker å gå
videre med to alternativer.
Målsettingen om redusert reisetid:
Hovedmålsettingen med planarbeidet er å redusere reisetiden mellom Oslo og Vestfoldbyene.
For Vestfoldbanen betyr det ved full utbygging av dobbeltspor at reisetiden reduseres til 1 time
mellom Oslo – Tønsberg og til 1 ½ time mellom Oslo – Porsgrunn. Et delmål på strekningen er
å redusere reisetid mellom Tønsberg – Larvik med 20 minutter. Rådmannen har stor forståelse
for det overordnede målet men mener at en inndeling av målet om reisetidsbesparelser på et
slikt detaljeringsnivå blir skjematisk. Mer riktig vil det være å se hele strekningen i et samlet
tidsregnskap som både innehar vurderinger rundt antall stasjoner, stoppmønster på disse og
frekvens samlet satt opp mot målsatt reisetid. Når silingen av Jarlsbergkorridoren skjer på
bakgrunn av at den har en reisetid på 2-3 minutter mer enn øvrige alternativer kan det stilles
spørsmåltegn til det reelle mulighetsrommet for lokale tilpasninger når målsettingen om reisetid
defineres uavhengig av lokale og viktige nasjonale interesser.
Framdrift:
Det er rettet et stort fokus mot å opprettholde den planlagte fremdriften i arbeidet med
kommunedelplanen. Det er lagt opp til et løp hvor planprogrammet skal fastsettes i
august/september 2017. Rådmannen mener de foreslåtte utredningsalternativer har dramatiske
konsekvenser for Tønsberg by og dens innbyggere og vil understreke viktigheten av at
Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen, med den hensikt å opprettholde ønsket
fremdrift for fastsettelse av planprogrammet.
Til utredningsprogrammet:
Kapittel 3.2 om dagens situasjon må suppleres med beskrivelse av Teie Hovedgård både under
landskapsbilde og under kulturmiljø. Teie Hovedgård ligger på fredet middelaldergrunn som en
del av Tønsberg Middelalderby men bygningsmiljøet hovedgården utgjør, landskapsrommet
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den ligger i og den samlede kulturminneverdien dette utgjør er i beskrevet. Dette er et svært
sentralt tema i forhold til vurderinger av Nøtterøykorridoren.
De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for Tønsbergs identitet som
sommer- og turistby samt menneskenes opplevelse og bruk av byen må belyses og få en
tydelig plass i beslutningsgrunnlaget.
Kapittel 2 om beskrivelse av stasjonene på strekningen må for Tønsberg suppleres med at det
planlegges som mulig vendestasjon som for Sandefjord.
Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert
Konsekvenser for næringsutvikling:
Nøtterøykorridoren vil medføre store begrensninger i tilgjengeligheten til Kanalen og
dypvannskaia for skipstrafikken og dermed ha sterk negativ konsekvens for næringsutviklingen i
området.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Se under om folkehelse
Konsekvenser for folkehelse:
Med hensyn til støy og antall mennesker som påvirkes vil Vear korridoren antagelig være det
beste alternativet ved at den belaster færrest mulig boområder og andre områder hvor mye
mennesker ferdes.

Konsekvenser for barn og unge:
Ikke vurdert
Konklusjon:
På bakgrunn av Rådmannens vurderinger anbefales det at Bystyret gir innspill til Bane NOR om
at utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet i tillegg til Vear- og
Nøtterøykorridorene. Dette for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare
alternativer i det videre arbeidet med konsekvensutredning. Det vises til rådmannens innstilling.
Videre behandling
Planprogrammet kommer tilbake for endelig fastsettelse i Bystyret forventet i månedskiftet
august/september.

Tønsberg, 20.03.2017

Geir Viksand
Rådmann
Jan Ronald Eide
Kommunaldirektør
Teknisk
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Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Elisabeth Bøen-Johnsen /

15/226255-10

Deres referanse:

Vår dato:
25.04.2017

33371787

Høring av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for Intercity
Tønsberg-Larvik - uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen viser til varsel om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring av
planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik i Tønsberg, Nøtterøy,
Sandefjord og Larvik kommune.
Formålet med planarbeidet er å angi hvilke korridorer og temaer som skal utredes i
konsekvensutredningen. Planprogrammet redegjør også for hvordan planprosessen skal
gjennomføres.
Vegvesenet sin rolle:
Statens Vegvesen som veiforvalter og sektormyndighet har ansvar for å ivareta ulike hensyn
og behov knyttet til veinettet i arealforvaltningen. Som veiforvalter av riksvei på vegne av
staten og fylkesvei på vegne av Vestfold fylkeskommune, skal vi sikre at arealbruken ved
veien ikke er i konflikt med veieiers interesser og prioriteringer. Denne uttalelsen inneholder
også innspill knyttet til arbeidet med Bypakke Tønsbergregionen.
Plansaken:
Planprogrammet beskriver utredningsteamene samt korridorene som skal utredes.
Silingsprosessen som har ført til at det er disse korridorene som gjenstår, opplever
vegvesenet at BaneNOR har gjennomført uten tilstrekkelig involvering av øvrige myndigheter.
Vi tenker blant annet på; silingskriteriene gjenbruk av Jarlsbergtunnelen, reisetid samt hvor
lang periode det er akseptabelt med buss for tog.

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Anton Jenssens gate 5

Statens vegvesen

3125 TØNSBERG

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Kryssing mellom bane og vei
Planprogrammets korridorforslag krysser følgende fylkes -og riksveier:
Fylkesvei

Riksvei

103
104

251

301

428

557

E18

105

270

302

459

560

40

106

272

303

468

107

275

305

469

108

308

109

311

112
114
115
162
163
166
180

Tekniske forutsetninger:
Vegvesenet anmoder om en tett dialog tidlig i prosessen om detaljer knyttet til
krysningspunkt mellom bane og vei. Alle korridorene krysser flere mindre fylkesveier som
har liten trafikk og er av mindre betydning. Noen kan i perioder stenges mens andre må ha
omkjøringsmuligheter. Dette er forhold som må belyses i KU-fasen da vi mener dette har
betydning for beslutningsprosessen for kommunedelplanen og for den påfølgende
detaljreguleringen.
Der hvor ny bane kommer tett på eksisterende fylkesveier må vi gå i dialog om avstand
mellom bane og vei. Vi viser her til retningslinjer om byggegrenser til fylkesveier i Vestfold.
Nye underganger for vei må etableres med fri høyde og nødvendig bredde slik at veien har
en viss utviklingsmulighet, både med tanke på breddeutvidelse og etablering av gang og
sykkelvei og/eller kollektivfelt. Det må også tas hensyn til frisikt i henhold til våre
vegnormaler i forbindelse med underganger og både ved midlertidige og permanente
anleggs- og driftsadkomster.
Gjennom byene må barriereeffekten minimaliseres ved etablering av planskilte
krysningspunkt for myke trafikanter, dette også for å opprettholde kontakt mellom bo-,
arbeids- og handelsområder.
Etter dødsulykken i Trondheim i 2013, hvor trafikanter ble drept av betong som ikke var
herdet, ble det etablert ny praksis som innebærer at det ikke skal gå trafikk under reis, støp
eller andre områder med fare for fallende last. Med trafikk menes alle typer trafikanter, hvor
skoleveier må vurderes spesielt. I vegnormal N310 kan skiltmyndighet stille krav til
omlegging av trafikk dersom vil mener det er nødvendig for å ivareta trafikkavvikling og
trafikksikkerhet.
Hvis etablering av bru over vei er i strid med vegnormalens krav i forbindelse med
anleggsgjennomføring, vil vegvesenet vurdere å fremme innsigelse til
detaljreguleringsplanen. Forhold for anleggsgjennomføring i by må belyses godt i KU-fasen.
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Utfordringer mellom vei og bane på strekningen Tønsberg-Stokke:
Fv 308 og 311:
I Nøtterøykorridoren er det lagt opp til kryssing av fv 308 og fv 311 med bro. Disse
fylkesveiene har en ÅDT på henholdsvis 25500 og 13000 biler. Både fv 308 og 311 krysses
av skoleunger fra barneskolen og helt opp til videregående. Fv 308 og 311 er begge
firefeltsveier hvor vi til enhver tid skal ha toveistrafikk i fire felt. Fv 308 er også eneste
fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og Tjøme, og det må til enhver tid kunne gå uhindret
trafikk i fire felt av hensynet til beredskap.
Fv 308 Kjelleveien:
Vearkorridoren har sitt tunnellutslag i tilknytning til fv 308 nord for Slottsfjelltunellen.
Planprogrammet forutsetter at Kjelleveien skal kunne opprettholdes for trafikk.
Veimyndighetene forutsetter også dette, både i anleggs- og driftsfasen.
Fv 303, 560 og 557:
Disse fylkesveiene går gjennom Stokke sentrum. Det forventes gjennom Stokke at det
etableres planskilt kryssing, samt at barriereeffekten minimaliseres.

