From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Arne Steinsbø <arne.steinsb@sf-nett.no>
14. mars 2017 10:21
Postmottak Bane NOR SF
Roar Jonstang; petter.berg@tonsberg.kommune.no; Petter Gran
Jernbanetrase Tønsberg - Larvik
LoggenSituasjonsplan.pdf

Høringsuttalelse fra Loggen Kystlag om trasevalg Tønsberg - Larvik, etter møte 13 mars.
Loggen Kystlag kan etter gjennomgang av planene, ikke gi sin tilslutning til hverken Nøtterøyeller Vearkorridoren.
Velges Nøtterøykorridoren vil de største seilbåtene som skal inn og ut fra vårt område, måtte
seile Vestfjorden, og de større cruisebåtene kommer ikke inn Vestfjorden.
NOE SOM ER HELT UAKTUELT!
Dette vil begrense Tønsberg havn som en attraktive sommerby for båtfolk og turistskip.
I tillegg vil dette ødelegge området som er under opparbeidelse for promenade rundt kanalen. (Se
vedlagt tegning/bilder)
Området fra kanalbroen til ScanRope skal vise frem og ivareta vår mangeårige kystkultur.
Velges Vearkorridoren, vil dette foruten å lage problemer for Fastlandsforbindelsen, være
skjemmende i bybilde.
Den beste løsningen etter vår mening, må være å legge ny stasjon i Frodeåsentunellen og
svinge derfra ut på bestående trase.
Fra stasjonen kan det legges et rullende fortau inn til parkeringsplass ved tunell åpningen i
byen.
50% av de reisende med Vestfoldbanen har av- og påstigning i Tønsberg
Om dette skulle medføre 1 til 3 minutt lenger reisetid, kan det allikevel ikke forsvare å rasere
Tønsberg og deler av Nøtterøy.
Vi tror ikke at det på traseen Tønsberg - Larvik vil være tilsvarende inngrep for å redusere
reisetiden tilsvarende.

Med vennlig hilsen
Leder Loggen Kystlag
Arne Steinsbø

KRAN

ua
mb
Kra,5 m2

02
RL

PE

SLIPP

IS

58

KRAN

VN
RO
KE
BA

L- R
GE

RA
NT
SE ØVSU
ST

RIGGERLOFTET
06
RL

WCm2

ng
Ga,4 m2

01
RL

2,2

05
RL ng
Ga m2
2,9

23

vle
Ta

BRU

07
RL

08
RL

WCm2

WCm2
1,6

1,4

SJØBU

E
RBAN
REPE

ger
Dra

et
ted
rks
rve
ge
Rig,6 m2

03
RL

tor
on
pk
Slip,6 m2

04
RL

12

pp
Tra9 m2

09
RL

31

Søyle

7,

ER
KL
RIN L
SP NTRA
SE

sted
Verk

01
SB

,8 m2
194

MARINA

VV

PASSASJE UNDER KANALBRUA

02
SB

g
Gan
m2
5,9

VISER FUNDAMENTER FOR TIDLIGERE GANGVEG

TT
KO m2
1,5

03
SB

WCm2
2,1

KANALBRUA

OLLEBUKTA

KANALEN

TOMT
EGRE
NSE

BEKK

GANGVEG UNDER
KANALBRUA

UTKJØRSEL

GEN
ALVE
KAN

ED
GE M
BRYG ASSER
L
BÅTP

TEIE UBÅTSTASJON

TIL ØRSN
ES
ROSANES /

SKOLEPLASS
FESTPLASS /
HONNØRBRYGGE

UTSNITT AV PLAN : PLASSERING BEKK

KOTT

MV03

LS02

Kjøkken
8,5 m2

LS01

Forsamling

Kontor
16,9 m2

TM04

TM02

Vaskerom

TM01

61,7 m2

3,5 m2

Forsamling
35,6 m2

Tavle
4,2 m2

Verksted

1,2 m2 1,2 m2

86,2 m2

15,6 m2

WC

TM10

Lager

1,9 m2

2,5 m2

MV01

Gang

TM09

TM08

14,5 m2

Verksted

Gang
10,4 m2

13,5 m2

SMIE ?

14 p-plasser

KRAN

MV05

TM07

Smie

Verksted

33,7 m2

31,1 m2

IKKE SMIE ?

MV06

HK WC
6,4 m2

12,2 m2

TM06

WC Vask

MV04

MV02

Verksted

Trapp

W

TM03

LS04

LS03

MV07

WC

3,4 m2

MV08

WC

3,4 m2

TM05

Verksted
22,2 m2

EN
BAKK
BANE

MV09

Lager
6,4 m2

11 p-plasser

ua
mb
Kra m2

RL02

ALUGER

OVN

SENTR
STØVS

BAKER

RIGGERLOFTET
RL06

WCm2

ng
Ga m2

RL01

2,2

23,4

RL05
Gangm2
2,9
RL07

Tavle

BRU

WCm2

RL08

WCm2

1,6

1,4

SJØBU

E
RBAN
REPE

det
kste
ver
RL03 ger
Rig m2

r
nto
pko
Slip m2

RL04

12,6

pp
Tram2

31,6

RL09

Søyle

7,9

Drager

KLERAL

sted
Verkm2

SB01

SPRIN
SENTR

194,8

VV

NY FOTGJENGEROVERGANG

g
Gan
m2

SB02

NSE
EGRE
TOMT

SLIPP

PEIS

58,5

KRAN

NJE
INGSLI
RTØYN
YTRE FO

ET
NTER
URSE
KULT
KYST

5,9

KOTTm2
1,5

SB03

WCm2
2,1

ET
NTER
URSE
KULT
KYST
NSE
EGRE
BYGG

BEKK

BASSENG

TIL S
ENTR
UM

BRU

GE
YG
BR

ING
TT
LA
/P

ESSO

TOMT
EGRE
NSE

UTKJØRSEL

SKOLEPLASS

SCANROPE
TEIE HOVEDGÅRD
FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE

FORLENGING AV BRYGGE MOT ØST :
- KOMPLETTERING AV GANGVEG
- NYE BÅTPLASSER
x

dato

rev

sign ktr

Orienteringsfigur :

N

REPERBANEN

LADESTASJONEN
SJØBUA
VERKSTEDBYGNINGEN

RIGGERLOFTET

Prosjektnr.:

TORPEDOMAGASINET

Dato :

10.12.16
Tegnet :

dls

Målestokk :

1:1333,33,
1:500
Kontroll :

TØNSBERG KYSTKULTURSENTER

LOGGEN KYSTLAG

ILLUSTRASJONSPLAN - GANGVEG
Tegningsnr.:

FOTOGRAFI : VISER TIDLIGERE GANGVEG UNDER KANALBRUA
3148 Hvasser
BIM modell ArchiCAD 18 NOR

GSPublisherEngine 921.54.56.100

Filplassering: K:\Dag\LOGGEN\LoggenBygninger.pln

LoggenBygninger.pln

Tlf : 90 96 23 97

A10-1

Index

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Petter Chr. Gran <pcgran@online.no>
16. mars 2017 00:14
Postmottak Bane NOR SF
petter.berg@tonsbergkommune.no; Arne Steinsbø
Høringsuttalelse fra Tønsberg Kystkultur-Senter om trasevalg Tønsberg Larvik

Noen synspunkt til ettertanke:
Nøtterøy- og Vearkorridoren fremstår som helt unødvendige inngrep i etablerte miljøer.








Den beste løsningen etter vår mening, må være å legge ny stasjon i Frodeåsentunellen og svinge
derfra ut på eksisterende trasè.
Fra stasjonen kan det anlegges overdekket rullende fortau inn til Tønsberg sentrum. Slike finnes
på mange messeområder i større byer i Europa.
Deler av den gamle jernbanesløyfa kan benyttes som gang og sykkelvei til Solvang,
Sentralsykehuset, Trelleborg og Farmannsstredet.
Sykkelvei til Eik via Kjellelia er allerede etablert.
Deler av det gamle stasjonsområdet kan selges til utbyggere av boliger og næring.
Parkmessig anlegg med direkte adgang til Frodeåsen via gamle rideveier som lå der før
Grevskapsbanen ble anlagt, kan lett reetableres
Problematisk planovergang med bommer midt i byen kan fjernes.

50% av de reisende med Vestfoldbanen har av- og påstigning i Tønsberg.
Med parkeringsmuligheter og sykkelhotell på Kjelle, vil mange reise mer effektivt.
På traseen Tønsberg - Larvik vil dette være et av de beste tiltak for å redusere reisetiden.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Tønsberg Kystkultur-senter
Petter Chr. Gran

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Bjørn Einar Stange <bes@formateiendom.no>
24. mars 2017 07:51
Postmottak Bane NOR SF
Nils Henry Haugen
Saksnr. 201717001 Høringsuttalelse til forslag til planprogram for dobbeltspor
Tønsberg-Larvik
2017.03.22 - Merknader til planprogram.pdf

Hei!
På vegne av Furustad Grunneierlag v/Nils Henry Haugen, oversendes merknader til planprogrammet. Se
vedlagt brev.
For god ordens skyld imøteser vi en bekreftelse på at merknadene er mottatt og registrert.

Med vennlig hilsen
Bjørn Einar Stange
På vegne av Furustad Grunneierlag

MOTTATT

BAN E Non

2BMAR
7017

Furustad Grunneierlag
CIO Nils Henry Haugen
Furustadveien

180

3232 Sandefjord
Sandefjord,

22.mars 2017

Bane Nor
Postboks 4350
2308 Hamar
postmotrak@banenor.no

Saksnr. 201717001 Høringsuttalelse

til forslag til planprogram

for dobbeltspor

70nsberg-

Larvik
Furustad Grunneierlag

består av grunneiere

og Himberg i Sandefjord
av den foreslåtte
antatte

påvirkninger

den geografiske
interesser

som planforslaget

for de enkelte grunneierne

planforslaget.

grunneierne

Grunneierlaget

med merknadene

alle involverte

vil medføre

blir direkte, og/eller

Grunneierlaget

for bygda. Grunnelerlaget

har, og fremsetter

berørt
de

har ikke tatt stilling til

vurdert og tatt stilling til de

med dette sine omforente

til at ny jernbanetrase

indirekte

—og derav motstridende

har derimot

ønsker å ha en positiv og medvirkende

Furustad, Jåberg

har etter beste evne vurdert

da det får ulike konsekvenser

i laget Grunneierlaget

er å medvirke

i områdene

merknader

til

dialog med Bane Nor, og

tilpasses på en best mulig måte for

parter.

Kulturlandskapsverdi
Kulturlandskapet
beliggenheten

De fleste av eiendommene

i det aktuelle området.

plassering av korridoren,

felles interessene
formålet

kommune.

korridoren

med landbrukseiendommer

—rekreasjonsområde

- landskapstilpasning

på Furustad, Jåberg og Himberg er nokså unikt med tanke på den sentrumsnære
noen få kilometer

fra Sandefjord

sentrum,

grove trekk er ufora ndret siden forrige jernbaneutbygging
av randbebyggelse

samtidig som det frie åkerlandskapet
på 1880-tallet.

Landskapet er ikke preget

rundt åkrene slik det ofte er i bynære landbruksområder.

bygda er et mye brukt område for rekreasjon

for de store boligområdene

Bugå rden mfl. Sammen med de mange fornminnene
unik i landskaps-sammenheng.

i området,

fremstår

Kulturlandskapet

i

på Vink, Krokenskogen,
derfor bygda som nokså

I tillegg er det en svært aktiv og variert landbruksdrift

i bygda, og

mange av gårdene har lang historie med mange generasjoner.
Eksisterende jernbanetrase
tilpasset områdene

følger topografien

den går gjennom.

Den foreslåtte

trase som krysser på tvers av de langstrakte
skarpere kontrast

til landskapet

i området

på en god måte, og fremstår

korridoren

ellers godt

fra Furustad og vestover vil få en

åsryggene i landskapet,

enn dagens trase som ligger parallelt

og vil derfor fremstå
med åsryggene.

som en

Merknader

til planprogrammet

Grunneierlaget

er innforstått

med at ny jernbanetrase

uansett vil påvirke områdets

vil sette krav om at tilta kene planlegges med best mulig tilpasning
denne sammenheng

Ivaretakelse av kulturlandskapet;

og miljøet rundt. I

Den nye traseen må legges ned i terrenget

En heving av banen vil medføre et helt annet støybilde

være svært ødeleggende
og miljøtunneler

for det flotte landskapet.

for en så skånsom tilpasning

med stedegen vegetasjon.

fremfor

samtidig som det vil

som mulig. Voller og miljøtunneler

Master på jernbanen

Riktig valg av mastefarge

vil være viktig for hvordan inngrepet

og gir et industrielt

og vil medføre et

for både mennesker

må skjermes mot støy, og det må kunne foregå i sammenheng

inntrykk.

oppleves i naturen.

opp mot 250km/t,

støynivå som vil påvirke boliger og uteområder

bør

blir ofte levert som galvaniserte

dårlig med grønne kulturlandskap

Stewskjerming; Banen skal bygges for hastigheter

å heves

Banen bør bygges inn med grønne voller

master, som harmonerer

betydelig

men

må vi be om at følgende blir tillagt vekt i den videre planleggingen:

over terrenget.

beplantes

til landskapet

kvaliteter,

og husdyr. Det

med ovennevnte

voller langs

banert
Vibrasjoner i grunnen; Det er stedvis særdeles utfordrende
Det må utredes hvordan vibrasjoner
eiendommer

gjennom grunnen,

Viltkorddorer;
viltkorridorer
Matjord;

og rystelser fra høyhastighetstog

herunder

Det er flere vilt-tråkk

grunnforhold

langs korridoren.

vil påvirke tilgrensende

også husdyr.

i området

som må ivaretas ved ny trase. Det må velges

med plassering i nært sama rbeid med grunneierlaget.

matjord

som båndlegges må kompenseres

regional plan for bærekraftig
OV-håndtering;

Korridoren

arealpolitikk

med nydyrking jfr. kravene

gjeldende

(RBPA)

vil krysse bekkefar og ledningstraseer.

Disse må selvsagt legges

om der det er behov, men dette må foregå i samråd med vassdragsmyndighetene
grunneierlaget.

Det vises blant annet til Marumbekken

og

som allerede har sprengt kapasitet og

stedvis dårlige fallforhold.
Deling av eiendommer;
oppmerksom
landbruksdrift

Korridoren

vil dele en rekke eiendommer,

på at det må lages tilstrekkelig
på eiendommene.

grensejusteringer/makeskifter

antall krysningsmuligheter

Avslutningsvis
foreløpige,

og Bane Nor, og at grunneierlaget

gjennom

for å sikre en effektiv

Stedvis vil det være naturlig at det foretas

For øvrig håper vi Bane Nor vil holde en god fremdrift

høringspart

gjør

i regi av Bane Nor og berørte grunneiere.
på videre planer, slik at alle konsekvenser

banen avklares så tidlig som mulig. Videre vil vi påpeke viktigheten
grunneierlaget

og grunneierlaget

av et positivt

kan være en aktiv medspiller

samarbeid

av

mellom

og naturlig

den videre prosessen.

vil vi gjøre oppmerksom

og at eventuelle

ytterligere

på at de ovennevnte
merknader

merknadene

til prosjektet

er å oppfatte

vil kunne fremsettes

som
på et senere

tidspunkt.

Med vennlig hilsen
.2:17
Furustad Grunneierlag
v/styreleder

Nils Henry Flaugen

Vedlegg- Kart med vilt-tråkk

Li,“111
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•

•

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Gisle Skansen <Gisle.Skansen@torp.no>
31. mars 2017 11:27
Postmottak Bane NOR SF
Lars Guren
Forslag til planprogram - Dobbeltspor Tønsberg - Larvik. IC Vestfoldbanen
0279_001.pdf

Vedlagt følger høringsinnspill fra Sandefjord lufthavn AS relatert til ovennevnte.
Med vennlig hilsen
TORP Sandefjord lufthavn
Gisle Skansen
Adm. Direktør
Telefon: + 47 33 42 70 00
Direkte: + 47 33 42 70 06
Mobil: +47 93 02 57 95
www.torp.no

Lyst til å reise et sted? Klikk her for TORP Booking sommerbrosjyre

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Selma Harries <sharries@broadpark.no>
31. mars 2017 12:26
Postmottak Bane NOR SF
bror.esben.sveistrup@tonsberg.kommune.no
Jernbane Oslo til Larvik

Det her handler om hvor vi i elevrådet på Træleborg skole vil ha dobbeltspor fra Oslo til Larvik.
Vear korridor: Det forstyrrer ikke miljøet her på Træleborg. Det er bra at det er litt utenfor sentrum, men
det går ut over naturen.
Nøtterøy korridor: Træleborg området er egentlig et ganske rolig sted, men hvis vi får er tog midt i blir
det ganske mye bråk her. Toget kommer til å påvirke Træleborg og skolen på en dårlig måte. De små på
skolen kan bli ganske redde hvis det er et tog som suser forbi i over 200 km/t midt i skolegården. Vi får
kanskje mindre skolegård og hvis noen skyter en ball over til sporene til toget, kan ikke ballen bli hentet
og skolen må kjøpe flere baller. Blandet annet jeg bor ganske nærme skolen og selv om jeg kanskje ikke
går på Træleborg skolen når sporene blir bygget kan det henne vi må flytte til etabler sted. Mange
familier kan få konsekvenser på grunn av at sporene ligger for nærme huset de bor i. Både SFO og
regnbuen kommer til å rives ned hvis sporene blir bygget.
Selma Harries elevrådsleder
Sendt fra min iPhone

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Thor Morten Hem <thormortenhem@gmail.com>
31. mars 2017 21:35
Postmottak Bane NOR SF
thormortenhem@gmail.com
Vestfoldbanen - Sandefjord syd

Hei,
Innspill fra Gemini-vel sydøst - Vi er bekymret for støy fra ny bane. Banen vil ligge enda nærmere
bebyggelsen og togene vil ha vesentlig høyere hastighet. Bebyggelsen på Geminfeltet syd og øst ligger
utstatt til sammen med bebyggelsen på andre siden av banen.
Vi vil foreslå å legge banen i en miljøtunnel fra krysset Kjellbergveien og ned mot Skiringsalfølkehøyskole.
Tunnelen kan med fordel legges litt ned/ eller helt ned i grunnen. Toppen av tunnelen kan brukes til
grøntanlegg mm.
Med vennlig hilsen
Thor Morten Hem
Gemini-vel sydøst
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Til.
BaneNOR,postboks4350,2308Hamar
postmottak@banenor.no

Fra
StiftelsenGamleTønsberg
Styretsleder PerR.Brun
Per.brun@online.no
9053056633367574

Dato: 4.4.17.

HøringsnotatJernbaneni Tønsberg.

StiftelsenGamleTønsbergsier i sine vedtekter §2
«Stiftelsensformål er å medvirketil å bevarebymiljøer,bygningerog stederav
kulturhistoriskverdi i Tønsberg.Stiftelsenskal ta aktiv del i praktiskeoppgaver
som kan bidra til å fremmebyenskulturhistorie.Stiftelsenkan gi påskjønnelse
til eiereav gamle bygninger eller eiendommer.Styretkan knytt e ti l seg
fagmiljøer/fagpersonerved behov»
Delerav §4.
«Styreti StiftelsenGamleTønsbergbestårav 8 medlemmerog 8
varamedlemmer.Et av styretsmedlemmerbør innehaantikvarisk,
kulturhistoriskog eller arkitekt kunnskaper.Et av styretsmedlemmermed vara
oppnevnesav TønsbergKommune»
Tønsberger Norgeseldsteby og ble i 1988 slått sammenmed Semkommune.I
2017ble deler av Stokkekommuneinnlemmet i Tønsberg.Det er vedtatt av
TønsbergKommuneog Rekommune at fra 2020skaldisseto kommuneneslås
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sammenslik at Tønsbergda får et innbyggertallpå noe over 55.000.Personer
som sognertil Tønsbergligger på ca.: 100.000mennesker.Byenvil efter
sammenslåingenmed REkommunebli en betydeliglandbrukskommun
e
samtidigsom den er regionenshovedstad.Fylkethar snart 250.000innbyggere.
Byenhar fylkets sykehus,to direktorat, er fylkesstørstehandelssenter,
regionenspolitihovedkvarterog her liggerstatenspark etc.
Vestfoldfylke og Telemarkfylke vil bli slått sammentil et fylke (region)der
Tønsberger pekt ut som hovedstad.Her er det tenkt at de politiske og
administrativefunksjonerskalligge.
Tønsberghar betydeligekulturhistoriskeverdier med Slottsfjelletsom det
dominerende.RundtSlott sfjellet, Haugarog langsbryggeneog i Nordbyen
ligger en verdifull eldre bebyggelsesom må bevares.
Når nå jernbanenskalfå sin forhåpentligeog endeligeplasseringi et moderne
transportsystemså håper vi at BaneNORikke har låst segi alternativer som
ikke er til bestefor byensbehovog for de trafikkerende, og hvor kulturhistorien
bevares.
Vi gjør oppmerksompå at slikevesentligeendringerog tilbud er for å bedre
innbyggerneshverdag. Noen få minutters innsparingkan ikke væreavgjørende,
men det avgjørendebør væreå fangeopp flest mulig reisendeog levereinnen
en akseptabeltid.
Vi er klar over at spesieltto kriterier skaloppfyllesfor jernbanen.
Kortestmulig reisetid.
Stasjoneneskalværesentrumsnære.
Stiftelsen GamleTønsbergber derfor om at følgendevektleggesfør
beslutningentas.
Stasjonenmå liggenærmestmulig byenskjerne, slik at
transportavstandener kortest mulig til sentrumog de
bedrifter/arbeidsstedersom har sitt virke i byen. Enstasjonlangt fra
sentrumsfunksjoneneog de mangearbeidsplassene
vil ødeleggebyens
handelsfunksjonog sette større krav til bruk av privat bilkjøringog
kollektiv trafikk fra jernbanentil øvrigedestinasjoner.
Efter å ha vært på møte med BaneNORden 13.3.17.så var Oddvar
Bruunog PerR.Brun enigei at alternativet som går ut fra dagenstunell i

3

Frodeåsen,bøyer av retning fjorden, går over fjorden retning Vear,hvor
den forsvinneri en tunell, er av de to f remlagtealternativeneden beste
av de to som er foreslått. Den vil imidlertid skape problemerfra
stasjonentil ut i vannet.Dengjør sikten fra Nordbyendårligere, noe som
vil kunnereduseretrivsel, og kanskjeogsåpåføreøkonomisketap i
eiendomsforringelse.Velgesdenneløsningenså ønskervi at broen
dekoreresmed motiv/utsmykning fra vikingetidenslik at folk i det minste
får noe positivt å se på og ikke bare en nakenbro med strømmaster.
Denneløsningenvil åpnefor at Tønsbergkan få en helt ny bydel på det
gamlestasjonsområdet.

Stiftelsen GamleTønsbergsførste prioritet er en annen løsning. Den tar
hensyntil byen og kulturhistorien. Vi ber BaneNORse på et alternativ
der jernbanenleggesi en ny tunellsløyfe inne i Frodåsenog stasjonen
leggesi en vestlig retning. Sløyfengjennom byen forsvinner og store
traf ikale problemer løses.Sporenekan følge dagensspor over
Jarlsbergjordene.Vi ser på denne løsningensom god for byen, for
fremtiden og for plasseringenav stasjonen.Den eksisterendetunellen
kan i så fall benyttes til «garasje»for tog som venter over natten.
Stasjonenher vil kunne ligge delvis i fjellet, delvis utenfor noe som i
selv er en attraksjon. Denneløsningenvil frigjøre store områder fra
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dagensstasjonsområdeog byen vil kunne skapeen helt ny bydel med
særdeleskort vei til toget. Vi er klar over de vanskeligebunnforholdene
og at denne løsningen leggerbeslagpå noe mer landbruksarealenn de
øvrige. Denneløsningentar hensyntil vitale kulturhistoriske områder
og bygninger.

Det presiseresat tiden er en viktig faktor for jernbanen.Vi ber om at når
en stasjonskalleggesstrategiskrett for passasjereneså må
passasjerenes
totale reisetid leggestil grunn og ikke bare togets tid til og
fra. Derfor er efter vår meningen nær sentrumsløsningerbest så sant
det er mulig å få til nok spor, nok parkeringsplasser
og en fremtidsrettet
kollektiv tilbringertjeneste.
Det finns vel ikke en by eller et sted som ofrer sin kulturhistorie for at
passasjerenekanskjekan oppnåen besparelsepå 3 minutter. Ikke la
Tønsbergbli den første. Her vil nok de f leste i byen markeresegkraftig
om byen og kulturhistorien blir rasert.
NSBopplyserforøvrig at et tog regnesfor å værei rute om det er inntil 4
minutter forsinket ved kort og mellomdistansetog og 6 minutter for
langdistansetog.

Absolutte krav når vi skal ta hensyntil infrastruktur og kulturhistorie.
Fremtidigeløsningeri Tønsbergmå ikke væretil hinder for
infrastrukturentil og fra regionensakuttsykehus.
Den fremtidige jernbaneløsningenmå ikke stengefor fri ferdselpå
byfjorden og kanalen, bådefor fritidsbåter og for lastefartøy.
Den fremtidige jernbaneløsningenmå ikke væreforstyrrendefor sikten
til og fra Slottsfjelletog for ødeleggendeinngrepkulturhistorien.
Den fremtidige jernbaneløsningenmå ikke væreskadeligfor Ramsar
området.
Båter av alle slagmå kunneferdes beggeveier uten hindrendefaste
broløsninger.
Løsningsforslagetmed spor fra dagensstasjon til kanalenog en høyere
bro over kanalen,med spor overdeler av Nøtterøy og tunell gjennom
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Teie,er totalt uakseptabelt.Denneløsningenvil stengeute
båttrafikken og totalt ødeleggevitale deler av Tønsbergog Nøtterøy.

StiftelsenGamleTønsberganmoderBaneNORom at det ikke begåsflere
kulturhistoriskefeilgrep.Det finns vel ikke en by eller et sted som ofrer sin
kulturhistorie for at passasjererkanskjekan oppnå en besparelsepå 3
minutter. Ikke la Tønsberg,Norges eldsteby, bli den første. Ved å velgeet
alternativ som liggerutenfor de kulturhistoriskeverdiene,så vil byen ha en
gedigenmulighet til å byggevidere på sin historie, og ikke minst skapetrivsel
for ossalle.
StiftelsenGamleTønsbergarrangerteden 30. mars2017et møte om
gatebruksplanender BaneNOR,Veivesenet, Tønsbergkommuneog andre
deltok i og presentertesien planer.

Stiftelsen GamleTønsberggår for løsningenmed ny tunell i
Frodeåsen,stasjoni retning øst-vest og så følge
eksisterendespor over Jarlsberggjordet.
Av hensyntil kommunenelangstraseen fra Tønsbergtil
Skienbør valget tas raskest mulig.
Vi er takknemligefor at BaneNORhar orientert ossslik de har gjort. Det var
nyttig.

Med vennlighilsen
StiftelsenGamleTønsberg
Per R.Brun
Styretsleder
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Til: Bane NOR v/Hanne S. Solhaug og Toril Wiig
Kopi: Lundhs v/Thor Anders Lundh Håkestad

Trasevalg for intercity dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik –
valg av korridor mellom Sandefjord og Larvik
Norsk Bergindustri har blitt gjort oppmerksom på at Bane Nor kan være i ferd med å gjøre trasevalg
for denne strekningen som er sterkt negativ for vårt medlem Lundhs og for forvaltningen av
larvikittressurser av Stålaker type.
De siste årene har vi sett økt oppmerksomhet rundt behovet for aktiv forvaltning av Norges mineralske
råstoffer. Norge fikk en minerallov med virkning fra 2010, forrige regjering la fram landets første
mineralstrategi våren 2013, mens nåværende regjering i sin tiltredelseserklæring valgte å peke ut
mineralnæringen som et satsingsområde, samt pekt ut bransjen som en framtidsnæring i
lavutslippssamfunnet i industrimeldingen.
Natursteinsbransjen er en viktig del av mineralnæringen. Naturstein brukes til utemiljø, til å kle
bygninger og innendørs på vegger, gulv, samt i økende grad til f.eks. kjøkkenbenker. Naturstein regnes
som et svært bærekraftig bygningsmateriale bl.a. grunnet lave vedlikeholdskostnader og lang
holdbarhet. Larvikitt er Norges nasjonalbergart, og denne typen naturstein er brukt over hele verden.
Larvikitt er unik i verdenssammenheng; den finnes nesten utelukkende i Larvikområdet. Den er lett å
kjenne igjen grunnet de store krystallene. Går du nedover en hovedgate i en storby hvor som helst i
verden er det stor sannsynlighet for at du vil finne stein av denne typen, da den lenge har blitt brukt
som er symbol på soliditet og luksus. Det er derfor mange bank- og forretningsbygg som har innslag
av larvikitt. Som kuriosa kan nevnes at det bl.a. er brukt i lobbyen i det 7-stjernes hotellet Seilet i
Dubai.
For Larvik betyr naturligvis denne virksomheten mye, både i form av arbeidsplasser – Lundhs er
Larviks største private arbeidsgiver med sine 140 arbeidsplasser – og verdier, for både bedrift og
lokalsamfunn gjennom skatteinngang.

Norsk Bergindustri/Norwegian Mineral Industry,
Næringslivets Hus, P.O. Box 7072 Majorstua, N-0306 OSLO
tlf. (00 47) 23 08 80 00 www.norskbergindustri.no epost@norskbergindustri.no

Regjeringen vedtok i kongelig resolusjon av 12. juni 2015 følgende:
• Norge har store mineralressurser som det moderne samfunnet har behov for og utvinning kan
gi grunnlag for verdiskaping
• Regjeringen forventer at: Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.
Regjeringens forventning omfatter naturligvis også andre etater som forvalter arealspørsmål, herunder
Bane NOR. Det innebærer at man i denne saken må vurdere konsekvensene de ulike trasevalg får for
forvaltningen av larvikittressurser. Naturstein er en ikke-fornybar resurs, og en jernbanetrase gjennom
en larvikittåre av høyeste kvalitet vil begrense mulighetene for framtidig uttak av en svært verdifull
naturressurs. Natursteinseksporten fra Larvik sørger for store verdier gjennom arbeidsplasser og
generell næringsutvikling, men også som lokal identitetsmarkør. De næringsmessige og
samfunnsøkonomiske omkostningene vil være svært omfattende om man velger å legge traseen
gjennom dette området.
Bedriften ga tidlig beskjed om at dette bør tas med i vurderingen men har fått beskjed om at det er for
tidlig, samtidig som regiongeolog Sven Dahlgren har vært opptatt av å sikre larvikittressursene mot
nedbygging. Likevel ønsker Bane NOR tilsynelatende å fjerne det trasevalg som er minst ugunstig for
forvaltningen av larvikittressurser fra vurderingen.
Tog er en viktig del av framtidige samferdselsløsninger. Våre byggeråstoffmedlemmer vil levere
kortreist pukk til denne og andre jernbanestrekninger. Dette og andre mineraler er en viktig del av det
grønne skiftet. Norsk Bergindustri er opptatt av at man ved planleggingen av denne og andre
strekninger gjør en helhetlig vurdering av hvilke løsninger som er gode for samfunnet. Hittil har man i
denne saken ikke sett nøye nok på konsekvensene for steinindustrien i Larvik. Vi forventer at dette tas
med i vurderingen. Bare slik vil man ivareta de to siste regjeringenes intensjoner om å forvalte
mineralske råstoffer i Norge til beste for innbyggerne i landet.

Med vennlig hilsen,

Generalsekretær Norsk Bergindustri
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From:
Sent:
To:
Subject:

andreas.dyre-hansen@tonsberg.kommune.no
4. april 2017 22:18
Postmottak Bane NOR SF
Uttalelse Jernbanetrase Tønsberg - Nøtterøy korridoren

Slik det ser ut, vil løsningene som er skissert og skal utredes ha relativt stor påvirking for den daglige
driften til Træleborg skole i Ekornveien 2 i Tønsberg.
Tegningene og planene som foreligger gir oss inntrykk av at skolebygget, skolegården og
nabobarnehagen blir direkte berørt. Dette bekymrer oss i forhold til skolens kapasitet og i forhold til
uteområdet elevene benytter seg av i skoletid og fritid. Videre er vi bekymret for støy rundt en eventuell
traseendring.
Skolen er sentral i nærmiljøet vårt, og de demografiske prognosene gir oss økt elevtall de neste årene.
Innen 10 år skal vi øke til over 400 elever. I tillegg er skolens uteområde et samlingspunkt og
rekreasjonsområde for nærmiljøet. Det vil bli investert mye tid og penger de neste to årene for å
oppgradere uteområdet for nærmiljøet og skolen.
Vi ber om at Træleborg området hva gjelder skolen, uteområdet, skolevei og rekreasjonsområde blir
forskånet i den videre prosessen i utredningen.

mvh
Andreas Dyre-Hansen
Rektor Træleborg skole
40803204/33088131
andreas.dyre-hansen@tonsberg.kommune.no

Dato 6.4.2017

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg- Larvik, uttalelse
til høring av planprogram
Svar på høringsutkast fra Bane Nord, for togtrasé valgene mellom Tønsberg og
Stokke, fra Sjuestokk vel.
Vi har vært på informasjonsmøte på Quality hotell i Tønsberg i mars i år. I tillegg har
det vært arrangert lokalmøter for vel-lagene i vårt distrikt.
Her har vi fått presentert de to trasé valgene som Bane Nor har foreslått for
ovenfornevnte område.
Støy: Sjuestokk vel og veilag vil ligge rett på sydsiden av den omtalte 1,6 km lange
broen over Vestfjorden, i forhold til Nøtterøyalternativet. Det er sagt at det vil bli
moderat støy fra togene som skal krysse fjorden ved et eventuelt trasévalg her. Vi
ser likevel på dette med bekymring. Det er et stort nedslagsfelt med boliger som vil
bli berørt av daglig støy fra tog. Faktisk både natt og dag, ettersom det også er tenkt
en del godstransport. Hva gjør dette med folks helse over tid? Støy vil berøre
beboere fra Munkerekka/ Hogsnes området til Hella/ Skjærsnes. Her blir flere tusen
mennesker berørt.
Vi ser for oss at noe av argumentet for raskere jernbane skal være at folk skal velge
å bo utenfor Oslo, men fortsatt kan velge å ha arbeidsplassen sin der. Hva gjør
denne broen og tilhørende støy med hvor folk vil velge boplass?
Skal det være interessant for mennesker å pendle så må vi ikke legge en
jernbanebro i luftstrekk, ved de beste bo-områdene i nærheten til fjorden.
Samfunn: Det å begrense gjennomkjøring for større båter på fjorden inn mot
Tønsberg by,fra begge sider, vil også kunne bety vesentlig mindre båt trafikk til
sommerbyen Tønsberg. Noe som igjen vil ramme turistbyen og næringslivet
økonomisk. Det største nedslagsfeltet for pendlere med tog vil også i framtiden måtte
komme til jernbanestasjonen med bil, eller kollektiv transport. For oss som bor i
nedslagsområdet, vil gode muligheter for adkomst til stasjonen og
parkeringsmuligheter være av stor viktighet for å velge tog som transportmiddel.
Dette ser vi for oss vil være av større mulighet om stasjonen ligger i utkanten av
sentrum.
Lokalsamfunn og folkehelse: Traseéen vil også dele et lokalsamfunn i to. Sjuestok
har Vearområdet som sitt nærområde, for sportsaktiviteter av forskjellig art.. Da vil
det ikke lengre bare være kommunegrensen som skiller, men også en fysisk hindring
som jernbane. Vi forstår at her vil det bli laget underganger for passasje, men det vil
likevel begrense ferdselen. I dag er golfbanen og Sjuestokkmyra et
rekreasjonsområde for flere tusen personer som bor i dette området. De vil få
begrenset mulighet for turgåing. Stiene i skogsområdene og over golfbanen går i dag
på kryss og tvers. Dette nærområdet har et viktig bidrag mot folkehelsa for
innbyggerne her.

Vilt og kulturlandskap: På vestsiden av Vestfjorden er det grunne vannforhold og
nede på Sjuestokkstranda er det svært mange fugler som lever og hekker. De har
hekkeområdet sitt på en liten øy ved strandområdet. Det er svaner, måker, og en
rekke vadefugler . Det er også i tillegg en del vilt som vandrer i dette området. Det er
en viltkorridor som går fra Vear mot Melsomskogen og Nøtterøy En jernbane
gjennom her vil også begrense viltets frie ferdsel.
Sjuestokkmyra og Roberg naturreservat er biotoper som også bør vernes for
framtiden. Myrområder er en naturtype som er i ferd med å bli truet. NIBIO (vedlegg
1) beskriver i artikler i forbindelse med naturmangfoldsloven om viktigheten av å ta
vare på myrområdene som viktige biotoper for plante og dyreliv. I tillegg har hele
dette området langs Vestfjorden et helt unikt kulturlandskap som bør tas hensyn til.
En bro for jernbanetrafikk i dette området vil være et svært fremmed og skjemmende
innslag.
Jarlsberg alternativet med stasjon på Kjelle er et naturlig alternativ for jernbane i
Tønsberg. Å bruke mye av eksisterende trasé vil føre til mindre behov for bruk av
broer. Det må vel være et poeng å bygge jernbanen inn i landskapet, ikke å
fremheve jernbanen med broer over store deler av traséen?
Vi i Sjuestok vel og veilag ser på dette alternativet som det beste. Det gjelder utfra et
kultur- og naturvernmessig perspektiv, men også fra et bruker, miljø og
samfunnsøkonomisk perspektiv.

Sjuestokk vel og veilag:
Kari Anita Gram
Leder

Vedlegg1:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Februar2017/Na-skal-myra-reddes/

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Thorvald M. Haraldsen <thorvald.m.haraldsen@gmail.com>
6. april 2017 17:13
Postmottak Bane NOR SF
Roar Jonstang; petter.berg@tonsberg.kommune.no
Høringsuttalelse om trasevalg Tønsberg-Larvik fra Stiftelsen Berntine

Stiftelsen Berntine er eieren av Ishavsskuta Berntine fra 1890, som har base ved
Torpedomagasinet på Tønsberg Kystkultursenter ved Kanalbrua. Skuta har status som
verneverdig, og med en mastehøyde på 23 meter, vil det østre alternativet med lavbru over
kanalen øst for dagens Kanalbru være drepende for skutas aktivitet som seilende kulturminne.
Nybygget slipp i kaiområdet, er nå en av svært få slipper i Østlandsområdet hvor større fartøyer
kan slippsettes. For kystbyen Tønsberg og det maritime kulturmiljøet, oppleves det nærmest
provoserende å komme med et slikt forslag til stengning av innløpet til byen.
Styret i Stiftelsen Berntine vil på det sterkeste fraråde at et slikt alternativ blir valgt, og som vil
sanere det positive kystkulturmiljøet som er knyttet til Ishavsskuta Berntine, og basen ved
Tønsberg Kystkultursenter. Det virker i det hele uforståelig å legge jernbanetraseen inn i byen
overhode, og med en overfart til Nøtterøy. Det må finnes et bedre alternativ!
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Berntine
Thorvald M. Haraldsen
Styreleder

Vear, 06.4.2017

Høringsinnspill til Bane NOR
Nøtterøykorridorens konsekvenser for Vearsamfunnet
Da kommunalminister Jan Tore Sanner 18.12.2015 bestemte at Vear skulle bli en del av Tønsberg
kommune fra 1.1.2017, markerte det slutten på en nesten 2 års lokal kamp for å få tvillingstedene Vear
og Hogsnes/Bjelland/Smørberg samlet i èn kommune. Hovedmotivet bak det store engasjementet var at
et samlet tettsted slik skulle få utvikle seg til et stort og robust lokalsamfunn. Og planene om store
boligutbygginger, utvidelse av skolen og sykehjem tar allerede form.
Slik Nøtterøykorridoren er tegnet er det potensiale for at den kan dele lokalsamfunnet på nytt, og få
store konsekvenser. Det kan direkte ramme mange boliger, og hundrevis av innbyggere kan bli indirekte
berørt gjennom støy, forringelse av fritidsområder og redusert tilgjengelighet.
Korridoren treffer fastlandet på en høy bro over/nær det idylliske fritidsboligområdet på
Sjuestokstranda og forringe dette ved å skjemme utsikten og gi støyproblemer. Derfra vil den skjære
gjennom et godt benyttet friluftsområde med skog, turstier og et rikt dyreliv. Dette er dyrkbar mark, og
det siste skogsarealet av noen betydning som er igjen etter de utbyggingsplaner som er lagt og delvis
iverksatt. Korridoren kan mot nord berøre et område ferdig regulert til boliger. Dette kan utvikles til å bli
et populært og rolig boligområde, men være lite attraktivt eller uaktuelt som boligområde dersom
jernbanen kommer.
Men den største skaden vil jernbanelinja gjøre når den går inn i et tettbebygd boligområde før, på og
etter Roberg- og Vearåsen. Slik den er tegnet inn vil den uunngåelig legge beslag på et stort antall
boliger og svekke livskvaliteten for svært mange mennesker, både i anleggsperioden og etterpå. De
sydligste delene av Vear vil bli avskåret fra resten av tettstedet og kommunen, mens området nord for
korridoren vil miste tilgangen til natur- og rekreasjonsområdene i sør.

Et tredje alternativ må utredes
Nøtterøykorridoren vil medføre store skader og vanskeligheter for bolig- og byområder og infrastruktur
for øvrig, både i Tønsberg by og på Nøtterøy. Broene over kanalen og Vestfjorden skaper
interessekonflikter som synes vanskelig å løse på en akseptabel måte. Vi er selvsagt også kjent med de
store innsigelsene mot Vearkorridoren og da framstår det som at man sitter med to nærmest
uakseptable korridorer. I dette bildet kan friheten til å finne akseptable detaljløsninger bli helt borte, og
da synes det helt nødvendig å legge inn et tredje alternativ. Sammen med de fleste andre
velforeningene i Tønsberg har vi derfor sendt inn en egen høringsuttalelse som spesielt vedrører dette.

Utredningskorridoren må utvides sørover
Vi stiller spørsmål ved hvorfor Nøtterøykorridoren ikke følger en noe mer sørlig bane der den skal gå fra
treffpunktet på fastlandet og oppover mot Stokke. Det er slik den er tegnet inn på oversiktsbildet i
plandokumentet, men i detaljkartet går den mer rett vestover og treffer dermed mest mulig av
eksisterende og planlagt bebyggelse. Vi ber derfor om at man utvider planområdet for korridoren

sørover og inn i Sandefjord kommune fra Vestfjorden til Vear er passert. Dette vil da gi muligheten til å
utrede en trasè som vil gjøre betydelig mindre skade på eksisterende og planlagt bebyggelse:





Treffepunktet bør trekkes så langt sør som mulig i korridoren, og dermed sør for hyttebyen.
Dette er mulig uten å komme for nær bebyggelsen på Sjuestok.
Trasèen bør ha en noe mer sørlig retning enn det nå legges opp til og dermed kunne gå gjennom
skogen mellom Sjuestok og boligområdet øst for Robergåsen. Da vil man samtidig gå godt
utenom det planlagte boligområdet sør for Bongs og holde rimelig god avstand til
boligområdene både vest og øst for linjen.
Deretter bør trasèen svinge vestover sør for Robergåsen og gå over Golfbanen til den møter
dagens korridor omtrent ved Gihle.

Utvidelsen av planområdet for korridoren er avmerket med gult i skissen nedenfor, mens et
illustrerende eksempel på trasè for selve linjen er tegnet inn med rød strek.