Utfordringer mellom vei og bane på strekningen Stokke-Sandefjord:
E 18 og fv 272:
Et viktig mål må være samlokalisering av flere typer transportformer. Torp Sandefjord
lufthavn har vokst seg til å være en internasjonal lufthavn med stor betydning for reiseliv og
næringsliv i Vestfold. BaneNOR må derfor etterstrebe at ny jernbane kan betjene Torp. Det er
i dag lav kollektivandel ved flyplassen, men ved å få jernbanen til å stoppe på Torp kan
nasjonale mål om at trafikkveksten skal tas på blant annet kollektiv nås. I Torp vestkorridoren vil ny bane krysse E18. På E18 inn til Torp må det til enhver tid være trafikk i to
retninger, her vil det derfor være behov for interimsvei.
Fv 303 og 305:
Ringveien og Sandefjordsveien i Sandefjord er viktige veiforbindelser som til enhver tid må
ha uhindret trafikk i begge retninger.

Utfordringer mellom vei og bane på strekningen Sandefjord-Larvik:
Rv 40:
Ny bane skal gå i bru over rv 40, her må trafikk gå uhindret i begge retninger under hele
anleggsfasen. Vegvesenet er i gang med reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs rv
40.
Fv 104, 301, 302 og 303:
Dette er viktige tverrforbindelse i Larvik hvor trafikken må gå uhindret i begge retninger i
hele anleggsperioden.
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Utredningstemaer
Vegvesenet savner «trafikale virkninger» som et tema i punkt 5 i planprogrammet. Ny
tospors jernbane gjennom Vestfold vil ha stor påvirkning på det eksisterende veinettet, samt
behov for etablering av nye veier.
Dette mener vegvesenet må omtales i konsekvensutredning da det vil være et
beslutningsgrunnlag for vedtak av både kommunedelplanen og detaljreguleringsplan.
BaneNOR har også et samfunnsansvar for å gi et godt tilbud spesielt til myke trafikanter fra
hjem og arbeidsplass og til jernbanestasjon. Ved hyppigere avganger og ny jernbanestruktur
i Vestfold kan det derfor være behov for etablering av nye tilbud på veinettet. Vegvesenet
anmoder derfor BaneNOR om å ta med trafikale virkninger som et tema under punkt 5 i
planprogrammet.
Ny jernbane planlegges i et 100-årsperspektiv, men vi oppfatter at forutsetningene i
planarbeidet er at eksisterende utstyr og teknologi skal legges til grunn for planlegging av
ny tospors jernbane. Vi savner derfor teknologisk utvikling som et utredningstema og
anmoder BaneNOR om å ta dette med i planprogrammet.
Bypakke Tønsbergregionen:
Bypakke Tønsbergregionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og
kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. KVU for transportsystemet i Tønsbergregionen
anbefalte løsning for kollektivtrafikk, sykkel og gange i byområdet, ny forbindelse mellom
Nøtterøy og fastlandet samt andre trafikkløsninger.

Ny fastlandsforbindelse:
Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse planlegges vedtatt i 2018. Da arbeidet startet
opp i 2015, var verken Nøtterøykorridoren eller Vearkorridoren kjent i den utgaven de nå
foreligger. Begge etater er i dag godt kjent med hverandres alternativer for vei og bane, vi
samarbeider godt om løsninger, samt at vi i fellesskap identifiserer mulige konflikter mellom
de ulike traseene. De aktuelle korridoralternativene for jernbanen går på tvers av de syv ulike
veialternativene som er under utredning, og utfordringen blir derfor å finne kombinasjoner
av disse alternativene for vei og bane som lar seg kombineres. I arbeidet med
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse vurderes de samlede konsekvensene for
anbefalt løsning og de alternative jernbanekorridorene. Dette gjøres på bakgrunn av
prosjektenes egne omfang- og konsekvensbeskrivelser. Vi vil også omtale de samlede
konsekvenser for vei og bane for de fagtema og områder hvor dette er naturlig. Det
innebærer at når arbeidet med alle analyser og utredninger er ferdig, vil vegvesenet komme
med sin anbefaling om fremtidig veilinje uavhengig av jernbanekorridorene, men vi vil
omtale samlet konsekvens av vei og bane i vår anbefaling. Vi antar å komme med vår
anbefaling høsten 2017.
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Konfliktpunkter:
Den tydeligste konflikten mellom vei og bane er i Kortenområdet. Fleksibiliteten for
plassering av linje 16200 og Vearkorridoren er her begrenset. Linjeføringen og nødvendige
konstruksjoner for vei og bane må ta hensyn til nasjonale interesser knyttet til Slottsfjellet
og Ilene naturreservat. I samarbeid har vi konkludert med at veibru i kombinasjon med
jernbanebru ikke lar seg kombinere, da begge må ligge i samme høyde.
Alternativ 16700, undersjøisk tunnel på strekningen Kaldnes-Korten lar seg gjennomføre
sammen med jernbanebru. Da det skal legges til rette for gange- og sykkeltrafikk gjennom
tunellene er det et ønske at tunellen er så kort som mulig, også av hensyn til
investeringskostnadene. Foreløpig prosjektering viser at rampenedføring til tunnelen på
Kaldnessiden vil berøre seilingsleden for skip i Byfjorden. Det samme vil en jernbanebru
gjøre på Smørbergsiden. Jernbanebru mellom Korten og Smørberg i kombinasjon med
senketunnel mellom Kaldnes og Korten, vil derfor kunne redusere manøvreringsarealet for
skip i Byfjorden. Dette gjelder også for alternativ 12200 mellom Kaldnes og Smørberg.
I alle linjene som går mellom Kaldnes og Smørberg er konfliktpunktene løsbare fordi
frihetsgraden i linjeføringen er større enn på Korten. Det vanskeligste er også her
tilpasningen mellom veibru og jernbanebru (alternativ 12000). For å løse linjeføringen for
veibru samtidig med jernbanebru på Smørberg, er det nødvendig å heve veien og føre den
over jernbanen. Dette vil påføre landbruks -og boligeiendommene i området betydelige
ulemper, samtidig som veiløsningen fordyres og vi vil få en mindre optimal løsning.

Kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv og Gatebruksplan for Tønsberg
Planprogram for kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv forventes vedtatt i mai
2017. Bypakke Tønsbergregionen vil i løpet av våren 2017 legge forslag til gatebruksplan
for Tønsberg ut på høring, med sikte på endelig vedtak i bystyret høsten 2017.
De største endringene i forhold til dagens gatebruk i Tønsberg er omlegging av
kollektivaksen gjennom byen fra Stoltenberggaten til Nedre Langgate, og fra Slagenveien til
Halvdan Wilhelmsensallé. Nedre Langgate skal stenges for gjennomkjøring for bil, og
Kjelleveien blir ny kollektivakse fra nord.
Det er også behov for et nært samarbeid mellom planlegging av ny jernbanestasjon og dens
funksjoner, og planen for byutvikling og gatebruk i Tønsberg sentrum.
Konfliktpunkter:
Nøtterøykorridoren vil krysse viktige traseer for kollektiv, sykkel og gange i Tønsberg
sentrum. I forbindelse med framføring av bane gjennom byen må det legges til rette for at
disse viktige traseene opprettholdes, og at banen ikke vil fremstå som en barriere mellom
bolig-, arbeid- og handelsområder.
Ved etablering av ny jernbane i Tønsberg skal det være planskilt kryssing av Halvdan
Wilhelmsensallé
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Jarlsbergalternativet
Vegvesenet opplever store utfordringer knyttet til anleggsgjennomføring og
barrierevirkninger knyttet til Nøtterøykorridoren, og utfordringer med ny
fastlandsforbindelse i kombinasjon med Vearkorridoren. Vi vil derfor anbefale BaneNOR om
også å utrede Jarlsbergalternativet, både med og uten jernbanesløyfe gjennom sentrum av
Tønsberg.
Prosess og medvirkning
Vegvesenet ønsker å rose BaneNOR for prosessen med planlegging av tospors jernbane
mellom Nykirke og Barkåker. VI anmoder om at også Tønsberg-Larvikprosjektet vil benytte
seg av samme organisering og medvirkning. Vegvesenet håper BaneNOR vil legge opp til en
tettere dialog med veimyndighetene.
Oppsummering:
-

Statens vegvesen vil vurdere bruk av innsigelse i forbindelse med
anleggsgjennomføring om dette ikke tilfredsstiller våre vegnormaler.

-

Statens vegvesen ber BaneNOR om å ta inn Jarlsbergalternativet.

-

Statens vegvesen ber BaneNOR om å ta med utredningstemaene trafikale virkninger
og teknologisk utvikling inn i planprogrammet.

-

Statens vegvesen forutsetter en tettere dialog i det videre arbeidet med
kommunedelplanen og detaljreguleringsplanen.

Plan- og forvaltningsseksjonen
Med hilsen

Rune Sundmark
Seksjonsleder

Elisabeth Bøen-Johnsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 TØNSBERG
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 LARVIK
Nøtterøy kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 NØTTERØY
Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 TØNSBERG
Vestfold fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 TØNSBERG

From:
Sent:
To:
Subject:

Attachments:

noreply.saksbehandling@vegvesen.no
25. april 2017 08:15
Postmottak Bane NOR SF
Dokument 15/226255-10 Høring av planprogram og varsel om oppstart
av planarbeid for Intercity Tønsberg-Larvik - uttalelse fra Statens
vegvesen sendt fra Statens vegvesen
15_226255-10Høring av planprogram og varsel om oppstart av
planarbeid for Intercity Tønsberg-Larvik - uttalelse fra Statens
vegvesen.pdf

Til Bane NOR SF
Vedlagt oversendes dokument 15/226255-10 Høring av planprogram og varsel om oppstart av
planarbeid for Intercity Tønsberg-Larvik - uttalelse fra Statens vegvesen i sak InterCity Tønsberg - Larvik - kommunedelplan fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt
kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.
Til Bane NOR SF
Vedlagt sender vi dokument 15/226255-10 Høring av planprogram og varsel om oppstart av
planarbeid for Intercity Tønsberg-Larvik - uttalelse fra Statens vegvesen i sak InterCity Tønsberg - Larvik - kommunedelplan frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i
kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.
Attn. Bane NOR SF
Enclosed you will find the document 15/226255-10 Høring av planprogram og varsel om
oppstart av planarbeid for Intercity Tønsberg-Larvik - uttalelse fra Statens vegvesen from the
Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.
This is an automatically generated email – please do not reply.

Nøtterøy kommune
JournalpostID: 17/6669
Arkiv: FE - 143
Saksbehandler: Magnus Campbell
Telefon:

Interkommunal kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik Høringsuttalelse til planprogram
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
19.04.2017
26.04.2017

Saksnummer
17/030
17/022

Rådmannens innstilling
Nøtterøy kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for kommunedelplan
dobbeltspor Tønsberg – Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1. Silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er gjort på et for tidlig tidspunkt
og uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt for kommunen som
planmyndighet.
2. Utredningsalternativer i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet i tillegg til
Vear- og Nøtterøykorridorene da konfliktpotensialet for disse to anbefalte
korridorene krever grundigere alternativvurderinger enn det som så langt er forelagt.
Dette er viktig for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare
alternativer i det videre arbeidet med konsekvensutredning og en mer forutsigbar
fremdrift på utredningsarbeidet og beslutningsprosessen.
3. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både eksisterende
bygnings- og bomiljø, kulturmiljø, Tønsbergs identitet som havne- og turistby samt
målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen både i Nøtterøy- og Tønsberg
kommuner.
4. Dersom Bane NOR i den videre konsekvenstrutredningen kun ønsker å gå videre
med to alternative utredningskorridorer, bør anbefalingene fra forstudierapporten
(datert 28. april 2016) om å utrede Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren legges til
grunn.
5. Koordinering av planarbeidet med planprosessene som pågår i bypakke Tønsberg
må videreføres. Dette gjelder både kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse og
for gange, sykkel og kollektivtransport.

Ved eventuell konsekvensutredning av jernbanetrasé i Nøtterøy-korridoren har Nøtterøy
kommune følgende innspill til konkretisering av utredningstema:
Overdekning av fjell ved tunnel under Teieskogen, både med tanke på
friluftsinteressene på overflaten og gjennomføring av veitunnel til ny
fastlandsforbindelse.
Kryssing av planlagte tunneltraseer under Teieskogen for ny fastlandsforbindelse.
· Bomiljø, støy, vibrasjoner, skyggeeffekter av broene.

·

·

·
·
·
·

Seilingshøyder og konsekvenser av dette ved begge brokrysningene.
Landskapsvirkning av traséene, spesielt broer over land- og vannareal.
Opprettholdelse av trafikken i Nøtterøyveien og på Kanalbrua i byggeperioden.
Mulighet for gang- og sykkeltrafikk på broene – kryssing av Vestfjorden og
ekspressykkelvei over kanalen mot stasjon i Tønsberg.

Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer av saksfremlegget samt
tidligere avgitt uttalelse fra Nøtterøy kommune behandlet i kommunestyret 15.06.2016.
Formannskapet 19.04.2017:
Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:
1. Nøtterøykorridoren tas ut. Korridoren vurderes å ha lokale konsekvenser for både
bygnings- og bomiljø, kulturmiljø, begrensning av innseilingen til Tønsberg,
Tønsbergs identitet som havne- og turistby samt målsetting om næringsliv- og
boligutvikling langs kanalen både i Nøtterøy- og Tønsberg kommuner.
2. Silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er gjort på et for tidlig tidspunkt og
uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt for kommunen som
planmyndighet.
3. Utredningsalternativet i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet. Dette er
viktig for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i det
videre arbeider med konsekvensutredning og en mer forutsigbar fremdrift på
utredningsarbeidet og beslutningsprosessen.
4. Anbefalingene fra forstudierapporten (datert 28. april 2016) om å utrede
Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren legges til grunn.
5. Koordineringen av planarbeidet med planprosessene som pågår i bypakke
Tønsbergregionen må videreføres. Dette gjelder både kommunedelplan for ny
fastlandsforbindelse og for gange, sykkel og kollektivtransport.

Anne Karine Hauge, MDG fremmet følgende forslag:
"Punktene 1, 2 og 3 strykes i rådmannens innstilling."
Det ble ikke votert over rådmannens innstilling.
Votering:
Ordførerens forslag punkt 1 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (MDG)
Ordførerens forslag punktene 2, 3 og 4 ble vedttatt med 9 mot 2 stemmer (MDG,V)
Ordførernes forslag punkt 5 ble vedtatt enstemmig.

FS- 17/030 Vedtak:

1. Nøtterøykorridoren tas ut. Korridoren vurderes å ha lokale konsekvenser for både
bygnings- og bomiljø, kulturmiljø, begrensning av innseilingen til Tønsberg,
Tønsbergs identitet som havne- og turistby samt målsetting om næringsliv- og

boligutvikling langs kanalen både i Nøtterøy- og Tønsberg kommuner.
2. Silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er gjort på et for tidlig tidspunkt
og uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt for kommunen som
planmyndighet.
3. Utredningsalternativet i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet. Dette er
viktig for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i
det videre arbeider med konsekvensutredning og en mer forutsigbar fremdrift på
utredningsarbeidet og beslutningsprosessen.
4. Anbefalingene fra forstudierapporten (datert 28. april 2016) om å utrede
Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren legges til grunn.
5. Koordineringen av planarbeidet med planprosessene som pågår i bypakke
Tønsbergregionen må videreføres. Dette gjelder både kommunedelplan for ny
fastlandsforbindelse og for gange, sykkel og kollektivtransport.
Kommunestyret 26.04.2017:
Behandling:

Jørn Magdahl fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 6 i formannskapets innstilling:
"A)
Ved eventuell konsekvensutredning av jernbanetrasé i Nøtterøy-korridoren har Nøtterøy kommune
følgende innspill til konkretisering av utredningstema:
- Overdekning av fjell ved tunnel under Teieskogen, både med tanke på friluftsinteressene på
overflaten og gjennomføring av veitunnel til ny fastlandsforbindelse.
- Kryssing av planlagte tunneltraseer under Teieskogen for ny fastlandsforbindelse.
- Bomiljø, støy, vibrasjoner, skyggeeffekter av broene.
- Seilingshøyder og konsekvenser av dette ved begge brokrysningene. · Landskapsvirkning av
traséene, spesielt broer over land- og vannareal.
- Opprettholdelse av trafikken i Nøtterøyveien og på Kanalbrua i byggeperioden.
- Mulighet for gang- og sykkeltrafikkpå broene – kryssing av Vestfjorden og ekspressykkelvei over
kanalen mot stasjon i Tønsberg.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer av saksfremlegget samt tidligere avgitt
uttalelse fra Nøtterøy kommune behandlet i kommunestyret 15.06.2016.
B)
Ved eventuell utredning av Nøtterøykorridoren vil Nøtterøy også vise til Fylkesmannens
høringsuttalelse om at en i såfall:
Kun utreder en løsning der jernbanen legges under lokk fra jernbanestasjonen mot Kanalen, og i
tillegg at det utredes en variant av denne korridoren med nedsenket bane gjennom Tønsberg og
under Teie –og med senketunnel under Kanalen."

Anne Katrine Hauge (MDG) fremmet følgende alternative forslag til punkt 1 til 4 i formannskapets
innstilling:
Punkt 1, 2, 3 og 4 erstattes med nytt punkt 1:
"Det utredes også en løsning i Nøtterøykorridoren der jernbanen legges under lokk fra
jernbanestasjonen mot Kanalen samt en variant av denne korridoren med nedsenket bane gjennom
Tønsberg og under Teie - og med senketunnel under Kanalen."