Trasèen må legges i overdekt kulvert fra treffpunktet og forbi Vear
Uansett hvor den endelige trasèen eventuelt blir lagt, vil det medføre store inngrep for Vear og
omgivelsene. Selv om effektene i anleggsperioden vanskelig kan reduseres, bør de verste effektene av
en togtrasè tvers gjennom et bolig- og rekreasjonsområde kunne motvirkes ved at trasèen graves ned i
kulvert og overdekkes og at den går i en bergtunnel gjennom åsen(e). Dette forutsetter at broa over
Vestfjorden ikke blir høyere enn 40 meter, helst være lavere, og at trasèen fortsetter på samme høyde

gjennom Vear. Lavest mulig høyde på trasèen når den passerer Robergåsen/Vearåsen må være det
absolutt foretrukne både estetisk og teknisk. I motsatt fall vil det måtte konstrueres en høy jernbanebro
på vestsiden av åsen, over deler av Gofbanen og fv 303, da det er stor høydeforskjell på vestsiden
mellom åsene og Gihle. Denne jernbanebroa vil være både ruvende og skjemmende i tillegg til at man
må anta at det vil være en stor teknisk utfordring.
Vi er klar over at Kystverket setter krav til bro over Vestfjorden med seilingshøyde 55 m. Dette er
fullstendig uakseptabelt for Vearsamfunnet. Det vil umuliggjøre en nedgraving av trasèen og dermed
medføre en linje i dagen hele vegen fra treffpunktet til Stokke. Dette vil igjen dramatisere effektene og
utfordringene med jernbanebroa vest for Robergåsen/Vearåsen. Vi baserer dette på en antakelse om at
det neppe vil være aktuelt å «miste» den høyden man har «vunnet» gjennom Nøtterøy og over
Vestfjorden for så å hente den inn igjen opp til Stokke.

For Vearåsen velforening, Robergåsen velforening og Sjuestokstranda velforening.

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik,
uttalelse til høring av planprogram
Sørbyen Velforening i Tønsberg har som formål å ivareta bomiljøet til den sørøstlige delen
av byen. Som velforening har vi også noe samarbeid med andre velforeninger i Tønsberg, og
tenker helhet når det gjelder inngrep i byen.
En foreslått ny jernbanetrase (1A-3, 1A4) vil tangere Sørbyen Vels område, og ligger derfor
innenfor vårt interessefelt. Vi er klar over at en hver ny trase vil gi ulemper for noen, og
bortsett fra alt kaoset under anleggsfasen, er det spesielt støyen som vil berøre oss hvis en
eventuell permanent drift kommer i gang.
Vi er også kjent med at man tenker å spare tre minutter på å skjære igjennom byen og havna.
Det er positivt for de reisende, men må likevel vurderes opp mot hva de tre minuttene gjør for
bomiljøet de neste 40-50 årene.
Et av Bane Nors kriterier for plassering av en jernbanestasjon, er ”kort reisetid ved overgang
til kollektivtrafikk”. I dag er dette ikke optimalt, all den stund stasjonene for tog og buss er
lokalisert forskjellige steder, og bare få bussruter stanser ved jernbanestasjonen.
Det burde være mulig å flytte stasjonen nordover mot Kjelle, eventuelt få stasjon eller
parkeringshus i fjellet. Den nye togtunnellen kan bli en del av dette. Dermed frigjøres store
arealer innover mot nåværende stasjon, et areal som vil være godt egnet til å etablere en ny
bussterminal. Dermed oppfylles ett av momentene til Bane Nor.
Vi er klar over at det ligger i premissene for utredningen at en intercitystasjon skal ligge i
sentrum. Samtidig vet vi at Intercityutbyggingen lages for fremtiden. En by er kontinuerlig
under utvikling, og i løpet av 20-30 år kan Kjelle bli liggende mye mer sentralt enn i dag. Et
forslag som er fremsatt om shuttlebuss har vi, i likhet med Bane Nor, liten tro på. Problemet
løses med gode parkeringsmuligheter, sykkelsti og sykkelparkering, samt plasseringen av ny
bussterminal.
Ved å ikke lenger kjøre toget helt inn til nåværende stasjon, bør det kunne la seg gjøre å føre
banen over Jarlsbergjordet parallelt med nåværende spor. Selv om svingradiusen ved et
Kjellealternativ blir mindre enn optimalt, skal likevel aldri toget så nær en stasjon holde 250
km/t, så forholdet vil kunne sammenlignes med den nåværende togsløyfen i byen. Argumentet
med at det er dårlige grunnforhold som kan fordyre anlegget, kan også anvendes for
broalternativet mot Vear.
At Tønsberg regnes som Norges eldste by, betyr ikke at vi motsetter oss en hver fornyelse og
utbygging. Men begge de to anbefalte trasevalgene vil gjøre uforholdsmessig store inngrep i
bystrukturen og bymiljøet, så vi kan ikke anbefale noen av dem.
Sørbyen Velforening,
Tønsberg 7. april 2017
Arne Thorvik,
leder

Herman Berthelsen,
styremedlem

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR
Tønsberg 5/4-2017
FAU Træleborg skole
Ekornveien 1
3112 TØNSBERG
HØRINGSUTTALSELSE
På vegne av foreldrene ved Træleborg skole, vil FAU rette sine bekymringer knyttet til Bane
NOR’s forlag rundt dets planer om ny InterCity løsning og Nøtterøykorridor.

Det er flere punkter vi mener som bør bli hensyntatt;





Uteområdet
Oppvekstmiljø
Støy
Skolevei og nærmiljø

Uteområdet;
Prosjekt oppgradering av utearealet til skolen er i full gang. Her er det lagt ned mange timer av
innsats fra barna og skolen, og mye penger fra skolen og FAU, samt at dette vil det nærmeste året
koste mange dugnadstimer for skolens nærmiljø. Bane NOR’s planer om utbygging av
Nøtterøykorridoren, ødelegger nærmiljøanleggene og vil hindre befolkningsøkning.
Skolegården blir i dag aktivt brukt både dagtid og kveldstid, og utgjør i så måte et viktig
nærmiljøanlegg for idrettsgrupper, barn og unge. Skolens størrelse skal også gjenspeiles i utearealet
ihht. Sosial – og Helsedirektoratets rapport om arealnormer og krav til uteareal. Hva vil skje med
skolen vår om Nøtterøykorridoren blir en realitet?
(9a-1: Generelle krav)
”Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring”
.
(§9a-2: Det fysiske miljøet)
Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til
trygghet, helsen, trivselen og læringen til elevene. Det fysiske miljøet i skolen skal
være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid
anbefaler. ....”
Træleborg Skole er en småbarnskole. Barna er heller ikke kompatible til å tenke risikoanalyse, og
løper etter ballen som forsvinner over støyskjermen, eller skal teste grenser i leken.

Oppvekstmiljø,
Dette vil igjen føre til at innflyttingen til byen vår blir betraktelig redusert og Tønsberg vil ikke lenger
kunne tilby et trygt og godt oppvekstmiljø for barnefamilier på Træleborg. Gleden av å kunne slippe
ungene ut i fri lek i smågatene blir borte med Nøtterøykorridoren.
Fram til nå har nærheten og samarbeidet mellom Træleborg barnehage og Træleborg skole ført til en
smidig overgang til skolen da barna har fått tidlig nærhet til skolen gjennom lek i skolegården.
Vår bekymring er også rettet mot skolens eksistensgrunnlag i framtiden hvis alternativet med
Nøtterøykorridoren blir gjennomført. Vil skolen forsvinne, hva med alle barna som går her, hvor skal
de gå på skole? Hvor er det man da skal finne muligheter for ny skole som fortsatt er sentrumsnært
slik som i dag? Det er ikke plass til alle som må flytte i samme nærmiljø, man blir derfor tvunget til å
flytte fa venner og skolekrets.

Støy;
For alle berørte på og rundt skolen så vil denne banen få store konsekvenser. Støy i form av hurtig
passerende tog vil påvirke barnas læremiljø, lek og utetid. Byggmassen til skolen blir selvfølgelig også
bli påvirket i den grad at støy skaper vibrasjoner og gjenklang, noe skolen antakelig ikke tåler i den
stand den er i dag.
Støyen kan også virke skremmende for de små barna som allerede er overveldet over å begynne på
skolen og som skal tilvenne seg et stort nytt miljø.

Skolevei og nærmiljø;
Skolekretsen vil med denne løsningen bli splittet, hvilket betyr at noen barn må krysse disse
jernbanesporene på en eller annen måte.
Toget tar over utearealer og byggmasse som våre barn trenger, i dag er Træleborg et rolig og
harmonisk boligområde, som vil ble totalt ødelagt av denne jernbaneløsningen.
Det psykososiale skolemiljøet; elever som må flytte ut av vennekretsen og må begynne på nytt? I dag
har vi en trygg oppvekst på Træleborg og omegn med bhg og skole på samme sted som skaper trygge
bånd og en mykere og lettere overgang til skolen for våre minste.

Vi håper våre bekymringer blir tatt til etterretning, vi tenker på våre barns framtid i en flott by, og et
tog rett gjennom Tønsberg splitter byen vår i to, og Tønsberg vil ikke lenger være den fantastiske
sommerbyen den er kjent for. Hvert år øker befolkningen i Tønsberg og omegn med ca 40000
besøkende, og ikke minst at Tønsberg er Norges eldste by og vel bevart med mange historiske
kulturminner.

Med vennlig hilsen

FAU Træleborg skole.
v/ Trine F. Haukedal (leder FAU)

Sandefjord kommune
Rådmannkontoret
2025 Sandefjord
Sandefjord, 04.04.2017
Høringsuttalelse vedr. den delen av InterCity-utbyggingen som berører
Sandefjord by, med hovedvekt på ny stasjonsbeliggenhet.
Sandefjord Byforum ønsker å komme med høringsuttalelse om trasévalg på
bakgrunn av vårt arbeid og interesse for byutvikling i Sandefjord.
Sandefjord Byforum er en ideell non profit, partipolitisk nøytral gruppering
med 18 års erfaring fra byutviklingsarbeid i Sandefjord. Vi har arrangert
folkemøter om aktuelle saker og gjennomført større byutviklingsprosesser i
byen, gitt høringsuttalelser og vært faste kronikkforfattere i Sandefjords
Blad, og har et bredt kontaktnett med fagpersoner og innstanser innenbys
og utenbys.
Etter Bane NORs informasjonsmøte 7. mars og ytterligere vurdering av de
tre traséalternativene for dobbeltspor, ser vi Torp-vest-korridoren som den
beste løsning for Sandefjord by i et langsiktig perspektiv. Løsningen
innebærer stasjon på vestsiden av Sandefjord lufthavn Torp, sporet går så i
åpent terreng mot Øvre Hasle og i kulvert/tunnel for å komme ut på
vestsiden av Mokollen. Derfra går den delvis på bro til vestsiden av
Sandefjordsveien og ny stasjon ved Tempokrysset.
Denne løsningen velges på bakgrunn av opplysninger om banelegemets
krav til maksimal helning og kurvatur. Vi håper dette valget også vil gi færre
utbyggingsforsinkelser som skyldes tvister med grunneiere med eventuelt
ekspropriasjon, og at vi raskere kan få fire togavganger i timen.
Dette er altså en løsning som velges ut fra ønsket om en rask og god
fremdrift i kollektivsatsing mot Oslo og mellom Vestfoldbyene, til tross for
at det medfører betydelige ulemper for Sandefjord som by, fordi det blir
større avstand fra bysentrum til stasjonsområdet.

I Sandefjords tilfelle vil kapittelet 5.4 Andre ringvirkninger, side 47 i
planprogramet,være svært aktuelt og viktig å legge vekt på for utredere og
beslutningstakere, fra BaneNOR til kommunestyret i Sandefjord:
I dette kapittelet står det:
”Jernbanen skal styrkes gjennom at arbeidsplasser og boliger i større grad
etableres i nærheten av stasjonen. Slik kan knutepunkt og tilbringertilbudet
utvikles og støtte opp under togtilbudet. Det skal være attraktivt å sykle og
gå til knutepunktene. Det legges derfor vekt på at InterCity-stasjonene skal
ha en sentral stasjonsplassering og være et godt utgangspunkt for lokal
knutepunktutvikling. I dette ligger en forventning til kommunene om å
følge opp satsingen med en arealutvikling som legger til rette for fortetting
rundt knutepunktene.”
Og videre side 49:
”Antatte problemstillinger
De enkelte stasjons- og trasealternativene vil i ulik grad bidra til å styrke
eksisterende byer og tettsteder. Hvordan og i hvilken grad tiltaket vil bidra
til å forsterke eller forskyve sentrum, og konsekvenser av dette vil også bli
vurdert.”
Og videre samme side:
”Utredningsbehov
Det skal vurderes hvordan de enkelte stasjons- og trasealternativene bidrar
til å styrke eksisterende byer og tettsteder, med utgangspunkt i dagens
situasjon og foreliggende utviklingsplaner. Følgende analyser og
vurderinger gjennomføres:
 Forutsetninger, potensiale, muligheter og utfordringer for byutvikling
vurderes overordnet ved hjelp av tekst, kart og diagrammer. Frigjorte
jernbanearealer som følge av tiltaket vil inngå i vurderingene. I
hvilken grad utviklingspotensialet bidrar til ønsket utvikling og om
det er realistisk at potensialet utløses drøftes.
 Konsekvenser for lokalt bolig- og arbeidsmarked innenfor de enkelte
bysentraene vurderes.…. ”

Sandefjord bidrar altså betydelig til et godt trasévalg for hele Intercityutbyggingen, men står i fare for å lide lokalt på grunn av stasjonens
plassering. Vi forventer derfor en stor innsats for å snu denne ulempen for
sentrumsutviklingen i Sandefjord til en fordel gjennom god
knutepunktutvikling og tilbringertjeneste.
Bane NOR, fylket og kommunen har her et felles ansvar.
Bakgrunnen for at Sandefjord er så utsatt når stasjonen blir anlagt ved
Tempokrysset, er:
1. Sandefjord kommune har hatt en grundig offentlig/privat prosess
rundt fortetting av sentrum, og har satt i verk tiltak for at byens
handelssentrum skal være så kompakt som mulig. Blant annet er det
gitt tillatelse til bruksendringer fra handel til bolig i første etasje
nordvest i sentrum. Med en knutepunktutvikling rundt
Tempokrysset, vil aktiviteten igjen kunne spre seg langs den korridor
som oppstår fra sentrumskjernen til stasjonsområdet. Dette er svært
uheldig, og i strid med kommunens ønsker.
2. Reisende vil få lengre avstand å gå/sykle/kjøre til/fra stasjonen og
sentrum. Dette regner vi med at Bane NOR selv ser på som en stor
ulempe som er i strid med de føringer de vanligvis har. Spesielt
tenker vi at to grupper reisende vil merke dette: De mange besøkende
som kommer med trillekoffert med toget til jernbanestasjonen og skal
til sentrum og hotellene der. Det er ikke en ønsket situasjon at de skal
bli gående langs Sandefjordsveien eller Dronningensgate og ”lete
etter sentrum”. Enda verre er det om fortauene er dårlig måkt om
vinteren. Den andre gruppen er de som i dag går til stasjonen, og som
får 400 meter lengre å gå enn til dagens stasjon, ikke langs den flotte
Jernbanealleen, som er byens viktigste akse, historisk og
byplanmessig, men langs Skiringssalsveien , som er langt mer
trafikkert og industriell. Sjansen for at de da vil velge bil på hele
reisen, eller bli kjørt av pårørende er stor. Dette genererer da mer
biltrafikk, mye mer enn for de 400 metrene stasjonen flyttes.
Sandefjord Byforum foreslår en effektiv og miljøvennlig el-minibussbasert
tilbringertjeneste som skal betjene viktige transportpunkter i bysentrum.

For å kompensere for den betydelige ulempen med stasjon utenfor
sentrum, mener vi det er Bane NORs ansvar å starte en prosess med fylket
og kommunen om å etablerer en tilbringertjeneste for å hente og bringe
passasjerer fra/til følgende følgende punkter i sentrum:
Hvalfangstmonumentet (for reisende fra ferjene og Scandic Park Hotel),
Torget (med Hotel Kong Carl), Bytunet, Hotel Atlantic, dagens
jernbanestasjon til ny jernbanestasjon. En til to elektriske minibusser, som
med tiden blir førerløse, vil dekke behovet om de går kontinuerlig i de tider
på døgnet det går tog.
Når våre lokale politikere skal avgi sin uttalelse om hvilken traséløsning
Sandefjord ønsker, må de vite mye mer om hvordan Bane NOR tenker seg
den nye stasjonen utformet, mer eksakt om plassering, innhold, estetikk og
funksjoner. Bane NOR har lang erfaring med knutepunktutvikling, så vi
forventer gode løsninger presentert, spesielt tenker vi på stasjonsområdets
dominerende virkning i terrenget, tilknytning til annen kollektivtrafikk og
utvikling av omgivelsene med annen bygningsmasse i en god
knutepunktetablering.

For Sandefjord Byforum

Sven Erik Lund
(sign)

Lisbeth Svanes
(sign)

Elin Syrdahl
(sign)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Sandgata 30 B
N-7012 Trondheim

Telefon: (+ 47) 73 84 16 40
Bankgiro: 4358.50.12840
Org. nr.: 970 089 748 NVA

e-post: nof@birdlife.no internett: www.birdlife.no

Bane NOR
Postmottak@banenor.no

Deres ref.

Deres kontaktperson

Vår ref.

Vår kontaktperson

Martin Eggen

Dato

07.04.2017

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg–Larvik: uttalelse til høring av planprogram
fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplaner med
konsekvensutredning for nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik. Kommunedelplanene skal
avklare hvilken av de alternative korridorene som skal legges til grunn for videre planlegging,
og endelig jernbanetrasé vil bli fastsatt i neste planfase som er reguleringsplan. NOF vil med
dette komme med våre innspill til planprogrammet.
•
•

•

•
•

Oppsummering
NOF vil på det sterkeste fraråde at Vearkorridoren blir tatt med videre i
planprogrammet.
Vearkorridoren vil berøre viktige landskapsøkologiske verdier, og ha store indirekte,
og kanskje også direkte, konsekvenser for Ramsarområdet Ilene naturreservat. En
utbygging vil derfor måtte meldes til Ramsar-konvensjonens sekretariat, slik av våre
internasjonale forplinktelser blir nøye vurdert. Ilene naturreservat er blant de viktigste
våtmarkene i Norge, med betydelige forekomster av fugler tilknyttet slike miljø.
Ved vurderinger av en utbygging i størrelsesordenen det her er snakk om, må
opprettholdelsen og ivaretakelsen av naturmangfoldet, økologiske sammenhenger og
landskapsverdier stå sterkt. Fysiske installasjoner og hindringer vil kunne påvirke
forflytningen av fugler til og fra Ramsarområdet Ilene naturreservat, og dermed virke
inn på reservatets funksjon som raste- og næringssted. Større områder må sees i
sammenheng - ikke bare arealet innenfor selve planområdet/i korridoren.
Nøtterøykorridoren er planlagt å tangere Robergvatnet naturreservat. Robergvatnet er
en viktig våtmarkslokalitet, og et gunstig valg av trasé, og eventuelt kompenserende
tiltak, må få stort fokus dersom man går videre med dette alternativet.
NOF ønsker videre utredning av «Jarlsbergalternativet», slik det er beskrevet i
forstudierapporten fra Jernbaneverket fra 28. april 2016: Korridor B, Tønsberg –
Stokke via Jarlsberg.

Overordnede samfunnsmål for InterCity-prosjektet og nasjonale retningslinjer for
arealpolitikk
I forslag til planprogram heter det at: «InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig
transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen.» I
planprogrammet er et miljøvennlig transportsystem bl.a. definert som «transport med minst
mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser».
Regionale planer stadfester en slik tankegang. I Vestfold fylkeskommunes Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er et av hovedmålene at: «Vestfolds matjordareal er økt, og

BirdLife arbeider med fuglevern på global basis

NOF er BirdLife i Norge

de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er
bevart.» I samfunnsdelen av Tønsbergs kommuneplan, som ble vedtatt i april 2014, skisserer
kapittel 10.2, pkt. A3, opp en del forutsetninger for at en «bærekraftig forvaltning av miljø,
kultur- og naturkvaliteter og arealer» skal finne sted. Ett av punktene lyder som følger:
«kartlegge og verdisette viktige naturområder og landskapsprofiler, slik at disse kan vernes
gjennom utarbeidelse av arealdelen».
Gjennom Stortingets behandling av meld. St. 14. Natur for livet legges følgende prinsipper til
grunn for arealbeslutninger som berører naturmangfold: Ved arealinngrep og arealbruk skal
det så langt mulig – sett i lys av andre samfunnsformål– tas vare på den mest verdifulle
naturen. Dette krever god planlegging basert på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.
Dersom viktige naturverdier står i fare for å bli forringet eller ødelagt, er den foretrukne
løsning i utgangspunktet å velge en annen lokalisering for tiltaket. Vektlegging av andre
viktige samfunnshensyn kan imidlertid føre til et annet resultat.
Et viktig mål for planarbeidet må være å unngå ethvert fysisk inngrep og påvirkningsfaktorer
på lokaliteter som er vernet via kongelig resolusjon (naturreservater, biotopvernområder), og i
særdeleshet områder med Ramsar-status. Videre planarbeid må ha dette som et absolutt krav.
Verneområder er opprettet for å bevare unike naturkvaliteter for ettertiden. En utvikling der
myndighetene stadig prioriterer utbygging o.l. med påvirkning på naturreservater er sterkt
uheldig.
Vear-korridoren
•

NOF mener forslaget om Vearkorridoren er i stor konflikt med de overordnede
samfunnsmålene for miljø. Vear-korridoren må forkastes og tas ut i videre planprosess.

1. Samfunnsnytte – økonomi
1.1. Prising av miljøgoder
Bane NOR skriver at det legges opp til en samfunnsnyttig og økonomisk utbygging.
Tankegangen ser ut til å være begrenset til anleggskostnader. Man ser ikke ut til å ta hensyn
til miljøøkonomiske aspekter, som for eksempel prissetting av de miljøgodene på Ilene som
kan forringes, med en betydelig miljøkostnad som resultat. Siden 1900 er 64 % av verdens
våtmarker borte. Tapene har vært store også i Norge, og de er presset fra mange ulike hold,
inkludert tekniske inngrep, oppdyrking, forurensning og forstyrrelser. Vi bruker allerede store
summer på å restaurere våtmark.
Når det bygges jernbane for de neste 100 årene, må det også gjøres beregninger for
samfunnsnytten og konsekvensene utover de kortsiktige perspektivene. I et totalregnskap for
miljøvennlig togtransport må de miljøødeleggelser, inkludert den totale
økosystempåvirkningen, som selve jernbaneanleggene medfører tas med i beregningen –
både i forbindelse med selve anleggsperioden, og knyttet til de permanente
jernbaneanleggene.
Naturverdier og virkninger
Arealene rundt Tønsberg er sterkt preget av menneskelig påvirkning, og de viktigste
funksjonsområdene for dyreliv og områder med store naturverdier må bevares. Planområdet
dekker et landskap med ekstra stort naturmangfold, blant annet på grunn av en rik berggrunn,
et mildt klima og ettertraktede landskapstyper. Jordbruksnæringen står sterkt i distriktet.
Sammen med annet arealpress fra en økende befolkning setter dette ekstra store krav til god
arealplanlegging. De aller største naturverdiene i området er knyttet til Ilene og Presterødkilen
Ramsar-område, selv om dagens resterende områder tidligere var mer omfattende. I perioden
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1950–1980 ble store deler av strandengene på Ilene drenert og oppdyrket. Arealene og
randsonen er allerede sterkt presset fra utbygging og annen menneskelig aktivitet.
Vear-korridoren forutsetter bygging av bro over Byfjorden på sørsiden av grensen til
Ramsarområdet Ilene naturreservat. Landskapsøkologiske verdier vil bli skadelidende, og
man vil kunne forvente store indirekte konsekvenser for Ramsarområdet. Dette er i konflikt
med verneinteressene. Forskriften for Ilene naturreservat slår fast at «formålet med
naturreservatet er å bevare et våtmarksområde med sitt naturlige mangfold i form av
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.»
Opprinnelig er Ilene våtmarksystem et gammelt elvedelta hvor mudderflatene, både over og
under vann, i hovedsak består av gammel opphøyd havbunn, og hvor ulike sedimenter er blitt
tilført området gjennom hundrevis av år. Indre deler av Tønsbergfjorden fungerer således som
et helhetlig og svært viktig marinbiologisk økosystem hvor kompliserte prosesser
opprettholdes gjennom dannelse av brakkvann ved blanding av ferskvann fra Aulielva, og
saltvann fra Tønsbergfjorden, og tilførte sedimenter fra ulike og varierende
strømningsforhold. De økologiske prosessene, og økosystemet som helhet, kan ikke sees
isolert for reservatet. I åpne system kjenner økologien og forurensningen ingen klare stedlige
grenser. Dette fordi ethvert økosystem er et åpent system, det vil si et system med utveksling
av både energi og materie med omgivelsene. Ilene er i dag et komplisert og omfattende
økosystem som lett kan bringes i ubalanse, også ved uønskede tiltak utenfor reservatets
grenser. Selv små og ubetydelig inngrep kan forstyrre økosystembalansen og påvirke
næringskjeden negativt.
2. Naturkvaliteter
2.1 – Om reservatet
Ilene naturreservat er et våtmarksystem beliggende innerst i Byjorden. Ilene naturreservat har
høy nasjonal og internasjonal verdi, og fikk derfor Ramsar-status allerede i 1985.
Ramsarområdet Ilene preges av strandenger, mudderbanker og grunne brakkvannsområder.
Det gode næringsgrunnlag for «våtmarksfugler» (andefugler, dykkere, riksefugler, svaner,
gjess, skarv og vadefugler) utgjør selve grunnfundamentet for opprettelsen av naturreservatet.
Plantefloraen er også spesielt rik ved Ilene.
I utstrekning utgjør selve reservatet et forholdsvis lite areal; 1084 daa, hvorav hele 757 daa er
vannareal. Innenfor reservatet er det registrert hele 280 forskjellige fuglearter, derav en
betydelig andel våtmarksarter. Fuglene kommer fra hekkeplasser i Norge, Svalbard,
Grønland, Sverige, Finland og Russland, og stanser ved våtmarksområdet under trekket til og
fra overvintringsområdene. Opprettelsen av Ilene naturreservatet er knyttet opp mot det
faktum at flere titalls tusen trekkfugler hver vår og høst ankommer reservatet. Her finner de
nødvendig hvile og ikke minst et rikt og livsviktig næringsgrunnlag, noe som gir fuglene helt
nødvendig energi til å gjennomføre og opprettholde deres lange og kompliserte vandringer.
Ilene er blant de viktigste rasteområdene for gjess langs Oslofjorden, og med bakgrunn i
forekomsten av kortnebbgås er området også utpekt som Important Bird and Biodiversity
Area (IBA). Verdens IBAer utgjør et nettverk av globalt viktige fugleområder og områder for
naturmangfold som er identifisert på bakgrunn av internasjonalt anerkjente kriterier.
Områdene i Norge er identifisert av NOF i samarbeid med BirdLife International. Vi vil
fremheve at alle disse områdene har svært stor verdi for norsk naturmangfold, og spesielt for
fugler, og at de i kraft av sin IBA-status representerer internasjonalt viktige naturområder.
Målet med opprettelsen av IBAer er å identifisere, beskytte og forvalte et nettverk av områder
som er av betydning for den langsiktige overlevelsen av naturlig forekommende
fuglebestander.
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IBA-grensene er nesten identiske med grensene for det vernede området på Ilene, men det er
foretatt en liten utvidelse i sørvest samt en større utvidelse i nord for å omfatte viktige
rasteområder for gjess. Kortnebbgjess raster under vårtrekket i april, og av og til under
høsttrekket, mens grågåsa opptrer i størst antall på ettersommeren og høsten. Opp til 3 000
kortnebbgås er registrert. Grågås og hvitkinngås er andre gjess som hyppig opptrer i store
antall. Utvalget av våtmarksfugler er stort, og inkluderer tidvis store mengder vadere,
gressender, dykkender og dykkere. Konsentrasjonen av våtmarksfugler i reservatet er til
enkelte tider av året svært høye. Under nevnes noen eksempler på store antall, hentet fra
rapporteringsverktøyet artsobservasjoner.no (rødlistestatus i parentes):
Art
Knoppsvane
Grågås
Kortnebbgås
Hvitkinngås
Gravand
Stokkand
Krikkand
Brunnakke
Hettemåke
Fiskemåke

Vipe
Gluttsnipe

Antall
210
2300
2000
2100
1000
1000
200
1000
800
536
350
300
300
300
450
700
800
2000
2000
148
130
150

Dato
18. november 2008
17. september 2016
2. september 2016
27. september 2011
4. oktober 2016
31. august 2016
20. mai 2007
24.-26. september 2015
3. april 2002
17. april 2013
14. august 2014
14. august 2009
15. september 2006
4. november 2005
28. mars 2016
28. mars 2016
22. april 2015
30. april 2003
30. april 2003
24. mars 2014
4. april 2012
9. mai 2014

2.2 – Forringelse av naturkvalitetene
Avbøtende tiltak og økologisk kompensasjon
Regjeringens vedtatte politikk sier at dersom det etter en avveining av fordeler og ulemper
konkluderes med at negative konsekvenser kan aksepteres, bør den aktuelle myndigheten
vurdere å fastsette vilkår om avbøtende tiltak i samsvar med hjemmelsgrunnlaget etter den
relevante loven. I tillegg bør det normalt stilles krav om at arealer skadet av midlertidige
inngrep restaureres når inngrepet har opphørt. I forslaget til planprogram skrives det at
avbøtende tiltak kan deles i to underkategorier: 1) tiltak for å redusere midlertidig skade i
anleggsfasen, og 2) tiltak for å redusere miljøskaden av det ferdige tiltaket. Dette mener vi er
en naturlig inndeling i videre planarbeid, men understreker at det vil være betydelige negative
naturmessige konsekvenser ved Vear-alternativet, og at avbøtende tiltak vanskelig kan
kompensere for disse.
Økologisk kompensasjon er ikke knyttet til området der inngrepet skjer, men til restaurering,
etablering eller beskyttelse av økologiske verdier i et annet tilsvarende område, fortrinnsvis i
nærheten og av samme naturtype. Vi mener at økologisk kompensasjon må være en
forutsetning dersom Bane Nor går videre med planene om en korridor over Byfjord. Det vil
være betydelige økologiske og kostnadsmessige utfordringer knyttet til en slik løsning. Det
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må allerede i neste planfase vurderes om det er tilgjengelige areal i nærheten som kan inngå i
en slik kompensasjon, slik planprogrammet legger opp til.
Forurensning
Man kan vente seg betydelig grad av støy fra en korridor over Byfjorden, også inne i Ilene
naturreservat. Minst fire tog per time er forespeilet oss. Under anleggsfasen vil det også være
støy og andre forstyrrelser for fuglene. Mange fuglearter, og særlig store ansamlinger av
fugler, reagerer lett på støy. Reaksjonene kan sees i form av unnvikelsesadferd og økt
stressnivå hos fuglene. Dette er svært uheldig i et område som skal fungere som hvile- og
spisested for fugler under trekket.
Geomorfologi, avsetninger og strømforhold
Et av formålene med Ilene naturreservat er å ta vare på våtmarksområdet med sitt naturlige
mangfold. En bro med mange pilarer kan medføre vesentlige endringer i bunnforholdene. I
anleggsperioden, som vil gå over flere år, vil bunnen bli endevendt, og bunnfauna og flora vil
forsvinne for lange tider. Det kan også være akkumulerte giftstoffer i sedimentene fra tiden
det ble drevet skipsverft på Kaldnes. Strømforholdene for vannet som kommer ut fra Aulielva
kan også forandre seg. Dette kan føre til at slammet samler seg på nye måter. Dette kan igjen
føre til stillestående vann der det oppstår algeproblemer, herunder algedød, som igjen kan føre
til luktproblemer inn mot sentrum av Tønsberg.
Dersom Vear-alternativet ikke straks legges bort, må man konsekvensutrede hva som skjer
med vannstrømmen fra Aulielva og sedimentene som kommer med elva når det blir en
hindring ute i fjorden. Jernbanebroas pilarer kan i noe grad begrense vanngjennomstrømning,
med fare for endrede sedimenteringsforhold og mulige fysisk/kjemiske følgeeffekter, som
anoksiske forhold, med bl.a. utvikling av illeluktende gasser (f. eks. hydrogensulfid).
Eventuell endring av sedimentforhold (overdekning f. eks.) kan ha en negativ påvirkning på
forekomster av bl.a. ålegress, øvrig bunnflora og bunnfauna. Forurensninger kan ofte gi en
utarming av arter, som følge av ulike toleransenivå for forurensningene.
En konsekvensutredning må også se på mulig skade på Aulielvas funksjon som
oppvandringselv for anadrom fisk i dag (herunder sjøørret). Det er også i denne sammenheng
vanskelig å vite hvilken virkning broa vil kunne få på selve hovedløpet i Aulielva, som i dag
er under stadige endringer.
Direkte påvirkninger på fuglenes bruk av området
Selve broen over Byfjorden er planlagt i innflygingen til reservatet fra fjorden i sør. Dette kan
gjøre at reservatet ikke blir like attraktivt for fuglene. Store tekniske inngrep må ikke
plasseres i flaskehalser og trekkleier for fugler. Installasjonene kan oppleves som et hindrer
for fuglearter med mindre god manøvreringsevne. Flest studier om ulike arters
unnvikelsesatferd er gjort på fugl og vindkraftverk. For trekkende fugler er det funnet en viss
effekt ved at mange arter helt styrer unna turbinene (Clemens 1992, Winkelman 1992a,
1992b). Disse studiene konkluderer med at de fleste fuglearter viste klare forskjeller mellom
arter i unnvikelsesadferd for vindturbiner. Store fugler reagerte på større avstand enn mindre
fugler, og både gjess og svaner kunne reagere på opptil 500–600 m avstand (Winkelman
1992b). Ved avstander på 100–200 meter mellom turbinene, vil det kunne oppstå barriereeffekter, slik at fuglene ikke passerer. Unnvikelsesatferden gjorde seg også gjeldende om
natten. Etter vår vurdering kan man forvente høy påvirkningsgrad på ankomst av fugl til
Ramsarområdet Ilene naturreservat dersom det bygges en bro over Byfjorden.
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Kollisjoner mellom fugler og tekniske installasjoner er et velkjent problem, og her er
kunnskapen bedre. Dette må belyses grundig i en så tidlig fase som mulig, også før en
konsekvensutredning. Kjøreledningene som kommer på toppen av broa vil likevel føre til at
store fugler som svaner og gjess vil kunne få manøvreringsproblemer, og ved gitte forhold
kunne kollidere med disse. Åpne eksponerte kjøre-/strømledninger vil derfor utgjøre en
dødsrisiko.
Broen kan også bli sitteplass for skarv og måker, som liker å sitte høyt og ha oversikt. Tog som
kommer i stor fart vil dermed også utgjøre en kollisjonsrisiko.
Betydelige antall dykkender driver næringssøk i området der broen er foreslått lagt. De artene
som hyppigst blir sett her er ærfugl (nær truet, NT), toppand og kvinand. Det er også mye
siland i dette området, og i trekktiden kan det være flokker med svartand (NT) og sjøorre
(sårbar, VU). Dykkere som horndykker (VU), dvergdykker (NT) og toppdykker (NT) finnes
også her. Vi mener at reservatet vil bli sterkt forringet med en 20 m høy og 1,6 kim lang bro i
kanten av Ilene naturreservat.
Friluftsliv og videre naturovervåkning
Vi stiller store spørsmålstegn ved signaleffekten til befolkningen, og spesielt barn og unge,
dersom Vear-alternativet med bro over Byfjorden tas med videre i planprosessen. En utvidelse
av Besøkssenteret for våtmark ved Ilene finner sted i disse dager. Her foregår det veiledning,
opplæring, undervisning og informasjon. Hvilket signaler om naturens skjønnhet, fred og ro,
verneverdighet og miljøvern vil en ”vegg mot sjøen” gi? Det er store helsegevinster ved å
kunne nyte natur fri for støy og tekniske inngrep. Så urørt natur som praktisk mulig er en
forutsetning for et godt friluftsliv. Verdien av dette vil trolig øke i fremtiden ettersom
knappheten om godene minker.
Naturvern og naturforvaltning må være faktabasert. Dette forutsetter at man kan foreta gode
regelmessige tellinger av bestander, herunder fuglebestander, i Ilene-området over lengre
tidsperioder. Dette for å se bestandsvariasjoner og eventuelle trender. Blir korridoren over
Byfjorden realisert, vil denne i stor grad rent visuelt gjøre tellinger av fuglebestander sør for
området vanskelig. Mye fugler passerer øst-vest langs trekkruter lavt på himmelen i sør – et
himmelområde som nå vil komme i blindsonen bak broa. Også fugler bak selve bropilarene
vil komme i en blindsone. I et lengre perspektiv, både i fortid og framtid, er dette meget
beklagelig, og vil til en stor grad nedsette verdien av allerede innsamlet observasjonsmateriell
ved Ilene. Kort sagt blir det vanskeligere å sammenligne fortidsdata med framtidsdata, og et
godt faktagrunnlag for rasjonelt naturvern blir skadelidende.
3. Ulykker
NOF vil også nevne fare for skipskollisjon med broa, med mulig utslipp av farlige stoffer til
naturen, samt selvsagt forsinkelser i togframføringen, og store samfunnsøkonomiske
kostnader ved skadeoppretting; og ytterligere forstyrrelser i Ramsar-området.
Nøtterøy-korridoren
Nøtterøykorridoren er planlagt å tangere Robergvatnet naturreservat. Robergvannet er omgitt
av myr og frodig blandingsskog. Breddene er preget av at gjengroing pågår. Området har
betydning som hekkeområde for ulike våtmarksfugler. Området har også, til tross for sitt
begrensede areal, stor betydning som tilholdssted for rastende ender på trekk. Formålet med
fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand, og verne om et rikt
og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig knytter seg til området. En
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konsekvensutredning må ta for seg Nøtterøyskorridorens indirekte påvirkning på
naturreservatet. Tiltak som begrenser eventuelt skadeomfanget, samt nødvendigheten av
økologisk kompensasjon, må stå sentralt ved valg av denne korridoren.
Jarlberg- korridoren
NOF ønsker at man går videre med «Jarlsbergalternativet», slik det er beskrevet i
forstudierapporten fra Jernbaneverket fra 28. april 2016: Korridor B, Tønsberg – Stokke via
Jarlsberg.
I de områdene der Jarlsberg-alternativet påvirker jordbruksmark, vil dette ikke utgjøre et
irreversibelt naturinngrep. Skulle en senere ønske å flytte eller endre denne traseen til
jordbruksmark, er dette fullt mulig, om enn kostbart.
Avsluttende kommentarer
Tog skal være et miljøvennlig alternativ til biltrafikk, og utvikling av togtraséer skal ta
miljømessige hensyn. Vear-korridoren representerer et stort naturinngrep, og noen sparte
minutters reisetid mellom Vestfold og Oslo kan ikke rettferdiggjøre dette.
NOF antar at det er i Bane Nors interesse å fortsatt kunne markedsføre tog som et
miljøvennlig og framtidsrettet fremkomstmiddel for mennesker og gods. Et miljøvennlig
reisealternativ må ta hensyn til samlet miljøbelastning.
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For Norsk Ornitologisk Forening
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Høringsuttalelsetil planprogramdobbeltspor Tønsberg– Larvik – Intercity Vestfoldbanen.
SandefjordByenVår ASer en interesseorganisasjon
for næringsdrivendesom dr iver handel,
gårdeiereog næringsdrivendefra de frie yrker, og har fokus på markedsføringog videreutvikling
av Sandefjordsentrum.
SBVjobber mye næringspolitiskog er høringsinstansi sakersom berører oss,og vi vil derfor avgi
høringsuttalelsetil planprogrammetsom det nå skaljobbesmed.
SBVber om at arbeidet med dobbeltsporfullføressnaresthelt frem til Skien.BaneNORsitt mål
om et pålitelig togtilbud med kort reisetid,høy frekvensog høy kapasiteter et viktig og godt fokus
og utgangspunktfor de valgsom nå skaltas.
SBVønskerat korridoren Torp vest utredesnærmere.
Enplasseringav ny jernbanestasjonsør-vest for Sandefjordsveien,
i nærhetenav eksisterende
jernbanetrasevil gi byen mulighet for å vokseog benytte eksisterendearealer til næringog bolig.
Vi er opptatt av fremdriften i planprogrammet,slik at strekningenblir ferdig som planlagti 2030
(2032).Det er derfor viktig for ossat urealistiskeutredningerblir fjernet.
Avslutningsvisvil vi understrekeat vi har tiltro til at BaneNORfinner de beste løsningerfor
utbyggingenav strekningenTønsberg– Larvikog vi ønskerossen videre god dialogfor
planleggingsarbeidet.
Sandefjord,den 7. april 2017

Med vennlighilsen
For SandefjordByenVår
Inger ElisabethTeien
Dagligleder

Tønsberg Maritime Kulturforum
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Tønsberg, 6.4.17.

Bane NOR
Postmottak@banenor.no
Att: Hanne Sophie Solhaug

Uttalelse fra Tønsberg Maritime Kulturforum (TMK) vedrørende alternative
trasevalg på strekningen Tønsberg – Furustad.
Tønsberg Maritime Kulturforum (TMK) er en paraplyorganisasjon som organiserer følgende
maritime kulturorganisasjoner:
DS Kysten AS
Tønsberg Sjømannsforening
Tønsberg Havnevesen
Stiftelsen Oseberg Vikingarv
Stiftelsen Berntine
Loggen Kystlag
Tønsberg Kystkultursenter
I tillegg har Slottsfjellsmuseet observasjonsstatus i TMK’s styre.
DS Kysten bygget i 1909 er et av Norges eldste dampskip. Skipet har seilt i Tønsbergs
skjærgård (Færder Nasjonalpark) siden 1971, og har pr 2017 gjennomgått en
gjennomgripende restaurering for seiling med grupper og turister i nye 40 år.
Stiftelsen Oseberg Vikingarv bygget og sjøsatte i 2012 en nøyaktig replika av det originale
Osebergskipet som står utstilt i Vikingehallen på Bygdøy. Det nye skipet benyttes gjennom
sommerhalvåret til arrangementer for grupper og turister.
Seilskuta Berntine bygget i 1890 er landets eldste seilende selfangstskute, og benyttes på
samme måte som DS Kysten og Osebergskipet.
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De tre verneverdige skipene representerer derfor en viktig del av vår maritime historie og
formidling av Tønsberg maritime kulturarv til nye generasjoner.
Tønsberg Kystkultursenter er bygget rundt det som var marinens ubåt‐stasjon i
mellomkrigstiden og består av 5 verneverdige bygninger og kai for verneverdige fartøyer
organisert i Loggen kystlag. Kaia er i dag ca 150 meter og planlegges utvidet med ytterligere
100 meter. Utvidelsen vil ytterligere gjøre denne siden av Kanalen til et eksepsjonelt
maritimt kultursenter.
TMK vil på det sterkeste protestere på gjennomføring av det østre alternativet med lavbru
over Kanalen øst for dagens Kanalbro ut fra følgende begrunnelse:
TMK’s hovedmål er å styrke Tønsbergs identitet som en by med minst 1200 år gammel
maritim historie, og en by hvis eksistens i hovedsak er bygget på et maritimt grunnlag.
Medlemmene i TMK utgjør et uvanlig bredt og sterkt fellesskap av kulturorganisasjoner på
dette området. Denne uttalelsen er skrevet med bakgrunn i TMK’s hovedformål og alle
organisasjonenes fokus på å bevare og styrke byens maritime grunnlag. Som det vil fremgå
nedenfor er det svært fundamentale forutsetninger for bevaring og utvikling av Tønsbergs
maritime kulturarv som her står på spill.
Ingen av våre verneverdige fartøyer DS Kysten, Osebergskipet eller Berntine vil kunne
komme under en østre bro og ut i Færder Nasjonalpark øst for Nøtterøy og Tjøme. Det
samme gjelder fartøyer med tilhold på Tønsberg Kystkultursenter som også er avhengig av
utseilingen mot øst. Adkomst til Fulehuk fyr og øygruppen Bolærne som begge er tilrettelagt
for allmenhetens bruk, må også skje i den retningen.
Den videre framføringen av det østre alternativet vil i tillegg virke ødeleggende for Tønsberg
Kystkultursenter og kulturlandskapet rundt, blant annet Teie Hovedgård fra 1804. Den videre
linjeføring med høybro mellom Munkerekka til Vear vil etter vår mening ødelegge viktige
siktlinjer i dette området.
Østre alternativ er således helt uforenlig med den levende kulturformidling TMK og dets
medlemmer står for. Alternativet vil av mange verdimessig viktige hensyn (lokal identitet og
kulturhistorie), og for næringsmessig utnyttelse av Færder Nasjonalpark som
opplevelsesområde, virke som en form for avskjæring av byens tilknytning til skjærgården.
Vestre alternativ med bro mellom Korten og Vear.
Vestre alternativ med lavbro fra Korten til Vear vil ikke hindre våre fartøyer seiling ut
Vestfjorden, men vi mener vi dette alternativet vil ødelegge et verdifullt kulturlandskap.
Tønsberg maritime historie er sterkt knyttet til innseilingen fra både øst og vest og de
landskapsformasjonene som på denne måten gjorde Tønsberg havn til utgangspunktet for
byens vekst og den maritime historien.
Dette broalternativet vil også ødelegge eller forringe et verdifullt kulturlandskap. Hele
området er regulert av Ramsar konvensjonen. Ilene naturvernområde ligger også nær dette
alternativet. Viktige siktlinjer fra byen og Slottsfjellet vil bli ødelagt.
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TMK’s syn.
Vi mener at det eneste akseptable alternativet er en trasé over Jarlsbergjordet, og en stasjon
i fjell under Frodeåsen. Vi mener dette alternativet er i akseptabel avstand til sentrum og
det gode betingelser for tilfredsstillende parkeringskapasitet. Dersom prosjektet «Bypakke
Tønsberg regionen» konkluderer med en senkebro fra Kaldnes til Korten, vil sentrum gradvis
bli trukket mot denne stasjonsløsningen. Denne utviklingen av byen vil naturligvis bli
forsterket av en lokalisering av stasjonen i Frodeåsen.
Vi er innforstått med at dette alternativet ikke er tatt med som alternativ i
konseptvalgsutredningen, men mener det er så mange tunge argumenter mot de to
foreslåtte løsninger at alternativet Jarlsberglinje må tas inn i den videre prosjektering. Med
grunnlag i Tønsbergs lange historie og kultur som maritimt senter, er det fra TMKs
perspektiv utillatelig kortsiktig å undervurdere betydningen av dette for framtiden så lenge
dette hensynet faktisk kan tas.

Med vennlig hilsen
Per Olaf Lia (sign.)
Styreleder i Tønsberg Maritime Kulturforum
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Vestfold, 7. april 2017

Høringsinnspill i forbindelse med planprogram Intercity Tønsberg - Larvik
Næringsforeningene i Vestfold Tønsberg, Sandefjord og Larvik, samt
sentrumsorganisasjonen Tønsberg Sentrum, står samlet om dette innspill i felleskap – med
støtte av næringsforeningene i Horten og Holmestrand (som ikke direkte berøres i denne
sammenheng). Til sammen representerer vi mer enn 1200 bedrifter i området og 200
forretninger i Tønsberg Sentrum, og vi samarbeider tett i mange sammenhenger, om ulike
og viktige saker for næringslivet.
Det er stor enighet blant næringsforeningene når det gjelder Intercity Tønsberg – Larvik;
Generelt ser vi på arbeidsmarkedet i vårt område som ett arbeidsmarked – og mener at det
er viktig for næringslivet med en så god korrespondanse som mulig, mellom byene (så raskt
som mulig). Helt konkret mener vi at Torp Sandefjord lufthavn har en stor betydning for
både arbeidsmarkedet og regionens attraktivitet, så våre felles innspill og ønsker vil støtte
opp under en videre utvikling av flyplassen som et viktig knutepunkt for hele regionen.
Bane NOR sitt mål om et pålitelig togtilbud med kort reisetid, høy frekvens og høy kapasitet
er et viktig og godt fokus og utgangspunkt for de valg som nå skal tas.
Vi er nå mest opptatt av fremdriften i planprogrammet, slik at strekningen blir ferdig som
planlagt i 2030 (2032). Det er derfor viktig for oss at urealistiske utredninger blir fjernet og at
det fokuseres på reisetid og sentrumsnærhet.
Noen kommentarer til det som berører de ulike byene følger nedenfor;
Tønsberg
Det har vært en del protester i Tønsbergregionen på de to foreslåtte korridorvalg – og det er
spesielt Nøtterøykorridoren som møter sterk motstand. Vi mener Jarlsbergkorridoren er tatt
ut i et for tidlig tidspunkt i utredningen og ønsker alternativet inn i planprogrammet, uten
"jernbanesløyfen" gjennom Tønsberg. Vi mener at målsetningene om fremdrift i
planprogrammet ikke forringes ved at dette alternativet tas inn igjen. Skulle Bane NOR ønske
å kun gå videre med to alternativer ser vi det som mest naturlig å utrede videre
Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren.
I tillegg mener vi at stasjonen skal ligge i nærheten av nåværende plassering. Dette er
hensiktsmessig for utviklingen av byen og for at tilgjengeligheten fra andre kollektivtilbud
blir best mulig. Det skal være lettvint å bruke tog i kombinasjon med buss.

Sandefjord
Det er foreslått utredning av korridorene Torp Vest, Unneberg og Gokstad. Her foreslår vi at
Unneberg korridoren IKKE utredes, da den verken ivaretar Torp Sandefjord lufthavn eller en
stasjonsplassering i sentrum og derfor ikke er et realistisk valg for Sandefjord, for fremtiden.
Larvik
Her støtter vi at de to foreslåtte stasjonsplasseringene utredes; Kongegata og Indre Havn.
Kongegata-korridoren peker seg ut som den beste løsningen, og vi foreslår at det legges
mest vekt på dette alternativet i utredningen.
Når det gjelder trasévalg mener vi det vil være riktig også å utrede alternativ trasé 3A-5 som
ikke vil komme i konflikt med viktige næringsinteresser som industriområdet på Hegdal og
kjente steinressurser, samtidig som den ivaretar Larvik kommunes ønsker om
stasjonsplassering, reisetid og tilknytning til havnespor.
Avslutningsvis vil vi understreke at vi har tiltro til at Bane NOR finner de beste løsninger for
utbyggingen av strekningen Tønsberg – Larvik og vi ønsker oss en videre god dialog for
planleggingsarbeidet.
På vegne av næringsforeningene i Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Horten og Holmestrand,
samt sentrumsorganisasjonen Tønsberg Sentrum.

Marit S. Gogstad
Daglig leder
Sandefjord Næringsforening

TønsbergIdrettsråds høringsuttalelsetil BaneNors planprogramog utredningskorridorer
InterCity –strekningenTønsberg– Larvik

Tønsbergidrettsråd (TIR)har med utgangspunkti BaneNORsplanprogramfor InterCitystrekningenTønsberg– Larvik,gitt uttalelseom to utredningskorridorer;Vearkorridorog
Nøtterøykorridorog vurdert hvilkenpåvirkningdissevil kunne få for idrett og folkehelsei
TønsbergKommune.

1. Konklusjon
a. Nøtterøykorridorener det dårligste alternativet med hensyntil idretten, og det anbefales
at dennekorridoren tas ut av planprogrammet.
b. Vearkorridorenhar store negativekonsekvenserfor friluftsliv og folkehelseog svekker
identitetsfølelsenknyttet til byen.
c. TønsbergIdrettsråd anbefalerat Jarlsbergalternativetigjen tas inn i det videre
utredningsarbeidet.

2. Idretten
Vearkorridoren:
Det er per i dag ingen idrettsanleggsom blir direkte berørt av dette anlegget.

Nøtterøykorridoren:
Dagenssvømmehaller lokalisertmidt i dennekorridoren.Det planleggesen ny svømmehalli
Tønsberg-området,da den nåværendehallen er gitt maksimum7 år før den må stenges.Det
er vesentligfor størrelseog kvalitet på anleggetat dette blir planlagtsom et interkommunalt
anleggsammenmed nye Færderkommune.For at dette skalværeinteressantfor nye
Færderkommune,må anleggetværelokalisertså nær kommunegrensenog kanalbroasom

mulig. Dagens plassering anses derfor som det mest optimale også i framtiden. En
båndlegging av dette område, i påvente av videre utredning, vil komme i direkte konflikt
med arbeidet for å få på plass et svømmeanlegg som møter idrettens behov i tide, før den
nåværende svømmehallen må stenge.

Nøtterøykorridoren medfører en fast bro over kanalen, og dette vil sterkt begrense
mulighetene for innseiling til Tønsbergs indre havn noe som er i direkte konflikt med
Færderseilasen, og andre tilsvarende arrangementer for all framtid.

3. Folkehelse
Dette er et stort og omfattende fagområde, og vi vil her kun fokusere på faktorene som
knytter seg til friluftsliv og opplevelse av kulturlandskap.
Vearkorridoren
Dette alternativet forutsetter betydelige, irreversible inngrep i Slottsfjellområdet med Tallak.
Dette er i dag ett av de mest populære og folkekjære områdene for tur, mosjon, og
rekreasjon for byens befolkning. Friluftsmuseet er en del av turområdets kvaliteter. Bygg må
tas bort og sprengningsarbeider vil redusere turområdets kvaliteter. Om Vearkorridoren blir
valgt, vil disse inngrepene og den framtidige støyen være svært ødeleggende for friluftslivet i
dette området, og ramme det som på mange måter oppfattes som Tønsbergs identitet eller
”folkesjel”. Arrangementer som Middelalderfestivalen og Slottsfjellfestivalen vil miste sin
arena, noe som også Tønsberg Idrettsråd mener er svært negativt for identitet, tilhørighet
og trivsel.

Nøtterøykorridoren
Ny svømmehall er også et anlegg som har betydning ut over å være et idrettsanlegg, det
åpner for aktivitet for så mange brukergrupper og utgjør et viktig anlegg også i et
folkehelseperspektiv. Som påpekt under punkt 1 Idretten, vil dette forslaget kunne utsette
bygging av ny svømmehall, og man kan dermed risikere at Tønsbergområdet blir stående
uten svømme /vannrekreasjonstilbud over lengre tid. Alternativt, at kommunen må bygge et
relativt lite anlegg på egenhånd, som ikke fullt ut vil kunne tilfredsstille de vannrekreasjonsog mosjonsbehovene som finnes i befolkningen.

Tønsberg Idrettsråd
Tønsberg, 8. April 2017

VEAR OG RAKKEVIK VEL
Bane NOR
Postboks 4350
2308 HAMAR
Mail: postmottak@banenor.no
Saksnr. 201717001

Vear, 8. april 2017

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DOBBELTSPOR,
DELSTREKNING 1 MELLOM TØNSBERG OG STOKKE.
Det vises til bestilling gitt i Nasjonal transportplan 2014-23 med føringer om at Bane NOR skal
planlegge en jernbane for fremtiden med hyppigere avganger, kortere kjøretider og høy punktlighet.
Vear og Rakkevik Vel har engasjert seg i saken fordi vi tenker at fremtidens jernbaneløsninger er av
stor verdi for samfunn, miljø og for enkeltindivider. Våre uttalelser er avgrenset til delstrekning 1
mellom Tønsberg og Stokke.
Det er Bane NOR og deres underleverandører som besitter den tekniske, geologiske og økonomiske
kompetansen. Vi håper at vi kan bidra med lokalkunnskap, hva som er viktig for oss som brukere av
jernbanen og hva vi ønsker oss for fremtidens løsninger - også for vårt lokalsamfunn. Derfor vil vi
uttale oss mer om de ikke-prissatte konsekvensene. Løsningene (korridorene) som nå er fremlagt i
Tønsbergområdet, har så store utfordringer på alle plan at vi håper at innbyggernes, politikernes og
Bane NORs felles innsats kan bidra til gode valg. Å snu steiner enda en gang kan lønne seg på sikt!

Her er våre betraktninger knyttet til de tre korridorene som Jernbaneverket utredet i
forstudierapporten fra april 2016:
KORRIDOR A – NØTTERØYKORRIDOREN:
Som kjent ble ikke denne korridoren anbefalt å gå videre i prosessen fordi de samlede vurderingene
viste høye kostnader, teknisk svært høy vanskelighetsgrad og stor konflikt med
nærmiljø/bymiljø/friluftsliv. Hovedutfordringen med den jernbanetekniske funksjonaliteten ble
oppgitt å være stigningen fra Vestfjorden opp mot Stokke som ikke tilfredsstiller jernbanetekniske
krav, og broene var et hovedproblem. Slik vi har forstått Bane NOR har man funnet nye muligheter
via kulvertløsning på denne siden av fjorden (Vearåsen/Robergåsen).

Vear-området i forhold til Nøtterøykorridoren:
Vårt tettsted har nettopp blitt innlemmet i Tønsberg via en grensejustering/kommunesammenslåing.
Vårt tettsted har blitt samlet og en kunstig kommunegrense som skilte befolkningen på Vear,
Hogsnes og Bjelland, har endelig blitt fjernet. Vi er svært glade for at vårt tettsted har blitt en del av
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byen vi jobber i og bruker, og i den anledning skal det lages en ny kommunedelplan i dette området.
Vi er en del av Tønsbergs nye satsning. En jernbane i overdekt kulvert på Vear vil bety riving av
mange hus, og jernbaneløsning i dagen vil på nytt splitte vårt lokalsamfunn. Det vil bety store
ødeleggelser for innbyggerne i form av støy, riving av hus, båndlegging og begrensninger av den nye
kommunedelplanen, berøre hvor sentrumsfunksjoner og nybygg kan ligge, samt bortfall av
nødvendige rekreasjonsområder. Vi har også undertegnet en egen høring som går på ødeleggelser
av golfbanen, fredet innsjø, fornminner/gravhauger, samt at boområder sydover mot Stokkebyen
berøres av høye og skjemmende broløsninger.

Nøtterøy – Tønsberg i forhold til Nøtterøykorridoren:
Vi er sterkt bekymret for Nøtterøykorridorens ødeleggelser for vårt lokalsamfunn på Vear, men også
for Nøtterøys og for byens del. Broløsningene over kanalen og over Vestfjorden vil legge store
begrensninger for skipsfart/nyttenæring og turistnæring i Tønsberg by. Som et eksempel har
turistnæringen i Tønsberg stor glede av det gamle dampskipet Kysten, vikingskipene og stor trafikk av
seilførende fartøyer. Fordi den østre skipsleia blir stengt for dem, vil dette direkte berøre deres
mulighet til å drive turistnæring. Byen får også begrensninger knyttet til framtidige muligheter for
næringsdrift og skipsanløp, fordi broa over Vestfjorden er planlagt til 35-40 meters høyde.

Sjuestokkstranda i forhold til Nøtterøykorridoren:
Vear og Rakkevik ligger sjønært, med et stort hytteområde på 109 hytter i umiddelbar nærhet.
Hytteområdet har egen velforening (Sjuestokkstranda Vel). For hyttefolket vil den høye
jernbanebroa skape støy, kaste skygge og nærmest ødelegge rekreasjonsmulighetene og friluftslivet.
Det er også et yrende sjøfugl-liv sør for hytteområdet som vil bli berørt. Området har også to
strender og stor båthavn som blir berørt av den høye jernbanebroa. Sjuestokkstranda Vel støtter
denne høringsuttalelsen.

KORRIDOR B – JARLSBERGKORRIDOREN:
Denne korridoren ble i den opprinnelige forstudien anbefalt tatt med i den videre prosessen, men
Bane NOR har i senere utredninger foreslått å ta den ut på grunn av dårlige grunnforhold over
Jarlsberg-jordene, hastighetsbegrensninger og økonomiske forhold. Det er anslått at denne
løsningen gir 3 minutters lenger reisetid enn de andre korridorene.
Knyttet til dette alternativet er det nå svært mange som har engasjert seg, fordi man mener at ikke
«alle steiner er snudd» og at det kan finnes flere løsninger. Vi ser det positive i en modifisert
Jarlsbergløsning med fjerning av dagens jernbanesløyfe i Tønsberg, og at stasjonen legges noe
nærmere Korten. Vear og Rakkevik Vel har tro på en modifisert løsning av 1B-4-alternativet.
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Sett i lys av at Tønsberg kommune er i sterk vekst, tror vi at et fremtidig sentrum vil vide seg ut –
særlig mot nord og vest. Vårt lokalsamfunn på Vear ligger i dag ca. 3 km vest i luftlinje fra dagens
jernbanestasjon i Tønsberg (ca. 7 km i kjørevei). I tillegg slås Tønsberg i 2020 sammen med Re
kommune som ligger nord/vest for byen.
Mye av dagens trafikk kommer også fra dette omlandet. Mange av oss som i dag bor på vestsiden
reiser til Stokke stasjon – selv om det er lenger dit. Det gjør også mange fra Nøtterøy selv om de
kjører rett forbi Tønsberg stasjon på veien. Dette er begrunnet i at dagens stasjon i Tønsberg ligger
inneklemt med alt for få parkeringsmuligheter. Dagens reisende forventer bedre fasiliteter, og vi må
erkjenne at mange av oss bruker bilen for å komme oss til toget.
Området på Korten er i vekst, og vil bety et nytt knutepunkt. Det er sannsynlig at ny veiløsning fra
Nøtterøy vil komme ut på Korten. Det er mange offentlige arbeidsplasser i området og nytt helsehus
er under oppbygging. Vi tror at byen kan være tjent med å legge ny stasjon – fortsatt sentrumsnært
– men med større parkerings-/bussmuligheter. Vi har derfor undertegnet høringsuttalelsen av 10.
april 2017 fra flere velforeninger i Tønsberg v/Jens Kaurin. Dette høringsutkastet har mange
spennende og positive vinklinger, og vi ber om at Bane NOR vurderer dette modifiserte forslaget med
nye øyne.

KORRIDOR C – VEARKORRIDOREN:
Vi ser klare ulemper for historiske Tønsberg og for Ramsarområdene ved dette alternativet.
Vi vil tro at fylkesmannen, oppsittere og det politiske Tønsberg vil uttale seg nærmere om dette. For
vår del på vestsiden av byen, mener vi at dette alternativet tross alt, bør gå videre i
utredningsprosessen og derved konsekvensutredes.

Anbefaling om hvilke alternativer som bør gå videre til konsekvensutredning:
Vi ønsker gode løsninger for hele Vestfoldbanen, og vi ser at den er viktig for Vestfolds framtidige
utvikling. Med bakgrunn i ovennevnte begrunnelser anbefaler vi at en modifisert Jarlsbergkorridor
tas inn igjen, og revurderes ut fra alle nye innspill som har kommet. Vi tror også at dette er i tråd
med hva det politiske Tønsberg og Nøtterøy ønsker. Det er dette alternativet som medfører færrest
konsekvenser for innbyggerne både på Nøtterøy, Tønsberg og oss på vestsida av byen.
Jarlsbergalternativet betyr minst inngripen for fornminner og miljø, og at Tønsberg by fortsatt kan
utvikles uten hinder fra jernbanebroer i begge skipsanløp. Et modifisert Jarlsbergalternativ kan også
bety spennende utvikling av Korten-området (knutepunkt for arbeidsplasser, busser, veier, tog,
parkering) sett i et 100 års perspektiv!
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Vi mener at Nøtterøykorridoren har massive ulemper, og at den bør utgå i denne utsilingsfasen.
Man ser massiv politisk motstand i Vestfold, blant innbyggere, næringsliv og turistnæring mot dette
alternativet.
Våre anbefalinger er i stedet å legge midler i å utrede en modifisert Jarlsbergkorridor samt å la
Vearkorridoren gå videre til konsekvensutredning.
Lykke til videre med det viktige arbeidet dere gjør i Bane NOR!
Med vennlig hilsen

VEAR OG RAKKEVIK VEL og SJUESTOKKSTRANDA VEL

……………………………………………

..………………………………………

…………………………………………..

Kirsti Nilsson Søyland

Tore Søyland

Svein Rosenvinge

Vear og Rakkevik Vel

Vear og Rakkevik Vel

Sjuestokkstranda Vel

Kopi til:
Rådmannen i Tønsberg
Rådmannen på Nøtterøy
Ordfører i Tønsberg
Ordfører på Nøtterøy
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Tønsberg 10. april 2017

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram
Denne høringsuttalelsen avgis på vegne av alle de velforeningene som er nevnt nederst i dette
brevet.
Vi ber om at det utredes et nytt alternativ basert på følgende:






Det bygges en ny jernbanetunnel i en bue øst for den nåværende. La tunnelen komme ut på
sydsiden av Frodeåsen i retning øst-vest.
Fortsett dobbeltsporet videre langs nåværende trase over Jarlsbergjordene
Legg stasjonsområdet (perronger) i området mellom Korten og Stenmalen
Bygg ny stasjon i nærheten av der som nåværende tunnel kommer ut
Fjern nåværende jernbanesløyfe

Dette er veldig likt alternativ 1B-4 i Bane Nors forstudierapport. Forskjellen er plasseringen av
stasjonen som ikke bør ligge på Korten, men lenger øst og nærmere sentrum. Ved å sprenge ut litt av
Frodeåsen vil man kunne få et funksjonelt stasjonsområde med et rettlinjet dobbeltspor på 5-600m
på sørsiden av åsen.
Dette alternativet må utredes på lik linje og med de samme vurderingskriterier som de to
trasealternativene Bane Nor har foreslått.
Dette alternativet er interessant fordi det:
 Gir redusert kjøretid (ca xx min i forhold til i dag,
 Frigjør et betydelig areal i jernbanesløyfen
 Løser problemet med kryssingen av Halfdans Wilhelmsens alle i sentrum
 Gir mulighet for en betydelig knutepunktutvikling
 Plasserer stasjonen nær sentrum
 Gir mulighet for felles bussterminal og jernbanestasjon
 Gir mulighet for etablering av parkeringshus i gangavstand fra stasjonen
 Gir mindre inngrep i eksisterende bebyggelse enn de trasealternativene Bane Nor har
foreslått

Med denne traseen vil hele det nåværende «jernbanearealet» mellom Halfdan Wilhelmsens alle og
Eckersbergs gt. kunne frigjøres til andre formål enn jernbane. Ingen av Bane Nors to foreslåtte
trasealternativene gir en slik mulighet. Arealet har en størrelse på ca. 60 dekar. Her vil man kunne
bygge ny kollektivterminal i nærheten av jernbanestasjonen. Det er også god plass til et
parkeringshus for de som skal reise med toget. Man kan bygge boliger og
forretningsbygg/kontorlokaler – gjerne med «rullefortau» for transport mellom den nye stasjonen og
nåværende stasjon.
Her kan man altså få til en betydelig knutepunktutvikling – noe som Bane Nor iflg. forstudierapporten
skal vektlegge i sine vurderinger.
Arealet i jernbanesløyfen kan frigjøres til annen bruk enn jernbane – f.eks. boligbygging.
Det er en politisk målsetting å få til en fortetting av boliger i Tønsberg Sentrum. Med framtidig
bygging av boliger også på nåværende jernbaneareal vil det bli mange som får gangavstand til
jernbanestasjonen. Slike boligområder med kort avstand til jernbanestasjonen vil gjøre Tønsberg
enda mer attraktiv for folk som ønsker å flytte til Tønsberg og pendle til jobb i Oslo-området
Vi håper dette alternativet som vi her har foreslått blir tatt inn i planprogrammet.
Undertegnede er kontaktperson for denne høringsuttalelsen og svar kan sendes pr. epost
til: j-kaurin@online.no
Med hilsen
Jens Kaurin

Følgende velforeninger i Tønsberg Kommune støtter denne høringsuttalelsen:
Nordbyen Vel
Tyttebærløkka Vel
Teglhagen Vel
Vearåsen Vel
Kanalen Vel
Smørberg og Hogsnes Vel
Vear og Rakkevik Vel
Solvang og Midtløkken Vel
Træleborg Vel

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Hilde Viker Berntsen <hilde.berntsen@murogmer.no>
10. april 2017 11:07
Postmottak Bane NOR SF
'Ragnhild Rolfsen'; 'Roar Løkken'
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg-Larvik. Uttalelse til høring av
planprogram
Syklistenes landsforening. Larviksyklistenes uttalelse. Høring til planp....pdf

Vedlagt følger Syklistenes Landsforenings uttalelse til planprogram for kommunedelplan dobbeltspor
Tønsberg – Larvik.
Larviksyklistene er et lokallag i foreningen. Som eneste lokallag i Vestfold gir vi en generell uttalelse
gjeldende for hele traseen Tønsberg-Larvik. Med bakgrunn i lokallagets hovedfokus i Larvik og utifra
lokalkunnskaper i dette området, gir vi i tillegg spesifikke uttalelser relatert til trasevalget gjennom Larvik
kommune.

Larviksyklistene
Lokallag i Syklistenes Landsforening
www.syklistene.no

Larviksyklistene
Larvik 10.4.2017

Syklistenes Landsforening

Høringsuttalelse fra Syklistenes Landsforening

Kommunedelplan dobbeltspor TønsbergLarvik. Uttalelse til høring av planprogram.
I forbindelse med planlegging av dobbeltsporet jernbane Tønsberg-Larvik, ønsker Larviksyklistene å
påpeke viktigheten av sterk satsing på sykkel. Det forventes en betydelig befolkningsvekst på Østlandet
frem mot 2040. Sykkelen er selve nøkkelen til å nå nullvekstmålet ved omlegging for miljøvennlig
infrastruktur. Som det eneste fremkomstmiddel med nullutslipp har sykkelen krav på god tilrettelegging,
og må sees i en naturlig sammenheng med jernbanen under utvikling av et moderne og fremtidsrettet
transportsystem.
Gjeldende for hele traseen Tønsberg-Larvik er at sykkelsatsingen må legges inn i en tidlig
planleggingsfase der separate traseer for sykkeltransport settes av og der det tas høyde for at sykkel skal
være det foretrukne fremkomstmiddelet til stasjonen for fremtidens togreisende. Med tanke på den
fysiske utformingen av selve stasjonsområdet må det avsettes konkrete arealer øremerket fasiliteter for
syklister.
I den forbindelse bør følgende punkt vektlegges i hele planområdet:
•

Separate, sammenhengende sykkelveier til stasjonen.

•

Enkle og sikre muligheter for sykkelparkering (tenk også vintersykling).

•

Muligheter for lading av el-sykler på stasjonsområdet (sykkelhotell).

•

Muligheter for gratis transport av sykkel på togreisen.

I tillegg ønsker vi at frigjort jernbanetrasé utredes for bruk til naturskjønn sykkelsti/ turvei i sin helhet
mellom Tønsberg og Larvik. Traseen kan gi et unikt turtilbud for tilreisende og egne innbyggere. Ved

kobling av denne traseen til omlagt jernbane langs Farris mot Telemark og allerede etablerte turtraseer
langs Telemarkskanalen vil strekningen bidra til betydelig attraktivitet og ha positive effekter for
turistnæringen i hele regionen.
•

Med spesielt fokus på lokale forhold i Larvik vil vi påpeke viktigheten av at det utredes for
sykkelbru over Hammerdalen i forbindelse med jernbanetrase sør for stasjonsområdet. En
bruløsning vil gi muligheter for å føre sykkeltraseen i ubrutt høydenivå mellom kommende
sentrale boligområder på Martineåsen og Sky/Veldre mot sentrumskjernen.

Sykkel og tog har opplagte relasjoner: Valg av sykkel som effektiv daglig transportform til stasjonen for
pendlere. Valg av tog som berikende og avslappende transportform for sykkelturer i naturskjønne
omgivelser. Overgangene må derfor gjøres smidige.
Under det videre planarbeidet presiseres behovet for at Syklistenes landsforening, som syklistenes eget
ombud, rådføres i prosessen. Vi bidrar gjerne.

Syklistenes Landsforening/ Larviksyklistene
V/ Ragnhild Rolfsen og Hilde Viker Berntsen

From:
Sent:
To:
Subject:

Amund Kind <Amund.Kind@bondelaget.no>
10. april 2017 12:14
Postmottak Bane NOR SF
«Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram» Ber om utsatt frist til onsdag over påske

Til Bane NOR
Vestfold Bondelag viser til «Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram» som er på høring nå med frist 12. april. Vi ber om utsatt frist for å uttale oss til onsdag
over påske da vi har kommet litt sent i gang med koordineringen av uttalelsen fra våre lokallag. Ut i fra at
kommunene ikke skal behandle planprogrammet før i august/september håper vi dette ikke skal gå på
bekostning av framdrifta deres 
Vennlig hilsen

Amund Kind
rådgiver

Gjennestadtunet 85
3160 Stokke
Tlf 33363200/ mobil 92419910
http://www.grontfagsenter.no/
http://www.bondelaget.no/vestfold/
BONDE? Eller glad i NORSK MAT? Meld deg inn i Norges Bondelag!
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KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR TØNSBERG —LARVIK,
UTTALELSE TIL 1IORING AV PLANPROGRAM
Lett-Tak Systemer AS er en industribedrift som utvikler, produserer og selger prefabrikerte
takkonstruksjoner i form av en komplett sandwich konstruksjon med spennvidde opp til 18 meter.
Bedriften er eneste produsent av denne type konstruksjon i Norge og er markedsledende for denne
type konstruksjon i Skandinavia. Bedriften har ca. 143 års‘erk. Bedriften rekrutterer
arbeidskraften lokalt, og 90 % av de ansatte bor sentralt i Larvik.
For industribedriften Lett-Tak Systemer AS er det av avgjørende betydning at Bane NOR vurderer
et trasevalg som ikke rammer bedriften. Det vil si at bedri ften ber om at man vurderer og velger
korridor 3 A-5 øst for Lågen, som trasC mot Larvik sentrum.
I henhold til forslaget til planprogram skal planleggingen bidra til å utvikle bærekraftige byer og
tettsteder. legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling. og fremme helse, miljø og
livskvalitet. Det må da være av betydning at alle korridorer, unntatt 3 A-5 øst for Lacen rammer
flere av Larvik kommuncs viktigste industribedrifter og største arbeidsgivere.
I forstudierapporten fremgår at man ikke anbefaler trase 3 A-5 ost for Lågen, da den ikke er bedre
enn de øvrige varianter mellom Sandeljord og Larvik stasjon. Lett-Tak Systemer AS mener at det
er fordeler ved valg av korridor 3 A-5 øst for Lågen som er av vesentlig betydning både for Larvik
og samfunnet for øvrig.
For Larvik er bedriften av stor betydning fordi den dekker et stort behov for arbeidsplasser for
ufaglært arbeidskraft. Redriften driver gjennomgående optylæringav industriarbeidere. i år bl.a
giennom et samarbeid med Folkeuniversitetet. Lett-Tak Systemer AS fungerer også som en
opplæringsbedrift for skoler, og med oppfølgning av elever fra videregående skole. Dessuten gir
bedriften elever arbeidslivstrening. Bedriftens lokalisering er på denne bakgrunn av vesentlig
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betydning. Bedriften innehar for øvrie oeså en betydelie ingeniorkompetanse. bl.a med
fagpersonell på doktorgradsnivå innenfor konstruksjonsteknikk og bygningsfysikk.
Lett-Tak Systemer AS er lokaliscrt i nordre del av industriområdet Elegdal. øst for Lågen. slik det
er vist på vedlagte kart. Bedriften disponerer her et grunnareal på ca. 45 daa. (Gnr. 1019. bnr. 7
og 10 i Larvik). Av dette arcalet er ca. 22 daa bebygd med råvarelager. produksjonslokaler.
ferdig‘arelager. samt kontorer og verksted. Lett-Tak Systemer AS leier eiendommen av Lett-Tak
Eiendom AS. og de to virksomhetene er gjensidig avhengig av hverandre ut fra langsiktig strategi.
Lett-Tak Systemer AS har en kontinuerlig virksomhet, det vil si at driften pågår 6 dager i uken. I
fillegg er det transportvirksomhet på søndager. Virksomheten er kontinuerlig ved at man løpende
mottar bestillineer, planlegger. produserer og leverer. Det innebærer at man vanskelig kan tilpasse
see en stans eller reduksjon i aktiviteten. I alle tilfeller vil en slik stans eller redusert aktivitet ha
betydelige økonomiske konsekvenser.
Det er selvsagt mulig å flytte virksomheten til I.ett-Tak Systemer AS. Det bør legges til grunn at
det bygges et nytt produksjonssted i Larvik, slik at produksjonen på Ilegdal kan pågå kontinuerlig
fram til det nye produksjonsstedet er klart til bruk. Lett-Tak Systemer AS har ikke kalkulert
kostnadene ved en slik reetablering, men vil røft anslå kostnadene til en halv milliard kroner. En
slik løsning vil for øvrig være betinget av at Lett-Tak Eiendom AS samarheider om den. Det er
også en klar begrensning i aystand til evt. ny lokasjon, for å unngå tap av ansatte og
kjernekompetanse i bedriften
Vår henvendelse tar sikte på å peke på de sterke interesser som er knyttet til trasevalget øst for
Lågen, for bedriftene Lett-Tak Systemer AS og Lett-Tak Eiendom AS. Dette gjeldcr også andre
viktige berørte næringsvirksomheter for Larvik kommune og for lokalsamfunnet. herunder spcsielt
nevnt steinindustrien representert ved Lundhs AS.
Korridor 3 A-5 bør utredes. og disse interessene bor vurderes mot andre hensyn som gjør seg
gjeldende ved valget. Så vidt vi forestår vil ikke valget av korridor 3 A-5 komme i konflikt med
onsker om stasjonsvalg. reisetid og tilknytning til havnespor.
Kopi av dette brevet er sendt Larvik kommune. postboks 2020. 3255 Larvik, til orientering.

Med hilsen
På vegne av LETT-TAK SYSTEMF.R AS og I.ETT-TAK EIENDOM AS.

Steinar Sørlie
sorlie@larvikadvokatene.no
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HORING AV PLANPROGRAM

TONSBERG - LARVIK, UTTALELSE TIL

For Lundhs AS er det av avgjørende betvdning at Bane NOR vurderer et trasevalg for den nye
jernbanen som ikke kommer i konflikt med bedriftens steinressurser. Det vil si at Lundhs AS ber
om at man vurderer korridor 3 A-5 øst for Lågen som trase mot Larvik sentrum, fordi denne ikke
kommer i konflikt med bedriftens behov for steinressurser slik det er tilfelle for de korridorer som
i forstudierapporten er foreslått å utrecle videre. Lundhs AS har for øvrig fått opplyst at korridor 3
A-5 ikke kommer i konllikt med ønsket stasjonsvalg for Larvik. reisetid eller ønsket om
tilknytning til havnen.
Det fremgår av forslaget til planprogram at kommunedelplanen for steinressurser i I.arvik viser
forekomster av I.arvikin som er meget viktige eller viktige forekomster. Det er en dekkende
bcskrivelse og forekomsten er som nevnt av avgjørende betydning for Lundhs AS, men også av
viktig betydning for Larvik kommune. Kommunedelplanen for steinressurser viser dessuten at
alle korridoraltemativer unntatt korridor 3 A-5 øst for Lågen nettopp vil gjøre inngrep i disse
ressursene. Jeg viser i denne forbindelse til brev av 31. januar 2017 fra Lundhs AS. hvor dette blir
nærmere beskrevet.
Dct fremgår for øvrig av selskapets henvendelse i brev av 31. januar 2017 at Lundhs AS er en
betydelig virksomhet med ca. 140 ansatte og en betydelig omsetning. Det er således tale om en
virksomhet av så vidt stor samfunnsmessig betydning. at det må være riktig å ta disse interessene i
betraktning ved valg av korridor. Det må dessuten i samme forbindelse være grunn til å ta i
betraktning det erstatningsansvar for følger av et slikt inngrep.
Med hilsen
T

Steinar Sørlie
so rIirijIarvjkadvokateneno
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Merknader til trasevalg for nytt jernbane-dobbeltspor gjennom Sandefjord kommune.

Med dette vil vi, Loftum Eiendom AS som utvikler og utbygger av boligområdet Sandskjæråsen,
parsell av gnr 47 , bnr 9 i Sandefjord komme med sterke innsigelser til de to vestre alternative traseer

for strekningen Torp

- Furustad.

Vår sterke henstilling; Dobbeltspor for jernbane gjennom Sandefjord må gå i eksisterende trase
nåværende jernbane i Sandefjord by.

til

Vårt engasjement startet ved at Sandskjæråsen ble foreslått som byggeområde før siste revisjon av
kommuneplan iSandefjord. Kommuneplanen ble vedtatt med bl.a Sandskjæråsen som nytt
boligområdeTi 20L4.
forbindelse med denne kommuneplanrevisjon var ny jernbane gjennom Sandefjord oppe til
vurdering, men det ble valgt å ikke ta med noe areal til dette, selv om det forelå utredninger med
angitte traseer.
I

Ved oppstart av reguleringsplanarbeidet våren 2015, tok Sandefjord kommune etter eget initiativ,
ansvar for varsling av oppstart av reguleringsplan til berørte parter og offentlig etater.
Sommeren 2015 fikk grunneier henvendelse fra Jernbaneverket om grunnundersøkelser på sin
eiendom. Det ble det gitt tillatelse til, men utbygger og grunneier sendte en orientering til

Jernbaneverket om reguleringsplanarbeidet og en henstiling til å avstå fra trase under Sandskjæråsen
og Mokollen til ny stasjon i Sandefjord. Jernbaneverket kom ikke med noen form for motforestillinger
i sitt svarbrev, til reguleringsplanarbeidet. Her ble det ikke gitt noen indikasjoner på at man skulle
sette ned forbud mot planlegging i alle korridorer. Slik vi tolker svarbrevet ville Jernbaneverket
komme tilbake med arealrestriksjoner på det alternativ som ble valgt. På dette tidspunkt var
Sandefjord kommune sterkt i mot en annen trase enn eksisterende spor fra Unneberg og inn mot
sentrum.
Hadde grunneier og utbygger fått indikasjoner på mulig innsigelse på det tidspunkt hadde man kunne

stoppet reguleringsplanarbeidet.
stedet kom innsigelsen f6rst, etter at fristen for uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplanen
var gått ut, våren 20L6. På tidspunkt når innsigelsen kom, var alle kommentarer til andre innspill
I

behandlet oB nØdvendige justeringer gjort . Planen var klar til innsending til 2.gangbehandling
planutvalget i Sfj kommune.

i

Totale planarbeidskostnader basert på en godkjent kommuneplan har kostet mer enn NOK 1,0 mill.
Saksbehandlingsgebyrer, utarbeiding av plandokumenter, møter og orientering til grunneiere og
andre, samt til offentlige organer, grunnundersØkelser, arkeologiske undersøkelser mm.
vedlegg til denne mail ligger en oversikt over utbyggingsområdet omsetningspotensiale mht salg av
boliger. Det løper daglig rente på byggelån i Nordea - stort kr 900.000.I

Vi varsler med dette at vi vil komme med et erstatningskrav dersom jernbanetraseen under

Sandskjæråsen blir valgt Pga at; i) området ikke blir utbygget; ii)Redusert utbygging; iii)utbygging
med reduserte priser iforhold tiltakstrapportfØr jernbanetraseen var aktuell.

Vi var i gang med å gjennomføre planlegging av et svært attraktivt og etterlengtet boligområdet med

gjennomsnittlig høye boligpriser i denne delen av Sandefjord. Området er attrakt¡vt ved sin
sentrumsnærhet, og nærhet til flotte turområder. Nå er denne planlegging satt på vent. En rask
tilbaketrekking av innsigelse kan bety gjennomføring av boligomrâde i 2O17 /20L8. I motsatt fall vil
investeringen kunne bli et rent tapsprosjekt. Utbygger har fulgt alle spilleregler og prøver å bidra til
utvikle samfunnsviktige og tidstilpassede prosjekter for befolkningen i Sandefjord.

å

I møte med Bane Nor 03.04. fikk vi bekreftelse på at en teknisk avklaring på om det vil være reell

konflikt mellom nytt dobbeltspor og boligområdet Sandskjæråsen, skulle prioriteres av hensyn til den
store belastning det vil være å vente til sent i 20L8. Det vises også til underlag for møtet, som ble
sendt Bane Norv/Hans JØrgen Bihle 15.03.2017.
Vi fikk da også opplysninger om at det er tegnet inn trase med bro over jordene på Unneberg og inn
mot Hasleområdet. Dette ble det ikke gitt noen indikasjoner på i Folkemøtet i Sandefjord. En slik

løsning kan være enda mer skjebnesvangert for planer for et nytt boligfelt på Sandskjæråsen.

På

tross av oppfordring om å se lengdeprofil for denne traseen fikk vi ikke det. Vi synes det er svært
uheldig at man ikke opplyser om vertikalkurvatur på et folkemøte. For en jernbane som kan gå både
tunnel og tydeligvis også i bro, vil jo høydeforhold kunne ha avgjØrende betydning for flere - for
planen for Sandskjæråsen , for beboere på Breidablikk og for beboere i Lunden og ikke minst for
hvordan en eventuell bro på Unneberg vil se ut i landskapet.

i

At Bane Nor harvalgt å ikke nevne noe om konsekvenserfor bro på Unneberg, er betenkelig. En slik
bro vil joføre tilat man kommer høyere under løsmasseområder med boliger på, og det er uten tvil
mange som vil ha synspunkter på en bro i lufta over Unneberg. Det ble på Folkemøte isandefjord
sagt at bebyggelse på Breidablikk mellom Hasleåsen og Mokollen ikke vill bli berørt av de to vestre
traseene inn mot Sandefjord. Om man løfter traseen på Unneberg på bro inn mot Hasle, må det bety
at tunnell (i løsmasser?) under Breidablikk må innebære større risiko for ulemper for bebyggelsen på
Breidablikk. Dessuten registrerte vi heller ikke at konsekvensene for Lunden-området var nevnt i
fellessekvensen i Folkemøtet.
Trase Unneberg og vestre trase ved Torp bruker en ødeleggende korridor over et stort eksiterende
boligområde på Breidablik, Øvre Hasle, Pina- og Mosserødområdet og til slutt gjennom Øvre Lunden

Dette er totalt sett av de mest attraktive boligstrøk i Sandefjord. Her må Bane Nor gjØre meget
grundige undersøkelser, fordi et slikt trasevalg vil ha store negative konsekvenser.

Bane Nor legger igjen et inntrykk av at kurvatur

til de grader teller mest for

å oppnå en målsetning

om kort reisetid, en reisetid som vil kreve at mange andre samfunnshensyn må vike. Denne
målsetning er satt inn i dokumenter utarbeidet for flere år siden. Vi mener at dersom man nå har på
bordet at en slik målsetning koster samfunnet mye, for mye, er det Bane Nor med sin ekspertise, som
må varsle de som har satt målene om de negative konsekvensene. I motsatt fall unnlater Bane Nor å
ta sitt samfunnsmessige ansvar.
Og vi vet at slike mål har kostet veldig mye. Hvor mye rimeligere hadde det eksempelvis vært å senke

hastighetskravet i ny Holmestrandtunnel forbi stasjonsområdet for gjennomgående tog
250km/t til 200 km/t.

-

fra

Til slutt vil vi påpeke at Fylkesmannen i Vestfold har henstilt partene til å komme til enighet, kfr
Fylkesmannen kommentarer til Jernbaneverkets innsigelse. I motsatt fall skal saken avgjøres ved
mekling.
Vi baserer våre merknader på ikke detaljplanlagte trasevalg. Det betyr at noen av våre merknader
kan være basert på feil grunnlag, og at vi burde ha kommet med andre merknader når vi kjenner til
senere detaljplaner.

Konklusjon;
Primært; Vi henstiller til at trasevalg gjennom Sandefjord blir østre trase, langs eksiterende
jernbanespor inn mort Sandefjord sentrum.
Vi henstiller videre

til

at innsigelse mot reguleringsområdet Sandskjæråsen trekkes tilbake snarest
mulig, da laveste registrerte kotehøyde fjell er 62moh. Fjellsonderinger utfØrt av Geostrøm/Rambøll
Norge. En eventuell jernbanetunnell under Hasleåsen(Sandskjæråsen) bør ligge lavere enn kote 35.