Det ble valgt følgende votering:
Forslaget fra MDG falt mot 2 stemmer (MDG)
Innstilling fra formannskapet punkt 1 ble vedtatt med 33 mot 2 stemmer (MDG)
Innstilling fra formannskapet punkt 2, 3 og 4 ble vedtatt med 31 mot 4 stemmer (MDG/V)
Innstilling fra formannskapet punkt 5 vedtatt enstemmig.
Forslag fra Magdahl, punkt A falt mot 4 stemmer (SV/R og MDG)
Forslag fra Magdahl, punkt B falt mot 2 stemmer (SV/R)
KS- 17/022 Vedtak:

1. Nøtterøykorridoren tas ut. Korridoren vurderes å ha lokale konsekvenser for både
bygnings- og bomiljø, kulturmiljø, begrensning av innseilingen til Tønsberg,
Tønsbergs identitet som havne- og turistby samt målsetting om næringsliv- og
boligutvikling langs kanalen både i Nøtterøy- og Tønsberg kommuner.
2. Silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er gjort på et for tidlig tidspunkt
og uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt for kommunen som
planmyndighet.
3. Utredningsalternativet i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet. Dette er
viktig for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i
det videre arbeider med konsekvensutredning og en mer forutsigbar fremdrift på
utredningsarbeidet og beslutningsprosessen.
4. Anbefalingene fra forstudierapporten (datert 28. april 2016) om å utrede
Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren legges til grunn.
5. Koordineringen av planarbeidet med planprosessene som pågår i bypakke
Tønsbergregionen må videreføres. Dette gjelder både kommunedelplan for ny
fastlandsforbindelse og for gange, sykkel og kollektivtransport.

Vedlegg:
Forslag til planprogram InterCity Tønsberg-Larvik
NKs uttalelse til arbeidsutkast planprogram InterCity Tønsberg-Larvik 2016
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplaner med
konsekvensutredning for nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik som nå er på høring.
Høringsfristen er 12. april, men Nøtterøy kommune har fått utsatt frist i påvente av politisk
behandling av denne saken. Rådmannens innstilling med saksfremlegg oversendes Bane
NOR innen fristen.
I planprogrammet fastsettes det hvilke korridorer det skal konsekvenseutredes jernbanetrasé
mellom Jarlsbergtunnelen (nord for Tønsberg sentrum) og Kleivertunnelen (vest for Larvik
sentrum). Det er kommunene som er planmyndigheter og som fastsetter planprogrammet
etter gjennomført høring
Etter gjennomførte utredninger vil det gjennom vedtak av kommunedelplan bestemmes
hvilken av de alternative korridorene for ny jernbanetrasé som skal legges til grunn for den
videre planleggingen. Detaljene for endelig jernbanetrasé innenfor den korridoren som
kommunedelplanen beslutter vil bli fastsatt i neste planfase (reguleringsplan). Tiltaket planen
skal legge til rette for skal erstatte dagens jernbane og stasjoner på strekningen.
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.
Denne saken er Nøtterøy kommunes uttalelse til Bane NORs høringsforslag. Jernbaneverket
skiftet navn til Bane NOR 1. januar 2017, i saken omtales denne etaten som Bane NOR også
for aktiviteter som skjedde før navneskiftet.
Innledning
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet og er forankret
i Nasjonal Transportplan 2014-2023 (NTP). Sammenhengende dobbeltspor dimensjonert for
vesentlig høyere hastighet enn det gamle sporet vil gi kortere reisetid og øke kapasiteten slik
at togene kan gå langt oftere enn i dag, med minst fire tog i timen i begge retninger
Tønsberg-Oslo og minst to tog i timen begge retninger Tønsberg-Skien. Dobbeltspor mellom
Tønsberg og Oslo er planlagt ferdig i 2024, de to gjenstående parsellene DrammenKobbervikdalen og Nykirke-Barkåker med ny stasjon på Skoppum vest er under
detaljregulering. Dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik med planlagte stasjoner i
Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik er i gjeldende NTP planlagt ferdig 2030. KVU
Grenlandsbanen (2016) anbefaler at Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kobles sammen
mellom Porsgrunn og Gjerstad. På lengre sikt kan dette medføre reisetid på under 2 ½ time
med direkte tog mellom Tønsberg og Kristiansand.
Sammen med øvrig arealpolitikk og satsing på gange, sykkel og lokal kollektivtransport med
knutepunktsutvikling rundt stasjonene vil dette knytte Vestfold-byene med omland tettere
sammen og tettere opp mot Grenland-, Drammens- og Oslo-området på en måte som også
bidrar til at veksten i persontransport tas med kollektivtransport.
Sørover fra Tønsberg til Stokke er det i høringsutkast til planprogram foreslått to korridorer
med noe ulik stasjonslokalisering i Tønsberg sentrum:
1. Vear-korridoren med stasjonslokalisering ved Eckersbergsgate (like sør for
Jarlsberg-tunnelen)
2. Nøtterøy-korridoren med stasjonslokalisering tilnærmet ved dagens stasjon i

Tønsberg (stasjon enten delvis hevet eller delvis senket).

Begge korridorer berører Nøtterøy kommune arealmessig, Vear-korridoren berører kun
sjøareal i Byfjorden i Nøtterøy kommune, mens Nøtterøy-korridoren kommer inn i Nøtterøy
kommune bak «Findus-tomta» og tidligere Færder videregående skole i området ved
Banebakken. I høringsutkastet legges det opp til jernbane i tunnel fra området ved
Banebakken under Teieskogen. Nøtterøy-korridoren kommer ut i dagen ved Munkerekka i
bru over Munkodden og over Vestfjorden og fortsetter videre mot Stokke. I begge ender av
tunnelen under Teieskogen vil bomijø i Nøtterøy kommune bli berørt.
Planprogrammet markerer den formelle oppstarten av planprosessen. Tidligere har det blitt
utarbeidet en KVU (2012) som er kvalitetssikret (2013). I KVU’en ble det for strekningen
Tønsberg-Larvik anbefalt et konsept med jernbane i tunnel fra Tønsberg under Nøtterøy og
Vestfjorden mot Stokke. Første halvår 2016 ble det utarbeidet en forstudierapport som la
grunnlag for en såkalt pre-høring av et utkast til planprogram til berørte myndigheter.
Forstudien konkluderte med at tunnel som skissert i KVU ikke var gjennomførbart. Det ble
også sett på løsninger med bro over kanalen med nedgravd løsning under Nøtterøy og
kryssing av Vestfjorden i senketunnel, samt en løsning med høy bro over kanalen og
Vestfjorden. På bakgrunn av samlede vurderinger med særlig vekt på høye kostnader,
teknisk svært høy vanskelighetsgrad og stor konflikt med nærmiljø/bymiljø/friluftsliv anbefalte
forstudien å ikke gå videre med noen varianter innenfor Nøtterøy-korridoren og at videre
planarbeid skulle ta utgangspunkt i Jarlsberg- og Vearkorridorene. Nøtterøy kommunestyre
behandlet uttalelse til dette utkastet 15.06.2016.
I tidligere avgitt uttalelse støttet Nøtterøy kommune at korridor B (nå kalt Jarlsbergkorridoren) utredes videre i planarbeidet. Denne korridoren var også anbefalt utredet i
arbeidsutkast til planprogram før offentlig høring datert 29. april 2016.
Nøtterøy kommune støttet at korridor A (nå kalt Nøtterøy-korridoren) ikke skulle utredes
videre i planarbeidet. Denne korridoren var også ikke anbefalt utredet i arbeidsutkast til
planprogram før offentlig høring datert 29. april 2016.
Nøtterøy kommune mente at korridor C (nå kalt Vear-korridoren) ikke skulle utredes videre
da denne korridoren sterkt berører viktige natur- og kulturinteresser og linjeføringen er i
konflikt med planlagt ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy. Denne korridoren var anbefalt
utredet i arbeidsutkast til planprogram før offentlig høring datert 29. april 2016.
I pre-høringen 2016 fikk Bane NOR innspill fra Fylkesmannen i Vestfold om ikke å sortere ut
korridor A (Nøtterøy-korridoren), men se på andre løsninger enn de som ble vurdert i
forstudiet (enten helt nedgravd eller høyt hevet). Etter pre-høringen har Nøtterøy-korridoren
blitt løftet inn i planprosessen igjen.
Bane NORs vurderinger av de ulike korridorene, både når det gjelder ikke-prissatte
konsekvenser, samfunnsøkonomisk nytte og andre samfunnsmessige virkninger er ikke
tilgjengelige for kommunen, utover de korte begrunnelser som fremkommer i
planprogrammet samt i Bane NORs orienteringer. Begrunnelsene i planprogrammet for å
utrede Nøtterøy-korridoren fremfor Jarlsberg-korridoren knytter seg til følgende argumenter:
·

·

Reisetid. Banesløyfe og trasé over Jarlsberg innebærer lengre reisetid enn de
andre alternativene og bidrar derfor til dårligere måloppnåelse ift. krav om at
modernisert Vestfoldbane skal redusere reisetiden.
Kostnader. Tidligere vurderinger av Jarlsberg-korridoren baserte seg på at
alternativer innenfor denne ville ha lavere investeringskostnader enn alternativene.
Videreutvikling av konseptet etter forstudierapporten tilsier nå at
investeringskostnadene for løsninger innenfor Jarlsberg-korridoren vil være i
samme størrelsesorden som for alternativer i Vear- og Nøtterøy-korridoren.

·

Sammen med lengre reisetid gir dette dårligere samfunnsøkonomisk nytte enn de to
alternative korridorene.
Arealverdier. Dette knytter seg spesielt til at Jarlsberg-korridoren vil beslaglegge
betydelig større arealer dyrkbar og dyrka mark enn de to andre korridorene, men
også konsekvenser for boligeiendommer langs en utvidet jernbanesløyfe i Tønsberg
sentrum.

Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven kapittel 11 - kommuneplan
Forskrift om konsekvensutredning
KVU for InterCity-strekningen Oslo – Skien
Forstudierapport dobbeltspor Tønsberg – Larvik

Korridorer som ble vurdert i forstudierapporten (2016)

Korridorer som ligger inne i forslag til planprogram.

Forhold til kommuneplanen
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 har følgende målformulering for utvikling av
transportsystemet, der jernbanen er nevnt spesielt i den utdypende målbeskrivelsen:
Veivalg 7.1: Nøtterøy har et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem med tilstrekkelig
kapasitet.
Dette innebærer at Nøtterøy kommune arbeider for å fremme miljøvennlig transportformer –
gange, sykkel og kollektivtransport – som erstatning for bil på arbeidsreiser og andre
transportetapper. Det er lett å velge miljøvennlig transport da Nøtterøy har et godt
kollektivtilbud med høy frekvens og god tilgjengelighet, og et godt utbygd gang- sykkelvei- og

stinett tilgjengelig for det meste av kommunens bebygde områder. Sykkelbruken og
trafikksikkerheten i Nøtterøy kommune øker som følge av holdningsendringer og
investeringer. Hovedveinettet er miljøvennlig og trafikksikkert med tilstrekkelig kapasitet for
alle reisende, og lokalveinettet er sikkert, velfungerende og har tilstrekkelig kapasitet.
Veistandarden blir gradvis forbedret. Nøtterøy bidrar positivt til regionale transportordninger
som flyplassen på Torp og utbygging av jernbane og E18 gjennom Vestfold.
I kommuneplanens arealdel 2015-2027 er det ikke båndlagt korridorer for videre planlegging.
Nøtterøy kommune må derfor håndtere enkeltsaker innenfor utredningskorridorene, f. eks
ved å nedlegge bygge- og deleforbud i samråd med Bane NOR.
Vurderinger
Planprogrammet som nå er lagt frem til høring omfatter hele strekningen mellom Tønsberg
og
Larvik og fremdrift i arbeidet med kommunedelplanen er av stor samfunnsmessig betydning
for
hele fylket. Nøtterøy kommune må hensynta behovet for fremdrift i dette arbeidet, men
samtidig
ivareta kommunens egne interesser og verdier i en sak som berører uvurderlige verdier med
tanke på landskap, natur, kulturminner og ikke minst byliv og bomiljø.
Planprogrammet som nå er sendt på høring avviker på sentrale punkter betydelig fra det
planprogrammet kommunen hadde til pre-høring. Korridor B – Jarlsbergkorridoren – som lå
inne ved forrige høring er nå i sin helhet foreslått tatt ut, mens korridor A –
Nøtterøykorridoren – som ikke var tatt med ved forrige høring, nå er tatt inn. Det fremkom
tydelig i pre-høringen at Jarlsberg-korridoren er Nøtterøy kommunes foretrukne alternativ.
Det er vanskelig å se hvordan Nøtterøy kommunes tidligere uttalelse behandlet i
kommunestyret 15.06.2016 er ivaretatt i det høringsforslaget til planprogram som nå
foreligger.
Rådmannen er skeptisk til prosessen i forbindelse med utarbeiding av planprogrammet. Det
er
uheldig at planprogrammet innehar så vesentlige nye momenter både med tanke på at
Jarlsbergkorridoren er tatt ut og at Nøtterøykorridoren på nytt er tatt inn sett i forhold til
programmet som ble fremlagt i forhøring. Utsiling av Jarlsbergkorridoren har skjedd på et for
tidlig tidspunkt i prosessen. Det har skjedd med liten grad av medvirkning og manglende
fremlegging av dokumentasjon som underbygger silingen. Det er i tillegg gitt svært kort frist
til å vurdere og komme med innspill til den nye høringen, og det er ikke fremlagt tilstrekkelig
dokumentasjon for å underbygge de vesentlige endringene som er gjort.
Nøtterøykorridoren slik den er presentert i dagløsning og med broer vil ha dramatiske
konsekvenser for Tønsberg og Nøtterøy. Bane NOR angir på dette stadiet i planleggingen en
seilingshøyde ved broene over Kanalen og Vestfjorden på henholdsvis på 10 meter og 40
meter. Broene vil ikke kunne åpnes. Slike broer vil sette klare begrensninger for sjøtransport
og fritidsbåter til nordre del av Nøtterøy og Tønsberg by. Løsningen er i konflikt med
langsiktige målsetninger om byutvikling i viktige områder ved Kanalen og utfordrer
næringsutvikling og sjøfartsbyen Tønsbergs identitet.
Det uttrykkes samtidig bekymring for Vearkorridorens konflikt med nasjonale interesser.
Risikoen for etter gjennomført konsekvensutredning å stå igjen med ett eller ingen alternativ
er tilstede. Dette anses ikke som en akseptabel risiko sett i lys av hensikten med
konsekvensutredningsverktøyet er å avveie ulike aktuelle alternativer opp mot hverandre.
Det er avgjørende at man i konsekvensutredningen sitter igjen med realistiske og
gjennomførbare alternativer.
En grundigere analyse av Jarlsberg-korridoren opp mot de nå anbefalte korridorene vil bidra
til en bedre beslutningsprosess for Nøtterøy kommune som planmyndighet. Dette vil gi

planmyndigheten bedre innsikt i hvordan de ulike hensynene er vektet i vurderingene og
grunnlag for om kommunen kan støtte vurderingene eller ikke. Forstudien angir en rekke
alternativer innenfor Jarlsbergkorridoren. Kommunedelplanen bør vurdere hvilke alternativer
som kan være aktuelle i seg selv eller eventuelt som en del av en kombinasjon av flere.
Reisetid
En viktig begrunnelse for å modernisere Vestfoldbanen er å redusere reisetiden. Dette er
viktig både av nasjonale og lokale hensyn.
Reisetid fremstår i forslag til planprogram som den sentrale årsak til ikke å utrede Jarlsbergkorridoren(e) inklusive dobbeltspor i sløyfa. I KVU for Vestfoldbanen ble imidlertid et
tilsvarende alternativ (da kalt VB 4B) vurdert å nå målene om redusert reisetid. Nøtterøy
kommune vil påpeke at parsellen Tønsberg-Larvik er den siste gjenstående delen av
InterCity mellom Porsgrunn og Oslo. Planlegging av et alternativ som medfører noe økt
reisetid ved Tønsberg (i størrelsesorden ca. 2-3 minutter, jf. vedlegg 2 til forstudierapporten
fra 2016 om kjøretid) kan derfor ikke ses å gi presedens ved at trasévalg for andre deler av
Vestfoldbanen øker reisetiden tilsvarende. Disse traséene er allerede planlagt eller fastsettes
samtidig som Tønsberg-Stokke. Når silingen av Jarlsbergkorridoren skjer på bakgrunn av at
den har 2-3 minutter mer enn øvrige alternativer kan det stilles spørsmålstegn til det reelle
mulighetsrommet for lokale tilpasninger når målsetningen om reisetid lokalt defineres
uavhengig av viktige lokale og nasjonale interesser.
Koordinering med Bypakke Tønsbergregionen
Løsninger i Vear-korridoren (tidligere kalt C-korridoren) kan komme i konflikt med noen av
alternativene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Det er ventet en anbefaling
for valg av trasé for denne fastlandsforbindelsen høsten 2017, altså trolig før
planprogrammet for InterCity Tønsberg-Larvik skal fastsettes. Anbefalingen kan legge
føringer for hvilke tekniske løsninger som kan gjennomføres i denne korridoren, og
eksempelvis kan det være aktuelt å se på en grunn senketunnel under Byfjorden dersom
denne ikke kommer i konflikt med anbefalt fastlandsforbindelse.
Tunnelen under Teieskogen i Nøtterøykorridoren krysser planlagt veitunnel for ny
fastlandsforbindelse. Bane NORog Bypakke Tønsbergregionen må utrede dette.
Knutepunktsutvikling
Det legges opp til at de nye stasjonene som inngår i InterCity-prosjektet skal utvikles som
knutepunkt, og planprogrammet redegjør for hvordan ulike stasjonsloksliseringer skal
utredes ut fra reisepotensial og potensial for arealintensiv utvikling av knutepunktene.
Hovedtyngden av dagens bussruter i Nøtterøy kommune har endepunkt ved rutebilstasjonen
i Tønsberg. For at innbyggere og næringsliv i Nøtterøy kommune skal ha best mulig nytte av
InterCity-utbyggingen, er det viktig at stasjonen i Tønsberg blir et godt fungerende
knutepunkt mellom jernbanetilbudet og kollektivtrafikken til Nøtterøy. Koordinering av videre
planlegging av stasjon i Tønsberg med det pågående arbeidet i regi av Bypakke
Tønsbergregionen med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og
kollektivtransport vil være viktig for å styrke InterCity-prosjektets nytte for innbyggerne i
Nøtterøy kommune.
Stasjonens plassering i forhold til hovedveinettet fra Nøtterøy/ Tjøme og
parkeringsmuligheter må også utredes og vektlegges. En god «park and ride» løsning vil
kunne være attraktiv for vesentlige deler av Nøtterøy/ Tjømes befolkning ved reise nordover
eller sørover i Vestfold da de trolig vil passere stasjonen på veien. Det vil øke jernbanens
attraktiviet i forhold til å fortsette reisen med bil.
Utredningstema
De tema som skal utredes vurderes å være godt dekket i planprogrammet. Det kan imidlertid
bemerkes at det ikke er nevnt konsekvenser for folkehelse under «andre samfunnsmessige
virkninger». Nøtterøy kommune påpekte i forrige høringsrunde at konsekvenser for