Sekundært ber vi om å få frigitt den delen av boligområdet som vil bli fundamentert på fjell. Kfr
angivelse på vedlagte kart.

På vegne av

m Eiendom AS

err"
Elin Bakke

Styreleder

Sandefjord IO.O42077
Vedlegg
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From:
Sent:
To:
Subject:

Sturlar Emil Stener <sestener@online.no>
10. april 2017 21:17
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse. Saksnr: 201717001

Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
(postmottak@banenor.no)

Tønsberg

10/04-2017

Træleborg Velforening
v/Sturlar E. Stener
Wilhelm Wilhelmsensv.30
3112 Tønsberg

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg_Larvik. Høringsuttalelse til planprogram.
201717001

Vi vil på det sterkeste fraråde å gå videre med det alternativet som blir kalt for
Nøtterøykorridoren da det kommer til å medføre store inngrep bla i vårt boligområde som
kommer til å bli sterkt berørt hvis dette alternativet blir valgt. Det vil også medføre store
inngrep i flere andre store boligområder. Vi nok si at vi ble helt sjokkerte når vi så på, og
studerte dette forslaget fra Bane Nor.
Den delen av denne traseen som går over Træleborg vil bla rasere 2 etablerte lekeplasser
for barn, og den ene lekeplassen er også av nyere dato. Dette er lekeplasser som er flittig i
bruk av mange barn. Det er også mange barnefamilier i dette boligområdet som kommer til
å bli meget sterkt berørt hvis Bane Nor velger denne løsningen. Hele dette området er jo nå
et trygt, og godt område å bo i. Hele vårt boligområde langs den foreslåtte traseen blir jo
helt ødelagt, og det blir jo også hele boligområdet rundt, og i nærheten av traseen også.
Dere foreslår jo faktisk å rasere mange store boligområder i Tønsberg, og på Nøtterøy med
dette forslaget, og også vårt boligområde blir helt ødelagt med dette forslaget, og det for å
bare spare bare 2 min, og 40 sekunder !!
Nøtterøy alternativet er så sterkt ødeleggende for så mange at vi både forventer, og
forlanger at dette alternativet fjernes fra planprogrammet.

Det må jo også tas med ett nytt alternativ i planprogrammet som går i det området som
blir kalt for Jarlsberg korridoren.
Velg ny tunnel i Frodåsen med ny stasjon ved Frodåsen, og nytt spor ved siden av det gamle
oppover Semslinna. Da kan dere også ved å velge dette alternativet slippe jernbanesløyfa,
og også slippe kryssingen av Halfdan Wilhelmsens alle. Det gamle stasjonsområdet kan jo
da utvikles videre. Da blir det jo god plass til ny busstasjon der som kan ligge rett ved den
nye togstasjonen, og resten av det gamle stasjonsområdet kan dere jo da legge ut til boliger
som da får kort vei til det meste. Tog, buss, sentrum osv
Mvh
Træleborg Velforening
v/Sturlar E. Stener

From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:
Attachments:

Thor-Egil Eide <Thor.E.Eide@usn.no>
11. april 2017 09:34
Postmottak Bane NOR SF
jankristian.johansen@notteroy.kommune.no; slindstad@hotmail.com;
hilde.gjolstad@dsb.no; Thor-Egil Eide; tone.pedersen2@hotmail.com;
hegerui@online.no; s@2st.no; jgje@outlook.com; tin-edia@hotmail.com;
eirin.neslow@notteroy.kommune.no; eneslow@online.no; rasmusa@vfk.no;
Aymyjeanette@live.no; nina@mfsystemer.no; eak1972@gmail.com;
perkrisa@gmail.com
Høringsuttalelse - Planprogram Intercity Tønsberg-Skien, Nøtterøy-korridoren
Høringsuttalelse, planprogram InterCity, Tønsberg-Skien, Nøtterøykorridoren.pdf

Hei,
Da har FAU ved Vestskogen skole kommet med sin høringsuttalelse om forslag til ny trasé mellom
Tønsberg og Stokke, og konkret forholdt oss til det forslaget til korridor som vil ha fysisk påvirkning på
vårt nærmiljø. Vi håper Bane NOR vil vurdere vår uttalelse positivt.
Med vennlig hilsen

Thor-Egil Eide
Leder, FAU ved Vestskogen skole

Grunneierlaget for steinbrudd i Tjølling
InterCity Vestfoldbanen, Dobbeltspor Tønsberg – Larvik
Forslag til planprogram - uttalelse
Grunneierlaget for steinbrudd i Tjølling har, etter vedtektene, til formål å ivareta grunneiernes felles
interesser angående steinbrudd. Grunneiere som har fjell eller grunn som leies av steinindustrien kan bli
medlemmer. I dag er nær alle med leiekontrakter i Tjølling medlemmer.
Grunneierlaget for steinbrudd i Tjølling takker for å bli invitert med i planarbeidet i forbindelse nytt
dobbeltspor gjennom Tjølling og vi ser fram til et konstruktivt samarbeid.
Som grunneierlag er vi svært opptatt av å sikre og utnytte steinressursen best mulig både på kort sikt og i
et langsiktig perspektiv. Som grunneiere er vi forvaltere av de arealer der steinressursen ligger og vi
ønsker å være en aktiv og konstruktiv part for å få til dette. Steinindustrien inngår tidsbegrensede og
oppsigelige leieavtaler med grunneierne og ved avtalens utløp eller opphør i drift er det grunneiernes
ansvar å forvalte arealene videre i den tilstand de befinner seg i. Grunneierne bør derfor trekkes aktivt inn
i arbeidet med utarbeidelse av planer som berører larvikittressurser.

Til planprogrammet:
Generelt:
Georessurser, inkludert larvikittforekomster, er omtalt under ikke prissatte konsekvenser. For den
økonomiske utnyttelse av ressursen er det henvist til prissatte konsekvenser. Vi kan ikke se at dette temaet
er tatt med der, men forutsetter at dette ligger inne utredningsbehovet for investeringskostnader.
Ikke undersøkte larvikittforekomster i trasseforslaget.
I forbindelse med Kommunedelplan for steinressurser 2012 – 2024 ble det gjort en verdivurdering av
larvikittforekomstene. NGU’s ressurskart viser forekomster av larvikitt. Noen av disse områdene er
undersøkt i forhold til mulig drift, andre ikke. Vi ber derfor om at det i forbindelse med KU utføres
kartlegging/undersøkelser av områder som ikke allerede er vurdert for drift. Dette gjelder spesielt området
nord for Skåra mot Istre/Auby.
Konsekvenser for brudd i drift.
Foreslåtte trasse berører uttaksområde Stålåker/Håkestad og har nærføring til Krukeåsen. Utredning og
planarbeid må vise konsekvenser for drift i disse områdene. Trassen må om mulig justeres slik at
drivverdige områder ikke berøres.
Sikkerhetssoner.
Det er uklart hvilke sikkerhetssoner som vil gjelde for steinbruddsdrift og hvilke begrensninger som vil
ligge i sikkerhetssonene. Dette må utredes og konkretiseres i det videre utredningsarbeid.

Alternativ trasse:
Korridor 3A.5 unngår konflikt med steinressurser og bør tas inn som alt trasse i det videre
utredningsarbeid.

Arealbeslag:
Som grunneiere til jord, skog og utmark med steinressurser er vi opptatt av at traseen optimaliseres i
forhold til arealbeslag. Eksisterende spor som fases ut når nytt dobbeltspor etableres bør tilbakeføres til
landbruk og sikkerhetssoner for utnyttelse av areal og ressurser oppheves.

Med vennlig hilsen
Grunneierlaget for steinbrudd i Tjølling

Anders Skalleberg
leder

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Terje Rikstad <Terje.Rikstad@bama.no>
11. april 2017 10:14
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg-Larvik, uttalelse til høring av
planprogram
[Untitled].pdf

Bane Nor,
Oversender med dette vår uttalelse til høring av planprogram for dobbeltspor Tønsberg - Larvik.
Vedleggene nevnt i denne uttalelse er sendt pr post sammen med originalbrevet lik vedlegget i denne email.

Med vennlig hilsen
Terje Rikstad
Daglig leder
Bama Eiendom AS
Tlf: 93 23 84 60
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VERDIVURDERING
TOMTER - NØTTERØVEIEN1 - 3127 TØNSBERG
A Rapportdata
Rapport

nr

.

360658
Baga Eiendom AS
22.07.2016
02.09.2016

Rekvirent
Befaringsdato
Rapport

dato:

B Prosjektdata
Prosjektadresse

Notteroveien 1, 3127 Tonsberg

Eiendommer/matrikkel

Cnr. 1003, bor. 220, 219,90 i Tnnsberg kommune

Hjemmelshaver

Baga Eiendom AS

Bakgrunn

ProjektForurn AS har i samarbeid ined Taksthuset Vestfold v/ Belge Semb fått i oppdrag å forcta en verdivurdering av Findustomten pa ca 48,88 daa i Tønsberg kommune. tomten er eiet av
Baga Eiendom AS, som også er vår oppdragsgiver. Området ligger i gangavstand fra Tonsberg
sentrum, nærmere bestemt på tomten som i dag Icies av Findus og benyttes til industriområde.
Tomteområdet har i forbindelse med utarbeidelse av ny kommunedelplan for Tonsberg sentrums
Byplan, blitt regulert til framtidig boligformål. I verdivurderingen legger vi til grunn Spir Arkitekters
mulighetsstudic, datert 08.05.2015. Ibr Findustomten.

for oppdragel

Bakgrunnen for vårt oppdrag er at eier onsker å verdisette tomten med ny regulering til boligog næringsformal.
Mandat og forutsetninger for oppdraget

Oppdraget går ut på å foreta en verdivurdering av tomleområdet ut fra en påregnelig tomteutnyttelse med utgangspunkt i gjeldende Kommunedelplanens Byplan 2014-20 16 og Mulighetsstudie
fra Spir arkilekter.
i har valgt følgende mandat for oppdraget:
Oppdraget

hestår

vurdering
Uigangspunktet
mitelse
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er det tan hensvn til at tomen

og rueringsonu

gnmnlag,

eiendommen

og den ut-

i dag er en indaymi-

ade i stedet

Markedsverdi er her å forstå som den verdien en eiendom kan omsettes for ved et frivillig salg
mellom kjøper og selger i en armlengdes aystand (dvs uten noen form for bindinger eller relasjoner mellom partene), og uten at noen av partene har særinteresser i fremtidig utnyttelse.
Det skal tas hensyn til de markedsmessige forholdene som råder i Tønsberg og da spesielt sentrumsnære tomter basert på en utnyttelse til bolig- og næringsformål Det presiseres al dette er en
verdivurdering som baseres på gjeldende byplan for omradet og mulighetsanalysen fra Spir Arkitekter og verdien som er presentert i konklusjonen nedenfor vil kunne endres dersom vesentlige
forutsetninger endres i forhold til grad av utnyttelse og rammebetingelser knyttet til tomtens beskaffenhet etc. Det tas et klart forbehold om forhold som det ikke er opplyst om. i særdeleshet
skjulte rorforinger og kabler i grunnen og eventuelle forekomster av forurensende masser.
laksonennerie

harrlllbrtoppdrogel

"

lig-

og mw-ingseleffilonnuer

ar juridisk

karakier

er ikke vurderl

riske
eller

ledomger
atulre

nmger

skjulleJorhold

kommer

rologfOrelakene
laksering
soonen

ProsjektForum

i henhold

og de regler

opy eller
erog

Ati —si‘ ilirigeiriorerbs

oku lalssonn,

inswuks

sam gfrlder

rOrhold som ikke er opplysi
eller

geole lorkske jorhold

verdivorderingen

md vunleres

far

JOr slike

mksenng

1,4rhold

onf, Jor eksempel

lormen.sninger

samskill

av ho-

oppdrog.

dersom

onlikro-

fl gronnen
slike

opplvs-

erJerdIg.
otedlemmer

for wksering

og uovhengtghet

geologiske

sow kair jåt virke
at rapporl

til .1"orges lakseringsk"orhunds
elikk

av lakålmeniwne.

i gnIIIIICH.

nagingseiendonn»er.
"lEGolj

jOr

Grwe
ovJOsi

l.ier

eiendom

jmopicsidli

I ,Ksi

av Nmges
Jonussen

"Inkse;.ingsForhund,
er godklmo

.sann ni vi innehar

den poneuropeiske

serafikol

i

tolueringsorgoni-

i hele Europo.

i d. 69 12888posu

rakst's,

rev

l'fo'Hekti.(yuni

av

l'erSP'urdering

Noltenweien

I i Tonsheig

kommune

- side 3 av 21

C Konklusion
Undertegnede takstmenn har kommet til følgende konklusjon (se senere utdypende forklaringer):
Markedsverdi

Notteroveien

1, 3127 Tonsberg,

kr.174.000.000,-

areal 43.809m2

Forøvrig henvises til dokumentasjon og beskrivelse av eiendømmene i det etterfølgende.
Safpsborg,

02.09.2016

C ni e+r-Ing. Grete lier Jarnissen, IsINTF/REV
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1.0 Befaring
Dato for befaring
filstede

Befaring

tirsdag I 8.08.2016
Baard Berge. findus Norge AS
I lelge Semb. MNTF. "faksthuset Vestfold
Grete Lier Jamissen. MNTF. ProsjektForum AS

ved befaringen

ble gjennomfort

2.0 Beskrivelse, bellggenhet etc
Beskrivelse

Fotografi / dokumentasjon
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3.0 Fremlagte dokumenter
Føluende dokumenter er fremlagt:
Kommunedelplan for Tonsberg sentrum Byplan 2014 2026 Man1D 0704 90014
Mulighelssludie fra Spir Arkitekter, datert OS05.2016
Diverse kartgrunnlag hentel fra Tønsberg kommunes kartsider på nett
Eiendomsinformasjon

hentel

fra Ambita

AS

4.0 Dokumentaajon fra befaringen 22.07.2016
Foto av området
IBeskrivelse
Fotografiel

til venstre viser administrasjonsby gninuen
til Findus og overuanuen til produksjonsb gget.

Folografict viscr uteplass ined vekt og utelager. Plassen er fylt opp.

Bildet viser den eldre bebyggelsen med malttarnet
som cr en del høyere enn den eksisterende bebyggelsen.
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Beskrivelse
Bildetviser

plassen

Mrnet i bakgrunn.
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5.0 Tomteforhold, regulering, utnyttelse og bebyggelse ifølge mulighetsstudle.
5.1 Mulighetsanalyse
hvor noe av den gamle behyggelsen er hevart og med ny be-

Bildet nedenfor viser en illustrasjon fra mulighetssiudie.
hyggelse som passer inn i området.

1J1131—jiltRNE

Kartet nedenfor viser plassering av de forskjellige nyhyggene og eksisterende bygninger som Malttårnet og Bryggerihusel. Del er planlagt nrering- og boligbebyggelse ut mot Notteroveien i ost og syd og bolighebyggelsen bakenfor som en
hageby med flermannsboliger med 3 til 4 etasjer og 6 blokker med opp til 8 etasjer.
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5.1 Kartgrunnlag og regulering
Kommunedelplan
Kapittel

for Tonsberg

I. Gencrelle

sentrum

—Byplan 2014 —2026 Planid:

0706 90014

bestemmelser

§ 1.8 Rekkefolgekrav
Utbygging kan ikke finne sted før følgende forhold er tilfredsstillende
ivaretatt: Kommunalteknisk
kapasitet
på tekniske anlegg (herunder interne og eksterne vei-, renovasjon-,
vann-, avløps- og overvannsanlegg),
areal til lek og uteopphold,
friområder, elektnsitetsforsyning
og annen energiforsyning,
tratikksikkerhet
(herunder anlegg for gående og syklende), skole- og barnehagekapasitet.
Rekkefølgekrav
Kapittel

for å sikre dette skal fastsettes

i reguleringsplan,

før fremtidige

byggeområder

tas i bruk.

4. Bestemmelsesområder

§4.I Krav om regulering
# 22 Findus (Pb1§ 11-9 nr 1) Det stilles krav om at hele arealet skal reguleres samlet. Området kan ikke
utvikles før ny adkomst i henhold til gjeldende veinormal er etablerl. Det skal ved regulering av området
avklares hvor stort areal en omlegging av Banebakken
vil kreve. Byggegrense
til vei i byplankartet
skal justeres i samsvar med dette. Reguleringsplanen
skal ivareta følgende: Grøntdrag vest for området skal videreføres gjennom området til Solveien. Det skal avsettes areal til barnehage
innenfor området
Området skal utvikles med varierte boligtyper som kjedehus, rekkehus og lavblokk særlig tilrettelagt for
barnefamilier.
Området skal utvikles med et hagebypreg.
Med hageby menes et boligområde
med kombinasjon av grønne fellesarealer,
private forhager i i. etg og hageparseller
for dyrking.
Det skal gjennom reguleringsplan
vurderes om deler av den gamle industribebyggelsen,
bygningen, kan bevares og innpasses i en fremtidig bebyggelsesstruktur.

spesielt

Det kan åpnes for etablering av kontor og offentlig og privat tjenesteyting
i en bygningsrekke
kirkeveien. der støy vil være en utfordring for etablering av boligbebyggelse.

bryggeri-

langs med

(pb1§ 11-9 nr 4)

§1.8 Rekkefølgekrav
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5.2 Arealer i folge mulighetsanalyse
4, § 4.1, giennomfore
mulighetsstudien
BRA

28 000m

en samlet regulering
areal til barnehage

inkludert

rende inntekter
I næringsarealet
lie- oe, blokkbeby

hoyder

med blandet

planlagt
lokaliteter

i arealene

bevart er inkludert

Vi viser til tabellene

nedenfor,

er det mest hensikIsmessie

Bolig

42 000

Areal

v 70 000

Sum BRA areal

'85 625

I

arealer og pris pr.m2 S - BRA

for boliger

4irS1

•,73

as

witt.
Irir
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,
..........

1.93

ilifigemorer

15625

for næringsareal

BTA

til grunn:

kr/m2

I

55 000
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Yleld
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6,50 %
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000

302401700

Kontor

2Sen2

30 240

og pr.m:

PrIspr.m2 I

IBTAI

LeleprIser

ProNjeki Forum AS

8,00 %

4536042

Boliger

erer

3.

og boligareal.

BTAle.gdass

IBTAIBRAI

SaltsPrik

*'

byggekost-

og moderne
for å få funksjonelle
i I.. 2 oe, eYenittelt
med næringsarealer

for næringsarealer

av arealene

som viser fordeling

BRA Nyttereeed
8,00 %
28 000

- b 11.0

Det cr lagt inn de samme

av tomten.

mot

som er

clasjer.

Kontor

legues føleende

oe resterende

av by eningsnlassen

da det vil kreves store investeringer

Fordelt

I beregningene

i ulnyttelsen

Deler

i bakkant.

for bolieer

forurensning

som legges til grunn

i den eldre bygninesmassen,

i de resterende

leg-

oe barn. I mulighetsstudien

for både voksne

da denne gaten er meget trafikken

legges mot Notteroyeien.

i disse arealene også. I næringsarealene

etasje oe bolieer

noe som gior at områ-

vil i stor grad bli lagt i parkeringskjellere

med fine uteområder

bo-

legees til grunn

I boligarealet

og bevertning.

kontor

være forretning,
og næring

vei. Det vil dempe både lyd og minske

nadene for arealene

kan leies ut til en privat
og legger til grunn tilsva-

på beby eeelsen.

vil primært

formål

på

nærinesareal.

oe blir meget barnevennlig

ges det opp til varierende

Cappelens

for bolie

geelse. Parkering

al deler av tomien

bort fra dette i denne omuang

Vi ser derimot

leeees til erunn al formalet

del vil ffi liten trafikk

Tomter

som et vanlig

på barnehagen

Vi ser dei som svært sannsynlig

en barnehage.

aktor som både vil bygee og drifte

i

som er oppgitt

oe et næringsareal

BRA

på 42 000m2

er det lagt til erunn ei bolieareal

I studien

fra Spir Arkitekter.

Kap

i dae og skal i folge

lagt til erunn arealene

Vi har derfor

for hele Findustoniten.

2014 -2026

Byplan

sentrum
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6.0 Metoder for verdleetting av tomtearealer
6.1 Innledning, rammer for verdisettingen

For å komme frem til markcdsverdi på grunneiendommeritomteområder,
må man foreta en samlet vurdering av en rekke
forhold som alle i storre eller mindre grad påvirker verdigrunnlaget. Disse faktorene kan kort oppsurnmeres slik:

påregnelig utnyttelse i form av påregnelig utnyttelse W-grad, building factor)
beliggenho og cksponering i områdeL avhengig av utbyggingsformal (bolig, næring, offenthe fonnål eie)
adkommforhold, tilgiengelighei, eksponering. friarealer, rekreasjon
tilgang til infrastruktur i form av vann. avlop, el. tele. internett ete
grunnforhold som kriterium for bebygebarhet og utnyttelse av grunnen under bakkenivå til Feks. parkering
sammenlignbare priser og statistikk over tilsvarende tomter i området
Alle disse faktorene vil sammen virke inn på verdivurderingen. og del er ikke mulig å komme frem til en eksakt markedsverdi utelukkende med matematiske beregninger. Eiter vårt syn, urunnlagt på lang erfaring fra taksering av eiendommer i
Ostlandsomradel, er det sammenlignbare priscr og statistikk fra faktiske salg og omseminger av tomter og eiendommer
som gir det sikreste resultatet for verdivurderinger av tomterunder
forutsetnine av at det finnes et sikkert datagrunnlaa å
bearbeide.
Der man ikke har rilstrekkelig statistisk grunnlag kan man også beregne seu frem til tomleverdier ved å benytte den såkalte "Restverdimetoden". Restverdimetoden er velegnet til å foreta risikoanalyser og folsomhetsanalyser i forbindelse med
verdselling av nye prosjekter, og som en kontroll og evt. justering av verdigrunnlaget ved sammenlignbar prismelode.
6.2 RestverdImetoden

Restverdimetoden tar utgangspunkt i en paregnelig utnyttelse av tomten til bebyggelse. Man beregner normal markedsverdi på eiendommen med utgangspunkt i et frivillig salg mellom uavhengige parter. Deretter beregner man kostnader
med å bygge, oppfore, finansiere og markedsfore bygninger for salg. Differansen mellom markedsverdien og kostnadene
vil dermed være verdi av tomt, inkludert beliggenhel, nyltelfunksjon etc. Vi viser til utdrag fra EVS (European Valuation
Standards) hvor Restverdimetoden cr omhandlet i kap. 6 i EVS2016 og vi gjengir de 4 forste punktene som beskriver inetoden:
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I restverdiberegningen bruker man vanligvis arealene som fremkommer fra den utnyttelse som cr realistisk ut fra reguleringsbestemmelsene. Metoden er, som det fremgår i beskrivelsen i EVS-standarden, svært folsom (la må benotes med
varsomhet. og folges gjerne av en sensitivitelsanalyse.
Lill mer detaljert forklart, så går metoden ut pa at man lar utgangspunkt i et stipulert utnyttbart byggeareal og beregner
markedsverdi av dette ved salg eller forrentning ved utleie. Fra denne verdientinntekten trekker man fra kostnader til
realisering av prosjektet (byggekostnader. infrastruktur, I IMS, salgskostnader, sakkyndig og teknisk bistand etc). Differansen melloin inntekter og kostnader vil være "restverdien" som kan sidestilles med tomtens verdi nar man i beregningen også hensyntar risiko, forfieneste, fmanskostnader ete. Metoden må alltid ta utgangspunkt i investorsiden, slik al
man innkalkulerer normale risikofaktorer ved realiscring av nye prosjekter.
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leiligheter

i Tonsberg
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og omegn-

Kilen bolig solgt 37 av 79 leiligheter
I .etg kr 44 000
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Kaldnes

Docksides Hus I), 52 leiligheter. solgt
20 —70m2
I. etg kr 55 000
2. cig kr 57 000
5. elg, toppetasjen kr 56 000

brygge

28, storrelse
30 m2 i
30 m2 i
70 m2 i

i Tonsberg sentrum 12 av 52 ledige. areal 62 128 m2.
4.etasje 76 m2 kr 58 500
7.etasje 72 m2 kr 63 000

Foyntaket

6.4 Sammenb !nbar • rismetodelstatistikk

tomt

Sammenlignbar prismetode tar utgangspunkt i faktiske salg g relevante priser i nærhelen av ulbyggingsprosjektet. som
omregnes til relevante sammenlignbare priser pr.144' tomteareal. Skal man ffi sikre tall bor man foreta en regresjonsanalyse i henhold til EVS-standardens definisjon av metoden. og vi har foretatt en slik sammenligning av tomter og tomteområder fra fiere byer i Vestfold ou nærområdettil Tonsberg
Plos1114I tifun)
Prissammenligning

tomter

rmrpriralrie

VItrIrlerd

- Findustomten,
lyS

rrOurr

3127 Tonsberg

ArIperld.r4,

AiSL

ralrer

rir

VcIrlii&Vurclerrne

I

,I•
l•

01

Il•

•

zir

I

Cenlearyårt prk pr. 1rr.1

nduuomren.

71.. I firdr

F061,11,11P.

rri

Dette gjenspeiler prisnivact på hebyggbare tomteområder i Tonsberg og omkringliggende områder i Vestfold. Gjor man
en sammenligning mcd hva som er normal pris for tomter med hoy paregnelig ulnyttelse, ligger priscne i dag pr. nr mellom 1.000 og 4.000 kr/m2.
På grunn av beliggenheten til Findustomten, som vi velger å betrakte som en av de bedre i Tonsberg sentrurn, har vi lagt
til grunn en pris på kr. 3 550,- pr nr som en snittpris for hele området i folge regresjonsanalysen ovenfor. En snittpris på
ca 3.550.- pr. nr gir en totalpris på hele områdel 61 kr. 171 mill for 48 300 m: tomt.
Resultatet som vi har kommet frem til i regresjonsanalysen cr ct grunnlag for den totale verdien når man ser på den regulerte tomten i sin helhet. Vi har talt hensyn til den totale utnyttelsen, beliggenheten, storrelsen osv. for tomten når vi har
sammenIignet denne tomten i Ibrhold til de andre tomtene vi har valgt ut.
Verdien vi har fatt på hele den regulerte tomten cr på kr. 170 mill. Ved å foreta en restverdiberegning av området samlet.
vil vi kunne eventuelt justere verdien ved se på begge beregningene i sammenheng.
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7.0 Verdiberegninger
7.1 Verdlgrunnlag
Vi anser dette området
nesteyting

og uteliv.

for meget attraktivt

Tonsberg

i Tonsbcrg.

er en by i positiv

mcd kort avstand til sentrum

utvikling.

l'industomtenligger

at det skal være stort fokus pa et bra miljo

for beboere

02 næringsdrivende.

Vi har gjennomfort

av et mulig

realiserbart

gangspunktet

en restverdiberegning

er en utnyttelse

Først beregner
Nyc boliger

til bolig-

vi en stipulert

i dette området

og næringsformål,

salgsverdilmarkedsverdi
anser vi som relativt

med handel,

sentrali

prosjekt

på området.

offentlig

iil og planenc

og privat

for området

slik som skissert

tje-

viser

på side 5. lit-

ref. pkt. 5.1:
basert på et beregnet

attraktive,

inntektspotensial

og vi har beregnet

salgspris

ved salg av ferdige

på kr. 55.000,-

boliger.

pr. rn2 S-BRA.

For næringsareal har vi lagt ril grunn kr. 1.700 pr.m' med en Yield på 6,5 %. V i har valgt å legge parkeringsareal
i kjeller, for å folge intensjonen
med reguleringsplanen
og har hensyntatt de ekstra kostnadene og den risikoen som vil være
aktuell

i forbindelse

På utgiftssiden
beregnet

har vi beregnet

rivekostnader

kostnader

oversikt

Prisbok

Skjemact

av kjelleretasjen.

byggekostnader,

på hygningsmassen.

til markedsforing.

har vedlact
Norsk

med bygging

linansiering

som består av alle kostnader

som utgjør

og til slutt saluskostnader.

over byggekostnader

for henholdsvis

på de neste viser hvordan

vi i detalj

bygger

og uforulsett

20% på næringsarealer.

Dette kan i utgangspunktet

ivaretar

til et investeringsmarked
alle omkostninger

Vår erfaring
let foretatt

Merverdiavelft
kontor,

prosjektet.

I tillegginå

er kun beregnet

forreming

Vi har også

man beregne

på boligarealer.

og lagerlproduksjon.

Vi

basert på

en beregning

virke

i Tonsberg-området.

til realisering

av restverdien

av prosjektet,

med sarnmenlignbare

og bygger

og fortjeneste

på boliger,

en normal

blir vesentlig

og

risikobe-

redusert.

med en viss grad av forsiktighet.

i de ramnnebetingelsene

av eiendommen

risiko

etter vår vurdering

Man må også ta hensyn til at restverdiberegningen

slik at risikoen

må benyttes

med utgangspunkt

utnyttelse

for å dekke opp investors

noe lavt, men gjenspeiler

nevnt, at restverdimetoden

i en teoretisk

korrigeres

opp en slik beregning.

post på ca. 10% -12%

for boliger

knyttet

er, som tidligere

vi utgangspunkt
eventuelt

boliger,

i prosjektet.

2016.

Vi har lagt inn en risiko
traktning

for å kunne realiscre

en stor del av kostnadene

vurderingen

V i har i dette tilfel-

som fremkommer

i kap. 5. Dermed

rundt dette grunnlaget.

Verdiene

tar

må

priser.

Forutsetninger for beregning av realavkastningskravet
Langsiktige
risikofri

statsobligasjoner

rente ligger

Vi vurderer

renterisikoen

stige igjen de nærmeste
Markedsrisikoen

ligger

for liden på 1.1 % og Swap-renten

på 1.2%. Inllasjonsmålet

til Staten ligger

cr den risiko

V i legger renterisikoen

på 3.5%.

som ligger

og leiepriser

derer derfor

renten til å ligge på 1,5%. Ligger

Kuransrisikoen

gjelder

er et etablert

i leieavtaler

da området

henspeiler

den risiko

forhold

meget sentralt

til på Kilen

vis på mellom

0-4%.

Vi velger

og ligger

som ligger

vanligvis

et sted mellom

i å investere

i last eiendom

har med hensyn

med bra eksponering

valgt at effektiv

som oker usikkerheten

på eiendommen.

meget bra til i Tonsberg

som ciendommen

i Tonsberg

for at den vil

Vi antar at leieavtalene

både for kontor,

forretning

vil ligge

og leiligheter.

i det

V i vur-

0-2%.
generelt.

til tilstand.

Objektrisiko

eksponering,

mot de omkringliggende

ligger

utscende

veisystemet.

vanligvis

i områdel

osv. Tointen

ligger

Risikoen

ligger

vanlig-

å legge den på 1.50.

Beregning

av realavkastningskravet:

Langsiktig

obligasjonsrente1,20%

- inflasjonsmålet

på 1.38%. V i har derfor

ganske hoyt, da det for tiden er et meget lavt renteniva
årene

ovre sjiktet,

Objektrisiko
(1-2%1

ligger

pa ca. 2.5%.

til Staten2.50%

= Realrente-1,3

%

: Renterisiko3,50

%

+ Markcdsrisiko1,50

%

+ Kurans1,30

%

+ Objektrisiko1,50

%

6,50 "4

=_Re.alavkastningskrav
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7.2 Verdiberegning Findustomta

Salgsverdi

områd.•
naringebypa

ele

SBRAimiti

Nænngsarealkonlor (1 700 kr,M2.'ar.6,5% 5i&di

30 240.0

leNgheler

45 360.0.

Parkenngsloebernænng

3 000 0 '

ParkenngSkieller.boNi

B 000 0

Sumsalgeverdi

86 600,0:

Sespromea

0.0:26

700.00.

39 010.055
...
0.0-10

792 288 000

000,00

2 145 550 000

000.00

30 000 000
0

0.00,00
39 010,041

400:

2 967838000

(I hennoid tmTene)
Prosjektkostnader
Symploslreal
in2

setsikasioneyeseneet

IleatvadIii

NaWitk2s1Okalerkonlcanormal stanclard

30 240 0

16cloo.00

483 840 000

Lerhgreler

45 360.0

21 030 oo

952 560 000

Parkenngsloellernænng

3 000 0

9 COOoo

27 000 000

Parkegskterer
nn

B 000.0

9 000.00'

72 000 000

siusarissøsses—

- -.

-.--;...,---

--,,-3..,-....--.

711toeulletribtader
Enhet
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IktiflMccouffirdval
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Infrastrukke VA el Teleanleggtanlegg1bakkent

ltInggmg ,

1 000 000

vI

500 000.00

1 500 000
16 000 000

rs

1,0-1600000000
;.
10-1
000 000.00

8o %

122 832 000
_.g i•
-. •
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Avseiningdfundamenteing. usikkemel
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1,0'1
....
1,0,1
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_____
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,,__.;-1.4-

000 030.00

.

1 000 000

dBU
Fanadwar.
bygrNeWst
% av kaablad

Seeeteaston-

Kraelnedkr

Byggeledelse

4.0 %

67 109 000
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60 %

100 664 000
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7.0 %

117 441 000

ihris

~-nse;..,........-.
2:--:,:;- 2..,..
-

1962946000
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Mavvercliavglftleiligheler og 50%av parkering

315 958 000

25.0 %

nitaiS

_
riSr

Wif(ikitliW,.;T.:.^2'.7,.7.,.;...:.
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SpasilikationananfirIng

Korlsktig finansering
Speaffilias}cal
aalp-ag markedaring

Rantsi%1

In) Ar

Kneinadhi,

5.0 %

1,50

173 037 000

% av salgakollnad:

Elendomsmeder,salgskosInader.administraston

0.50 %

14 839 000

Avertenng.markedsløring.prospekter-

0,25 %-

7 420 000

2 474200000
28 600
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Giennomenkl
prosjektkosindpr.m2
Risito ceifortjamste
SpnAlrajan-
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10,00%

14"4014~dømtsmeasek,

% av kusbud:

11.20%.'
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,..

....._......

Lbint
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SPnifikaajoa
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I%

(n) k.
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2 00
-

Jiliglitiffindmandajonskosmas
SPuirtaaam%
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Cap
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:171189211.
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1 339 000

125 %

. 2 232 000

i
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8.0 Oppsummering, konklusjon
Som man ser av beregnineene
utgangspunkt
avhenger

OQ vurderingene

i en restverdiberegnine

imidlertid

av hvordan

prosess, planlegging

etablering

eiendommen

eenerell

nybyggfasen

og ikke minst

kom vi til 174 mill
prosjektering

på 172 mill

realistisk

for I: industomten,

godt samsvar

med utgangspunkt

av infrastruktur,

I restverdiberegnineen
er etter vår vurderine

er det relativt

beregning

man får utviklet

regulerine

og arkilekt.

ovenfor

og en statistisk

for tomlen

med regulering

osv. Ved bruk av statistikk

å anta at verdien
som vil gi en

Markedsserdi

mellom

og hvordan

av verdien

i distriktet.

man får rasjonell

markedsforing

driti

med

Sværi mye

på regulerines-

oe salgsfasen.

i folge mulighetsanalyse

kom vi fram til 171 mill,

vil, med en justering

bereening

i solgte tomter

og inkludert

kostnader

for

dvs en differanse

på 3 mill.

Det

etter restverdibereeningen,

kunne ligee på en verdi

pris på ca. kr 3.560. - .

as Nettereseien
kr.

I, med et areal

p

48 300m2,

172.000.000,-
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From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:
Attachments:

Finn Walther Fjellanger <finnwfjellanger@gmail.com>
11. april 2017 10:52
Postmottak Bane NOR SF
Solhaug Hanne Sophie; Bihli Hans Jørgen; Eva Thrane Nielsen; Anne
Holmsen; Mai Grunden; Gro Hybbestad; Kai Gustavsen; Yngve Hellesto;
Knut Martin Pihl; Nor Autolakk AS; Geirmund Hole; Jarl Markus
Pettersen; Ragnar Ridder-Nielsen; helgepeder@yahoo.no; Thore
Brastein; Kjell Ronald Hansen; Karin Christensen; Kari Wiik Karlsson
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik, uttalelse til høring av
planprogram.
Uttalelse til høring av planprogram. Kommunedelplan dobbeltspor
Tønsberg - Larvik.pdf; Forslag til ny jernbanetrase .pdf

Hei.
Vedlagt oversendes felles høringsuttalelse til overnevnte fra følgende 4 toneangivende
velforeninger i Larvik:
Torstrand Vel
Larvik Bys Vel
Langestrand Nyttige Selskab
Steinane- Jegersborg Velforening
Med vennlig hilsen
Finn W. Fjellanger
Leder av Larvik Bys Vel
og koordinator for vår felles høringsuttalelse

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg-Larvik, uttalelse til høring av planprogram.
Det vises til forslag til planprogram Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU)
dobbeltspor Tønsberg – Larvik. Likeledes vises det til vedlagte forslag til alternative trasevalg med
inntegning av disse på 3 kart.
Vår uttalelse gjelder strekningen Sandefjord – Larvik med dobbeltspor gjennom Larvik og forslaget til
jernbanestasjonplassering.
Bane NOR’s (BN) forslag til planprogram innebærer at det kun foreslås 2 alternative jernbanetraseer
med tilhørende stasjonsplasseringer.




I det ene alternativet foreslår BN en korridor for trase - den såkalte «Indre havn-korridoren».
Kommentar: Dette alternativet der stasjonen heves på et høyere nivå enn dagens stasjon og
med en trase som fortsetter videre på bro langs eksisterende jernbane, gir en noe bedre
løsning enn dagens trase som fysisk sperrer byen ut mot sjøfronten, men danner likevel en
visuell sperre mot sjøen. Vi bør nå unngå å få en fysisk eller visuell trase som vil skille byen fra
fjorden. Forslaget kan også innebære uheldige konsekvenser for den fredede Herregården.
Traseen er den minst foretrukne av de to fremlagte alternativene.
Det andre alternativet benevnt «Kongegata-Korridoren» følger til å begynne med ca. samme
trase som overnevnte alternativ med bl.a. bro over Lågen ved Heggdal industriområde og
forsetter videre i tunnel på vestsiden av Lågen gjennom Byskogen mot sentrum til en ny
stasjon delvis nedsenket ved Kongegata og Johan Sverdrupsgate i Bøkelia. Korridoren krysser
Farriselva og Hammerdalen på bro før den kobler seg til Kleivertunnelen i Martineåsen.
Kommentar: Dette korridorforslaget innebærer at man tar sikte på å la traseen gå i fjell
gjennom Byskogen, men forslaget innebærer at tunnelen videre går gjennom løsmasser i den
sentrale delen av Larvik der grunnforholdene varierer meget og kan by på store utfordringer,
så store utfordringer av BN frykter at man på visse strekninger må grave ut for traseen som
legges i kulvert og overfylles med løsmasser. M.a.o. risikerer man ved dette alternativet at
store deler av bebyggelsen i sentrum av Larvik må rives. Supplerende grunnundersøkelser vil
forhåpentligvis kunne gi svar på om man kan utføre tunnel gjennom byen som en
løsmassetunnel med f.eks. tunnelboremaskin (TBM) egnet for boring i løsmasser. Men
usikkerheten ved denne traseen gjennom sentrum vurderer vi som stor.
Dette forslaget innebærer også en stasjonsplassering i nedre del av Bøkelia i skrånende
terreng ved Kongegata og Johan Sverdrupsgate. Stasjonen må nødvendigvis kreve et stort
areale med 350 m’s perronglengde, gode parkeringsløsninger for privatbiler (som kommer
kjørende til stasjonen for å ta toget videre) og rikelig med plass til bussterminal samt
taxiholdeplass. På dette stedet mener vi det vil være en utfordring og vanskelig å får til en
stor nok jernbanestasjon som kan tilfredsstille overnevnte krav.
Infrastruktur med atkomstveier til jernbanestasjonen er også en stor utfordring på dette
stedet.
Likeledes ser man også utfordringer med etablering av evt. (nødvendige?) rømningsveier fra
traseen der denne går i (lang) tunnel gjennom byen.
Alt i alt mener vi også at dette forslaget ikke er tilfredsstillende og innebærer store
muligheter for utfordringer med hensyn på grunnforhold (i løsmassene). Men sammenholdt

med «Indre havn korridoren» er dette forslaget å foretrekke forutsatt at man ikke støter på
vanskeligheter som nevnt over (graving i dagen for å lage en kulvertløsning dersom
tunnelboring i løsmasser ikke lar seg gjennomføre), og forutsatt at stasjonsløsningen er
praktisk mulig å gjennomføre. I tillegg må kommunikasjonsløsninger (veier) til stasjonen være
tilfredstillende, hvilket de ikke er i dag.
Våre forslag til alternative jernbanetraseer og stasjonsløsninger mener vi er bedre løsninger,
både teknisk og økonomisk.
Svakheten med de to forslagene som BN har presentert som de eneste alternativene, der det
ene alternativet «Indre havn korridoren» allerede ser ut til å være uaktuell i flg. BN og Larvik
kommune, samt at «Kongegata-korridoren» byr på en rekke utfordringer, både når det
gjelder stasjonsplasseringen og utførelsen.
Med kanskje kun 1 aktuell korridorløsning, vil man følgelig ikke ha andre alternative forslag til
korridor dersom det eneste valgte forslaget viser seg på grunnlag av konsekvensutredninger
å være problematisk å gjennomføre. Også som følge av dette mener vi det er behov for å
utrede andre alternative traseer inkl. stasjonsplasseringer.



Andre alternative forslag.
Vi har foreslått 3, dels 4 alternative korridor-/traseløsninger gjennom Larvik, og som alle
starter i forlengelsen av traseen ved Furustad/Virik i Sandefjord og som ender opp med
tilknytning til den nye tunnelen i Martineåsen.
Det vises til vedlagte 3 kart der alle 3 korridoralternativene er inntegnet, og der alternativ 3
også har et tilleggsalternativ benevnt 3b på deler av strekningen for alternativ 3.
Alternativ 1. Denne traseløsningen (markert i blått) går i bru over Lågen ved nord for
Hegdalåsen og passerer over nordre del av Orøya i Lågen, for deretter å gå med bru over
Elveveien ved Tagtvedtjordet der man som et av to alternativer for stasjonsplassering langs
denne traseen, kan etablere en stasjonsløsning med nødvendige arealer for parkering,
bussterminal og taxi. Fra denne stasjonen kan det også anlegges et sidespor for
godstransport videre nedover langs Elveveien til Larvik havn. En stasjon på dette stedet vil
også være lett tilgjengelig via Elveveien og således gunstig m.h.p. trafikksituasjonen i Larvik.
Traseen går så videre fortrinnsvis i tunnel gjennom fjell nord for Tagtvedt og videre i tunnel
gjennom nedre del av Nanset samt Byskogen og øvre del av bykjernen samt i nedkant av
Bøkeskogen i øvre del av Bøkelia fram til Bergeløkka der man kan ha det andre alternativet
for stasjonsplassering langs denne traseen, med en underjordisk stasjon med atkomst fra
toppen av Bergeløkka hvor det kan etableres parkering, bussterminal etc.. Fra Bergeløkka går
trassen videre i bru over Farriselva mot nedre del av Farriseidet like syd for nye E18 og
fortsetter videre i tunell gjennom Martineåsen til den treffer på den nye tunnelen som går
videre til Skien.

Alternativ 2. I dette alternativet går traseen (angitt med rødt) noe lenger syd for trase 1 , og
passerer Lågen på bru litt syd for Orøya. Traseen går videre på bru over Elveveien (like nord
for brannstasjonen) og inn i tunnel gjennom fjell ved Grensen i Byskogen, og videre i tunnel i
fjell gjennom Byskogen. Den videre traseen frem til tenkt (underjordiske) stasjonsplassering
(som for alternativ 1) på Bergeløkka, går i tunnel gjennom byen dels i fjell og dels gjennom
løsmasser, og sammenfaller på siste del av traseen med traseen for alternativ 1.

Alternativ 3/3b:
Den første del av denne traseen (markert i grønt) på østsiden av Lågen er sammenfallende
med trase 1 nesten helt fram til Lågen, der traseen skiller lag med trase 1 og går i bru over
Lågen og over nordspissen av Orøya. Traseen går så videre mot vest (fortsatt) i bru over
Elveveien og i tunnel gjennom Hovlandområdet (fortrinnvis i fjell). Like øst for Yttersøveien
kan man etablere 2 alternative traseer kalt 3 og 3b, som begge går videre gjennom
Hovlandområdet i tunnel. I og med at dette området ligger på den høyeste delen av byen og
med en jernbanetrase som nødvendigvis her må gå ganske dypt under terrenget, skulle
muligheten også være god til å kunne påtreffe fjell som traseen kan gå i tunnel gjennom.
Den nordre delen av denne sløyfen går i tunnel under Månejordet. Den søndre delen (3b) av
denne traseen, passerer søndre del av Månejordet i tunnel under idrettsplassen.
Begge disse sløyfene går så videre mot vest i tunnel i samme trase som gamle E 18, men på et
lavere nivå, dels som miljøtunnel og dels gjennom et fjellparti (der man har eksisterende
tunnel for gml. E 8) med tunnelen på et lavere nivå. Traseen forbi Bøkeskogen går følgelig i
en miljøtunell parallelt med den nye E18, fram til vårt foretrukne alternativ for
stasjonsplassering, som er Bergeløkka der man tenker seg at stasjonen graves ut i løsmassene
evt. også sprenges ut (dersom man påtreffer fjell) under Bergeløkka. En delvis underjordisk
stasjon på Bergeløkka, vil kunne få atkomst fra den nye lokale trafikknutepunktet på
Eidet/ved Mellomdammen.
Fra Bergeløkka fortsetter traseen i bro over Farriselva og videre inn i Martineåsen med tunnel
fram til eksisterende utsprengte tunnel, og sammenfaller med traseen i alternativene 1 og 2.
En av fordelene ved denne 3. traseløsningen beliggende i tunnel (miljøtunnel) nord for
Bøkeskogen, er også at den ikke vil komme i konflikt med Farriskilden.

Konklusjon.

Vi mener alle de 3 foreslåtte alternativer for jernbanetraseløsning, inkl.
jernbanestasjonsløsninger er forslag som kanskje er bedre enn dem som er foreslått i
forslaget i planprogrammet.
I planprogrammet er det kun foreslått 2 alternativer, hvorav den ene av disse (Indre havnkorridoren) etter enkelte uttalelser fra kommunalt hold, kanskje ikke er ønsket/foretrukket.
Vi kan da risikere at vi kun står igjen med 1 alternativ, den s.k. Kongegata-korridoren. Hvis
det etter nærmere undersøkelser og konsekvensanalyse viser seg at konsekvensene ved
valg av denne korridoren blir uakseptable, har vi ingen andre alternativer å falle tilbake på,
og kanskje må starte deler av prosessen på nytt.
Vi ber derfor om at Bane NOR tar med disse nye foreslåtte traseforslagene videre i sin
utredning, og gjennomfører nødv. grunnundersøkelser og konsekvensutredninger etc. for
disse nye foreslåtte traseene.
Larvik 11.04.2017

På vegne av følgende toneangivende velforeninger i Larvik: Torstrand Vel, Larvik Bys Vel,
Langestrand Nyttige Selskab og Steinane-Jegersborg Velforening

Torstrand Vel
Anna Hansen (leder)

Larvik Bys Vel
Finn W. Fjellanger (leder)

Langstrand Nyttige Selskab
Ragnar Ridder-Nielsen (leder)

Steinane-Jegersborg Velforening
Jarl M. Pettersen (leder)

Vedlegg:
3 stk. kartutsnitt med inntegnede forslag til alternative jernbanetraseer gjennom Larvik.
NB: Kartene er i A3-format

Seks foreninger og lag i Vear-området til Bane Nor:

Jarlsbergkorridoren må
tas med som alternativ
Seks foreninger og lag i Vear-området oppfordrer Bane Nor til å ta tilbake
Jarlsbergkorridoren som alternativ i planleggingen av nytt dobbeltspor for
jernbanen mellom Tønsberg og Larvik.
Fellesmøtet ser med undring på at Bane Nor kun har valgt de to alternativene som gir de
mest dramatiske konsekvensene for de berørte kommunene – Tønsberg, Nøtterøy og
Sandefjord. Fra sørenden av Akersvannet og til Stokke sentrum er det per i dag kun ett
gjeldende forslag.
Det absolutt beste alternativet er Jarlsbergkorridoren i kombinasjon med flytting av
jernbanestasjonen fra dagens plassering til Korten-området - og en fjerning av
jernbanesløyfen. Møtet ber Bane Nor innstendig om å lytte til de mange gode innspillene
om stasjonsløsning og linjeføring som er fremkommet i media den senere tid.
Lit til Fylkestinget
Møtet merker seg positive signaler fra politikerne både på Nøtterøy og i Tønsberg til et
tredje alternativ. Rådmannen i Sandefjord hadde innstilt formannskapet å godta Bane
Nors premisser. Men formannskapet forkastet dette i møte tirsdag 4. april og gikk inn
for å ta ut Nøtterøyalternativet og sette inn Jarlsbergkorridoren. Man håper at også
Fylkestinget vil lytte til folkets ønsker når saken behandles 4. mai 2017.
Historieløst
Utbygging av en moderne jernbane er et pre både for befolkningen og samfunnet. Men et
galt trasévalg kan være helt ødeleggende og katastrofalt. Og det er nettopp det som vi
nå står i fare for å måtte oppleve. Store historiske områder i fylket vil fullstendig endre
karakter dersom Bane Nors planer blir gjennomført. Vi mener det er historieløst. Våre
tre kommuner har faktisk en tusenårig kulturell og historisk arv å ivareta. Trasévalg og
plassering av jernbanestasjon i Tønsberg må ses i minst et 50- og 100-årig perspektiv.
Allerede konsekvenser
Under møtet kom det frem at de fremlagt planene til Bane Nor allerede har fått negative
følger. En kjøper av et skogsområde i tidligere Stokke kommune har gitt selgeren
beskjed om at kjøpsavtalen vil bli opphevet pga Bane Nors fremlagte plan. To større
byggefelt på Sjuestokk med til sammen plan om utbygging av 250 boliger nær der den
planlagte brua over Vestfjorden er inntegnet, er inntil videre skrinlagt eller satt på vent.
Golfbanen deles i to
Vestfold Golfklubbs baneanlegg står i fare for å bli delt i to, dersom Bane Nor får sin vilje
med trasévalg. Vestfold GK er et av landets eldste, mest komplette og best besøkte
golfanlegg. Klubben har i dag ca 1100 medlemmer og det gås over 30 000 golfrunder på
banen i hver sesong. Årlig besøkes banen av ca. 5 000 gjestespillere. Hele baneanlegget –
med turstier og historiske minnesmerker - er et yndet rekreasjonsområde både
sommer- som vinterstid.
Stort rekreasjonsområde
Det er ikke bare golfbanen som er et yndet rekreasjons- og friluftsområde. Vearområdet har et stort nedslagsfelt for friluftsliv. De vakre omgivelsene med sjø og
turområder er nettopp et område der folk ønsker å bo og leve. En togkorridor over Vear

eller Nøtterøy – med store brokonstruksjoner over vann og landskap – vil rasere dette
kulturlandskapet og det etablerte bomiljøet. En bro over fjorden ved
Nøtterøyalternativet vil få ødeleggende betydning for 120 hytter i hyttebyen på
Sjuestokkstranda. Broen vil skyggelegge området. Det samme skjer for kyststien.
Reservater
Robergvannreservatet, som ligger i midten av golfbanen, er et av de første fredete
våtmarksområdene i landet. Vannet ble fredet ved Kongelig resolusjon 2. oktober 1981.
I starten var det knekkand, skjeand, kvinand, rørsanger og sivsangere som var de
hyppigst besøkende. I dag finner vi en rekke andre fugler i området.
Det er også et viktig kulturlandskap i sørenden av Akervannet med et særegent
bakkelandskap som strekker seg fra Råstad og opp til Myhrejordene. Det samme gjelder
for strekningen over Myhrejordene til Stokke sentrum og passeringen av
Råstadområdet øst for Akersvannet.
10.000-årig historie
Området rundt Vear har vært sentralt og attraktivt i flere tusen år. Under de
arkeologiske utgravningene på golfbanen før utbyggingen i 1999-2002, ble det funnet
spor av bearbeidet flint fra eldre steinalder. Det vil si at det har bodd mennesker i Vearområdet omtrent like lenge som det har bodd mennesker i Norge. Det betyr rundt
10.000 år. Det er også funnet flere kokegroper i området. Disse er datert til 800 – 900
før Kristus. Det er funnet flere gravhauger fra perioden 0 – 1000 år etter Kristus. Noen
av dem er avmerket og markert på golfanlegget.
I middelalderen gikk hovedferdselsåren til Tønsberg fra sør fra Tufte og ned til
Tønsbergfjorden ved Skjærsnes og over til Hella. På begge sider av fjorden ligger de to
største gravhaugene i Stokke og på Nøtterøy. Dette sier noe om hvilken kulturarv vi er
satt til å ivareta, og hva som nå kan være i ferd med å ødelegges.
Til stede på møtet var representanter fra Vestfold Golfklubb, Vear og Rakkevik Vel,
Sjuestokk Veilag og Vel, Sjuestokk Stranda Vel, Vearåsen Vel og Robergåsen Vel.

Larvik Historielag
v/ Aage Irgens Høeg
Grøttinglia 9

Grøtting den 9 april 2017

3261 Larvik

Bane NOR

Uttalelse vedrørende valg av trase gjennom Larvik

Vi har i styremøte diskutert de to forskjellige alternativene for jernbanetrase .
Vår konklusjon er at Kongegata alternativet er å foretrekke.
Vi frykter at Indre havn alternativet vil komme i alvorlig konflikt med Herregården og området rundt
den som den gamle kinoen Munken, Kirkestredet, Fenslet og Tollerodden. Denne traseen vil også
øke barieren mellom sjøen og byen. Den vil også under annleggsperioden skape store trafikale
problemer for lokaltrafikken øst – vest. Da Storgata er en sentral trafikkåre.

Da vi er redde for at uenighet i Tønsbergområdet kan forsinke planleggingen, vil vi oppfordre Bane
NOR å starte planleggingen fra Larvik.

Med Hilsen

Aage Irgens Høeg
Leder

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Catherine Signe Svindland <Catherine.Signe.Svindland@mattilsynet.no>
12. april 2017 09:32
Postmottak Bane NOR SF
'uffe@live.no'; 'Lene Sperre'; 'Turid B Johansen
(Turid.B.Johansen@sandefjord.kommune.no)'
Saksnr. 201717001. Høringsuttalelse til forslag til planprogram for
dobbeltspor Tønsberg-Larvik fra Sande nærmiljøutvalg
Vedlegg 2_Særmøter Sandefjord_adresselister.docx; Vedlegg
1_Særmøter_Møtetidspunkter_Sandefjord_Stokke.docx

Saksnr. 201717001. Høringsuttalelse til forslag til planprogram for dobbeltspor Tønsberg-Larvik
fra Sande nærmiljøutvalg i Sandefjord.
Det være bedre for Sande nærmiljø å ha jernbanen i tunell fremfor over bakken dvs.
alternativene for Torp Vestkorridoren eller Unnebergkorridoren. Vi forutsetter at
bebyggelsen vil opprettholdes over tunellen.


I Gokstadkorridoren går også det mulige området for jernbanen over bakken helt oppe i
skolegården og vil ødelegge helt for skolen vår og mye av nærmiljøet vårt.



Sande skole er en god skole både når det gjelder miljø og resultater og det vil være et tap for
byen om denne må legges ned.



Sande er et tett befolket nærmiljø og en jernbane som ligger over bakken vil innvirke sterkt på
mange mennesker bla. ved å ta fysisk plass, bidra til støy og risiko for barn i jernbanesporet. En
tunell vil minimere disse ulempene.



Sande er et attraktivt område å bo i med sterkt press på bolig allerede i dag. Dersom det blir revet
hus her vil det være svært vanskelig for disse familiene å finne tilsvarende boliger i området selv
om tidsaspektet er flere år.



Togsporet går i dag mellom to kirkegårder og en utvidelse med Gokstadkorridoren vil
sannsynligvis føre til at deler av kirkegårdene blir jernbanespor. Det vil være en påkjenning for
pårørende om graver må flyttes. Kirkegårdene er også et område som brukes til rekreasjon i
tillegg til sorg og refleksjon i dag, fjerning av jernbanen vil gjøre kirkegårdene mer egnet for disse
formålene.



Gokstadkorridoren går over begge kirkene i byen. Sande nærmiljø sogner til Sandar kirke, en
svært populær og vakker trekirke fra 1792 bygget på plassen til en middelalderkirke. Dersom
denne kirken berøres av jernbanen vil Sandefjord miste en viktig del av bybildet og av kulturen
vår.



Flytting av togstasjonen lengre vest vil ikke ha noen stor praktisk betydning for togpendlere i vårt
nærmiljø, siden avstandene er såpass små.

Når det gjelder Torp Vest-korridoren og Unnebergkorridoren ønsker vi at flest mulig av stiene som vil
krysse jernbanesporet opprettholders med brede broer eller helst miljøtunneler. Hjertåsområdet er et viktig
turområde for vårt nærområde.
Kopi til styret av Sande nærmiljøutvalg.

Vennlig hilsen Catherine Signe Svindland

Catherine Signe Svindland
Formann i Sande nærmiljøutvalg
E-post: cassv@mattilsynet.no
Mob: 92 43 60 54

Sandefjord kommune
Hva

Hvem

Naturvernforbundet i
Sandefjord
SANDEFJORD OG OMENGEN
TURISTFORENING
SANDEFJORD IDRETTSRÅD
Sandefjord og omegn
turistforening v/ Roger
Christiansen
Naturvernforbundet i
Sandefjord v/ Tore Nysæther
Stokke idrettsråd

SANDEFJORD BYFORUM V/
ELIN SYRDAHL
FORENINGEN GAMLE
SANDEFJORD, v/ Lars
Nicolaysen

Adresse for invitasjon

Natur/ Friluft/ Miljø/ Idrett
sandefjord@naturvernforbundet.no
Tulipanveien 4
3228 Sandefjord
POSTBOKS 349
3201 SANDEFJORD
Postboks 1615
3206 SANDEFJORD
Nøklegårdsveien 68
3158 Andebu

Stokke Bondelag v/ Trond
Kristian Bettum

FEVANG NMU V/ RAGNA
NORRHEIM
FAU FEVANG SKOLE
UNNEBERG NMU v/ Jens Heian
SANDE NMU v/ CATHRINE S.
SVINDLAND
GOKSTAD NMU v/ GRETHA DE
LA GRAZA
FAU GOKSTAD SKOLE

post@sotf.no
sandefjord@irnif.no
post@sotf.no
nysatore@gmail.com

linde@bratterud.com
Sentrumsforening/ Historisk
VARDEVEIEN 7
3235 SANDEFJORD
Elin.syrdahl@gmail.com
Dølebakken24
ljohanni@online.no
3215 SANDEFJORD

Stokke historielag
SANDAR BONDELAG, v/Hans
Edvard Moe Østby
Grunneiere mellom Torp og
Sandefjord (vest alt)
Grunneiere Råstad – Gihle –
Myhrejordene v/ Sigbjørn
Fjærvoll
Akersvannet grunneierlag v/
Bjørn Gran Bergsholm
Furustad Grunneierlag v/ Nils
Henry Haugen

Epost

bergsholm44@gmail.com
Grunneierlag/ Landbruk
Østbyveien 144
leder@sandarbondelag.no
3280 Tjodalyng
terje.nilsen@nortura.no
sigfjaer@online.no
Stokke Ravei 722
3160 Stokke

bgranb@online.no

nilshenryhaugen@gmail.com
99367217

FAU/ NMU
RAVEIEN 542
3239 SANDEFJORD
LINGELEMVEIEN 451
3239 SANDEFJORD
LILJEVEIEN 13
3228 SANDEFJORD
ORELUND 6
3216 SANDEFJORD
RØYSELØKKA 16
3218 SANDEFJORD
URANIENBORGVEIEN 30

trond@nedrebettum.no

emc@technet.no
fevang.skole@sandefjord.kommune.no
jens.heian@sfjbb.net
hanne.sorhaug@sandefjordbredband.
net
monaterese@sfjbb.net
gokstad.skole@

FAU SANDE SKOLE
FAU UNNEBERG SKOLE
FAU BREIDABLIKK
UNGDOMSSKOLE
(ungdomsskole for Sande b.sk)
VIRIK NMU V/ ROLF VIDAR
STANGEBY
FAU VIRIK SKOLE

Fossneslandsbyens
velforening
Feen og Omegn Vellag

3235 SANDEFJORD

sandefjord.kommune.no

ORELUND 10
3216 SANDEFJORD
UNNEBERGVEIEN 3
3239 SANDEFJORD
FRØYAS VEI 33
3216 SANDEFJORD

unnigang@hotmail.com

VESLE HAUANVEI 2
3212 SANDEFJORD
KJELLBERGVEIEN 39
3213 SANDEFJORD

vidar.stangeby@sfjbb.net

unneberg.skole@sfjkom.no
postmottak@sandefjord.kommune.
no

lillian.skaleskog@gmail.com

Stokke Velforeninger
Fossnesveien 3
trinemidtsund1@hotmail.com
3160 Stokke
Hvitsten
Feenveien 283
3160 Stokke

tonehvitsten@hotmail.com
ialn@online.no

Hvålsåsen og omegn vel
Sjuestokk vel og veilag

Sjuestokkveien 92
3159 Melsomvik

krm@iac.no

Stokke Sentrum og Moa vel

Hjorteveien 4
3160 Stokke

gaubiorn@online.no

Torimyr velforening
Åsenveien vel

dagamann@online.no

Åsenveien 17
3159 Melsomvik

Sjustokk vel v/ Kim Rickard
Myhre

aasenveien@gmail.com
krm@iac.no

Felles for alle kommunene
Historie
Vestfold museene

Vestfoldmuseene, Pb. 247,
3205 Sandefjord

post@vestfoldmuseene.no

Fortidsminneforeningen
Vestfold avd. v/Ragnar
Kristensen,

Farmannsveien 30,
3111 Tønsberg

styret@fmfvestfold.net

Landbruk
Vestfold Bonde- og
Småbrukarlag v/ Leder Ole Chr.
Torkildsen
Vestfold Bondelag,

Jordvernforeningen i Vestfold,

torkildsen@kbarkitekter.no
Gjennestadtunet 85,
3160 Stokke
Gjennestadtunet 85,
3160 Stokke

vestfold@bondelaget.no
vestfold@jordvern.no

Særmøter Sandefjord kommune: mandag 20.3.2017 kl. 10.00-18.00,
Sandefjord Rådhus.
Tidspunkt

Møtelengde

Navn på lag, forening eller organisasjon

Kl. 10.15- 10.45

30 min.

Kl. 10.45- 11.30

45 min.

Lunsj
Kl. 12.15 – 13.00

Historie
- Sandefjord Byforum v/ Elin Syrdahl
- Foreningen gamle Sandefjord, v/ Lars Nicolaysen
- Stokke historielag
Natur /miljø/Idrett
- Naturvernforbundet i Sandefjord
- Sandefjord og omegn Turistforening
- Sandefjord og omegn turistforening v/ Roger Christiansen
- Naturvernforbundet i Sandefjord v/ Tore Nysæther
- Stokke idrettsråd
- Sandefjord idrettsråd

45 min.

Kl. 13.15 – 14.00

45 min.

Kl. 14.00 - 14.30
Pause
Kl. 14.45 – 15.15

30 min.

Kl. 15.15 – 15.45
Pause
Kl. 16.00 – 16.45

30 min.

Kl. 17.00 – 17.45

45.min

30 min.

45 min.

Landbruk/ felles for alle kommunene
- Jordvernforeningen i Vestfold,
- Vestfold Bondelag, v/ Amund Kind
- Vestfold Bonde- og Småbrukarlag v/ Leder Ole Chr. Torkildsen
Grunneierlag / Landbruk
- Sandar bondelag, v/Hans Edvard Moe Østby
- Grunneiere mellom Torp og Sandefjord v/ Terje Nilsen
- Grunneiere Råstad – Gihle – Myhrejordene v/ Sigbjørn Fjærvoll
- Akersvannet grunneierlag v/ Bjørn Gran Bergsholm
- Furustad grunneierlag v/ Nils Henry Haugen
- Stokke Bondelag v/ Trond Kristian Bettum / Bjørn Dybo Breivik
Historie/ felles for alle kommunene
- Vestfold museene
- Fortidsminneforeningen Vestfold avd. v/Ragnar Kristensen,
NMU/ FAU
- UNNEBERG NMU v/ Jens Heian
- SANDE NMU v/ CATHRINE S. SVINDLAND
- GOKSTAD NMU v/ GRETHA DE LA GRAZA
- VIRIK NMU V/ ROLF VIDAR STANGEBY
- FAU GOKSTAD SKOLE
- FAU SANDE SKOLE
- FAU UNNEBERG SKOLE
- FAU BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE (ungdomsskole for Sande b.sk)
- FAU VIRIK SKOLE
- FEVANG NMU V/ RAGNA NORRHEIM
- FAU FEVANG SKOLE
Velforeninger Stokke
- Stokke sentrum og Moa velforening
- Fossneslandsbyens velforening
- Feen og Omegn Vellag v/ Olav Hvitsten

-

Hvålsåsen og omegn vel
Sjuestokk vel og veilag
Torimyr velforening
Åsenveien vel
Sjustokkstranda velforening v/ Rosenvinge
Sjustokk vel v/ Kim Rickard Myhre
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Merknader

til trasevalg for nytt jernbane-dobbeltspor

gjennom Sandefjord

kommune.

Med dette vil vi, Loftum Eiendom AS som utvikler og utbygger av boligområdet

Sandskjæråsen,

parsell av gnr 47, bnr 9 i Sandefjord komme med sterke innsigelser til de to vestre alternative

traseer

for strekningen Torp —Furustad.
Vår sterke henstilling;

Dobbeltspor

for jernbane gjennom Sandefjord må gå i eksisterende trase til

nåværende jernbane i Sandefjord by.

Vårt engasjement
kommuneplan
boligområdet
I forbindelse

startet ved at Sandskjæråsen ble foreslått

i Sandefjord. Kommuneplanen

som byggeområde før siste revisjon av

ble vedtatt med bl.a Sandskjæråsen som nytt

i 2014.
med denne kommuneplanrevisjon

var ny jernbane gjennom Sandefjord oppe til

vurdering, men det ble valgt å ikke ta med noe areal til dette, selv om det forelå utredninger

med

angitte traseer.
Ved oppstart av reguleringsplanarbeidet

våren 2015, tok Sandefjord kommune etter eget initiativ,

ansvar for varsling av oppstart av reguleringsplan

til berørte parter og offentlig etater.

Sommeren 2015 fikk grunneier henvendelse fra Jernbaneverket

om grunnundersøkelser

eiendom. Det ble det gitt tillatelse til, men utbygger og grunneier sendte en orientering
Jernbaneverket

om reguleringsplanarbeidet

og en henstiling til å avstå fra trase under Sandskjæråsen

og Mokollen til ny stasjon i Sandefjord. Jernbaneverket
i sitt svarbrev, til reguleringsplanarbeidet.

kom ikke med noen form for motforestillinger

Her ble det ikke gitt noen indikasjoner

sette ned forbud mot planlegging i alle korridorer.
komme tilbake med arealrestriksjoner

på sin
til

Slik vi tolker svarbrevet

på det alternativ

på at man skulle

ville Jernbaneverket

som ble valgt. På dette tidspunkt var

Sandefjord kommune sterkt i mot en annen trase enn eksisterende spor fra Unneberg og inn mot
sentrum.
Hadde grunneier og utbygger fått indikasjoner

på mulig innsigelse på det tidspunkt

hadde man kunne

stoppet reguleringsplanarbeidet.
I stedet kom innsigelsen først, etter at fristen for uttalelse til offentlig

ettersyn av reguleringsplanen

var gått ut, våren 2016. På tidspunkt

når innsigelsen kom, var alle kommentarer

behandlet og nødvendige justeringer

gjort . Planen var klar til innsending til 2.gangbehandling

planutvalget

i

i Sfj kommune.

Totale planarbeidskostnader

basert på en godkjent kommuneplan

Saksbehandlingsgebyrer,

utarbeiding

andre, samt til offentlige

organer, grunnundersøkelser,

av plandokumenter,

har kostet mer enn NOK 1,0 mill.

møter og orientering

til grunneiere

og

arkeologiske undersøkelser mm.

I vedlegg til denne mail ligger en oversikt over utbyggingsområdet
boliger.

til andre innspill

omsetningspotensiale

mht salg av

Det løper daglig rente på byggelån i Nordea —stort kr 900.000.-

Vi varsler med dette at vi vil komme med et erstatningskrav

dersom jernbanetraseen

under

Sandskjæråsen blir valgt Pga at; i) området ikke blir utbygget; ii)Redusert utbygging; Hi)utbygging
med reduserte priser i forhold til takstrapport

før jernbanetraseen

var aktuell.

Vi var i gang med å gjennomføre
gjennomsnittlig

og etterlengtet

boligområdet

høye boligpriser i denne delen av Sandefjord. Området er attraktivt

sentrumsnærhet,
tilbaketrekking
investeringen

planlegging av et svært attraktivt

og nærhet til flotte turområder.

kunne bli et rent tapsprosjekt.
og tidstilpassede

av boligområde

i 2017/2018.

I motsatt fall vil

Utbygger har fulgt alle spilleregler og prøver å bidra til å

prosjekter for befolkningen

I møte med Bane Nor 03.04. fikk vi bekreftelse
konflikt mellom nytt dobbeltspor

ved sin

Nå er denne planlegging satt på vent. En rask

av innsigelse kan bety gjennomføring

utvikle samfunnsviktige

med

i Sandefjord.

på at en teknisk avklaring på om det vil være reell

og boligområdet

Sandskjæråsen, skulle prioriteres

av hensyn til den

store belastning det vil være å vente til sent i 2018. Det vises også til underlag for møtet, som ble
sendt Bane Nor v/Hans Jørgen Bihle 15.03.2017.
Vi fikk da også opplysninger
mot Hasleområdet.

om at det er tegnet inn trase med bro over jordene på Unneberg og inn

Dette ble det ikke gitt noen indikasjoner

løsning kan være enda mer skjebnesvangert
tross av oppfordring

om å se lengdeprofil

på i Folkemøtet i Sandefjord.

En slik

for planer for et nytt boligfelt på Sandskjæråsen. På

for denne traseen fikk vi ikke det. Vi synes det er svært

uheldig at man ikke opplyser om vertikalkurvatur

på et folkemøte.

tunnel og tydeligvis også i bro, vil jo høydeforhold

For en jernbane som kan gå både i

kunne ha avgjørende betydning for flere - for

planen for Sandskjæråsen , for beboere på Breidablikk og for beboere i Lunden og ikke minst for
hvordan en eventuell bro på Unneberg vil se ut i landskapet.
At Bane Nor har valgt å ikke nevne noe om konsekvenser for bro på Unneberg, er betenkelig.
bro vil jo føre til at man kommer høyere under løsmasseområder

En slik

med boliger på, og det er uten tvil

mange som vil ha synspunkter på en bro i lufta over Unneberg. Det ble på Folkemøte i Sandefjord
sagt at bebyggelse på Breidablikk mellom Hasleåsen og Mokollen ikke vill bli berørt av de to vestre
traseene

inn mot Sandefjord. Om man løfter traseen på Unneberg på bro inn mot Hasle, må det bety

at tunnell (i løsmasser?) under Breidablikk
Breidablikk. Dessuten registrerte
fellessekvensen

må innebære større risiko for ulemper for bebyggelsen på

vi heller ikke at konsekvensene for Lunden-området

var nevnt i

i Folkemøtet.

Trase Unneberg og vestre trase ved Torp bruker en ødeleggende korridor over et stort eksiterende
boligområde

på Breidablik, Øvre Hasle, Pina- og Mosserødområdet

Dette er totalt sett av de mest attraktive
grundige undersøkelser,

og til slutt gjennom Øvre Lunden.

boligstrøk i Sandefjord. Her må Bane Nor gjøre meget

fordi et slikt trasevalg vil ha store negative konsekvenser.

Bane Nor legger igjen et inntrykk av at kurvatur til de grader teller mest for å oppnå en målsetning
om kort reisetid, en reisetid som vil kreve at mange andre samfunnshensyn
målsetning er satt inn i dokumenter

utarbeidet

bordet at en slik målsetning koster samfunnet

mye, for mye, er det Bane Nor med sin ekspertise, som

må varsle de som har satt målene om de negative konsekvensene.
ta sitt samfunnsmessige

må vike. Denne

for flere år siden. Vi mener at dersom man nå har på
I motsatt fall unnlater Bane Nor å

ansvar.

Og vi vet at slike mål har kostet veldig mye. Hvor mye rimeligere hadde det eksempelvis vært å senke
hastighetskravet
250km/t

i ny Holmestrandtunnel

til 200 km/t.

forbi stasjonsområdet

for gjennomgående

tog - fra

Til slutt vil vi påpeke at Fylkesmannen i Vestfold har henstilt partene til å komme til enighet, kfr
Fylkesmannen kommentarer

til Jernbaneverkets

innsigelse. I motsatt fall skal saken avgjøres ved

mekling.
Vi baserer våre merknader på ikke detaljplanlagte

trasevalg. Det betyr at noen av våre merknader

kan være basert på feil grunnlag, og at vi burde ha kommet med andre merknader

når vi kjenner til

senere detaljplaner.

Konklusjon;
Primært; Vi henstiller til at trasevalg gjennom Sandefjord blir østre trase, langs eksiterende
jernbanespor

inn mort Sandefjord sentrum.

Vi henstiller videre til at innsigelse mot reguleringsområdet
mulig, da laveste registrerte

Sandskjæråsen trekkes tilbake snarest

kotehøyde fjell er 62moh. Fjellsonderinger

Norge. En eventuell jernbanetunnell

under Hasleåsen(Sandskjæråsen)

Sekundært ber vi om å få frigitt den delen av boligområdet

utført av Geostrøm/Rambøll
bør ligge lavere enn kote 35.

som vil bli fundamentert

på fjell. Kfr

angivelse på vedlagte kart.

På vegne av Lo

m Eiendom AS

cZ
Elin Bakke
Styreleder

Sandefjord 10.04 2017
Vedlegg

-

nad

ie5rpiert)7s

tr---ppe-S

sobt_s

fir

~dak
/ry

Tegnforalaring

Reguleringsplan
§12-6

Nr.

PEIL 2008

1 - Bebyggelse

I
1

I

og

g
tmatt

teknisk

Nr.

- Ilensynssoner

Grjz3

gg€ndf

tygge
t
5,ebt41.- 6"

Itttrnb nen beltvtglelstt
,
" go
§12-5

§12-6

anlegg

2 - Samlerdselsanlegg

terlte

linjesynbol

ng

og

infrastruktur
Punlasyrnboler
e•

ng ren1

`nrier

§12-5

Nr.

tut,

tegP,

3 - Grennsfruktur

•
•
#1111N

IN.Ealgteulmne

Sandskjærasen
51rd

NOttilD11

kM)I

ulhnrendr

IM.

ertulermeshesiernmeka

}:n Lit P1S-IM,

BIGNIM.SI

1151N

/77r

4,1(methladc

1:)-f
fi
Loftum Eiendom
Vesterøyveien 2
3235 Sandefjord
E-post:

AS

helge(atvrolerhus.no

Tønsberg 12. februar 2016

Forhåndsvurdering av verdi på
Utbyggingsområde Sandskjæråsen, del av 47/9
3229 Sandefjord
Gnr. 47 Bnr. 9
Kommune: 0706 Sandeftord

RAPP)RTANSVARLIG:

Knut Roer

Befaringsdato: I 1.02.2016
Rapporldato: 12.02.2016

Egne premisser
Verdien er skjønnsmessig satt av takstmann basert på fremlagte dokumenter. Sentrale dokumenter
for vurderingen er reguleringsbestemmelser og reguleringsplan datert 08.12.15 og 07.12.15 som
er lagt ut på høring. Taksten forutsetter at planen godkjennes slik den er fremlagt for
undertegnede.
Det er viktig å merke seg at dette er en forhåndstakst. Forutsetningen for verdi satt i taksten er at
området er ferdig oppdelt i salgbare tomter, vei, vann, av løp er etablert og alle
rekkefølgebestemmelser inntatt i reguleringsbestemmelsene er utført.
Verdien må ikke sammenlignes med den verdi området har per i dag. Videre er det grunn til å se
for seg en lengre periode med realisering av området.
Vurderingen har en holdbarhet på 6 måneder, skal den benyttes etter dette må takstmann
kontaktes for en oppdatering.

Befaring
Rekvirent: Helge Hov
Takstingeniør: Knut Røer NITO Takst
Rapportansvarlig: Knut Roer
Befaringsdato: 11.02.2016
Tilstede: Knut Roer
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Eiendomsdata
Hjemmelshaver: Kristin Hasle Sundb> —Opsjon Loftum Eiendom AS
Tomteareal for takstområde: ca. 28 000 kvm
Type tomt: Eiet
Matrikkel: Gnr. 7 Bnr. 9
Adresse: Ikke tildelt adresse

Dokumentkontroll
Utskrift fra Infoland.
Kommunale opplysninger
Kommuneplan
Reguleringsbestemmelser/reguleringsplan
Mandat:
Fastsett verdien på den del av eiendommen som kan bebygges basert på foreslåtte
reguleringsbestemmelser.
Taksten er en forhåndstakst av antatte salgsverdier på tomten klargjort med infrastruktur
som, vei, vann. avløp og utførte rekkefølgebestemmelser
i reguleringsplan
utover nevnte
samt at eiendommen fradeles og tomtene kan videre selges som selveiertomter.
Videresalg
takst

av fremfesteretter

kan ikke sammenlignes

med verdikonklusjon

i nærværende

Objekt:
Eiendommen er beliggende langs Drakeåsyeien o2 hestår av et skogsområde med traktorvei og
mindre innurep synlig i naturen.

Bygninger på eiendommen
Typc bygg: Det er ingen bygninger på eiendommen.

Tomten:
Tomten er kupert med grenser mot skogsområder hvor det er skrånende terren2 mot vest. De
deler av tomten som er avsatt til fremtidig bebyggelse liager langs Drakeåsveien. Område er i
dag avsatt til boligområde fremtidig i kommuneplanen.

Reguleringsforhold:
Eiendommen er under regulerinz med forsla2 til regulerin2splan med bestemmelser
horing. Planen har ikke tildelt plannummer og er gitt navnet Reguleringsplan —
Sandskjæråsen.
Deler av området er avsatt-til

buffersonelgromareal

samt offentlig

ttirstier

lagt ut på

o.l.

Reguleringsbestemmelsene
har rekkefolgebestemmelser
inntatt. For det kan gis
igan2settingstillatelse
for bygg skal: tilstrekkelig skolekapasitet sikres av Sandefjord
kommune, veier og fellesarealer opparbeides. eventuelt garantier for slikt opprettes. For det

2

KNIJJ

Rør

kan gis ferdigattest på bygg skal følgende være ferdigstilt:
fortau, vann, avløp og stromforsyning.
Byggeområde

—Bolig:

R

Nødvendig

infrastruktur:

veg med

BYA = se vedlagt forslag til reguleringsplan

Det er inntatt indikasjoner på parkeringsbehov
gjennomgås nøye som del av denne taksten.

o.l. Reguleringsplan

med bestemmelser

må

Verdivurdering:
Verdifastsettelsen legger til grunn at eiendommen delcs i mindre parseller, hvor tlere kjøpere
melder interesse for tomter på mellom 500 og 700 kvm. Verdien er vurdert som antatt
snittverdi, hvor mindre tomter har en noe hoyere kvadratmeterpris
og større tomter har en
redusert kvadratmeterpris.
Slik sett vil totalverdiene avhenge av type tomter som selges og
størrelsen på disse.
Verdier satt i nærværende takst er en forhåndsvurdering
som tar utgangpunkt i byggeklare
tomter etter at alle rekkefølgekrav
er innfridd. Det er også lagt til grunn at tomtene
videreselges som selveiertomter.
Denne summen må ikke sammenlignes med dagens yerdi på tomten uten infrastruktur o.l. For
å finne denne verdien må det gjøres fradrag for rekkefølgekrav,
og infrastrukturkostnader
samt beregning av risikomargin
i prosjektet.
Vurdering, av område merket BF på plankart:
per tomt vurderes til NOK I 200 000.-

Området er delt inn i 6 eneboligtomter.

Snittpris

Vurdering av område merket BK I og BK 2 på plankart: Området er planlagt med konsentrert
småhusbebyggelse. Det er avsatt plass for I I enheter. Gjennomsnittlig
tomtebelastning
per
enhet vurderes til NOK 450 000,Vurdering av område merket BB-PA på plankart: Området er planlagt med
blokkbebyggelseiterrassehus
med garasje i underetasje. Det er planlagt 28 leiligheter.
tomtebelastning per enhet settes til NOK 600 000.Totalverdi

salgbart tomteareal

Verdiene er skjønnsmessig
informasjon.

Vurdert

vurderes basert pa dette til: NOK 28 950 000,-

satt av takstmann

basert på gitte forutsetninger

og tilgjengelig

Med vennlig hilsen
Knut Roer
Vedlegg:

Forslag til reguleringsplan

med bestemmelser.
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Bane NOR
Postboks 4350
2308 HAMAR
Mail: postmottak@banerionno

Vear, 8. april 2017

Saksnr. 201717001

HØRINGSWITALELSE- FORSLAGTIL PLANPROGRAM FOR DOBBELTSPOR,
DELSTREKNING1 MELLOM TØNSBERGOG STOKKE.
2014-23 med føringer om at Bane NOR skal

Det vises til bestilling gitt i Nasjonal transportplan

og høy punktlighet.

med hyppigere avganger, kortere kjøretider

planlegge en jernbane for fremtiden

Vear og Rakkevik Vel har engasjert seg i saken fordi vi tenker at fremtidens
stor verdi for samfunn, miljø og for enkeltindivider.

er av

jernbaneløsninger

Våre uttalelser er avgrenset til delstrekning

1

mellom Tønsberg og Stokke.

som besitter den tekniske, geologiske og økonomiske

Det er Bane NOR og deres underleverandører
kompetansen.

Vi håper at vi kan bidra med lokalkunnskap,

løsninger - også for vårt lokalsamfunn.

jernbanen og hva vi ønsker oss for fremtidens
uttale oss mer om de ikke-prissatte
Tønsbergområdet,

hva som er viktig for oss som brukere av

konsekvensene.

Løsningene (korridorene)

som nå er fremlagt i

på alle plan at vi håper at innbyggernes,

har så store utfordringer

Derfor vil vi

politikernes

og

Bane NORs felles innsats kan bidra til gode valg. Å snu steiner enda en gang kan lønne seg på sikt!

Her er våre betraktninger knyttet til de tre korridorene som Jernbaneverket utredet i
forstudierapporten fra april 2016:

KORRIDOR A —N(61TERØYKORRIDOREN:
Som kjent ble ikke denne korridoren

anbefalt å gå videre i prosessen fordi de samlede vurderingene
og stor konflikt med

viste høye kostnader, teknisk svært høy vanskelighetsgrad
nærmiljø/bymiljø/friluftsliv.

med den jernbanetekniske

Hovedutfordringen

funksjonaliteten

oppgitt å være stigningen fra Vestfjorden opp mot Stokke som ikke tilfredsstiller
krav, og broene var et hovedproblem.
via kulvertløsning

Slik vi har forstått

ble

jernbanetekniske

Bane NOR har man funnet nye muligheter

på denne siden av fjorden (Vearåsen/Robergåsen).

Vear området i forhold til Nøtterøykorridoren:
-

Vårt tettsted

har nettopp blitt innlemmet

i Tønsberg via en grensejustering/kommunesammenslåing.

Vårt tettsted har blitt samlet og en kunstig kommunegrense
Hogsnes og Bjelland, har endelig blitt fjernet.

som skilte befolkningen

Vi er svært glade for at vårt tettsted

på Vear,
har blitt en del av
1

i dette området.

byen vi jobber i og bruker, og i den anledning skal det lages en ny kommunedelplan

Vi er en del av Tønsbergs nye satsning. En jernbane i overdekt kulvert på Vear vil bety riving av
mange hus, og jernbaneløsning

i dagen vil på nytt splitte vårt lokalsamfunn.

Det vil bety store

ødeleggelser for innbyggerne i form av støy, riving av hus, båndlegging og begrensninger

og nybygg kan ligge, samt bortfall av

berøre hvor sentrumsfunksjoner

kommunedelplanen,

samt at boområder

av golfbanen, fredet innsjø, fornminner/gravhauger,
berøres av høye og skjemmende

Nøtterøy

—

en egen høring som går på ødeleggelser

Vi har også undertegnet

nødvendige rekreasjonsområder.

sydover mot Stokkebyen

broløsninger.

Tønsberg i forhold til Nøtterøykorridoren:

Vi er sterkt bekymret for Nøtterøykorridorens

begrensninger for skipsfart/nyttenæring
turistnæringen

og turistnæring

vil legge store

i Tønsberg by. Som et eksempel har

i Tønsberg stor glede av det gamle dampskipet

seilførende fartøyer.

på Vear, men også

ødeleggelser for vårt lokalsamfunn

for Nøtterøys og for byens del. Broløsningene over kanalen og over Vestfjorden

og stor trafikk av

Kysten, vikingskipene

Fordi den østre skipsleia blir stengt for dem, vil dette direkte berøre deres

mulighet til å drive turistnæring.
næringsdrift

av den nye

knyttet til framtidige

Byen får også begrensninger

og skipsanløp, fordi broa over Vestfjorden

muligheter

for

er planlagt til 35-40 meters høyde.

Sjuestokkstranda i forhold til Nøtterøykorridoren:
Vear og Rakkevik ligger sjønært, med et stort hytteområde
(Sjuestokkstranda

på 109 hytter i umiddelbar

Vel). For hyttefolket

vil den høye

Hytteområdet

har egen velforening

jernbanebroa

skape støy, kaste skygge og nærmest ødelegge rekreasjonsmulighetene
som vil bli berørt.

Det er også et yrende sjøfugl-liv sør for hytteområdet

strender og stor båthavn som blir berørt av den høye jernbanebroa.

nærhet.

og friluftslivet.

Området har også to

Sjuestokkstranda

Vel støtter

denne høringsuttalelsen.

KORRIDOR B —JARLSBERGKORRIDOREN:
Denne korridoren

ble i den opprinnelige

Bane NOR har i senere utredninger
Jarlsberg-jordene,

forstudien

foreslått å ta den ut på grunn av dårlige grunnforhold

hastighetsbegrensninger

løsningen gir 3 minutters

anbefalt tatt med i den videre prosessen, men

og økonomiske forhold.

over

Det er anslått at denne

lenger reisetid enn de andre korridorene.

Knyttet til dette alternativet

er det nå svært mange som har engasjert seg, fordi man mener at ikke

«alle steiner er snudd» og at det kan finnes flere løsninger.
Jarlsbergløsning med fjerning av dagens jernbanesløyfe

Vi ser det positive i en modifisert

i Tønsberg, og at stasjonen legges noe

nærmere Korten. Vear og Rakkevik Vel har tro på en modifisert

løsning av 1B-4-alternativet.

2

VEAROG RAKKEVIKVEL
Vi mener at Nøtterøykorridoren

har massive ulemper, og at den bør utgå i denne utsilingsfasen.

Man ser massiv politisk motstand i Vestfold, blant innbyggere, næringsliv og turistnæring

mot dette

alternativet.

Våre anbefalinger er i stedet å legge midler i å utrede en modifisert lorlsbergkorridor
Vearkorridoren

samt å la

gå videre til konsekvensutredning.

Lykke til videre med det viktige arbeidet dere gjør i Bane NOR!