folkehelse bør belyses i konsekvensutredningen både i bygge- og anleggsperioden og ved
ferdig anlegg med drift.
Det foreliggende forslaget om å utrede Nøtterøy-korridoren, som vil innebære trasé i dagen
gjennom tett befolkede områder, tydeliggjør dette behovet. Selv om folkehelse ikke er
eksplisitt nevnt i planprogrammet, fremgår det av planprogrammet at støy,strukturlyd og
vibrasjoner skal utredes og videre at konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal utredes. Til
dette kommer muligheter for å opprettholde ferdsel og bruk av rekreasjonsområder og
opprettholdelse av gode bomiljøer samt barrierevirkninger av tiltaket. Det er viktig at
konsekvensene belyses både for byggeperioden og for situasjonen etter at tiltaket er etablert
og i drift.
Utredningstema i planprogrammet er generelle, men godt dekket. Dersom jernbanetrasé i
Nøtterøy-korridoren utredes gis følgende innspill til konkretisering av tema som skal utredes :
·

·

·

·
·

·

Overdekning Teieskogen. Teieskogen er et viktig rekreasjonsområde. Det må derfor
vises i konsekvensutredningen at det er tilstrekkelig overdekning i Teieskogen for at
jernbanetraséen kan gå i fjelltunnel under skogsområdet, slik at Teieskogens
rekreasjonsverdier ivaretas.
Bomiljø, støy, vibrasjoner, skyggeeffekter av broer. I begge ender av tunnel under
Teieskogen vil jernbanetraséen berøre bomiljøer. Det er viktig at konsekvensene for
disse bomijøene belyses, både i anleggs- og driftsfase. I tillegg til de tema som står
omtalt i planprogrammet, bør skyggeffekter av broene for omkringliggende bomijø
belyses.
Seilingshøyder. Begge brokrysningene i Nøtterøy-korridoren vil innebære
begrensninger for båttrafikken. Begrensninger på seilingshøyden i kanalen kan
legge begrensninger på forbindelsen mellom Tønsberg havn og skjærgården øst for
Nøtterøy med Bolærne og Færder nasjonalpark som viktige turistdestinasjoner og
begrensninger i Vestfjorden kan legge begrensninger blant annet for
næringsutvikling og industrien på Kaldnes.
Landskapsvirkning. Landskapsvirkninger av brokonstruksjonene både over vann og
land må belyses.
Opprettholdelse av trafikken i Nøtterøyveien og på Kanalbrua i byggeperioden. Ny
fastlandsforbindelse skal etter fremdriftsplanen i Bypakke Tønsbergregionen stå
klar i 2023. Det kommer ikke frem av planprogrammet når byggeperioden for
jernbanen vil foregå. Trafikken i det området der Nøtterøy-korridoren krysser
eksisterende infrastruktur er imidlertid kritisk for all aktivitet sør for Kanalbrua og
konsekvenser for fremkommeligheten i dette området må utredes.
Mulighet for gang- og sykkeltrafikk på broene. Begge brokrysningene i Nøtterøykorridoren kan gi muligheter for myke trafikanter som ikke eksisterer i dag. Det bør
utredes potensiale for ekspressykkelvei på brokrysningen over kanalen paralellt
med jernbanen fra Nøtterøy og fram til jernbanestasjonen. Det bør også utredes
mulighet for at gående og syklende kan benytte broa over Vestfjorden fra
Munkerekka mot Vear/Sjuestokk.

Folkehelse
Flere utredningstema i planprogrammet er relatert til påvirkningsfaktorer på befolkningens
helse.
Fremdrift
Etter gjennomført høringsrunde, kommer planprogram tilbake til kommunene for fastsettelse
etter sommeren 2017. Fremdriften vil deretter splittes opp, og vedtak av
kommunedelplanene mellom Tønsberg og Furustad (grensa Sandefjord/Larvik) er ventet
desember 2018. Kommundelplanen gjennom Larvik har forventet vedtaksdato desember
2019. I NTP er forventet åpningsdato for strekningen 2030. En strekning mellom Sandefjord

og Stokke skal bygges ferdig innen 2026 for å kunne øke til halvtimesfrekvens mellom Skien
og Oslo.
For å sikre en god fremdrift i planarbeidet frem mot beslutning av løsning er det viktig at
realistiske og gjennomførbare alternativer konsekvensutredes. Det er derfor avgjørende at
Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
Konklusjon
Silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut, er gjort på et for tidlig tidspunkt og uten
at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt for kommunen som planmyndighet.
Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet. Det vil sikre at det
opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i det videre arbeidet med
konsekvensutredning. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både
eksisterende bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet, Tønsbergs identitet som havne- og turistby
samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen. Dersom Bane NOR i den
videre konsekvenstrutredningen kun ønsker å gå videre med to alternative
utredningskorridorer, bør dette være Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren. Det er viktig at
planarbeidet koordineres med planprosessene som pågår i bypakke Tønsberg. Rådmannen
har noen innspill til konkretisering av utredningstema som er angitt i saksutredningen.

Nøtterøy kommune
Kommuneutvikling

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Magnus Campbell
17/10845
FE - 143

Dato:

28.04.2017

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Høringssvar - Planprogram InterCity Tønsberg-Larvik
Viser til oversendelse 28.02.2017 om høring av planprogram InterCity Tønsberg-Larvik.
Nøtterøy kommunestyre behandlet planprogrammet 26.04.2017 og fattet følgende vedtak:

KS- 17/022 Vedtak:
1. Nøtterøykorridoren tas ut. Korridoren vurderes å ha lokale konsekvenser for både
bygnings- og bomiljø, kulturmiljø, begrensning av innseilingen til Tønsberg,
Tønsbergs identitet som havne- og turistby samt målsetting om næringsliv- og
boligutvikling langs kanalen både i Nøtterøy- og Tønsberg kommuner.
2. Silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er gjort på et for tidlig tidspunkt
og uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt for kommunen som
planmyndighet.
3. Utredningsalternativet i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet. Dette er
viktig for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i
det videre arbeider med konsekvensutredning og en mer forutsigbar fremdrift på
utredningsarbeidet og beslutningsprosessen.
4. Anbefalingene fra forstudierapporten (datert 28. april 2016) om å utrede
Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren legges til grunn.
5. Koordineringen av planarbeidet med planprosessene som pågår i bypakke
Tønsbergregionen må videreføres. Dette gjelder både kommunedelplan for ny
fastlandsforbindelse og for gange, sykkel og kollektivtransport.
Møtebehandling og saksfremlegg følger vedlagt dette brevet.
Med hilsen
Magnus Campbell
kommuneplanlegger/rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg
1. Interkommunal kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik Høringsuttalelse til planprogram
Kopi til:
Fylkesmannen i Vestfold
Larvik kommune
Sandefjord kommune
Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 2076
Postboks 295
Postboks 2025

3103
3251
3247

TØNSBERG
LARVIK
SANDEFJORD

Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy

Telefon:

postmottak@notteroy.kommune.no

Internet:

Bank:
2470 09 57000
Org.nr.:
964 952 256
www.notteroy.kommune.no
33 40 20 00

Kopi til:
Tjøme kommune
Tønsberg kommune
Vestfold fylkeskommune

Rødsgata 36
Postboks 2410
Postboks 2163

3145
3104
3103

TJØME
TØNSBERG
TØNSBERG

Side 2

Bane Nor Sf

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon:
97672957
Vår referanse: 17/5590
Deres
referanse:
Dato:
28.04.2017