Med vennlig hilsen

VEAR OG RAKKEVIKVEL og SJUESTOKKSTRANDAVEL

\277.2
Kirsti Nilsson Søyland
Vear og Rakkevik Vel

/

(' (1/--

Tore Søyland

•

Vear og Rakkevik Vel

'>
Svein RWS'envinge
Sjuestokkstranda

Vel

Kopi til:
Rådmannen i Tønsberg
Ri!telmannen på Nøtterøy
Ordfører i Tønsberg
Ordfører på Nøtterøy

4

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Arvid Gusland <ag@fritzoe.no>
12. april 2017 10:13
Postmottak Bane NOR SF
Tore Møgster
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram
170407-Fritzøe Eiendom AS-Bilag 1 - mulighetsstudie (ID 3556).pdf; 170412Fritzøe Eiendom AS-Høringsuttalelse til BaneNOR (ID 3555).pdf

Vedlagt følger uttalelse til høring av planprogram (Tønsberg – Larvik).
Uttalelsen sendes også per post, med et digitalt vedlegg som ikke følger her.
Med vennlig hilsen/Kind regards
Arvid Gusland
Konsernsjef
---------------------------------------Mob.: +47 982 06 160
Tlf.:
+47 33 12 11 37
Treschow-Fritzøe AS | Sanden 1 | Pb 15 Fritzøe Brygge, NO-3285 Larvik
ag@fritzoe.no | www.fritzoe.no

All content presented in this email is intended for the above recipient(s) only, and may contain information that is strictly
confidential. It is prohibited to reproduce, transmit, or review this content by a third party other than the intended
recipient(s), in any form, without permission of Treschow-Fritzøe AS, or the relevant subsidiary company.
All content including graphics, imagery and logos that appear in this email is owned by Treschow-Fritzøe AS and all
rights are reserved.

NOTAT
Prosjekt:

Mulighetsstudie Larvik

hamNO001
07.04.2017
1 av 15

Vår ref:
Dato:
Sider:

Rapport

00.00

GENERELT

00.01

Jernbaneverket, nå Bane NOR, skal utrede endelig anbefaling for lokalisering av trasé og
stasjon for Larvik. Fritzøe Eiendom AS henvendte seg derfor i september 2016 til Niels
Torp AS for å få belyst konsekvenser av de forskjellige traséene som var illustrert av
Jernbaneverket og som var tilgjengelig på Larvik kommunes nettside. Se illustrasjon
nedenfor.

Alternative jernbanetraséer
00.02

Utskrift:
Dokument:
Skrevet av:

Niels Torp AS anbefalte tidlig traséen med stasjon ved Johan Sverdrups gate / Kongegata.
Områdene som ble omfattet av vurderingene ble stadig utvidet fordi det ble klarere og
klarere hvilke store ringvirkninger og muligheter en ny stasjon ved Kongegata ville skape
og arbeidet endte derfor opp som en mulighetsstudie for hele Larvik sentrum.

07.04.2017
m:\akvisisjon\hammerdalen\05_tekst\04_notat\hamno001_mulighetsstudie_larvik.docx
dlo

Telefon:
Telefaks:
e-post:
Internet:

(+47) 23 36 68 00
(+47) 23 36 68 01
firmapost@ntorp.no
www.ntorp.no

00.03

Studien startet med som en arbeidsmodell 1:1000 hvor den anbefalte jernbanetraséen og
viktige kommunikasjonslinjer og siktlinjer i byen var markerte, se illustrasjon nedenfor.

Tidlig arbeidsmodell
00.04

Arbeidsmodellen ble fremlagt for Fritzøe Eiendom AS, og senere for både administrasjon
og politikere i Larvik kommune. Den ble også fremlagt i møter med Bane NOR og Ringnes
Farris bryggeri. Mulighetsstudien ble presentert på 4 sider i Østlandsposten 04.03.2017,
og 30.03.2017 ble den presentert på et åpent folkemøte i Larvik hvor det var ca 160
fremmøtte.
Ved presentasjonene ble det vist en rekke fotografier både fra Larvik og fra forskjellige
andre steder i Norge og i utlandet som ble brukt som referansebilder for å gi konkrete
forestillinger om hvilke kvaliteter det er mulig å tilføre Larvik, dersom jernbanetraséen og
stasjonen flyttes bort fra Indre Havn og opp til Kongegata.

00.05

Til avisoppslaget og til de siste presentasjonene ble det laget en planskisse og en ny modell
1:1000 på basis av et flyfotografi, som gir en langt rikere forståelse av idéene. Se
illustrasjon nedenfor.
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Idéene fra den opprinnelige arbeidsmodellen ble nedfelt i en håndtegnet planskisse 1:1000,
se nedenfor.

Planskisse
01.00

MULIGHETSSTUDIE FOR LARVIK

01.01

Plassering av jernbanetrasé og stasjon ved Kongegata kan gi Larvik nytt liv!
Som nevnt innledningsvis, anbefalte Niels Torp AS tidlig traséen med stasjon ved Johan
Sverdrups gate / Kongegata. Å flytte jernbanetraséen fra Indre Havn til Kongegata vil fjerne
en stor barriere mellom byen og fjorden og frigjøre et stort, attraktivt areal ved sjøfronten.
På 1800-tallet, skulle den eksisterende jernbanetraséen først og fremst betjene industrien
ved Hammerdalen og havnen, og det var enkelt å legge sporene ved den flate kystlinjen.
Denne industrien er nå borte, og det primære målet for jernbanen er persontrafikken. Da
er det viktig at den nye stasjonen plasseres i strategisk for persontrafikken.
Ved at baneføringen og stasjonen flyttes opp til Kongegata i området ved Larvik Torg, vil
ikke bare byen åpnes opp mot og kunne bindes sammen med fjorden, men stasjonen vil
som trafikknutepunkt også kunne befolke og gi nytt liv til Larviks sentrum, idet alle viktige
målpunkter i byen vil kunne nås i 4-5 minutters gangavstand fra stasjonen.
Ved å flytte stasjonen opp til Kongegata, med direkte adkomst opp til Torget, som er byens
sentrum, legges det et best mulig grunnlag for en kompakt by med trafikknutepunkt og
handelssentrum. Dette er også på et høydenivå som er midt i byen.
Samtidig vil stasjonen ligge med nær tilknytning til RV303 Møllegata, med muligheter for
både god bussforbindelse og for innkjøring til et stort parkeringshus under stasjonen og
tilstøtende næringsarealer.
Sammendraget av mulighetsstudien nedenfor beskriver en rekke av de muligheter og
kvaliteter flytting av jernbanetraséen til Kongegata vil åpne opp for.
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01.02

Larviks unike beliggenhet
Larvik har en unik beliggenhet mellom Farrisvannet og sjøen, liggende i et amfi med utsyn
rett til havs. Farriselven forbinder vannet og fjorden og gir en identitet til byen, særlig fordi
den var grunnlag for den industrielle virksomheten som skapte stedet.

Larvik mellom Farrisvannet og fjorden
Byens historie fra istidens ra som demmet opp og derved skapte både Farrisvannet og
Farriselven med industrivirksomheten i Hammerdalen og bukten ut til Tollerodden med
havn, handel og administrasjon er fremdeles avlesbar, men bør gjøres enda tydeligere.
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01.03

Hammerdalen
Hammerdalen, som Farriselven renner gjennom, har frodig vegetasjon på vestsiden, men
er preget av at riksvei 303 beslaglegger østsiden.
Dalen er derfor ikke det
rekreasjonsområdet den burde være, med sin nærhet til sentrum, sin mulighet for
vegetasjon på begge sider, sin mulighet for oppdemmede vannspeil, og med sin mulighet
for å synliggjøre byens historie.
Dersom riksveien legges i tunnel fra Møllegata og opp til E18, kan det etableres gangveier
på begge sider av elven, med bro oppe ved eidet. Hammerdalen kan da gi en vandring i
det grønne med både naturhistorie og industrihistorie, slik de har fått det til langs Akerselva
i Oslo, der det gamle industrimiljøet både gir et miljø for skoler og bedrifter samtidig som
det er et populært turområde. Det gamle industriområdet i Hammerdalen vil kunne bli et
flott sted for både skoler og kunnskapsbedrifter, slik det delvis er allerede.
Som et eksempel på kvaliteten til en slik elv med frodig vegetasjon på begge sider, viser vi
til bilder av elven ved katedralen i Durham i England.

Durham, England
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01.04

Larviks sjøfront som en Croisette
Dersom man sammenligner flyfotografier av Larvik og Cannes på den franske rivieraen, er
det en slående likhet i kystlinjen, de to byene har en lik form langs sjøfronten.

Larvik

Cannes

Dersom den barrieren jernbanetraséen representerer mellom byen og fjorden blir fjernet,
frigjøres et stort areal som bare venter på aktiviteter!
Det kan skapes en vakker promenade langs sjøfronten tilsvarende Croisetten i Cannes,
med sjø og bystrand på den ene siden og park, utesteder og aktiviteter i lave bygninger
mellom promenaden og Storgata. I Cannes vender bylivet ut mot Croisetten og skaper liv.

Boulevard de la Croisette i Cannes

Sjøfronten i Larvik, med strandpromenade og aktiviteter
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Som publikumsrettede aktiviteter foreslår vi et stort akvarium i likhet med Kattegatcentret i
Grenaa sammen med et maritimt vitensenter, videreføring av serveringsstedet på piren,
tilbakeføring av Fiskebryggen og en badeplattform.
I Kristiansand er sjøfronten gitt en publikumsvennlig utforming med parkanlegg, bystrand
og serveringssteder med en lav innenforliggende bebyggelse.

Sjøfronten i Kristiansand
Hammerdalen og strandpromenaden bindes sammen som en grøntstruktur fra Farriseidet
til Tollerodden, hvor også Bøkkerfjellet og fremtidige grøntakser i Storgata og Møllegata
kan inngå. Se illustrasjon nedenfor.

Skisse av grøntstruktur
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01.05

Storgata og Møllegata som grøntakser
Dersom jernbanetraséen flyttes fra Indre Havn, vil det være viktig å ikke havne i den
situasjon at denne ene barrieren blir borte mens man glemmer den andre barrieren mellom
byen og fjorden og elven, som er den store biltrafikken på ca 14.000 ÅDT i Storgata og ca
13.500 ÅDT i Møllegata.
Selv om det er mulig å redusere gjennomgangstrafikk og selv om bilkjøringsmønsteret trolig
vil bli endret i løpet av noen år, vil Møllegata og Storgata alltid ha en betydelig trafikk i
perioder av døgnet - en rekke aktiviteter må bil-betjenes.
Dersom det legges en trafikkdeler i form av en grønn gangsone med trær, slik at gående
bare må krysse én kjøreretning av gangen, reduseres opplevelsen av barriere vesentlig og
gatene kan oppleves som et attraktivt sted. Eksempler på dette er La Rambla i Barcelona
og i mindre skala, Gyldenløves gate i Oslo.

La Rambla i Barcelona

Gyldenløves gate i Oslo
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Modellen viser Storgata og Møllegata med beplantning mellom kjørebanene
Vi foreslår at Møllegata heves opp til nivået til dagens jernbanetrasé, og at det tilstøtende
terrenget tilpasses dette. Derved vil ikke lenger det hevede jernbanesporet være en
barriere, og terrenget vil kunne falle jevnere ut mot Farriselven.
Den grønne midtsonen mellom kjørebanene videreføres som gangvei på østsiden av
Hammerdalen, i traséen for RV303, der denne legges i tunnel opp til E18, slik det er
illustrert på skissen av grøntstruktur.

Skisse av grøntstruktur
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01.06

Stasjon og handelssenter midt i byen
Niels Torp AS har som nevnt foran tatt utgangspunkt i Kongegata-korridoren til Bane NOR,
fordi dette alternativet både fjerner en barriere mot fjorden og fordi stasjonen som
trafikknutepunkt også vil befolke og gi nytt liv til Larviks sentrum, idet alle viktige målpunkter
i byen vil kunne nås i 4-5 minutters gangavstand fra stasjonen.
Samtidig vil stasjonen ligge med nær tilknytning til RV303 Møllegata, med muligheter for
både god bussforbindelse og for innkjøring til et stort parkeringshus under stasjonen og
tilstøtende næringsarealer, og derved et stort moderne reisesenter. Med direkte adkomst
til sentrumskvartaler nær Torget i den østre enden av perrongen, vil dette området ligge
optimalt for utvikling av et nytt handelssentrum midt i byen. Se planutsnitt under.

Planutsnitt som illustrerer Kongegata-stasjonens strategiske beliggenhet rett ved Torget
Stasjonen i seg selv kan gi Larvik en attraksjon: Perrongene vil være ca 350 meter lange,
slik at de i den ene enden vil nå bort til Torget under terrenget, mens de i den andre enden
vil ligge åpent med et spektakulært utsyn over Larviksfjorden. Med en riktig utforming vil
det kunne gi en enestående presentasjon av Larvik by som sted å ankomme.
Et eksempel på en slik stasjon med fremragende utforming, lagt inn i et bratt terreng, er
Stadelhofen stasjon i Zürich, tegnet av arkitekten Santiago Calatrava. Den er i seg selv en
severdighet, selv uten et utsyn som i Larvik.

Stadelhofen stasjon i Zürich
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Skisse som viser hvordan Stadelhofen stasjon er lagt inn i det bratte terrenget
01.07

Revitalisering av Torget
Torget og gatene som knytter seg til det, har i dag lite preg av å være et levende sentrum.
En ny jenbanestasjon ved Kongegata, med oppgang til Torget, vil endre dette og gi sentrum
en revitalisering. Dette er i samsvar med alle retningslinjer fra stat og fylker og vil være i
Larvik kommunes interesse.
Torget ligger på et platå, med kontakt rett ut til Bøkkerfjellet som en sentral bypark med
utsyn over store deler av byen, og med kort avstand til Bøkeskogen. Fra Torget fører
Bredochs gate ned mot Farriselven, likeledes Kongegata som ligger parallelt med denne.
Fra Torget fører også Prinsegata ned til Indre Havn, skrått i forhold til siktlinjene mot fjorden
- det vil derfor være av stor betydning å etablere og å forsterke siktlinjer fra Prinsegata ut
mot fjorden.

Modellen illustrerer siktlinjene i Bredochs gate og Kongegata ned mot Farriselven og hvor
det bør etableres siktlinjer fra Prinsegata ut mot fjorden
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Ved å forsterke siktlinjene til elven og fjorden vil Torgets sentrale plassering bli understreket
og gjenvinne sin posisjon.
Blant annet bør Bredochs gate forbindes med Stavernveien, som ligger i forlengelsen av
denne aksen. Her kan det bli et kontinuerlig forløp dersom Møllegata heves til høyden på
dagens jernbanespor og Bredochs gate heves i den nedre delen der Farrishallen nå ligger.

Bredochs gate har sin forlengelse i Stavernveien

Fra Kongegata er det siktlinje rett ned til vegetasjonen ved Farriselven i Hammerdalen
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Dersom Romberggata forlenges opp til Prinsegata, vil den gi en flott siktlinje til fjorden

Klassiske havnebyer som Valparaiso ved Stillehavet, har gater som gir siktlinjer ut til havet.
Se også flyfoto av Cannes foran.
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Nedre del av Schultzes gate er forbundet med Prinsegata med en trapp ned mot fjorden
Nedre del av Schultzes gate er forbundet med Prinsegata med en trapp, og her er det en
fin siktlinje ut mot fjorden.
Herfra vil det bli en attraktiv forbindelse ned mot
strandpromenaden og bystranden dersom jernbanetraséen forsvinner. Trappen har en fin
og solrik plassering, og det er fristende å tenke seg at den kunne bli bredere og bli utformet
som et oppholdssted - Larviks svar på Spansketrappen i Roma!
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MULIGHETSSTUDIENS FORMÅL

02.01

Hensikten med mulighetsstudien var som nevnt innledningsvis å belyse konsekvenser av
de forskjellige traséene for ny InterCitybane som var illustrert av Bane NOR.
De perspektivene som en flytting av trasé og stasjon opp til Kongegata åpnet opp, utvidet
arbeidet til å gi visjoner om hvilke kvaliteter det da er mulig å tilføre Larvik. Vi ønsket å gi
konkrete forestillinger om dette, både med modell, planskisse og med illustrasjoner fra
andre byer.

NIELS TORP AS
ARKITEKTER MNAL

Niels A Torp

Dag Leyre Olsen
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Til
Bane NOR

Stokke, 12.04.2017
Høringsuttalelse - Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbelspor på strekningen Tønsberg – Larvik
Sammendrag
Linjeføring og ikke minst utformingen av alle tilhørende anlegg må gjøres på en så skånsom
måte som mulig i forhold til dyrka og dyrkbar jord på strekningen Tønsberg til Larvik. Vi innser
likevel at det ikke er mulig å få ny dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold uten at det vil gå
med dyrka og dyrkbar mark. En naturlig konsekvens av dette er at det må gå tilsvarende
mindre til andre samferdselstiltak, til næringsbygg og til boligbygging i fylket. Jordvern Vestfold
forutsetter at Bane NOR tar kontakt med regionale og lokale utbyggingsmyndighet for å
fastsette et forpliktende arealregnskap som samsvarer med ny nasjonal jordvernstrategi for
årene fra 2024 og fram til 2030.
Kravene knyttet til en høyhastighetsbane som tåler hastigheter inntil 250 km/time og ganske
tett med stoppesteder mellom Tønsberg og Sandefjord gjør at det blir få alternativ å velge
mellom. Ja, på enkelte delstrekninger er det faktisk ingen alternativer.
Vi tviler på at togene i praksis vil kunne kjøre i slike hastigheter på delstrekningen mellom
Tønsberg og Sandefjord og mener Bane NOR her må ta et skritt tilbake og bestemme om dette
skal være en høyhastighetsbane eller en lokalbane. Når det er ordentlig avklart vil flere
alternative traseer kunne bli aktuelle. Flere alternativer bør vurderes for dette blir en bane for
de neste 200 årene.
Vi ber Bane NOR lage gode bestemmelser og planer for
1) Erstatningsarealer for dyrka og dyrkbar mark som går tapt
2) Tilbakeføring til dyrka jord av gammel jernbanetrase gjennom jordbruksområder.
3) På dyrka og dyrkbar mark må avstanden til sikkerhetsgjerdet reduseres til et minimum mot
at det heller bygges et bedre gjerde.
4) Områder for hensetting av tog må inn i planleggingen og vurderingene. Hvor kan det gjøres
og hvor stor plass trengs til slikt areal?
i det videre arbeidet med kommunedelplanen.

Innledning
Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn 1. mars. Høringsfristen er satt til 12. april. Bane
NOR har valgt å fremme planer for utbygging av IC triangelet etter Plan og bygningsloven. Av dette

følger at kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik er planmyndighet på strekningen
Tønsberg - Larvik. Det betyr blant annet at kommunene kan fremme andre alternativer enn Bane
NOR har valgt å legge fram.
For Jordvern Vestfold er det naturlig nok forholdet til matjorda vi vil fokusere på i vår uttalelse.
Føringer
Høringsdokumentet lister opp en del føringer, herunder ny jordvernstrategi vedtatt av et samlet
Storting i desember 2015 og Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA). Vi vil
presisere følgende:
 Nasjonal jordvernstrategi slår vast at vi innen 2020 skal redusere omdisponering av dyrka
mark med om lag 1/3 fra dagens nedbyggingstakt, til maksimalt 4000 dekar årlig.
 RPBA sier at matjordarealet skal være økt i 2040, og legger klare retningslinjer i kap 2.1 for å
ta vare på Vestfolds svært verdifulle matjord.
Vi vil også føre til føringer som er kommet etter at planprogrammet ble lagt ut til høring.
 I Meld. St. 33 (2016 – 2017) Melding til Stortinget, Nasjonal transportplan 2018 – 2029 som
ble lagt fram nå 5. april står det i kap 2, grunnlag for meldingen, «Ved nye
investeringsprosjekter bør jordvern vektlegges ved valg av trasé. Flere etterlyser økt
vektlegging av det internasjonale perspektivet». I kap 11 klima og miljø vises det til den
nasjonale jordvernstrategien, dens målsetning og tilhørende anmodningspunkter. Det er
også et eget underpunkt om innsats for å unngå omdisponering av dyrka mark (side 249)
«Jordvern er en nasjonal interesse som transportetatene, Avinor og Nye Veger AS skal vie stor
oppmerksomhet i retningslinjer og arbeid.» Videre står det «Regjeringen vil at det ved
planlegging av samferdselsanlegg i størst mulig grad skal unngås å omdisponere dyrka mark.
I de tilfellene der dette er unngåelig, skal det fokuseres på kvalitet fremfor kvantitet»
Sist i dette punktet vises det til planleggingen av E18 Retvet – Vinterbro hvor det ble det gitt
føringer i planbestemmelsene om at dyrka mark som bygges ned skal erstattes. Det er viktig
at slike tiltak gjennomføres med mål om størst mulig nytte, og etatene og underliggende
selskaper skal dra lærdom av erfaringene med E18 Retvet – Vinterbro før de gjennomfører
flere store prosjekter med fysisk kompensasjon for dyrka jord.
Her vil vi også nevne Bane NORs egne erfaringer med kompenserende tiltak og nydyring på
strekningen Nykirke – Barkåker.
Utbyggingen krever mye dyrka jord
Det er tidligere gjort vedtak om at IC utbyggingen i Vestfold skal gjennomføres på en måte som
knytter byene tettere sammen. Videre ligger det i sakens natur at de prissatte konsekvensene
trumfer de ikke prissatte ved valg av trase. En dobbelsporet jernbane som dimensjoneres for 250
km/t, må i stor grad gå ”rett fram”. De nevnte forutsetninger gjør at det er svært vanskelig å spare
dyrka og dyrkbar jord ved utbygging når først traseen er valgt. I flatt terreng er bredden på
jernbanetraseen 20 - 30 meter. (Bane NOR oppgir bredden på traseen til 15 – 20 meter på
jernbanebro. På grunn av skjæringer og fyllinger i et åpent landskap og avstand til sikkerhetsgjerdet
synes det aktuelt å beregne en noe større gjennomsnittlig trasebredde). Avstanden fra Tønsberg til
Larvik er satt til 40 km. Dersom en forutsetter at dyrka og dyrkbar jord utgjør 35 % av markslagene
der den endelige traseen blir liggende, vil utbyggingen alene kreve 420 da matjord. (70 da pr år i
perioden 2024 – 2030). Til sammenligning kan sies at Vestfold har 4 % av landets matjord. Hvis vårt
fylke skal ha 4 % av landets ombygging (noe vi neppe bør ha da vi har landets beste matjord) kan vårt
fylke omdisponere inntil 160 dekar årlig. Det betyr at jernbaneutbygging mellom Tønsberg og Larvik
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alene vil kreve 45 % av nedbygd matjord etter den nye jordvernstrategien. En eventuell bruk av dyrka
og dyrkbare arealer til hensettingsområder for tog og til permanente massedeponier kommer i
tillegg.
Linjeføring og ikke minst utformingen av alle tilhørende anlegg må gjøres på en så skånsom måte
som mulig i forhold til dyrka og dyrkbar jord på strekningen Tønsberg til Larvik. Vi innser likevel at
det ikke er mulig å få ny dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold uten at det vil gå med dyrka
og dyrkbar mark. En naturlig konsekvens av dette er at det må gå tilsvarende mindre til andre
samferdselstiltak, til næringsbygg og til boligbygging i fylket. Jordvern Vestfold forutsetter at
Bane NOR tar kontakt med regionale og lokale utbyggingsmyndighet for å fastsette et
forpliktende arealregnskap som samsvarer med ny nasjonal jordvernstrategi for årene fra 2024
og fram til 2030.

Utredningskorridorer
Planområdet fra Tønsberg til Larvik er delt inn slik:






Delstrekning 1 (Tønsberg – Stokke sentrum) med følgende korridorer:
o Vearkorridoren
o Nøtterøykorridoren
o De to korridorene er felles fra Gihleområdet til
Stokke sentrum
Delstrekning 2 (Stokke sentrum – Furustad) med følgende
korridorer:
o Torp vest
o Gokstad
o Unneberg (En variant som på en deler av
strekningen bygger på de to andre)
Delstrekning 3 (Furustad – Kleivertunnelen) med følgende
korridorer:
o Kongegata
o Indre havn
o De to korridorene er felles med unntak av Larvik by

Alternativer som ikke tas med videre er beskrevet i forslag til planprogram. Bane NOR har gitt sin
begrunnelse for hvorfor disse alternativene er droppet. Utsilingen har ført til at det nå er få reelle
alternativer å velge mellom. Det synes vi ikke er heldig.
En viktig grunn til den sterke utsilingen er at banen planlegges som en høyhastighetsbane for
hastigheter inntil 250 km/time. Samtidig ligger det inne hele to stoppesteder mellom Tønsberg
sentrum og Sandefjord sentrum. Målt etter den gamle banen er det en strekning på ca 24 km og
etter ny bane noen kilometer kortere. Her vil banen i praksis få lokalbanepreg og hastigheter på over
200 km/t antar vi er praktisk uoppnåelig på strekningen her. Kunne en ikke da like godt slakke litt på
de rigide kravene til banen og få fram flere alternativ.
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Eller en kan beholde høyhastighetskravene og kutte ut et stoppested. Da også vil en kunne få fram
flere alternativ.
Kravene knyttet til en høyhastighetsbane som tåler hastigheter inntil 250 km/time og ganske
tett med stoppesteder mellom Tønsberg og Sandefjord gjør at det blir få alternativ å velge
mellom. Ja, på enkelte delstrekninger er det faktisk ingen alternativer.
Vi tviler på at togene i praksis vil kunne kjøre i slike hastigheter på delstrekningen mellom
Tønsberg og Sandefjord og mener Bane NOR her må ta et skritt tilbake og bestemme om dette
skal være en høyhastighetsbane eller en lokalbane. Når det er ordentlig avklart vil flere
alternative traseer kunne bli aktuelle. Flere alternativer bør vurderes for dette blir en bane for
de neste 200 årene.
Jordvern
I planprogrammet vektlegges betydningen av et styrket jordvern. Hvordan utbyggingsplanene skal
hensynta jordvernet er ikke godt å se. I beskrivelsen av de ikke prissatte konsekvensene synes alt å
være like viktig. Matjord er ”gjemt” i sekkeposten ”naturressurser”. Og innenfor naturressurser synes
alt å være like viktig.
Konsekvensutredningen for landbruksproduktive arealer (dyrka jord, dyrkbar jord og høgproduktiv
skog) er omtalt under naturressurser på side 46 og 47. Det er positivt at det skal gjennomføres et
grundig registreringsarbeid på dette området. Jordvern Vestfold regner med at Bane NOR legger vekt
på å justere linjevalget der dette er mulig for å spare god matjord for å hindre oppdeling av
sammenhengende matjordarealer.
Vi ber Bane NOR som et minimum sørge for at tilsvarende bestemmelser for matjorda som ligger
inne planene for ny intercity mellom Nykirke og Barkåker også tas inn i denne kommuneplanen. Vi
ber i tillegg om at det spesifiseres tydeligere hvordan Bane NOR skal ta hensyn til dyrkbar jord, dvs
skogbevokst mark som kan brytes opp til åker og jorder. Både dyrka og dyrkbar mark har det samme
vernet i henhold til Jordlova.
Vi ber Bane NOR om å legge fram gode bestemmelser og en god plan for
1) Erstatningsarealer for dyrka og dyrkbar mark som går tapt
2) Tilbakeføring til dyrka jord av gammel jernbanetrase gjennom jordbruksområder.
3) På dyrka og dyrkbar mark må avstanden til sikkerhetsgjerdet reduseres til et minimum mot
at det heller bygges et bedre gjerde.
4) Områder for hensetting av tog må inn i planleggingen og vurderingene. Hvor kan det gjøres
og hvor stor plass trengs til slikt areal?

Vennlig hilsen

Arne Nøkland
Nestleder Jordvern Vestfold
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Forslag til planprogram for dobbeltspor Tønsberg-Larvik,
InterCity Vestfoldbanen
Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Vestfold
Kort oppsummering av høringsuttalelsen







Strekningen Tønsberg-Stokke byr på de største problemene
Naturvernforbundet vil fraråde videre utredning av de korridorene som er foreslått
utredet i planprogrammet
Vi ønsker utredet Jarlsbergkorridoren, og særlig en variant der kjøreretningen snus i
Tønsberg og linjen går i tunnel under Jarlsbergjordene
Vi ønsker også utredet en variant med lang tunnel sørover fra Tønsberg
Kollektivknutepunkt i Tønsberg for både tog og buss bør planlegges samlet
Jernbanestasjonen i Tønsberg bør vurderes nedsenket

Utgangspunkt
Naturvernforbundet i Vestfold har vurdert det foreliggende forslaget til planprogram fra Bane
NOR for strekningen Tønsberg-Stokke. Vårt utgangspunkt er:
- Jernbaneutbygging er en viktig del av den nødvendige omleggingen til et bærekraftig
transportsystem i Norge. Dette inkluderer både person- og godstransport.
- Utbyggingen av InterCity i Vestfold er viktig i et regionalt perspektiv både internt i Vestfold,
og for strekningene Grenland-Oslo og Stavanger/Kristiansand-Oslo.
- Valget av linje må sees i et tidsperspektiv på minst 200 år, helst lengre.
- Stasjoner bør plasseres sentralt i byer, og i nærmest mulig tilknytning til busstasjon.
- Vestfold har noe av landets mest verdifulle matjord. God matjord er en ressurs som det blir
stadig større knapphet på, og som særlig internasjonalt er sterkt truet av klimaendringer. Det
er derfor av stor betydning å minimalisere matjordtapet ved jernbaneutbygging i våre
områder. Erstatning for tapt matjord er også mer kostnadskrevende enn Bane Nor hittil har
tatt høyde for i sine analyser.
- Trasévalget må ikke true nasjonalt viktige verneområder for biologisk mangfold.
Med dette utgangspunktet er det etter vår vurdering korridorene i strekningen TønsbergStokke som peker seg ut som særlig problematiske. Vi har ikke vurdert korridorene StokkeFurustad. Her synes det som om det konkrete trasévalget blir viktigere enn valget mellom
korridorer. For strekningen Furustad-Farriseidet viser vi til egen uttalelse fra
Naturvernforbundet i Larvik.
Selv om vi antar at vårt utgangspunkt oppsummert over langt på vei deles av Bane NOR, har
vi en helt annen vurdering av korridorene for Tønsberg-Stokke.

Nøtterøykorridoren, alternativer over bakken
Vi er overrasket over at disse løsningene er foreslått videre utredet. I Jernbaneverkets egen
forstudierapport fra april 2016 heter det om denne korridoren («korridor A»):
«Vi anbefaler ikke å gå videre med noen (vår uth.) varianter innenfor korridor A. Dette på
bakgrunn av samlede vurderinger med særlig vekt på høye kostnader, teknisk svært høy
vanskelighetsgrad og stor konflikt med nærmiljø/bymiljø/friluftsliv.»
Løsningene over bakken som det foreslås å gå videre med her, er de som i forstudien ble
vurdert som spesielt konfliktfylte for store boligområder i Tønsberg og på Nøtterøy.
Alternativet vil også ødelegge adkomsten for større fartøyer gjennom kanalen, med alvorlige
konsekvenser for bl.a. Tønsberg som seilbåthavn. Vi vil her peke på at seilingshøyden heller
ikke kan garanteres konstant. I et tidsperspektiv på 200 år+ er det en viss risiko for
havnivåstigning på opptil flere meter. Vi mener en jernbane i lavbro over vann må avvises
også av denne årsaken.
Dette alternativet er ellers så uakseptabelt for både Tønsberg og Færder kommune at vi
anser det som helt usannsynlig at det vil bli realisert.
Vearkorridoren
Vearkorridoren vil berøre viktige landskapsøkologiske verdier, og ha store konsekvenser for
Ramsarområdet Ilene naturreservat. Dette området er av internasjonal verdi og et av de
viktigste våtmarksområdene i Norge. I tillegg til egenverdien av området og den store verdien
som rasteområde for trekkende våtmarksfugl, kommer uerstattelige økosystemtjenester som
oppvekstområde for fisk (ålegrasengene), rensing av vann (bunndyr og gruntvannsvegetasjon tar store mengder næringsstoff ut av vannet), rekreasjon og undervisning. Det
siste har blitt stadig viktigere de siste årene. Nå bygges naturinformasjonssenteret på Ilene
ut, og det er blitt svært populært.
Den foreslåtte broen vil kunne ha stor innvirkning på innflygningen til Ramsar-området og
dermed ha betydelig negativ innvirkning på reservatets funksjon som raste- og næringssted.
Vi vil her vise til høringsuttalelsen fra Norsk Ornitologisk Forening, som har en grundig
gjennomgang av bl.a. mulige konsekvenser for reservatet.
Vi vil dessuten minne om at bunnforholdene i fjorden er svært dårlige, noe Bane NOR selv er
opptatt av. Det kan derfor bli svært vanskelig å sikre god fundamentering av en jernbanebro
her. Dette er heller ikke et rent teknisk problem, ettersom både arbeidene og selve
fundamenteringen kan få betydelige negative konsekvenser for økosystemet i den indre
fjorden, som nevnt over.
Vi vil sterkt fraråde at Vearkorridoren blir tatt med videre i planprogrammet.
Jarlsbergkorridoren, variant av alternativ 1 B-4
I Tønsberg er det et utbredt ønske om at Jarlsbergkorridoren blir utredet videre. Ut fra vår
oppfatning av Bane NORs foreslåtte alternativer, er det naturlig at vi også ser i denne
retningen.
Jarlsbergkorridoren har ulemper både i forhold til tap av matjord og økt reisetid. Siden vi er
opptatt av banens funksjon også som et raskt regiontog (bl.a. for å kunne avvikle flytrafikk
Oslo-Kristiansand), ser vi at reisetidsargumentet kan ha betydning. Men når det uansett er
planlagt stopp i Tønsberg for alle tog, blir betydningen av argumentet redusert.

Vi er likevel enige med Bane NOR i at det er andre negative konsekvenser ved å beholde og
utvide dagens jernbanesløyfe, både i byggeperioden og på permanent basis.
Vi ønsker derfor en primært en grundigere utredning av løsninger av den typen som i
forstudien er kalt alternativ 1 B-4. Vi vil be om en vurdering også av en lengre sløyfe med
stasjonsplassering nærmere dagens stasjon, for å unngå en sentrumsforskyvning som kan
medføre byggepress mot Jarlsbergjordene.
Vi vil også be om utredning av å legge linjen i tunnel under Jarlsbergjordene.
Dette vil redusere matjordtapet i korridoren betydelig. Vi vil påpeke at all nedbygd jord må
erstattes med nydyrking og at all dyrka og dyrkbar jord i anleggsbeltene ikke skal ha redusert
avlingspotensial etter at anlegget er ferdig, på samme måte som for strekningen NykirkeBarkåker. Dette medfører betydelig større kostnader knyttet til matjord og dyrkbar jord enn
tidligere anslått.
I tillegg mener vi det kan være en sikker linjeføring i et lengre tidsperspektiv. Det er som
nevnt en viss risiko for betydelig havnivåstigning, som både kan true fundamenteringen av et
jernbaneanlegg over Jarlsbergsletta og oversvømme dette, i første omgang i spring- og
stormflosituasjoner.
Variant med lang tunnel sørover fra Tønsberg
En lang tunnel sørover fra Tønsberg er antagelig det som er best i samsvar med vårt
utgangspunkt, og for så vidt også Bane NORs. Bane NOR avviser likevel dette med
henvisning til kostnader og tekniske vanskeligheter.
Vi vil likevel be om videre utredning av et slikt alternativ. Blant annet ønsker vi vurdert om det
er mulig å starte med en sving østover i en sløyfe, og på den måten kunne bygge som tunnel
mer eller mindre hele veien.
Vi vil også igjen påpeke at erstatning av dyrka og dyrkbar jord, som dessverre vil gå tapt
nesten overalt der banen ikke legges i tunnel, er et undervurdert kostnadselement i
analysene så langt.
Stasjonsplassering
Plassering av jernbanestasjoner påvirker byutviklingen, og dette bør vi ta både ta hensyn til
og bidra til å forsterke. Dette gjelder både plassering av arbeidsplasser og boliger, samt
tilrettelegging for kollektivtrafikk og sykling.
Jernbanestasjonene bør derfor ligge nært sentrum. En jernbanestasjon utenfor eller i kanten
av byen vil bli mindre brukt. Forskning viser at økende avstand til øvrig kollektivtrafikk
reduserer bruken betydelig. Fortetting av byene i Vestfold er en viktig strategi for å ta vare på
matjord og biologisk mangfold i fylket, selv om fortettingen også kan medføre ulike
miljøproblemer. Det er viktig å ikke bare fortette, men tenke nøye gjennom hvor og hvordan.
En plassering av jernbanestasjoner utenfor sentrum står i motstrid til en fornuftig og
miljøvennlig areal- og transportplanlegging.
I Tønsberg har vi også en rutebilstasjon i Tønsberg der kapasiteten er sprengt. Vi trenger her
en samlet planlegging av et kollektivknutepunkt for både tog og buss (og taxi). Dette bør
plasseres på det nåværende jernbaneområdet.

Vi mener det må vurderes å senke jernbanestasjonen ned, og plassere buss, taxi og en
omfattende sykkelparkering på bakkeplan over stasjonen. En nedsenket stasjon samsvarer
også godt med våre forslag om utredning av alternative korridorer.
Ved en variant av 1 B-4 vil den eksisterende jernbanetunnelen kunne tas i bruk til
kollektivtransport.
Vi støtter ikke forslag om sekkestasjon (vendestasjon) i Tønsberg, da dette vil forsinke toget
og redusere jernbanens trafikkgrunnlag.
Vi støtter stasjon i Stokke fordi vi mener det er viktig å satse på jernbanen også for lokal
transport internt i Vestfold.

For Naturvernforbundet i Vestfold
Øyvind Johnsen, leder
.
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Richard Fossum <rich-fos@online.no>
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Postmottak Bane NOR SF
Bihli Hans Jørgen; Solhaug Hanne Sophie; 'Line Møller Mærsk'; 'Einar
Hay-Hansson'; mere-j@hotmail.com; olah@varmpost.net; 'Susanne
Bech Pettersen'
VS: Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik uttalelse til høring
av planprogram

Til Bane NOR.
Fra Teie Vel og Valhalla Vel har følgende kommentar til planprogrammet:
Foreliggende planprogram er sterkt beklagelig på grunn av følgende forhold:
 Alternativ Nøtterøy-korridoren er fullstendig uakseptabelt grunnet helt urimelige
konsekvenser for lokalmiljøet inkl en uakseptabel og urealistisk kryssing av Kanalen.
 Ut fra en planfaglig vurdering er det helt uakseptabelt og uforsvarlig å utelukke alternativet
over Jarlsberg-jordene.
 Alternativet over Jarlsberg-jordene bør utredes også med heving av banelegemet over bakken
og pæling til fast grunn.
 Det er lite trolig at grunnforholdene over Jarlsberg-jordene er vanskeligere enn
grunnforholdene i Byfjorden i alternativet Vear-korridoren.
Hilsen
Line Møller Mærsk, styremedlem Teie Vel
Richard Fossum, styreleder Valhalla Vel

Naturvernforbundet i Larvik
Saksbehandler Helge Pedersen
Stavernsveien 10
3264 Larvik

Bane Nor

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik – uttalelse til høring av planprogram
Naturvernforbundet har som et av sine klimamål å redusere bruk av bil, og få mer av person- og
godstransport over på bane.
I Larvik må derfor jernbanestasjonen plasseres slik at den er lett tilgjengelig fra de fleste steder i
kommunen med alle former for transportmidler. Naturvernforbundet i Larvik (NiL) mener at ingen
av de to alternative plasseringene av stasjon er optimale.
Indre havn – alternativet:
Det er ikke ønskelig med en fremtidig trasé gjennom indre havn. NiL vil derfor ikke gi noen
ytterligere kommentarer til dette alternativet. Vi mener derfor at Bane Nor ikke bør bruke mer
ressurser på å utrede dette alternativet.
Kongegata – alternativet:
Dette alternativet vil medføre meget omfattende inngrep i bebyggelsen i Bøkelia. NiL mener at
dette vil rasere en hel bydel, og vil medføre et enormt forbruk av ressurser. Krysset
Stavernsveien/Storgata – Møllegata og krysset Møllegata /Kongegata er i dag flaskehalser.
Disse forholdene vil bare eskalere etterhvert som arealene i dette området og videre ut mot Stavern
bygges ut. En stasjonsplassering i dette området vil forverre disse forholdene betraktelig og synes
ikke fremtidsrettet.
Arkitekt Niels Torp mener med sin plan for ny bystruktur at Storgata/Møllegata må gå i tunnel
under planlagt stasjon frem til E18. Dette området består sannsynligvis bare av løsmasser og vil by
på store utfordringer. Modellen viser forøvrig ingen kommunikasjonslinjer fram til eventuell
planlagt stasjon.
I følge Bane Nor legges det ikke opp til flere parkeringsplasser enn det som er tilfellet ved dagens
stasjon. Hvis det skal være attraktivt å reise med tog må det legges slik til rette at det er gode
veiforbindelser frem til stasjonen og gode parkeringsmuligheter. I motsatt fall vil Bane Nor
mislykkes med sin stasjonsplassering. Husk det er vi som innbyggere i Larvik stasjonen skal bygges
for, ikke for Bane Nors planleggere. NiL mener derfor at dette alternativet er lite fremtidsrettet.
Bergeløkka alternativet:
NiL mener at Bergeløkka er det rette stedet for å anlegge en ny stasjon som også vil fungere som et
trafikknutepunkt. Her er det i dag store åpne arealer som burde ligge godt tilrette for å bygge et
fremtidsrettet trafikknutepunkt som er lett tilgjengelig fra de fleste steder i kommunen. Ved å
anlegge en fremtidig stasjon her unngår man mye trafikk med påfølgende forurensning som i dag er
tilfellet i sentrumsnære områder. Det er her viktig at man på et tidlig tidspunkt tar kontakt med
Statens vegvesen vedrørende fremtidige tilknytninger til E18. Man må også her vurdere om det er

mulig å kunne benytte noe av dagens veisystem i området i tilknytning til en eventuell
jernbanestasjon på Bergeløkka. Dette kan spare prosjektet for store ressurser.
Kryssing av Hammerdalen:
Det er ønskelig fra flere hold at Hammerdalen skal være en grønn korridor fra fjorden til Farris. Det
er derfor viktig at inngrepet her gjøres mest mulig skånsomt. Kryssing av Hammerdalen bør derfor
gjøres lengst mulig nord der dalen er smalest.
På møtet 27.03.17 ble det av Bane Nors personell opplyst at Bergeløkka alternativet var vanskelig
gjennomførbart på grunn av vanskelige grunnforhold. Vi ber derfor om å få tilsendt de
traséalternativene som er utredet med Bergeløkka som stasjonsområde.
Linjevalg Furustad – Lågen:
Ved valg av trasé på denne strekningen må bevaring av dyrket mark være førsteprioritet. Her må
dyrket mark veie tyngre enn steinressursene. Dette kan oppnås ved å legge traseen i mest mulig rett
linje fra Furustad til Heggdalåsen. Her er det flere partier med fjell hvor det er mulig å legge traseen
i tunnel.