Postboks 4350
2308 HAMAR

Att:

Mottatt kopi av uttalelse til oppstart av planarbeid og høring av planprogram for
kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik
kommuner Vestfold

Fiskeridirektoratet region Sør har mottatt kopi av uttalelse fra Kystverket Sørøst til
ovennevnte planarbeid. Vi kan dessverre ikke se å ha mottatt noen henvendelse angående
dette planarbeidet.
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning i kommunal planlegging
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vi har som en viktig oppgave å medvirke i planlegging etter
plan- og bygningsloven. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og
utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint biologisk mangfold
- ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. Fiskeridirektoratets
regioner skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet.
Reguleringsmyndighetene er ifølge plan- og bygningsloven forpliktet til å legge til rette for
planmedvirkning, jf. f.eks. pbl § 5-1 første ledd. For oppstart av reguleringsplanarbeid følger
det uttrykkelig av pbl § 12-8 første ledd at offentlige organer skal varsles. Det er selvsagt ikke
alltid at planer etter plan- og bygningsloven berører de interesser Fiskeridirektoratet er satt
til å ivareta, men vi vil likevel gjerne ha oversendt saker som berører kyst- og sjøområder
eller fiskeri- og havbruksinteresser.
Kystverket Sørøst framholder i sin uttalelse bl.a. at det gjennom planprogrammet er definert
flere alternative korridorer som innebærer kryssing av farvann, f.eks. Tjømekjæla og Træla.
Fiskeridirektoratet bidrar gjerne med sin kompetanse i planprosesser, og har som mål å gi
rask tilbakemelding, delta konstruktivt samt bidra til en balansert og positiv arealutvikling.
Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 03495
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51491689

17/5590
Fiskeridirektoratet har spesielt god kjennskap til fangsområder og fiskeplasser, gyte- og
oppvekstområder, viktige og verdsatte marine naturtyper mv. Vi kan også formidle kontakt
med lokale fiskerlag ift viktige fiskeriinteresser.
Fiskeridirektoratet region Sør ber om snarlig tilbakemelding fra Bane NOR SF.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Kopi til:
Fiskerlaget Sør
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Saksbehandler
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Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019
2 Fylkestinget 2015-2019

Møtedato
25.04.2017
04.05.2017

Saknr
43/17
26/17

Uttalelse - offentlig ettersyn - planprogram Intercity Tønsberg-Skien - strekningen
Tønsberg-Larvik
Sammendrag
Forslag til planprogram for kommunedelplaner med konsekvensutredning InterCity
dobbeltspor Tønsberg-Larvik er på offentlig ettersyn. Utbygging av dobbeltspor er et stor og
viktig prosjekt for Vestfold. Tiltaket vil styrke fylket som en attraktiv bo- og
arbeidsmarkedsregion og bidra til overgang til miljøvennlig transport, i tråd med
samfunnsmålene i RPBA. Fylkeskommunen er opptatt av å legge til rette for en effektiv
planprosess. Samtidig viser forslag til planprogram at utredningskorridorene flere steder
kommer i konflikt med nasjonale og regionale interesser. Dette gjelder spesielt kulturminner,
men også naturressurser (larvikitt), bymiljø og landskap. Det videre planarbeidet må
balansere utviklingsinteressene opp mot Vestfolds unike bevaringsinteresser på en måte
som styrker Vestfolds attraktivitet i et langsiktig perspektiv.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Vestfold fylkeskommune støtter planlegging av dobbeltsporet jernbane og anbefaler
at planleggingen gjennomføres i henhold til forslått fremdriftsplan.
2. Vestfold fylkeskommune støtter at videre planlegging skjer med utgangspunkt i
korridorene planprogrammet foreslår for utredning
3. Av hensyn til nasjonale og internasjonale kulturminneverdier og videre prosess for
strekningen Tønsberg-Stokke, anbefaler Vestfold fylkeskommune at det utredes et
tredje alternativ over Jarlsberg.
4. Konsekvensutredningen og optimalisering av korridorene må ta særlig hensyn til
nasjonale og regionale verdier knyttet til kulturminner, kulturmiljø, naturressurser,
dyrka mark, landskapsbilde og bymiljø.
Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019 har behandlet saken i møte 25.04.2017
sak 43/17
Møtebehandling
Lene Lauritzen Kjølner (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt 2:
«Vestfold Fylkeskommune anbefaler at Nøtterøykorridoren tas ut av
planprogrammet.»
Knut Anvik (FRP) fremmet følgende alternative forslag til pkt 2:
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«Vestfold Fylkeskommune støtter at videre planlegging skjer med utgangspunkt i
korridorene planprogrammet, men mener at Naturressurser på strekningen FurulundLarvik går gjennom nasjonalt og internasjonalt viktige larvikittressurser og er i konflikt
med drift på viktige framtidsressurser. Utkast til planprogram fra 2016 viste et
alternativ, kalt 3a5, som ikke er i konflikt med uttak av viktige ressurser. Dette
alternativ må ligge til grunn for det videre arbeid med planlegging.»
Knut Anvik (FRP) fremmet følgende alternative forslag til pkt 3:
«Vestfold Fylkeskommune mener at valg av korridorene i for stor grad tar
utgangspunkt med en Stasjons-plassering i dagens bysentrum; -med tanke på at det
som nå planlegges, skal dekke behov som strekker seg 100 - 150 år frem i tiden, og
dette må danne grunnlag for fremtidig stasjonsplassering.»
Knut Anvik (FRP) fremmet følgende forslag til nytt pkt 7:
«Godsspor til Larvik Havn må inngå i IC-prosjektet, gjennomføringsmessig og
finansielt.»
Liv Margit Karto (H) fremmet følgende alternative forslag til pkt 3, på vegne av H, KRF og V:
«Vestfold Fylkeskommune anbefaler at det utredes et tredje alternativ over
Jarlsberg.»
Liv Margit Karto (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt 5, på vegne av H, KRF og V:
«En trasé øst for vår regionale flyplass på Torp må bygges for togstopp.»
Jan Birger Løken (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt 6 på vegne av H og KrF:
«Vestfold fylkeskommune viser til at at naturressurser av meget stor verdi og
samfunnsmessig betydning kan gå tapt i forbindelse med fremføring av ny
jernbanetrasé. Larvikitt er en spesiell og verdifull bergart, og den har stor betydning
for samfunnet hva angår arbeidsplasser og lokal identitet. Vestfold fylkeskommune
ber på denne bakgrunn Bane Nor ta inn trasé 3a-5 i planprogrammet, og vurdere det
på linje med de to andre alternativene i planen.»
Votering
Fylkesrådmannens pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Knut Anviks forslag til nytt pkt 2 fikk 1 stemme (FRP) og falt.
Fylkesrådmannens innstilling pkt 2 ble vedtatt med 5 stemmer (A 3, V 1, KRF 1) mot Lene
Lauritsen Kjølners forslag, som fikk 4 stemmer (H 3, FRP 1,) og falt.
Knut Anviks forslag til nytt pkt 3 fikk 1 stemme (FRP) og falt.
Liv Margit Kartos forslag på vegne av H, KRF og V, til nytt pkt 3 ble vedtatt med 6 stemmer
(H 3, FRP 1, V 1, KRF 1) mot fylkesrådmannens innstilling, som fikk 3 stemmer og falt.
Fylkesrådmannens innstilling pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Liv Margit Kartos forslag på vegne av H, KRF og V, til nytt pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
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Jan Birger Løkens forslag på vegne av H, og KRF, til nytt pkt 6 ble vedtatt med 8 stemmer (H
3, FRP 1, KRF 1, A 3), mot 1 stemme (V).
Knut Anviks forslag til nytt pkt 7 ble vedtatt med 8 stemmer (H 3, FRP 1, KRF 1, A 3), mot 1
stemme (V).
Ny innstilling
1. Vestfold fylkeskommune støtter planlegging av dobbeltsporet jernbane og anbefaler
at planleggingen gjennomføres i henhold til forslått fremdriftsplan.
2. Vestfold fylkeskommune støtter at videre planlegging skjer med utgangspunkt i
korridorene planprogrammet foreslår for utredning.
3. Vestfold Fylkeskommune anbefaler at det utredes et tredje alternativ over Jarlsberg.
4. Konsekvensutredningen og optimalisering av korridorene må ta særlig hensyn til
nasjonale og regionale verdier knyttet til kulturminner, kulturmiljø, naturressurser,
dyrka mark, landskapsbilde og bymiljø.
5. En trasé øst for vår regionale flyplass på Torp må bygges for togstopp.
6. Vestfold fylkeskommune viser til at naturressurser av meget stor verdi og
samfunnsmessig betydning kan gå tapt i forbindelse med fremføring av ny
jernbanetrasé. Larvikitt er en spesiell og verdifull bergart, og den har stor betydning
for samfunnet hva angår arbeidsplasser og lokal identitet. Vestfold fylkeskommune
ber på denne bakgrunn Bane Nor ta inn trasé 3a-5 i planprogrammet, og vurdere det
på linje med de to andre alternativene i planen.
7. Godsspor til Larvik Havn må inngå i IC-prosjektet, gjennomføringsmessig og
finansielt.