Med hilsen
Helge Pedersen

Kopi:
Naturvernforbundet i Vestfold

Sandefjord, 12.4.2017
Bane NOR

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Sandefjord angående
Forslag til planprogram for dobbeltspor Tønsberg-Larvik,
InterCity Vestfoldbanen
Naturvernforbundet i Sandefjord ser positivt på at Vestfoldbanen blir oppgradert.
Vi er invitert til å komme med merknader til planprogrammet. Imidlertid står ikke
lengden på høringstiden, med høringsfrist 12.april, i et rimelig forhold til
prosjektets størrelse.
Vi setter stor pris på at vi har fått tilsendt kartfiler som gjør det lett å stedfeste
korridorene med gps.
Utbyggingen kommer til å legge beslag på mye matjord, naturområder og
kanskje også naturreservater. Vi har detaljkunnskaper om bare en brøkdel av
arealet i korridorene, og før traseene blir fastlagt, er det viktig å få grundige
kunnskaper om de områdene som blir berørt. Det er viktig å være klar over at det
i de foreslåtte korridorene ikke er fullstendige kartfestede registreringer.
Naturvernforbundet i Sandefjord har påbegynt en serie med “korridorvandringer”
hvor målet er å stedfeste kulturhistoriske, natur-, bolig- og landbruksverdier som
kan bli påvirket i korridorene.
Vi ber om at traseene ikke blir bestemt før man har en mest mulig komplett
kunnskap om de verdiene som vi må ta vare på. Det gjelder f.eks tråkk og stier
som er viktig for tilgjengeligheten til friområder. Det gjelder hensynet til
sjøørretførende vassdrag og det gjelder det biologiske mangfoldet i sin helhet.

Når man etter hvert har fått et så grundig datamateriale at det kan tas en
bestemmelse, er det viktig at Bane NOR praktiserer full åpenhet om
beslutningsgrunnlaget.
Naturvernforbundet i Sandefjord bidrar gjerne med ytterligere vurderinger
innenfor vårt interessefelt.

Med hilsen
For Naturvernforbundet i Sandefjord
Tore Nysæther (leder)

Tjølling Bondelag
V/ Ole Arvesen
Furustadveien 129
3232 SANDEFJORD

10.04.2017

Bane Nor
Postboks 4350
2308 HAMAR

Høringsuttalelse kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg-Larvik,
uttalelse til høring av planprogram.
Tjølling Bondelag ønsker med dette å komme med en uttalelse til det foreslåtte
planprogrammet for dobbeltspor Tønsberg – Larvik. Vårt lag har medlemmer fra Furustad til
kryssingen av Lågen, og vi representerer således en vesentlig del av de berørte grunneierne i
den foreslåtte korridoren. Det foreslåtte tiltaket vil medføre et betydelig inngrep i
landskapet med de følger det får for næringsutøvelse innen landbruk og bergverk samt en
vesentlig omlegging av infrastruktur med de ulemper dette medfører. Tiltaket er derfor i stor
grad uønsket sett fra de berørte grunneiernes ståsted. Vi vil under belyse de temaene som er
viktig for oss og ber om at de blir i størst mulig grad hensyntatt i den videre planprosessen.

Dyrket/dyrkbar mark.
Ser vi korridorens plassering i kartet er det etter vårt syn liten tvil om at prosjektet vil
medføre betydelige tap av dyrket og dyrkbar mark. Vårt primære innspill vil derfor være at
korridoren, og den påfølgende traseen må plasseres slik at tap av matjord blir minst mulig.
Dette er også i tråd med politiske målsettinger på nasjonalt plan. Vårt område består i
vesentlig grad av matjordressurser av høy produktivitet som er egnet til allsidig produksjon
av mat og dyrefor. I tillegg har vi de beste klimatiske forutsetninger i landet for
landbruksdrift. Markedsverdien på dyrket mark i vårt område ligger høyt sett i forhold til
landsgjennomsnittet. Vi forventer derfor at matjordressursene blir grundig kartlagt i tillegg
til at man får en oversikt over hvilke ressurser som ligger ubenyttet i form av dyrkbar mark.
Det bør også tilstrebes en høydeprofil på traseen som medfører at mest mulig blir liggende
under bakkenivå (tunell/kulvert) slik at inngrepet i landskapet minimeres.

Anvendelse av eksisterende trasse.
Korridorforslaget viser at det vesentligste av dagens eksisterende trasse fra Furustad til
Lågen vil bli overflødig. Vi mener derfor at den eneste fornuftige anvendelsen av denne er at

den tilbakeføres til de opprinnelige grunneierne. Det er i dag en rekke grunneiere som har
arealer på begge sider av jernbanen med de ulempene dette medfører. Ved å gjøre dette vil
en stor del av dagens spor kunne tilbakeføres til dyrket mark. Dette fører til at det blir tilført
ny dyrket mark i et område som ofte er under press fra utbyggere. Samtidig vil det bidra i
totalregnskapet for å oppfylle de nasjonale politiske målsettinger.

Steinressurser.
Tjølling har ikke bare naturressurser i form av matjord av høy produktivitet. De er også store
forekomster av fjell som representere store verdier for steinindustrien og grunneierne. Man
må derfor i korridoren kartlegge alle steinforekomster, også de som ikke er registrert i de
ressursplanene som foreligger i dag. Disse må verdsettes ut fra hva ressursene ville kunne bli
brukt til i produksjon, og ikke bare som utmark/ikke produktiv skog. Steinindustri/uttak av
fjell har store begrensinger i forhold til hvor nærme et jernbanespor denne aktiviteten kan
bedrives. Det bør derfor i størst mulig grad holdes avstand fra disse forekomstene.

Infrastruktur/arrondering.
Prosjektet medfører at mye av dagens infrastruktur i form av veier o.l. vil bli vesentlig
påvirket. Vi forventer at dette blir tatt på alvor, og at vår næringsutøvelse fortsatt vil bli
mulig uten for store ulemper. Intensiv landbruksproduksjon medfører mye transport. Det er
derfor viktig med tilstrekkelig kryssingspunkter under sporet, og at disse er
størrelsestilpasset en fremtidig maskinpark. En ny trase vil kunne dele mange av dagens
eiendommer og jorder i to. Vi mener at tiltakshaver, Bane Nor, bør kunne tilrettelegge og
bekoste eventuelle jordskifteprosesser dersom det er ønsket av de berørte grunneierne.
Dette vil kunne pynte på arronderingen og fremme effektiviteten. En fremtidig byggeprosess
vil medføre forflytting av store menger masser. Vi håper utbygger vil kunne ha en dialog med
de tilstøtende grunneierne slik at eventuelle overskuddsmasser vil kunne benyttes til
oppfylling/planering av områder som senere kan brukes som dyrkbar jord.

Drenering, vannveier og vanningsanlegg.
Ved planlegging av en korridor må det analyseres hvordan tiltaket vil påvirke vannveier og
hydrotekniske tiltak som er gjort i landbruket. Dimensjonering må være tilstrekkelig og det
må være en plan for vedlikeholdsbehov som vil melde seg senere. Tjølling har også flere
vanningsanlegg for kunstig jordvanning. I den grad dette ledningsnettet blir berørt må det
gjøres på en grundig måte, og påfølgende feil/lekkasjer som oppstår som følge av arbeidet
må ordnes opp i. I en rekke av vannveiene i Tjølling har blitt satt ut fisk, og det er gjort flere
tiltak for at den skal trives og formere seg her. Disse tiltakene må ivaretas for fremtiden.

Ulemper i anleggsperioden og med ferdig bane.
Anleggelse av en ny jernbanetrase vil bli et fremmedelement dersom man ikke er vant til det
fra før. Vi håper det under anleggsperioden vil bli ført en tett dialog med de som blir berørt,
og at man kommer frem til en løsning som er levelig for begge parter. Når den endelige
banen er ferdig forventer vi også at det blir gjort en grundig vurdering av bokvaliteten for de
berørte grunneierne og at verditap på eiendom og bygninger blir verdsatt på en real måte.

Alternative korridorer.
Ser vi på plankartet for den aktuelle strekningen er det i realiteten kun en korridor som
fremlegges som alternative valg. Vi har fått innspill fra flere medlemmer som ønsker å vite
hvorfor alle andre muligheter er forkastet. For eksempel er et nordre alternativ 3A-5 fra
forstudierapporten utelukket. Hva er grunnen til dette, og er det mulig å gjøre revurderinger
med hensyn til dette ?

Med hilsen
Medlemmer og styre i Tjølling Bondelag.
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Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse til Bane-nors forslag til planprogram for dobbeltspor
Tønsberg-Larvik

Bane-nor
Bøkeskogens og Kilens venner er en interesseorganisasjon for bevaring/utvikling av
Bøkeskogområdet i Larvik.
Vi vil gi vår tilslutning til et evt valg av Kongegata-korridoren fordi:
- Bøkeskogområdet ikke berøres. På den måten oppnår vi i dette området ikke å gjøre inngrep
i verdifulle natur-kultur områder.
Området er også et svært verdifullt rekreasjons og aktivitetsområde for Larvik - både unge og
gamle - og ligger nær selve bykjernen
- Havneområdet blir frigjort for en verdifull utvikling ned mot fjorden.
- Med Bøkeskogen øverst over sentrum og byen skrånende ned mot havnen, og med
jernbanetrace
og stasjon under sentrum, vil byen kunne få et preg av amfi som kommende slekter vil realisere
og
glede seg over.
Med vennlig hilsen
Aage Sletsjøe
Leder av Bøkeskogens og Kilens venner

1933 – 2013: 80 år for en ren og tilgjengelig Oslofjord

Bane NOR,
Postboks 4350,
2308 Hamar
postmottak@banenor.no

Deres ref.: 201717001-1

Vår ref.: 78/17 KJ

14.04.2017

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram
Vi viser til arbeidet med kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik
som er lagt ut til høring. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til det
omfattende planarbeidet:
Kap. 5.3.1 Landskapsbilde
Det fremgår at tiltaket skal vurdere hensyn på nær- og fjernvirkninger, viktige landskapsformer og
tilpasning til landskapet, noe som er viktig. Nasjonalt viktig kulturlandskap kan komme til å
berøres. Fotomontasjer og 3D modeller er derfor viktige grunnlagsdokumenter for å forstå
dimensjoner, høyde og eksponering av et nytt jernbaneanlegg, bl.a. ved aktuelle brustrekninger.
Avbøtende forslag er følgelig viktig å få frem. En bør også se utredningen av dobbeltspor
Tønsberg-Larvik opp imot den europeiske landskapskonvensjonen (CETS No. 176), en
konvensjon Norge godkjente i 2001. Den omhandler verdifulle landskap og forplikter nasjonale
myndigheter. Det er fra myndighetenes side tidligere også understreket viktigheten av å
implementere landskapskonvensjonen i lokal og regional planlegging.
Kap. 5.3.2 Nærmiljø og friluftsliv
Barrierevirkninger og støy ift verdifulle rekreasjonsområder er noe av det som skal utredes i
forbindelse med nærmiljø og friluftsliv. Vi nevner at bl.a. vil offentlige og statlige sikrete
friområder berøres ved Nøtterøyforbindelsen. Flere turveier og den regionalt viktige kyststien er
også mye brukt året rundt og en bør også se nærmere på hvordan planene berører disse.
Konsekvenser i både en anleggs- og driftsfase bør utredes.
Med tanke på kunnskapsgrunnlaget kan det nevnes at Vestfold fylkeskommune har initiert et
kartleggings- og verdsettingsprosjekt av friluftsområder som flere Vestfoldkommuner er i
gang med. OF anbefaler at en hører om noen av kommunene som berøres av
jernbaneutredningen er i gang med et slikt arbeid. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:
–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
Adresse:
Vaterlandsveien 23
3470 Slemmestad

Telefon:
67 55 49 90
Nettside:
oslofjorden.org

E-post:
oslofjf@online.no
Org.nummer:
971 454 415

Bankkonto:
7878 06 09566

–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og
løypeplaner.
Kanalen og Tønsbergfjorden er populære utfarts- og gjennomfartsområder blant både lokale
og tilreisende småbåtbrukere. Det er derfor viktig å utrede hvilke konsekvenser Nøtterøy- og
Vearkorridorene kan medføre for småbåtlivet (inkl. seilbåter – innseilingshøyde).
Friluftsliv og støy
I rapporten”Støy i frilufts- og rekreasjonsområder” som Direktoratet for naturforvaltning og
Statens forurensningstilsyn utgav i 1994 heter det;
”Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområdene skal ha full
verdi. I samme rapport fremgår det at folks holdning til støy er av betydning for følt
grad av sjenanse og mistrivsel. Det kan være lettere å akseptere støy i forbindelse med
samfunnsnyttige aktiviteter, enn støy fra ikke nødvendige fritids- og fornøyelsesaktiviteter, spesielt i områder der forventningene til støyfrie omgivelser er store”.
I forbindelse med en spørreundersøkelse som Østlandsforskning gjennomførte i 1999 ble det
utarbeidet et notat kalt ”Synspunkter på støy i friluftsområder”, hvor resultatene fra to
spørsmål om støy relatert til friluftsliv og naturbruk ble behandlet. Spørreundersøkelsen som
tok for seg 1200 personer viste bl.a. at folk opplever fravær av støy som viktig i alle slags
friluftsområder. Bosatte i tettbebygde strøk la også større vekt på stillhet enn bosatte i
spredtbygde strøk. I nærfriluftsområder, særlig i tilknytning til større byer, var det en verdi å
unngå støy. Dette både fordi muligheten for friluftsliv i dagliglivet og i nærmiljøet har svært
stor verdi og fordi befolkningen i byer og tettsteder legger enda større vekt på stillhet som
verdi enn befolkningen i spredtbygde strøk.
I 1993 ble det gjennomført en undersøkelse for Friluftslivet Fellesorganisasjon (FRIFO) der
en systematisk forsøkte å finne ut av nordmenns turverdier. Et representativt utvalg ble bedt
om å vurdere viktigheten for dem selv av en hel rekke mulige grunner til å gå tur eller delta i
andre friluftsaktiviteter. De tre grunnene flest sa var meget eller ganske viktig var:
- oppleve naturens stillhet og fred – 87%
- komme ut i frisk natur, vekk fra støy og forurensning – 85 %
- komme bort fra mas og stress – 79%
Tallene viser at grunnene som har å gjøre med lydbildets kvaliteter er de som flest opplever
som meget eller ganske viktige. Respondentene ble også bedt om velge hvilke grunner som
var viktigst for egen deltakelse i friluftsliv. Igjen var det de samme faktorene som topper
listen over de mest utbredte grunnene:
- komme ut i frisk natur, vekk fra støy og forurensning
- oppleve naturens stillhet og fred
Undersøkelsene viser tydelig at stillhet er friluftslivets viktigste kvalitet – dette var også en
overskrift i ”Stortingsmelding nr. 39 fra 2000 – 2001 – Friluftsliv – ein veg til høgare
livskvalitet” der det bl.a. står:
”Stillhet, fred og ro er de vesentligste kvaliteter for friluftslivet. Det er grunn til å tro av
verdien av disse kvalitetene bare vil øke i dagens samfunn der hverdagen for mange er
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preget av støy, stress og mas. Regjeringen vil legge stor vekt på å ivareta muligheten for
å oppleve stillhet, fred og ro. Stillhet kan på mange måte ses på som en truet ressurs.
Konsekvenser av støy i viktige rekreasjons- og friluftsområder bør derfor utredes grundig. Det
bør bl.a. lages kart der støysoner fremgår, og det bør da legges til grunn maksstøy.
Kap. 5.3.3 Naturmangfold
En rekke aktuelle problemstillinger og utredningsbehov er nevnt, bl.a. korridor under
Robergvannet naturreservat, korridor ved Ilene (bro) og nærføring til Akersvannet naturreservat.
Det fremgår at Vearkorridoren, dvs en bru tett opp i mot RAMSAR-området Ilene (internasjonalt
viktig våtmarksområde) kan innebære store konflikter for naturmangfold i sjø og fugleliv i
våtmarksområdet. En bru ved Ilene vil sannsynligvis fungere som en barriere for våtmarksfugl
som flyr inn/ut av våtmarken. Barrierevirkningen og konsekvenser for fugl i området er derfor
viktig å utrede. Konsekvenser av en bru over Tønsbergfjorden bør også utredes med tanke på
barrierevirkning for trekkende våtmarksfugl inn/ut Tønsbergsfjorden.
Ved Ilene bør en også utrede konsekvenser med tanke på støy i både en anleggsfase og en
driftsfase. Det bør tas utgangspunkt i konsekvenser ut i fra maksstøy. Det at støyen vil komme fra
en bru og konsekvenser dette har ifht støyspredning bør belyses. Videre bør det utarbeides kart der
støysoner fremgår. Flere undersøkelser og artikler bl.a. fra Nederland (støttet av ProRail) har vist
at en rekke fuglearter er har lavere tetthet i områder med mye togstøy. Ulike støynivå er oppgitt
ifht når de ulike artene responderte negativt på togstøy. I forbindelse med utredningen for
dobbeltspor Tønsberg-Larvik kan slike undersøkelser være nyttige ved å kobles til støykart for å
vise hvilke områder som blir mindre attraktive for fugler og dyr. Avbøtende tiltak og tiltak som
bl.a. støyskjerming bør utredes med tanke på viktige biologiske områder.
Når det gjelder evt. tunnel i korridor under Robergsvannet naturreservat nevner vi problemene og
lekkasjene som oppstod ved Nordre Puttjern i Østmarka under etableringen av Romeriksporten, et
arbeid det er viktig å ta læring av.
I tidligere nasjonal transportplan 2014-2023, St.melding 26 (2012-2013) fremgår det under kap.
12.6, naturmangfold et viktig etappemål: Bidra til å redusere tapet av biologisk mangfold. Det
fremgår her at konflikter med verneområder skal i størst mulig grad unngås. Det kan i forbindelse
med utredningsarbeidet knyttet til Intercity Tønsberg-Larvik også være nyttig å se østover til
Sveriges største jernbaneprosjekt, Botniabanan. Botniabanan har lagt stor vekt på hensyn til det
biologiske mangfoldet. Det er også lagt til grunn at jernbanen skulle integreres i omgivelsene på
en god måte. Denne miljømodellen er lagt til grunn for jernbaneprosjektet Oslo S - Ski.
Kap. 5.3.4 Kulturmiljø
Det fremgår at de anbefalte korridorene vil berøre flere viktige kulturmiljø. Bl.a. vil
Vearkorridoren ligge tett opp imot viktig kulturmiljøer ved Slottsfjellet i Tønsberg og eldre
bebyggelse i området. Et tett samarbeid med Kulturarv Vestfold er i denne sammenheng viktig
både for på best mulig måte å ta vare på disse kulturmiljøene og fokusere på avbøtende tiltak.
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Jarlsbergtraseen bør inn i planene igjen
Ved Tønsberg anbefaler Banenor at enten Vear- eller Nøtterøykorridoren legges til grunn for den
videre utredningen. Ut ifra de mange negative konsekvensene disse alternativene vil kunne få ift
bl.a. naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø anbefaler OF at Jarlsbergtraseen tas inn
igjen i planene og utredes nærmere.

Med hilsen
Oslofjordens Friluftsråd

Rune Svensson
direktør

Kjetil Johannessen
seniorrådgiver

Godkjent og sendt elektronisk

Kopi:
Tønsberg kommune
Nøtterøy kommune
Verstfold fylkeskommune
OFs rådsmedlemmer
FNF Vestfold
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Vittersøbekken Grøftelag
Lindhjemveien 196
3280 Tjodalyng
paul.edvard@vitterso.no

Bane NOR SF
postmottak@banenor.no

Larvik, 12. april 2017

Høringsuttalelse vedr. planprogrammet Vestfoldbanen - Furustad til Larvik
Vittersøbekken er en del av vassdraget som starter på Himberg og renner ut i sjøen ved Hemskilen,
Den er ørretførende, og det betyr bl.a at vannets turbiditet overvåkes av miljøvernmyndighetene.
Vittersøbekken Grøftelag er et av flere grøftelag i dette vassdraget som har som formål å sørge for
vedlikehold av bekken. Laget består av 25 grunneierne og har vært i drift siden mellomkrigstiden.
Laget er av stor betydning for å gjøre jordarealer dyrkbare ved å sørge for at bekken tar unna vann
fra dreneringen på jordene. Det flate terrenget og våtmarksområdet rundt Vittersøtjønna gjør at
vedlikeholdet må gjøres møysommelig. Over 60% av arealet som inngår i vårt grøftelag berøres
direkte av planen om ny jernbane slik den foreligger nå.
I henhold til Bane NORs nettsider omtaler planprogrammet bl.a. følgende tema:
1. hvilke korridorer som skal utredes i neste planfase
2. hvilke konsekvenstemaer som skal utredes og hvordan
3. hvordan medvirkningen skal foregå
Ut fra dette ber vi BaneNOR ta hensyn til følgende ved planleggingen (ref. punkt 1 og 2 ovenfor) slik
at den korridoren som velges legger beslag på minst mulig dyrket og dyrkbar jord, både i anleggsperioden og ved et framtidig jernbanespor. Med dette mener vi at:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minst mulig dyrket eller dyrbart areal beslaglegges.
Arronderingen på de dyrkede arealene opprettholdes eller forbedres.
Tilgangen til arealene forblir god.
Agronomisk kvalitet på jorda opprettholdes.
Funksjonen til dreneringssystemer og andre hydrotekniske tiltak bevares.
Funksjonen for rørledninger og hydranter for vanningsanlegg bevares.

Når det gjelder medvirkning i planarbeidet så kan Vittersøbekken Grøftelag gjerne kontaktes i den
sammenheng. For øvrig viser vi til uttalelse fra Tjølling Bondelag.

Med hilsen for styret i Vittersøbekken Grøftelag
Stein Martinsen (leder) tlf. 926 14 107
Paul Edvard Vittersø (styremedlem) tlf. 982 50 315

Vedlagt følger kart som viser Vittersøbekkens plassering innenfor planleggingskorridoren.
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Tønsverg Sjømannsforening
Stiftet 1846

Tønsberg, 17.april 2017

Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
Mail: postmottak@banenor.no

SAK: Høringsuttalelse – Trasevalg mellom Tønsberg og Stokke.
Vi i Tønsberg Sjømannsforening har gjennom vårt medlemskap i Tønsberg Maritime Kulturforum
(TMK) tidligere sendt inn en høringsuttalelse hvor vi betraktet alle trasevalgene. Her i denne
uttalelsen vil vi kun drøfte «Nøtterøykorridoren».
Med en jernbanebro på østsiden av eksisterende kanalbro, og en jernbanebro fra Munkerekka til
Sjuestokk, vil Tønsbergs epoke som havneby være over. Dette uansett seilingshøyder.
Vi i Tønsberg Sjømannsforening kan ikke, med hjelp av vår beste vilje, se at dette alternativet har
noe som helst realisme i seg.
I tillegg til at havnebyen blir borte, så ser vi jo også at store forretningsarealer, store og mange
bomiljøer, særegne rekreasjons- og friluftsområder, fornminner og andre fredede naturområder
raseres.
Vi kan med andre ord ikke akseptere at denne korridoren velges.
Vi håper på forståelse for vår sterke reaksjon, og vi håper på at «Jarlsbergkorridoren», i den videre
konsekvensutredningen velges som hovedløsning. Subsidiært kan vi som sjøfartsorganisasjon
anbefale at dere kan gå videre med «Vearkorridoren», men her håper vi at Ramsarkonvensjonen
setter en stopper for denne løsningen.
En rasert region kan ikke ofres til fordel for noen minutters kortere reisetid.
Lykke til i den videre prosessen med å skaffe oss en effektiv og moderne jernbane, men la
fornuften seire.
For styret;
Tore Simonsen (sign)
Formann
Tønsberg Sjømannsforening
Cc:

Ordfører Tønsberg og Nøtterøy

Tønsberg Sjømannsforening
Nedre Langgt. 38,
3126 Tønsberg
e-mail: tsjomann@gmail.com

Formann :
Sekretær :
Forr.fører:

97 10 57 91
95 70 03 10
41 2289 80

Bankgiro:

2470.28.26817

Ref: Simen Rud
Dato: 11.04.2017

Bane NOR
postmottak@banenor.no
Unneberg nærmiljøutvalg
post@unmu.no

«KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR TØNSBERG – LARVIK, UTTALELSE TIL
HØRING AV PLANPROGRAM».
Unneberg Nærmiljøutvalg (UNMU) gir med dette vårt innspill til Bane NORs planprogram
for dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik. Innspillet omhandler strekningen TorpSandefjord, inkluder plassering av Sandefjord jernbanestasjon.
1. KORT OM UNNEBERG NÆRMILJØUTVALG
UNMU er nærmiljøutvalget for alle bosatte innenfor Unneberg skolekrets uansett alder.
UNMUs formål er å arbeide for trygge og gode oppvekstmiljø, godt fysisk utemiljø og
sosialt nettverksarbeid. Nærmiljøutvalgets geografiske område strekker seg fra sørenden
av Torp flyplass (Råstad) i nord, mot Gokstadhaugen øst og til ca 1 km fra Sandefjord
sentrum i sør (Hasle). Området omfatter blant annet Unneberg skole og hele dets
nærmiljø, de tett befolkede boligområdene ved Råstad, Haraldsrød, Øvre Unneberg,
Unneberg, Kråkås, Hasle og Hasleåsen. I tillegg ligger Sandefjords mest populære tur- og
rekreasjonsområde Hjertåsskogen i kretsens midte. Dette er også viktigste helårs tur- og
rekreasjonsområde for andre tett befolkede og sentrumsnære boligområder som
Breidablikk, Mosserød, Åbol og Fevang. Unneberg skolekrets er direkte berørt av alle de
tre foreslåtte korridorer mellom Torp flyplass og Sandefjord sentrum.
2. VURDERING AV DE TRE KORRIDORALTERNATIVENE MED ANBEFALING
Vi vil her gi vår vurdering av de tre korridoralternativene, med en klar anbefaling for
Gokstad-korridoren. Avslutningsvis gis det en sammenstilling av de viktigste
konklusjonene.
2.1 ANBEFALT KORRIDORVALG: GOKSTAD-KORRIDOREN
Vi oppfatter Gokstad-korridoren som den klart mest skånsomme og fordelaktige
korridoren av samtlige foreslåtte korridorer mellom Torp og Sandefjord sentrum.
Oppsummert vil korridoralternativet ha færrest negative konsekvenser for de etablerte
boligområdene fra Torp til Sandefjord sentrum, full bevaring av Sandefjords mest
populære friluftsområde ved Unneberg/Hjertås og opprettholdelse av dagens togstasjon i
Sandefjord sentrum. Videre oppfyller korridoren alle krav gitt av Stortinget og Regjering
til hastighet, kapasitet og samfunnsøkonomisk gevinst.
Gokstad-korridoren er samtidig beregnet til å være 80% rimeligere å bygge enn TorpVest, og 50% rimeligere enn Unneberg-korridoren, og kun noen sekunders ekstra reisetid
for gjennomgangstrafikk, sammenlignet med Torp Vest-korridoren. For tog som stanser
på Sandefjord stasjon er det kun ubetydelig reistidsforskjeller mellom Gokstad-korridoren
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og de øvrige korridorene. I punktene under gis en kort beskrivelse av hver enkelt
moment:


Færrest negative konsekvenser for etablerte boligområder

Gokstad-korridoren går langs dagens togtrasé i lite utviklede områder. Områdene
er tilpasset dagens jernbaneanlegg. Områdene er også mindre utbygget og utnyttet som
følge av støy fra innflyvningstraséen til Torp lufthavn, som sammenfaller med korridoren.
Det er restriksjoner på utnyttelsen av disse arealene på grunn av flystøy. Det bør også
være et mål å samle støykilder, ved at fremtidig togtasé forblir i eksisterende
støykorridor. Etablering av et nytt dobbelspor i Gokstad-korridoren vil følgelig ikke berøre
de mange etablerte boligområdene fra Torp mot og i Sandefjord sentrum, og ha langt
færre negative konsekvenser enn de øvrige to korridoralternativene.


Bevaring av verdifulle friluftsområder ved Hjertås/Unneberg

Gokstad-korridoren vil heller ikke berøre eller forringe de svært viktige tur- og
rekrasjonsområdene ved Unneberg og Hjertås. Områdene ble senest i 2016 kåret til
Sandefjords mest populære friluftsområde.
Hjertås med Unnebergskogen er det nærmeste turområdet for store, tett befolkede og
sentralt beliggende boligområder i Sandefjord; Unneberg, Kråkås, Hasle, Drakås,
Breidablikk, Mosserød og Åbol, samt boliger langs Linglemveien, Feensveien, Råstadveien
og på Mjølløst. Området har spesielle kvaliteter som rekreasjonsområde på grunn av
sentral beliggenhet og tilgjengelighet, gode turveier og stier, oppkjørte skiløyper og
lysløype. Turveier og stier vedlikeholdes av kommunen og grunneiere. Turveier er merket
av turistforeningen. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper og lysløype i området. Skiløypa
fra Unneberg skole er beskrevet som en del av løypenettet på Sandefjord kommunes
nettsider. Området har variert natur og terreng. Det er løvskog, granskog, enger, kløfter,
åser, topper, beitemarker, dyrket mark, bekker mm.
Områdene brukes daglig og hele året av personer i alle aldersgrupper, skoler,
idrettsforeninger, turistforeningen, med flere. Turistforeningen og andre grupper
arrangerer jevnlig turer til Bygdeborgen og Hjertåstoppen. Årlig arrangerer Sandefjord og
Oplands turistforening tur for samtlige ungdomsskoleelever i Sandefjord til Hjertåstoppen
(den såkalte Oppturen) med utgangspunkt fra Unneberg skole. Unneberg skole benytter
Unnebergskogen og Påskeås mye i forbindelse med undervisning og skolefritidsordning.
Skolen har påtatt seg ansvaret for å ivareta området ved Bygdeborgen, Møllers ring og
Brekkeringen.
Det er flere fredede kulturminner i området; Bygdeborgen, steinsirklene/gravplassene
Møllers ring og Brekkeringen samt steinalderbosettingen ved Dverdalsåsen. I tillegg flere
graver og oldtidsveier. Av utsiktspunkter og populære turmål fremheves spesielt
Hjertåstoppen (Sandefjords høyeste topp) og Bygdeborgen, samt Påskås. Området
Hjertås og Unnebergskogen er fredelig og uten trafikk og støy fra kjøretøy.
Området brukes blant annet til turer, jogging, sykling, skigåing, hundelufting,
hesteridning, fisking, jakt og rekreasjon. Turveier gjør området tilgjengelig for personer
med barnevogn, rullestol mm. Det er et rikt dyre- og fugleliv i området, med faste
bestander av elg, hjort, rådyr, hauk, ugle, mm. Det er ørret med gyteplasser i
Unnebergbekken.
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Opprettholdelse av dagens togstasjon i Sandefjord sentrum

Gokstad-korridoren er den eneste av korridoralternativene som gjør det mulig å beholde
dagens togstasjonen i Sandefjord sentrum. Dagens stasjonsområde ligger allerede i
ytterkanten av dagens sentrum. En fortsatt plassering i sentrum er svært viktig for å
opprettholde og forsterke jernbanens posisjon som attraktivt og foretrukket
transportmiddel for dagpendlere, arbeids- og fritidsreiser og for tilreisende til Sandefjord.
Med opprettholdelse av stasjonsområdet i sentrum, vil tiltaket både være i tråd med
målet om sentral stasjonslokalisering og i vesentlig større grad enn de øvrige
korridoralternativene bidra til lokal knutepunkt- og sentrumsutvikling. Dagens
stasjonsområder har også gode pendlerparkeringsmuligheter for reisende fra Sandefjord
til Intercitybyene, noe de øvrige korridorene ikke planlegger for. Tilstrekkelig
parkeringsmuligheter vil være viktig for å oppnå økt bruk av toget til pendling og
arbeidsreiser for byens innbyggere fra Sandefjord stasjon.
Fremtidig sentrumsutvikling i Sandefjord omhandler først og fremst områdene sør og
sør/øst for jernbanestasjonen, rundt Hvaltorget og videre ned mot by- og boligområdene
ved Byparken og havnen. Dagens stasjonsplassering er den eneste hvor
kollektivknutepunktet vil ha en reell nærhet og påvirkning på dagens sentrum og den
fremtidig sentrumsutviklingen.


Vesentlig kortere reisetid mellom bysentraene og best
samfunnsøkonomisk nytte

Gokstad-korridoren oppfyller alle fastsatte krav til økt hastighet, kapasitet og
samfunnsøkonomisk gevinst gitt av Storting og Regjering. Gokstad-korridoren er
samtidig beregnet til å være 80% rimeligere enn Torp Vest-korridoren, og 50%
rimeligere enn Unneberg-korridoren, men med inntil 45 sekunders ekstra reisetid for
gjennomgangstrafikk sammenlignet med raskeste alternativ Torp Vest-korridoren. For
tog som stanser ved Sandefjord stasjon vil reistidsforskjeller mellom Gokstad-korridoren
og de øvrige korridorene være ubetydelig. Gokstad-korridoren må samlet sett være det
alternativet med størst samfunnsøkonomisk nytte.
2.2 Torp Vest- og Unneberg-korridorene vil gi store, varige og negative
konsekvenser for Sandefjords bo-, frilufts, og sentrumsområder
UNMU mener at de øvrige to korridoralternativene Torp Vest og Unneberg begge vil
medføre store og varige negative konsekvenser for de store og etablerte boligområdene
fra Torp til og i Sandefjord sentrum, varig ødeleggelse og forringelse av verdifulle
friluftsområder ved Unneberg/Hjertås, og gjennom en flytting av stasjonen ut av
Sandefjord sentrum, redusere togets attraktivitet og konkurransekraft mot buss og bil,
samt gi en begrenset knutepunktseffekt for Sandefjord som by. Traséene er også hhv
80% og 50% mer kostbare enn Gokstad-korridoren.
UNMU oppfatter at de mange og omfattende negative konsekvensene ved Torp Vest- og
Unneberg-korridorene er for store og mange til at de kan forsvare den eneste gevinsten
ved korridorene som er å spare inntil 45 sekunders reisetid for gjennomgangstrafikk
mellom Stokke og Sandefjord. For tog som stopper i Sandefjord er reistidsbesparelsene
fraværende.
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Skulle likevel ett av de to korridorene velges, er det UNMUs klare anbefaling at
korridoren bør flyttes så langt mot vest som mulig. En korridor lenger vest vil gå i
områder med mer fjell og større muligheter til å legge traséen i tunnel. Dette vil
begrense dagens dagsoner med omfattende skjær- gjennom terreng og broløsninger
over kvikkleireutsatte landbruksområder, i verdifulle nær- og rekreasjonsområder. Mer
tunnelbruk vil redusere de negative konsekvensene for boligområdene mellom Råstad og
Sandefjord sentrum, det verdifulle tur- og rekrasjonsområdene sør for Torp og etablerte
landbruksområder. I punktene under gis en nærmere beskrivelse av momentene:


Store varige negative konsekvenser for de store og etablerte
boligområdene mellom Torp til Sandefjord sentrum,

Nærmiljø og boligområder langs korridorene vil bli sterkt belastet med støy og negative
terrenginngrep i sine nærområder. Hjertås med Unnebergskogen er det nærmeste
turområdet for store, tett befolkede og sentralt beliggende boligområder i Sandefjord;
Unneberg, Kråkås, Hasle, Drakås, Breidablikk, Mosserød og Åbol, samt boliger langs
Linglemveien, Feensveien, Råstadveien og på Mjølløst. Området har spesielle kvaliteter
som rekreasjonsområde på grunn av sentral beliggenhet og tilgjengelighet, gode turveier
og stier, oppkjørte skiløyper og lysløype. Områdenes etablerte kvaliteter som
boligområde vil bli sterkt forringet dersom korridorene Torp Vest eller Unneberg velges.
Se nærmere beskrivelse av området i punktet under.
Boligområdene rundt Hjertås er populære og sentralt beliggende, og kommunen ønsker
fortetting i området. Fremtidig utbygging og fortetting av områdene tett på korridorene
vil medfører at en enda flere vil bli negativt berørt av korridorene. Det foreligger per nå
konkrete planer om utbygging og reguleringsplanarbeid er igangsatt for områdene både
på Dverdalsåsen og Sandskjæråsen. Dverdalsåsen vil i første omgang bli utbygd med 80100 boliger, og Sandskjæråsen med 30-40 boliger. Hjertås/Unnebergskogen er deres
nærmeste og viktigste tur- og rekreasjonsområde.
De to korridorene forutsetter også etablering av nytt stasjonsområde utenfor sentrum.
Tiltaket vil kreve etablering av nye togtraséer gjennom etablerte og sentrumsnære
boligområder, etablering av et stort kollektivknutepunkt med 300 meter lange perronger,
nye parkeringsområder og andre nødvendige tilpasninger av det lokale veinettet til og fra
stasjonsområdet, og inn på hovedinnfartsveien til Sandefjord fra E18. Etablering av nytt
stasjonsområdet vil få store negative konsekvenser for svært mange bosatte i både
direkte berørte og omkringliggende boligområder nær sentrum.


Varig ødeleggelse av verdifulle friluftsområder ved Unneberg/Hjertås

Begge korridorer kommer til medføre store, omfattende og sammenhengende fysiske
hindringer i form av dype skjær gjennom kupert terreng og togbruer over kvikkleirerike
landbruksområder. En utbygging av begge korridorer vil medføre store terrenginngrep og
støy i de viktige tur- og rekrasjonsområdene ved Unneberg og Hjertås. Områdene ble
senest i 2016 kåret til Sandefjords mest populære friluftsområde.
Hjertås med Unnebergskogen er det nærmeste turområdet for store, tett befolkede og
sentralt beliggende boligområder i Sandefjord; Unneberg, Kråkås, Hasle, Drakås,
Breidablikk, Mosserød og Åbol, samt boliger langs Linglemveien, Feensveien, Råstadveien
og på Mjølløst. Området har spesielle kvaliteter som rekreasjonsområde på grunn av
sentral beliggenhet og tilgjengelighet, gode turveier og stier, oppkjørte skiløyper og
lysløype. Da området benyttes av store deler av Sandefjords befolkning hele året, vil de
negative konsekvenser ved Korridorene være meget store og irreversible.
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Områdene brukes daglig og hele året av personer i alle aldersgrupper, skoler,
idrettsforeninger, turistforeningen, med flere. Turistforeningen og andre grupper
arrangerer jevnlig turer til Bygdeborgen og Hjertåstoppen. Årlig arrangerer Sandefjord og
Oplands turistforening tur for samtlige ungdomsskoleelever i Sandefjord til Hjertåstoppen
(den såkalte Oppturen) med utgangspunkt fra Unneberg skole. Unneberg skole benytter
Unnebergskogen og Påskeås mye i forbindelse med undervisning og skolefritidsordning.
Skolen har påtatt seg ansvaret for å ivareta området ved Bygdeborgen, Møllers ring og
Brekkeringen.
Det er flere fredede kulturminner i området; Bygdeborgen, steinsirklene/gravplassene
Møllers ring og Brekkeringen samt steinalderbosettingen ved Dverdalsåsen. I tillegg flere
graver og oldtidsveier. Av utsiktspunkter og populære turmål fremheves spesielt
Hjertåstoppen (Sandefjords høyeste topp) og Bygdeborgen, samt Påskås. Området
Hjertås og Unnebergskogen er fredelig og uten trafikk og støy fra kjøretøy.
Området brukes blant annet til turer, jogging, sykling, skigåing, hundelufting,
hesteridning, fisking, jakt og rekreasjon. Turveier gjør området tilgjengelig for personer
med barnevogn, rullestol mm. Det er et rikt dyre- og fugleliv i området, med faste
bestander av elg, hjort, rådyr, hauk, ugle, mm. Det er ørret med gyteplasser i
Unnebergbekken.


Flytting av stasjonen ut av Sandefjord sentrum vil gi toget redusert
attraktivitet og konkurransekraft mot buss og bil, og redusert
knutepunkteffekt for Sandefjord by.

Vi mener at toget er svært viktig for Sandefjord som bo- og arbeidsmarket, for byens
tilreisende, og ikke minst for den videre utvikling av sentrum. Det er derfor viktig at
dagens togstasjon forblir lokalisert i sentrum, som i dag. Bane NOR vurdere selv at
dagens togstasjon er plassert i periferien av Sandefjord sentrum. En flytting av stasjonen
ut av sentrum vil bryte med målet om sentral stasjonslokalisering. Flyttingen vil være en
reell frakobling av stasjonen fra Sandefjords naturlige sentrum, med tilsvarende svekket
utgangspunkt for lokal knutepunkts- og sentrumsutvikling. Den fremtidige og relle
sentrumsutvikling i Sandefjord omfatter først og fremst områdene sør for dagnes
jernbanestasjon, rundt Hvaltorget og videre sør og øst mot by- og boligområdene ved
Byparken og havnen.
Området ved Peder Bogens gate er derimot et boligområdet nord og vest for sentrum,
helt uten sentrumstilbud, arbeidsplasser eller ledige areal til å etablere jernbane, et stort
kollektivknutepunkt med stasjonsområde, 300 meter lange perronger eller
pendlerparkeringslasser. Lang gåavstand til/fra stasjonen fra sentrum vil naturlig
begrense bruken av toget til både jobbreise, fritidsreiser for å handle, gå på cafe, benytte
kulturtilbud, eller videre reise med fergene til og fra Sverige.
I tillegg planlegges det med reduserte pendlerparkeringsmuligheter. Dette vil være en
direkte barriere for å oppnå økt bruk av toget til pendling og arbeidsreiser fra Sandefjord
stasjon, noe som vil gjøre det mer attraktivt å ta buss eller kjøre privatbil ved
arbeidsreiser og dagpendling.
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3. OPPSUMMERING AV HOVEDKONKLUSJONER
Konklusjon 1:
Vi oppfatter Gokstad-korridoren som den klart mest skånsomme og fordelaktige
korridoren fra Torp til Sandefjord sentrum.
Korridoralternativet vil ha færrest negative konsekvenser for de etablerte boligområdene
fra Torp til Sandefjord sentrum, full bevaring av Sandefjords mest populære
friluftsområde ved Unneberg/Hjertås, samt gjennom opprettholdelse av dagens
togstasjon sikre en videre sentrumsplasser togstasjon som bidrar til reell knutepunktsog sentrumsutvikling og økt togbruk fra og til Sandefjord.
Videre oppfyller korridoren alle krav gitt av Stortinget og Regjering til hastighet,
kapasitet og samfunnsøkonomisk gevinst. Gokstad-korridoren er også 80% rimeligere å
bygge enn Torp-Vest, og 50% rimeligere enn Unneberg-korridoren, og med kun noen
sekunders ekstra reisetid for gjennomgangstrafikk, sammenlignet med Torp Vestkorridoren. For tog som stanser på Sandefjord stasjon er det kun ubetydelig
reistidsforskjeller mellom Gokstad-korridoren og de øvrige korridorene.
Konklusjon 2:
UNMU mener at de øvrige to korridoralternativene Torp Vest og Unneberg begge vil
medføre store og varige negative konsekvenser for de store og etablerte boligområdene
fra Torp til og i Sandefjord sentrum, varig ødeleggelse og forringelse av verdifulle
friluftsområder ved Unneberg/Hjertås, og gjennom en flytting av stasjonen ut av
Sandefjord sentrum, redusere togets attraktivitet og konkurransekraft mot buss og bil,
og en begrenset knutepunktseffekt for Sandefjord som by. Traséene er også hhv 80% og
50% mer kostbare enn Gokstad-korridoren.
UNMU oppfatter at de mange og omfattende negative konsekvensene ved Torp Vest- og
Unneberg-korridorene er for store og mange til at de kan forsvare den eneste gevinsten
ved korridorene, som er å spare inntil 45 sekunders reisetid for gjennomgangstrafikk
mellom Stokke og Sandefjord. For tog som stopper i Sandefjord er reistidsbesparelsene
ubetydelige.
Skulle likevel en av korridorene Torp Vest eller Unneberg velges, er det vår klare
anbefaling at korridoren flyttes så lagt mot vest som mulig. En korridor lenger vest vil
kunne gå i områder med mer fjell og større muligheter til å legge traséen i tunnel. Dette
vil begrense dagens dagsoner med omfattende skjær- gjennom kupert terreng og
broløsninger over kvikkleireutsatte landbruksområder. Mer tunnelbruk vil klart bidra til å
redusere de negative konsekvensene for de etablerte boligområdene mellom Råstad og
Sandefjord sentrum, Unneberg skole, og de verdifulle tur- og rekreasjonsområdene ved
Hjertås/Unneberg.
Vennlig hilsen
For Unneberg Nærmiljøutvalg
Simen Bostrøm Rud
Leder av Unnerberg Nærmiljøutvalg
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From:
Sent:
To:
Subject:

Attachments:

Simen Bostrøm Rud <simen.rud@gmail.com>
12. april 2017 12:28
Postmottak Bane NOR SF
KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR TØNSBERG – LARVIK, UTTALELSE
TIL HØRING AV PLANPROGRAM - Uttalelse fra Unneberg
Nærmiljøutvalg
Høringsinnspill fra Unneberg Nærmiljøutvalg - Høring om ny
jernbanekorridor gjennom Sandefjord - sendt 120417.pdf

Hei
Unneberg Nærmiljøutvalg (UNMU) oversender med dette vårt innspill til Bane NORs planprogram for dobbeltspor
på strekningen Tønsberg-Larvik.
Innspillet omhandler strekningen Torp-Sandefjord, inkluder plassering av Sandefjord jernbanestasjon, og ligger
vedlagt som PDF-fil.
Jeg ber om en bekreftelse på at uttalelsen er mottatt.