Fylkestinget 2015-2019 har behandlet saken i møte 04.05.2017 sak 26/17
Møtebehandling
Representanten Arve Høiberg (AP) fremmet følgende forslag:
Punkt 2 utgår og erstattes med:
«Vestfold fylkeskommune anbefaler Bane Nor å fortsette planleggingen av «Vear
korridoren», men at «Nøtterøy korridoren» utgår av planprogrammet. Vestfold
fylkeskommune forutsetter at staten nå tar større planansvar i samsvar med forslag til ny
Nasjonal transportplan 2018 - 2029, slik at forsinkelser ikke oppstår.»
Representanten Lene Lauritzen Kjølner (H) fremmet følgende forslag på vegne av H:
Forslag til nytt pkt 2:
"Vestfold fylkeskommune anbefaler at Nøtterøy-korridoren tas ut av planprogrammet."
Representanten Harald Moskvil (MDG) fremmet følgende forslag:
Endret punkt 3:
«Av hensyn til jordvernet anbefaler ikke Vestfold fylkeskommune å utrede Jarlsberg
alternativet.»
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Nytt punkt:
«Vestfold fylkeskommune vil sammen med berørte kommunene gå i aktiv dialog med Bane
Nor for å sikre best mulig traséutforming.»
Representanten Knut Anvik (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av FrP:
Alternativ til punkt 3.
Vestfold fylkeskommune mener at valg av korridorene i for stor grad tar utgangspunkt med
en Stasjons-plassering i dagens bysentrum; med tanke på at det som nå planlegges, skal
dekke behov som strekker seg 100 - 150 år frem i tiden, og dette må danne grunnlag for
fremtidig stasjonsplassering.
Representanten Arve Høiberg (AP) endret forslaget til å lyde:
Punkt 2 utgår og erstattes med:
A. Vestfold fylkeskommune anbefaler Bane Nor å fortsette planleggingen av «Vear
korridoren», men at «Nøtterøy korridoren» utgår av planprogrammet.

B. Vestfold fylkeskommune forutsetter at staten nå tar større planansvar i samsvar med
forslag til ny Nasjonal transportplan 2018 - 2029, slik at forsinkelser ikke oppstår.

Representanten Hans Hilding Hønsvall. Forslag til endring pkt 5 fra H, Frp, V og KrF:
5. Både det for det vestre og det østre alternativet til trasé forbi Torp flyplass må det bygges
togstopp.

Votering
Hovedutvalg for samferdsel og areals innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt
Lene L Kjølner forslag nytt pkt 2 fikk 13 stemmer (13 H) og falt.
Arve Høiberg – alternativt pkt 2 a ble vedtatt med 26 stemmer (13 AP, 13 H) mot 13 stemmer
(5 FrP, 2 V, 2 KrF, 1 MDG, 1 SV, 2 SP) avgitt for Hovedutvalg for samferdsel og areals
innstilling pkt 2
Arve Høibergs forslag alternativ pkt 2 b fikk 13 stemmer (13 AP) og falt mot 26 stemmer (13
H, 5 FrP, 2 V, 2 KrF, 2SP, 1 SV, 1 MDG)
Hovedutvalg for samferdsel og areals innstilling pkt 3 ble vedtatt med 38 mot 2 stemmer
(MDG, SP)
Harald Moskvils forslag endring pkt 3 fikk 2 stemmer (1 MDG, 1 SP) og falt
Hovedutvalg for samferdsel og areals innstilling pkt 4 enstemmig vedtatt
Hans Hilding Hønsvalls endringsforslag pkt 5 ble enstemmig vedtatt. Ingen stemmer avgitt
for hovedutvalgets innstilling pkt 5.
Hovedutvalg for samferdsel og areals innstilling pkt 6 ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsel og areals innstilling pkt 7 ble enstemmig vedtatt
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Knut Anviks forslag til nytt pkt 8 fikk 5 stemmer (5 FrP) og falt
Harald Moskvils forslag til nytt pkt 9 ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Vestfold fylkeskommune støtter planlegging av dobbeltsporet jernbane og anbefaler
at planleggingen gjennomføres i henhold til forslått fremdriftsplan.
2. Vestfold fylkeskommune anbefaler Bane Nor å fortsette planleggingen av «Vear
korridoren», men at «Nøtterøy korridoren» utgår av planprogrammet.
3. Vestfold Fylkeskommune anbefaler at det utredes et tredje alternativ over Jarlsberg.
4. Konsekvensutredningen og optimalisering av korridorene må ta særlig hensyn til
nasjonale og regionale verdier knyttet til kulturminner, kulturmiljø, naturressurser,
dyrka mark, landskapsbilde og bymiljø.
5. Både det for det vestre og det østre alternativet til trasé forbi Torp flyplass må det
bygges togstopp.
6. Vestfold fylkeskommune viser til at naturressurser av meget stor verdi og
samfunnsmessig betydning kan gå tapt i forbindelse med fremføring av ny
jernbanetrasé. Larvikitt er en spesiell og verdifull bergart, og den har stor betydning
for samfunnet hva angår arbeidsplasser og lokal identitet. Vestfold fylkeskommune
ber på denne bakgrunn Bane Nor ta inn trasé 3a-5 i planprogrammet, og vurdere det
på linje med de to andre alternativene i planen.
7. Godsspor til Larvik Havn må inngå i IC-prosjektet, gjennomføringsmessig og
finansielt.
8. Vestfold fylkeskommune vil sammen med berørte kommunene gå i aktiv dialog med
Bane Nor for å sikre best mulig traséutforming.
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NSB støtter hovedprinsippene bak utredningskorridorene som er valgt for planprogrammet.
 For NSB er det viktig at alle stoppestedene på delstrekningen opprettholdes (Tønsberg,
Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik).


Et ledende prinsipp for IC er at stasjonslokalisering skal være sentralt i byene. NSB støtter
dette prinsippet. NSB skal sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport;
Denne oppgaven løser vi best med en sentral stasjonslokalisering. Det er et samfunnsmål at
flest mulig skal kunne reise kollektivt, gå eller sykle til daglige gjøremål. Dette gjelder også
tilbringertjeneste til toget. En sentral stasjonslokalisering vil gjøre at færre av reisende til
stasjon vil foregå med bil. Dette perspektivet er spesielt viktig i Sandefjord og Tønsberg hvor
det også vurderes mer perifere stasjonslokaliseringer. Stasjonene er i dag lokalisert i
randsonen av sentrumsområdene og en flytting på 500 meter til 1 kilometer vil føre til at
gåavstanden til stasjonen blir mer enn det som er akseptabelt for de fleste.
Vi understreker at jernbanestasjoner ikke bare er steder man reiser fra, men også steder man
reiser til. En høy arealutnyttelser tett inntil stasjonene er derfor viktig å etterstrebe, slik at
målpunktet for reisen i stor grad er nådd når den reisende ankommer stasjonen med tog.
Denne høye arealutnyttelsen er lettere å oppnå hvis stasjonen legges til det eksisterende
bysentrum, heller enn å satse på at utbyggere vil besørge ny byutvikling ved en ny
stasjonslokalisering.



NSB er fornøyd med at det er valgt å gå videre med sentral stasjonslokalisering i Stokke og
Larvik, på samme lokalisering eller veldig nære dagens lokalisering. Dette vil gi bedrifter og
beboere forutsigbarhet for sine investeringer, og bygge opp under jernbanen som
foretrukket transportmiddel.



Ved valg av trase forbi Sandefjord lufthavn Torp er det viktig å ta i betraktning hva det vil
koste å etablere nytt terminalbygg. Hvis kostnaden for bygging av spor vest for rullebanen
overskygger kostnaden for et nytt terminalbygg øst for rullebanen, burde Bane NOR vurdere
å gi lufthavnen tilskudd til etablering av nytt terminalbygg, slik at den samlede kostnadene
for samfunnet blir lavere. Evt. bør også gangtunnel under rullebanen fra en østlig
stasjonslokalisering kunne være et alternativ. Ny stasjon og terminal øst for rullebanen
sammenfaller med kommunens planer om å etablere et industriområde her og kan gi en del
arbeidsreiser for jernbanen.



Ved bygging av ny infrastruktur er NSB opptatt av at det blir så få bruddperioder som mulig.
Derfor er det viktig for oss at ny bane i så stor grad som mulig bygges med en driftsmessig
forsvarlig avstand fra spor i drift, og med så få grensesnitt som mulig. Dette er også viktig i
tidlig planfase. For skisserte traseer er det få grensesnitt mot gammel bane, men det må
etableres gode faseplaner ved Tønsberg, Stokke og Larvik stasjoner, samt strekningen
Sandefjord-Furustad, for å unngå mye brudd i togtrafikken.
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