Vennlig hilsen
Simen Bostrøm Rud
Leder av Unneberg Nærmiljøutvalg
e-post: simen.rud@gmail.com
mob: (+47) 4889 2569

71-7cr(-171
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Postadresse
Besøkssenter kralmark Ilene
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøkssenter
våtmark

Kontakt
+47 33 37 10 00
ilene@fylkesmannen
WWW ilene no

Beseksadresse
Sernslinna 8
3170 Sem

no

MO
`\L

NOR

18 APR2017
Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR
10.4.2017

UTTALELSE TIL VARSEL OM PLAN FOR UTBYGGING AV VESTOLDBANEN
GJENNOM TØNSBERG

Besokssenter

våtmark

besokssenteret

Ilene

vil på det sterkeste

En bru som folger

Vearkorridoren.

skal ivareta.

Vi minner

Området

som et mye brukt

tur- og friluftsområde,

i sin undervisning.

vil forringe

i tillegg

bruker

Vi ber om at alternativet

som kalles

de verdiene

om at Ilene har internasjonale

har også meget stor verdi for

Ramsar-område.
området

mot det alternativet

advare

Ilene naturreservat

som

verneverdier

befolkningen

i og rundt

et stort antall

skoler

som
Tonsberg

og barnehager

tas ut av planprogrammet.

Ilene er vernet som et internasjonalt viktig våtmarks- og fugleområde, et Ramsar-område.
Dette er særlig grunnet bløtbunnsområdet som strekker seg langt ut i byfjorden.
Bløtbunnensområdet gir mat og hvile til trekkfugler som er på lange reiser. Slike fugler er
helt avhengig av å ha et nett av områder hvor de kan hvile og fylle opp matlagrene før videre
ferd. Fuglene kan ikke finne mat og hvile et hvilket som helst annet sted. Tvert imot er flere
av fugleartene vi finner på Ilene sårbare og utrydningstruet nettopp fordi slike
våtmarksområder er en mangelvare. I området der bruen er tenkt plassert ligger ofte
dykkender som horndykker (sårbar, VU), toppdykker (nær truet, NT) og dvergdykker (nær
truet, NT). Ærfugl (nær truet, NT), toppand, kvinand og siland er artene som er mest vanlige i
området. Under vår- og høsttrekket finner vi ofte store flokker med sjøorre (sårbar, VU) og
svartand (nær truet, NT).
Etter vår vurdering vil en jernbanebru med tilhørende kjøreledninger langs Ilene være
uforenlig med å ivareta områdets verneverdier. Dette gjelder særlig hensynet til fugl og
kollisjonsfare med selve brukonstruksjonen, men også generell forstyrrelse av fuglelivet på
Ilene fra togkjøringen. Verdien området har både landskapsmessig og som
rekreasjonsområde vil dessuten bli vesentlig redusert.
Besøkssenter våtmark Ilene ber på denne bakgrunn om at alternativet
Vearkorridoren tas ut av planprogrammet.

Facebook

www.facebook.com/ilenenaturreservat

Instagram

@ilenenaturreservat

som kalles

Besøkssenter
våtmark

Besøkssenter våtmark Ilene drives av en stiftelse, med formål om å fremme forståelse for
verdien av våtmarksområder og natur og spesielt Ramsarområdet Ilene. Barn og unge er
stiftelsens hovedmålgrupper. Besøkssenteret er et av totalt fem nasjonalt autoriserte
våtmarkssentre under Klima- og miljødepartementet.
Autorisasjonen er knyttet til
naturverdiene på Ilene og den aktivitet som drives i tråd med disse.
Senteret har tilhold på en gammel husmannsplass i umiddelbar nærhet til Ilene
naturreservat og i gangavstand, via Grevestien, fra Tønsberg by. Med sin idylliske
beliggenhet og tilbud til alle aldersgrupper, også utenom ordinære åpningstider, er senteret
et betydelig bidrag til lokal trivsel, folkehelse og naturinformasjon. Den bynære
beliggenheten gir et meget stort besøkspotensiale, og over 13 000 personer benyttet
senteret i 2016. Vi tar imot skoleklasser, barnehager og ulike lag og foreninger. Over 3000
innenfor skole- og barnehagesektoren deltok på våre opplegg i 2016. Senteret har også åpne
søndager for publikum i samarbeid med frivillige organisasjoner. Arrangementene er særlig
rettet mot barnefamilier, med opptil 900 besøkende i løpet av noen timer. Alle aktiviteter på
senteret er gratis.

Med vennlig hilsen

Lene Berge
Senterleder

www.ilene.no

Saksbehandler

Lene Berge
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jan Fredrik Jonas <jfj@larvik.havn.no>
18. april 2017 15:32
Postmottak Bane NOR SF
Anne Therese Anvik
Høring av planprogram InterCity Tønsberg-Larvik. Høringsuttalelse

Vi viser til høringsbrev av 28.02.2017.
Larvik Havn KF er dessverre ikke oppført på mottakerlisen; vi ber derfor om at vår uttalelse blir
hensyntatt til tross for at den ikke er oversendt innen fristen (som var siste dag før påskeferien).
Larvik Havn etablerer nå jernbanegods-terminal i havneområdet med finansiell støtte fra Vestfold
fylkeskommune og Bane NOR. Totalt kostnad: kr. 47 mill. Byggestart er planlagt over sommeren, med
ferdigstillelse første halvår 2018. Tiltaket en oppfølging av Plan for Intermodal Godstransport i

Telemark og Vestfold.
Under Larvik Havn KFs ledelse utredes Jernbanegodsgrunnlaget i regionen i prosjektet Godskonsept
Vestfold/Telemark; øvrige deltakere i prosjektet er bl.a. Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Bane
NOR og Jernbanedirektoratet.

Larvik Havn KFs betydelige satsing i jernbaneinfrastruktur som nevnt har som forutsetning at
havneterminalene er sikret tilknytning til ny fremtidig jernbanekorridor. Godsspor til Larvik Havn må

derfor inngå i IC-prosjektet – planmessig gjennomføringsmessig og finansielt.

Med vennlig hilsen
Jan Fredrik Jonas
Havnedirektør
Tel.: + 47 907 28 077
E-mail: jfj@larvik.havn.no
Web: www.larvik.havn.no

From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:
Attachments:

Amund Kind <Amund.Kind@bondelaget.no>
19. april 2017 17:42
Postmottak Bane NOR SF
larsrom66@gmail.com; hansmoeo8@gmail.com; Åsmund Bjertnæs
(asmund@hjertesalat.no); trond@nedrebettum.no; ole.b.arvesen@online.no;
Elin Røed; Thorleif Müller; Lie Harald (tufte.gaard@gmail.com)
«Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram»
Høringsuttalelse til planprogram InterCity Tønsberg Larvik.pdf

Til Bane NOR
Vestfold Bondelag og berørte lokallag viser til «Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik,
uttalelse til høring av planprogram» som har vært på høring nå med frist 12. april. Vi takker for utsatt
frist for å uttale oss. Vedlagt følger vår uttalelse.
Vennlig hilsen

Amund Kind
rådgiver

Gjennestadtunet 85
3160 Stokke
Tlf 33363200/ mobil 92419910
http://www.grontfagsenter.no/
http://www.bondelaget.no/vestfold/
BONDE? Eller glad i NORSK MAT? Meld deg inn i Norges Bondelag!

Til
Bane Nor

Stokke, 19.04.2017

Uttalelse til Forslag til planprogram Kommunedelplan (KDP) med
konsekvensutredning (KU), Dobbeltspor Tønsberg – Larvik, InterCity
Vestfoldbanen
Innledning
Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn 1. mars. Høringsfristen var satt til 12. april, men
vi ba om utsettelse til over påske.
Viser til høringsuttalelse fra Jordvern Vestfold og Tjølling Bondelag. Vestfold Bondelag og øvrige
berørte lokallag stiller seg bak disse uttalelsene. Ny InterCity mellom Tønsberg og Larvik er en svært
omfattende prosess. Vårt anliggende er at matjorda og potensialet for matproduksjon i størst mulig
grad ivaretas. For Bondelagets medlemmer er det dessuten viktig at grunneiers interesser ivaretas på
best mulig måte.
Matjord og matpotensialet
Vestfolds bønder har de beste klimatiske og naturgitte forutsetninger i norsk målestokk for å
produsere mat. Vi ber dere derfor ha som overordnet prinsipp i denne planprosessen at potensialet
for matproduksjon skal være minst på samme nivå som i dag etter at denne planen er gjennomført.
Da må Bane NOR:








Legge endelig trasé der den berører minst matjord.
Legge deponiområder, riggområder og anleggsatkomster slik at det berører minst matjord.
Ta vare på og behandle matjordlaget i de områdene som berøres på en slik måte at dette kan
brukes til å øke matproduksjonen i nye områder.
Dyrke opp minst et tilsvarende areal som blir båndlagt av ny trasé.
Sikre gode arronderingsmessige og driftstekniske løsninger langs ny trasé.
Tilbakestille eksisterende trasé til dyrka mark.
Se på muligheter for makeskifter slik at driftsforholdene for matprodusentene blir best
mulig.

På strekningen Nykirke – Barkåker vedtok kommunene retningslinjer i kommunedelplanen som ble
har vært førende for matjordbruken i videre planprosess. Hensikten er å ivareta potensialet for
matproduksjon. Vi ber om at tilsvarende retningslinjer vedtas for strekningen Tønsberg – Larvik og at
det det lages et arealregnskap som viser hvor mye matjord som berøreres og hvor store arealer som
må nydyrkes for å opprettholde potensialet for matproduksjon.
En konsekvens av fokuset på å ivareta potensialet for matproduksjon er at Bane NOR har nedsatt en
faggruppe, bestående av representanter fra offentlige myndigheter og fagpersoner (bl.a. NIBIO),

som bistår i dette arbeidet. Det er bra. Vi takker for at Vestfold bondelag også får delta konsultativt
medlem i denne gruppen og vil allerede nå signalisere at vi gjerne også bistår på strekningen
Tønsberg - Larvik.
Vi ber videre om at hensynet til dyrkbar jord kommer tydeligere fram i planene for strekningen
Tønsberg – Larvik, da dyrkbar jord har det samme vernet som dyrka jord i jordlova.
Vi ber også Bane NOR sørge for at avstanden til sikkerhetsgjerdet reduseres til et minimum der hvor
banen går over dyrka og dyrkbar mark for å unngå unødvendig tap av matproduserende arealer.
Vestfold Bondelag ber Bane NOR vurdere om det er hensiktsmessig å dimensjonere for hastigheter
inntil 250 km/time, da det er tett med stoppesteder mellom Tønsberg og Sandefjord. Hvis det
dimensjoneres for lavere hastigheter vil det kunne bli lettere å tilpasse banen slik at den tar mindre
matjord og kan legges gunstigere i terrenget for berørte grunneiere.
Områder for hensetting av tog vil også potensielt kunne båndlegge mye matjord i Vestfold. Vi ber
derfor Bane NOR se disse planene i sammenheng med InterCity-utbygginga for å finne løsninger som
totalt tar minst matjord.
Hensyn til berørte grunneiere
God prosess både nå i planprosessen og etter at planen er vedtatt er viktig får berørte grunneiere.
Det reduserer også faren for konflikter i etterkant.
Vi ber om at Bane Nor









sørger for å ha gode informasjonsrutiner mot berørte grunneiere slik at disse får anledning til
å spille inn viktig lokalkunnskap og nødvendige hensyn i planprosessen. For våre medlemmer
er det ofte av stor betydning at det er en god plan for detaljer om adkomst,
over/underganger, konstruksjoner, at det fastsettes nødvendige krav til utforming og hensyn
til omgivelsene, herunder støytiltak og miljøtiltak.
får kartlagt ønsker om nydyrking langs både eksisterende trasé og ny trasé
så tidlig som mulig kommer i gang med å finne gode arronderingsmessige løsninger og ser på
mulighetene for fornuftige makeskifter langs ny trasé.
tar initiativ til at berørte grunneiere organiserer seg. Her kan Vestfold Bondelag tilby seg å
hjelpe til med å få dette til.
sørger for gode prosesser knyttet til avtaleinngåelse og grunnerverv.
er villige til å gi grunneier den erstatning de har krav på.
sørger for at utøvende entreprenører er godt kjent med innholdet i avtaler med grunneier og
gjennomfører jobben i henhold til avtalen.

Vi registrerer at Bane Nor er bevisste på dette, jfr egen nettside for naboer og grunneiere og
brosjyren "Grunneier møter Jernbaneverket" Så gjenstår det bare å få dette gjennomført i praksis!
Lykke til med prosessen!

For Vestfold Bondelag og berørte lokallag
Amund Kind, (elektronisk godkjent)
rådgiver i Vestfold Bondelag

Stokke hageby as

 Bane Nor

c/o Format Eiendom as, 3107 Sem,
GBNR 458/327+458/10
Telefon: 924 17 743

Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar

Uttalelse til høring av planprogram - Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik
Vi har et boligprosjekt i rett syd Stokke sentrum med ca 200 boliger som ligger inntill dagens jernbane. Stokke sentrum syd
PlanID: 0720_1121 utarbeidet og vedtatt av Stokke kommune i 2006. Gbnr 458/327 +458/10. Vi har til nå bygd ca 78 av boligene
som ligger nærmest jernbanen.
I planforslag som nå ligger til høring er det tre foreslåtte traseer. Torp Vest, Unneberg og Gokstad. Alle tre trassene er planlagt
øst for dagens jernbane. Tekst nedenfor er hentet fra planprogrammet.
•
•
•

Torp Vest: Fra ny stasjon i Stokke fortsetter korridoren i skjæring øst for eksisterende jernbane gjennom Stokke.
Unneberg: Korridoren starter i en ny delvis nedsenket stasjon i Stokke, øst for dagens jernbane og nord for Storgata
Gokstad: Korridoren starter i en ny delvis nedsenket stasjon i Stokke, øst for dagens stasjon og nord for Storgata.

Vi tolker det dit hen at alle foreslåtte trasser ligger øst for dagens jernbane og at dagens og fremtidige boliger på vårt boligfelt
ikke vil bli få endrede forutsetninger selv om boligområdet ligger i hensynssonen. I motsatt fall vil hele Stokke hageby på 200
boliger bli berørt.
Av hensyn til beboerne og oss ber vi om at dette avklares så raskt som mulig. Videre ber vi om en tilbakemelding om hvordan vi
korrekt skal informere dagens og fremtidige beboere nå og fremover.
Dette er av stor betydning for beboerne, utviklingen av Stokke sentrum og oss.
ANDREAS HOJEM OLSEN
STOKKE HAGEBY AS
941 42 000
POST@FORMATEIENDOM.NO

Forum for
Natur og
Friluftsliv
Vestfold

Bane NOR,
Postboks 4350,
2308 Hamar
postmottak@banenor.no

Deres ref.: 201717001-1

21.04.2017

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjonene i Vestfold. FNF er opprettet av Norsk Friluftsliv (FRIFO), Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).
FNF Vestfold representerer totalt ca 20 000 medlemmer.
Forum for natur og friluftsliv mener at grunnlaget for utvalg av korridorer ikke er tilstrekkelig fundert
og verdilagt med hensyn på natur og friluftsliv. Pålitelig togtilbud, kostnader, reisetid og sentralt
plassert stasjon er oppgitt som kriterier lagt til grunn for utvalg av korridorvalgene.
Vi mener at vektleggingen av natur og friluftslivsverdier ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til, hverken
verdien det har i dag for befolkningen eller i et fremtidsperspektiv. Den sosioøkonomiske
betydningen for samfunnet med hensyn på verdier av rekreasjonsområder må løftes høyere opp.
FNF mener det må åpnes for å konsekvensutrede andre korridorer enn de to som er lagt fram ved
Tønsberg. Det er ulogisk og uheldig å gå videre med kun to kontroversielle korridorer. Arbeidet vil
settes unødig tilbake dersom ny konsekvensutredning skal gjennomføres først ved et senere
tidspunkt, og kanskje tvinge fram en mindre egnet korridor enn det samfunnet kunne fått. Det er
derfor av største viktighet at flere alternativer utredes i dette området.
Vi ser med særlig bekymring på trasevalget for Vear-korridoren. Ilene Våtmarkssenter er avhengig av
arealene rundt det vernede området for å kunne ivareta verneformålet og er i tillegg avgjørende for
rekreasjonsverdien i området. En bro vil ødelegge for innflygningen til våtmarksområdet og matfatet
for fuglene (ålegrassenger), både under anleggsfasen og etter. Avbøtende og kompenserende tiltak
må utredes spesielt og sannsynligheten av at tiltakene vil lykkes bør beregnes og vektlegges.
Området er svært viktig for rekreasjon og har slik en direkte innvirkning på folks helse. Tap av
tilgjengelig natur og friluftsområde må beregnes i et folkehelseperspektiv. Det er kjent at støy og

Forum for
Natur og
Friluftsliv
Vestfold

visuelt kompliserende utsikt (jmf brokonstruksjon) reduserer opplevelsesverdien men også den
helsebringende effekten for den enkelte turgåer.
Det pågår en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i alle kommunene i Vestfold og er ikke
ferdigstilt og kartfestet alle steder enda. Vi forutsetter at denne informasjonen innhentes også i de
kommuner der dette ikke er endelig fullført men er samlet inn og under arbeid med innleggelse i
kartene. Dette arbeidet må legges til grunn for vurderingene i det videre arbeidet.
Generelt ber vi om at konsekvensutredningene må ta med avbøtende tiltak og forslag til
kompenserende områder, restaurering av berørte naturområder i tillegg til å vurdere
sannsynligheten for å lykkes med tiltakene.
FNF ber også om involvering i det videre arbeidet. Vi forutsetter at det vil være dialog gjennom
planleggings- og anleggsperioden med natur- og friluftsorganisasjonene i fylket og ønsker at det
etableres en referansegruppe. En referansegruppe bør bestå av de lokale og regionale natur- og
friluftsorganisasjonene. Kommunikasjon bør foregå gjennom fysiske møter. Et slikt samarbeid vil
kunne sikre at tiltak for å bevare naturverdier, identifisere steder og hvordan vi ønsker å tilrettelegge
for friluftsliv bli ivaretatt. Formålet med å etablere en referansegruppe er å få lagt fram fakta,
alternativer og vedtak som har betydning for natur og friluftslivet så snart som mulig gjennom
prosessen, slik at eventuelle endringer kan gjøres på et tidlig tidspunkt og at effektene for natur og
friluftslivet kan reduseres.
Med vennlig hilsen
Kristin Fredheim
FNF Vestfold
FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner.
Følgende er med i Vestfold: 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Vestfold, Norsk Botanisk Forening Larvik, Oslofjordens Friluftsråd, Vestfold
Orienteringskrets, Vestfold krets av Norges Speiderforbund, Norsk Ornitologisk Forening Vestfold,
Den Norske Turistforening ved DNT Horten, Holmestrand og Omegn Turistforening, Larvik og Omegn
Turistforening, Sandefjord Turistforening og Tønsberg og Omegn Turistforening, Norges
Padleforbund ved Havpadlerne og Sandefjord Kajakk, Sykelsitenes Landsforening avd Larvik, Norges
Sopp og Nyttevekstforening ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening.
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KOMMUNEDELPLAN
HØRINGSUTTALELSE

DOBBELTSPOR
TØNSBERG - LARVIK
TIL BANENORS FORSLAG TIL PLANPROGRAM

INNLEDNIN(;

Vi viser
BaneNOR, forslag til planprogram for dobbeltspor Tonsberg-Lart ik daten mars 2017. og
dl more med BaneNOR 14. mars i LntLab i Larvik. hvor i fikk orientenng om forslaget og den idere
prosess.
FriBoe Eiendom AS («FliNoe Eiendoms) er utokler. fon a1ter og grunneler nI ell rekke eiendonlmer
byntere områder i Lan ik kommulle. BaneNORs forslag til planprogram for dohheItspor mellom
Tomberg-Larok
il ha stor min mkning på områder vi fon-aIter I arvik:
Hammerdalen. hydelsuts1k ling med bolig og næring fra fjorden til Farris
øya. næringsontrade ved I ågen. ser for Jenthanen
Martineasem fremtidig boligområde
K lora. fremtidig næringsomrade rest for Larvik

i

nsker derfor å avgi uttalelse til forslaget.

2

BKryDNINGEN
UNDERVURDERES

AV NIODERNISERINGEN

AV VESTFOLDBANEN

KAN

KNAPT

En effektn og miljorennlig persontransport mellom hatene i Vestfold og Grenland er beIt nodåendig
for un iklingen as regionen. Inn dobbel pporet jembane mellom byene vil derfor sære svært
beBdmngsfulIt. bade for regtonen og den enkelte by. VestfoIdhanen er mye mer enn transpon inn til
og ut av Oslo VesifoIdtwen og Grenland har et ston antad innhyggere og er et av Norges aller storste
hvomrader og arheidsmarkeder.
estfoIdhanen har aIlerede den hoyeste andelen lokale rei.er
InterCityforbbuielsene.
og potensialet med dobbenspor er meget hoyt.
or natringslivet i regionen er det tiktig med en rask uthygging
dobbehspor mellom byene for å fa
tilgang pa arbeidskraft og kompetanse fra hele regionen på en konkurransedykng. effektit og
miljovennlig mate.
Malet om å dempe'stabilisere biltrafikken kan ikke nas uten dobbeltspor. I og med at Vestfoldhanen
allerede er overbelastek vil fremtidig vekst i dansponen forst og fremst
skje på apt dersom
Vestfoldbanen ikke fullfores med to spor. Dobbel ispor mellom Tonsherg og
er nod‘bndig for å
fä full effeld av int esteringen i dobbeltsporet som er under hygging mellom Larvik og Porsgrunn.

Frilzot
Org

nt.

Eientlorn

AS

9,12 il3

616

v,v.v..Lyrizoc,,,Rtidorn

Postboks .2,1FilULle By>.gge

Sandui

3285 i ARVIK

326A LARVIl<

-fr.1731I

1

Sammenhengende motorvei firc felt gjennom Vestfold er snart ferdig utbygget. Dette er iktie for
regionens videre utvilding og. konkurransekrat). Men men en rask ferdigsrillelse av Vestfoldbanen er
vi redd for at ho-. nærings- 02 byutviklingen i for stor grad skjer med utgangspunkt i er trafikkrnonster
basen pa bil. Byurviklingen skjer na. En eod og miljovennlig invikling
regionen og byene
fonnsetier at Vesr foldbanen moderniseres og gjores til et effeknyi alternariv for persontranspon
direkte mellom byene knutepunktene.
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INTERCITY-STASJONENS
UTVIKLING
FOR ARHUNDRER

PLASSERING
FREMOVER

ER AVGJORENDE

FOR LARVIKS

Plassering av nytt dobbeltspor og stasjon besiemmer Larvik bys utviklingsmuligheter.
Videre
mvikling og fortening forutsetter en effekriv og miljøvennlig personuanspon inn og ut av byen - til oe
fra arbeid, utdanning, ferie orr fritid. Sarmidig er plasseringen av stasjonen meget iktig for
bylandskapet Larvik har en unik beliggenhet mellom Farrisvannet og sjoen. liggende i et amli med
utsyn til horisonien. Sammen med utvikline av annen infrastrukrur
il plassering av jernbanestasjonen
Nwre avgjorende for realisering av Larviks potensial som yital fjordby med unike kvalireler.
Bane NOR skisserer i sin forslag til planprouram

2.

to alternative korndorer

Kongegata-korridorern
med stasjonslokalisering
Indre Ha n-korridoren. med stasjonslokalisering

gjennom Larvik sentrum:

i nedre del av Bokelia.
i indre havw

Vi mener yidere utredning av disse to ahemativene vil kunne gi et godi grunnlag for beslutning om
endelig plassering. Kongegata-korridoren
represemerer et godt og dekkende allernativ til Indre Havnkorridoren (tilsvarende dagens stasjonsplassering). Vi viser i denne sammenheng også til Larvik
kommunes heringsuttalelse, vedtatt 29. mars 2017.
Fritzoe Eiendom er av den klare oppfatning at det vil være av meget stor betydning for Igrvik som by
flyner jembanctraseen og stasjonen fra Indre Havn til Kongegata og sentrum av byen. Dene apner
kontakten mellom byen og fjorden. og gir muligheter for alternati‘ utnyttelse av eksisterende
jernbanetrase til beste for Larvik by. byens innbyggere og byens urvikling, Ved å flytte stasjonen opp
til Koneetrata. med direkte adkomst opp ril rorgel, legges det best ril rene for en kompakt by med et
sentralt trafikknurepunkt oe handelssentrum. Samtidig vil stasjonen ligge med nær tilknytning til
RV303 Mollegata. med muligheter for bade god bussforbindelse og for innkjoring til parkeringshus
ved nærliggende næringsbytm og i tilknytning ril stasjonew En jernbanesrasjon i skranineen ved
Kongegara. med perroneer delvis i friluft. vil kunne gi de reisende en spektakulær utsiki
er
Larviksfjorden og Igrvik sennum. En slik stasjon
ikke bare gi en Ilon presemasjon ar Larvik.
men kan også i seg selv fremsæ som en lokal auraksjon bade for de reisende orr for andre.
For å få en illustrasjon og beskrivelse av bvilke konsekvenser og muligheter en sentral
stasjonsplassering (Kongegata-alternativet)
vil gi for byen. har Fritzoe Eiendom engasjen arkitekt
Niels Torp til å warbeide en mulighetsstudie med urgangspunkt i detre alternativet. Niels Torps
mulighetsstudie gir den samme konklusjon og anbefaling som er gjengin ovenfor, dersom stasjonen
fiyttes opp til Kongegata, vil både byen kunne bindes sammen med fjorden, samtidig som stasjonen
vil bli et tralikknurepunkt som kan øke befolkningssirommen
i området og gi nytt liy til Larviks
sentrum.
Muliehetsstudien er illustrert
ed en planskisse og i en 1:1000-modell. Den er videre oppsummert i et
nolar datert 7. april 2017. som edlegues denne uttalelsem Torp har presenten studien med
utgangspunkt i modellen ved en rekke anledninger (også for represenianter for BaneNOR). senest i et
•

presentasionen folger
planarbeider

Frilme

Eiendoni

AS

ogSå

som redleeg. Modellen vil være rilgiengelie

for BaneNOR i det videre

Bilag I: Oppsummering av muliehetsstudie ai Niels Torp AS. daten 7. april 2017
Bilag 2: Videoppok av presemasjon av mulighetsstudie 30. mars 2017 (vedlagi i dignalt
lagringsmedium)
Bilag
1:1000 modell. iIlustrasjon av mulighetsstudie (tilgjengelig etter nærmere avtale)
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SENTRALE

UTREDNINGSTEMAER

Vi mener kapiltel 5 i forslag til planprograrn beskriver utredninestemaer

oe metodikk på en eod måle.

Vi
særlig fremheve betydninizen av en god og utforlig utredning av alternativenes konsekvenser for
by- og knutepunktsutviklingen.
Som nevnt foran_ er dene svært sentralt for Larviks vedkommende.
Vi er tilfreds med at deue foreslås å være en sentral del av unedningen.
Frituie Eiendom vil videre peke på noen utredningstemaer av særskilt boydning for våre områder:
Det il være viktig å klargjore konsekvenser i byggeperioden. av begge alternativer. for transport.
boforhold og næring. Riggområder og deponiområder for masser må også utredes.
I laminerdalen og Farriselven utgjor et sentralt område for byen og et stort rekreasjonsmessig
potensial for menneskene som bor her. Vi viser i denne sammenheng også til mulighetsstudien
Nils Torp.
liammerdalen har miljøvennlig og fornybar kraforoduksjon
(vannkraft
sjovann) og Ijernvarme Eventuelle konsekvenser av jernbaneutbygeing
aliernativene.
Konsekvenser for Earriskilden må utredes.
Etterbruk av eksisterende infrastruktur

ou potensial i byutviklingen

til

og varmepumpe basert på
må klargjøres for de to

må utredes.

Fritzcie Eiendom antar det vil være mulig å finne riggområder eller deponiområder for masser fra
jernbaneutbyeeingen
på eller i filknyming til områder som selskapet disponerer. Vi aniar således at
slike utbygeinesbehov kan loses uten omfauende skader og ulemper for Larvik by. Dette foruiseiter
imidlertid at slike sporsmål loses under planprosessen.
5

MEDVIRKNING

V i sumer den foreslåtte vektlegging av lokal medvirkning. Som nevnt dreier saken seg ikke bare oin
modernisering av infrastruktur. men like mye om byutvikling for århundrer fremover. Det er svært
sentralt at lokale myndigheter. direkte berorte parter og befolkningen generell imolveres i den videre
prosess Et best mulig kunnskaps- og beslutningsarunnlaz forutsetter invohering fra lokalt berone.
Gjennom åpen dialog og samhandling i utredningene fremover
il vi og andre berorte kunne komme
med gode oe relevante innspill. Vi stotter forslaget om åpne kontordager og andre rnoter med berone
parter.
Fritzeie Eiendom vil være tilgiengelig med relevant kunnskap om de områder som berøres av
utredningen. Delte gjelder også for konsekvenser i byggeperioden. inkludert mulige rigg- og
deponiområder.

Med vennlig hilsen
Fritzeie Eiendom AS

Tore Mogster (sign)
Administrerende direktør

Frileee Eiendom AS

Arvid Gusland
Styreleder

Niels Torp
NOTAT
hamN0001
07.04.2017

Var ref
Prosjekt

Mulighetsstudie

Larvik

Dalo.
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Sider:

Rapport

00.00

GENERELT

00 01

Jernbaneverket, nå Bane NOR, skal utrede endelig anbefahng for lokalisering av trasb og
stasjon for Larvik. Fritzøe Eiendom AS henvendte seg derfor i september 2016 til Niels
Torp AS for a få belyst konsekvenser av de forskjellige traseene som var illustrert av
Jerribaneverket og som var tilgjengelig på Larvik kommunes nettside, Se illustrasjon
nedenfor.

Alternative

00.02

Utskrill
Dokument
Skrevet av

jembanetrase"er

Niels Torp AS anbefalte tidlig traseen med stasjon ved Johan Sverdrups gate / Kongegata.
Omradene som ble omfattet av vurderingene ble stadig utvidet fordi det ble klarere og
klarere hvilke store ringvirkninger og muligheter en ny stasjon ved Kongegata ville skape
og arbeidet endte derfor opp som en mulighetsstudie for hele Larvik sentrum.

07 04 2017
m laktosisjorahammerelalent05
dlo

Jekst\04_notanhamno001_mulighetssludie_larvik

docx

Telefon
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00.03

Studien startet med som en arbeidsmodell 1:1000 hvor den anbefalte jernbanetraseen og
viktige kommunikasjonslinjer og siktlinjer i byen var markerte, se illustrasjon nedenfor.

Tidlig arbeidsmodell

00.04

Arbeidsmodellen ble fremlagt for Fritzøe Eiendom AS, og senere for bade administrasjon
og politikere i Larvik kommune. Den ble ogsa fremlagt i møter med Bane NOR og Ringnes
Farris bryggeri. Mulighetsstudien ble presentert pa 4 sider i Østlandsposten 04.03.2017,
og 30.03.2017 ble den presentert pa et apent folkemøte i Larvik hvor det var ca 160
fremrnøtte.
Ved presentasjonene ble det vist en rekke fotografier bade fra Larvik og fra forskjellige
andre steder i Norge og i utlandet som ble brukt som referansebilder for å gi konkrete
forestillinger om hvilke kvaliteter det er mulig a tilføre Larvik, dersom jernbanetraseen og
stasjonen flyttes bort fra Indre Havn og opp fil Kongegata.

00.05

Til avisoppslaget og til de siste presentasjonene ble det lagel en planskisse og en ny modell
1:1000 pa basis av et flyfolografr som gir en langt rikere forstaelse av ideene. Se
illustrasjon nedenfor.

Side 2 av 1S

Ideene fra den opprinnelige arbeidsmodellen ble nedfelt i en håndtegnet planskisse
se nedenfor.

1000,

Planslasse

01.00

MULIGHETSSTUDIE FOR LARVIK

01 01

Plassering av jernbanetrasa

og stasjon ved Kongegata kan gi Larvik nytt liv!

Som nevnt innledningsvis, anbefalte Niels Torp AS tidhg traseen med stasjon ved Johan
Sverdrups gate I Kongegala. A flytte jernbanetraseen fra Indre Havn til Kongegata vil fjerne
en stor barriere mellom byen og fjorden og frigjøre et stort, attraktivt areal ved sjøfronten.
På 1800-tallet, skulle den eksisterende jernbanetraseen først og fremst betjene industrien
ved Hammerdalen og havnen, og det var enkelt å legge sporene ved den flate kystlinjen.
Denne industrien er nå borte, og det primære målet for jernbanen er persontrafikken. Da
er det vikfig at den nye stasjonen plasseres i strategisk for persontrafikken,
Ved at baneføringen og stasjonen flyttes opp til Kongegata i området ved Larvik Torg, vil
ikke bare byen åpnes opp mot og kunne bindes sammen med fiorden, men stasjonen vil
som trafikknutepunkt også kunne befolke og gi nytt liv til Larviks sentrum, idet alle viktige
målpunkter i byen vil kunne nas i 4-5 minutters gangavstand fra stasjonen.
Ved a flytte stasjonen opp til Kongegata, med direkte adkomst opp til Torget, som er byens
sentrum, legges det et best mulig grunnlag for en kompakt by med trafikknutepunkt og
handelssentrum. Dette er ogsa pa et høydeniva som er midt i byen.
Samtidig vil stasjonen hgge med nær tilknytning til RV303 Mollegata. med muhgheter for
bade god bussforbindelse og for innkjøring til et stort parkeringshus under stasjonen og
tilstøtende næringsarealer.
Sarnrnendraget av rnufighetsstudien nedenfor beskriver en rekke av de muligbeter og
kvaliteter flytting av jembanetraseen til Kongegata vil apne opp for.
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01.02

Larviks

unike

beliggenhet

Larvåf har en unik beliggenhet mellom Farrisvannet og sjøen, liggende i et amfi med utsyn
rett til havs. Farriselven forbinder vannet og fjorden og gir en identitet til byen, særlig fordi
den var grunnlag for den industrielle virksomheten
som skapte stedet.

Larvik mellom Farrisvannet

og fjorden

Byens historie fra istidens ra som demmet opp og derved skapte både Farrisvannet
og
Farriselven
med industrivirksomheten
i Hammerdalen
og bukten ut til Tollerodden
med
havn, handel og administrasjon
er fremdeles avlesbar. men bør gjøres enda tydeligere.
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01.03

Hammerdalen

Hammerdalen, som Farriselven renner gjennom, har frodig vegetasjon pa vestsiden, men
er preget av at riksvel 303 beslaglegger østsiden.
Dalen er derfor ikke det
rekreasjonsomradet den burde være, med sin nærhet til sentrum, sin mulighet for
vegetasjon pa begge sider, sin mulighet for oppdemmede vannspeil, og med sin mulighet
for a syntiggjøre byens historie.
Dersom riksveien legges i tunnel fra Møllegata og opp til Elft kan det etableres gangveier
pa begge sider av elven, med bro oppe ved eidet. Hammerdalen kan da gi en vandring i
det grønne med bade naturhistorie og industrihistorie. slik de har fatt det til langs Akerselva
i Oslo. der det gamle industrimiljøet bade gir el miljø for skoler og bedrifter samtidig som
det er et populært turomrade. Det gamle induslhomradet i Hammerdalen vil kunne bli et
flott sted for bade skoler og kunnskapsbedrifter. shk det delvts er allerede.
Som et eksempel pa kvaliteten til en slik elv med frodig vegetasjon pa begge sider, viser vi
til bilder av elven ved katedralen i Durham i England.

Durham,

England
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01.04

Larviks sjøfront som en Croisette
Dersom man sammenligner flyfolografier av Larvik og Cannes pa den franske rivieraen. er
det en slaende likhet i kystlinjen. de to byene har en lik form langs sjøfronten.

Larvik

Cannes

Dersom den barrieren jernbanetraseen representerer mellom byen og fjorden blir fjernet.
frigjøres et stort areal som bare venter pe aktivileteri
Det kan skapes en vakker promenade langs sjøfronten tilsvarende Croisetten i Cannes,
med sjø og bystrand pa den ene siden og park. utesteder og aktiviteler i lave bygninger
mellom promenaden og Storgala. I Cannes vender byhvet ut mot Croisenen og skaper hv.

Boulevard

de la Croisette

Sjølronten

i Larvik. med strandpromenade

i Cannes

og aktiviteter
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Som publikumsrettede
aktiviteter foreslar vi et stort akvarium
likhet med Kattegatcentret
i
Grenaa sammen med et mantimt vitensenter. viderefønng
av serveringsstedet
pa piren.
tilbakeføring av Fiskebryggen
og en badeplattform.
I Knstiansand er sjøfronten gitt en publikumsvennlig
utforming
og serveringssteder
med en lav innenforliggende
behyggelse.

med parkanlegg,

bystrand

Sjøfronten i Kristiansand
Hammerdalen
og strandpromenaden
bindes sammen
til Tollerodden,
hvor også Bøkkerfjellet
og fremlidige
kan innga. Se illustrasjon nedenfor.

som en grøntstruktur
fra Farriseidet
grøntakser i Storgata og Møllegata

Skisse av grontstruktur
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Storgata

og Møllegata

som grøntakser

Dersom jernbanetrasåen flyttes fra Indre Havn, vil det være viktig å ikke havne i den
situasjon at denne ene barrieren blir borte mens man glemmer den andre barrieren mellom
byen og fjorden og elven, som er den store biltrafikken på ca 14.000 ADT i Storgata og ca
13.500 ADT i Møllegata.
Selv om det er muhg a redusere gjennomgangstrafikk og selv om bilkjøringsmønsteret trolig
vil bh endret i løpet av noen ar. vil Møllegata og Storgata alltid ha en betydehg trafikk i
perioder av døgnet - en rekke aktiviteter må bil-behenes.
Dersom det legges en trafikkdeler i form av en grønn gangsone med trær, shk at gaende
bare ma krysse en kjøreretning av gangen, reduseres opplevelsen av barriere vesentlig og
gatene kan oppleves som et attraktivt sted. Eksempler på dette er La Rambla i Barcelona
og i mindre skala, Gyldenløves gate i Oslo.

La Rambla i Barcelona

Gyldenløves gate i Oslo
Side 5 av 15

Modellen wser Storgata og Møllegata med beplantning mellom kjørebanene
Vi foreslår at Møllegata heves opp til nivaet til dagens jernbanetrase, og at det tilstøtende
terrenget tilpasses dette. Derved vil ikke lenger det hevede jernbanesporet være en
barriere, og terrenget vil kunne falle jevnere ut mot Farriselven.
Den grønne midtsonen mellom kjørebanene videreføres som ganyvei pa østsiden av
Hammerdalen, i traseen for RV303, der denne legges i tunnel opp til E18, slik det er
illustrert på skissen av grøntstruktur.

Skisse av grøntstruktur
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01.06

Stasjon og handelssenter

midt i byen

Niels Torp AS har som nevnt foran tatt utgangspunkt i Kongegata-korridoren til Bane NOR.
fordi dette alternativet bade fjerner en barriere mot fjorden og fordi stasjonen som
trafikknutepunkt ogsa vil befolke og gi nytt liv til Larviks sentrum, idet alle viktige malpunkter
i byen vil kunne nås i 4-5 minutters gangavstand fra stasjonen,
Samtklig vil stasjonen ligge med nær tilknytning til RV303 Møllegata, med mutigheter for
både god bussforbindelse og for innkjøring til et stort parkeringshus under stasjonen og
tilstøtende næringsarealer, og derved et stort moderne reisesenter. Med direkte adkomst
til sentrumskvartaler nær Torget i den østre enden av perrongen, vil dette området ligge
optimalt for utvikling av et nytt handelssentrum midt i byen. Se planutsnitt under.

„
.

'

,

Planutsnill

som illustrerer

Kongegata-stasjonens

strategiske

beliggenhel

•
rett ved Torget

Stasjonen i seg selv kan gi Larvik en attraksjon: Perrongene vil være ca 350 meter lange,
slik at de den ene enden vil nå bort til Torget under terrenget, mens de i den andre enden
vil ligge apent med et spektakulært utsyn over Larviksfjorden. Med en riktig utforming vil
det kunne gi en enestående presentasjon av Larvik by som sted å ankomme.
Et eksempel pa en slik stasjon med fremragende utforming, lagl inn i et bratt terreng. er
Stadelhofen stasjon i Zhrich. tegnel av arkitekten Santiago Calatrava. Den er i seg selv en
severdighet selv uten et utsyn som i Larvik.

Stadelholen

stasjon i ZUrich
side 10 av 15
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Skssse sorn viser hvordan

01.07

Revitalisering

Sladelhofen

L

slasjon

er lagt inn idet bratte terrenget

av Torget

Torget og gatene som knytter seg til det, har dag lite preg av a være et levende sentrum.
En ny jenbanestasjon ved Kongegala. med oppgang til Torget, vil endre dette og gi sentrum
en revitalisering. Dette er samsvar med alle retningslinjer fra stat og fylker og vil være i
Larvik kommunes interesse.
Torget ligger pa et plata. med kontakt rett ut til Bøkkertjellet som en sentral bypark med
utsyn over store deler av byen, og med kort avstand til Bøkeskogen. Fra Torget fører
Bredochs gate ned mot Farriselven. likeledes Kongegata som ligger parallelt med denne.
Fra Torget fører ogsa Prinsegata ned til Indre Havn, skratt i forhold til sikthnjene mot fjorden
- det vil derfor være av stor betydning å etablere og a forsterke siktlinjer fra Pnnsegata ut
mot fjorden.

Modellen illustrerer ssktlmjene s Bredochs gate og Kongegala
det bør etableres ssktlinier fra Prinsegata ut mot fjorden

ned mot Farriselven

og hvor

Spde 11 av 15

Ved a forsterke siktlinjene til elven og fjorden vil Torgets sentrale
og gjenvinne sin posisjon.

plassering

bli understreket

Blant annel bør Bredochs gate forbindes med Stavernveien,
som ligger i forlengelsen
av
denne aksen. Her kan del bli et kontinuerlig forløp dersom Møllegata heves til høyden pa
dagens jernbanespor
og Bredochs gate heves i den nedre delen der Farrishallen na ligger.
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Lzfa
Bredochs

gate har sin forlengelse

i Stavernveien

SÉW
Fra Kongegata

er del siktfinje rell ned lit vegelasjonen

ved Farriselven

i Hemmerdalen
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Dersom Romberggata forlenges opp til Prinsegata, vil den gi en flott siktlinje til fjorden

/y

Klassiske havnebyer som Valparaiso ved Stillehavet, har gater som gir siktfinjer ut til havet.
Se ogsé flyfoto av Cannes foran.
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Nedre del av Schultzes

gate er forbundet

med Prinsegala

med en Irapp ned mot fjorden

Nedre del av Schultzes gate er forbundet med Prinsegata med en trapp, og her er det en
fin siktlinje
ut mot fjorden.
Herfra vil del bli en attraktiv
forbindelse
ned mot
strandpromenaden
og bystranden dersom jernbanetraseen
forsvinner.
Trappen har en fin
og solrik plassenng, og det er fristende a tenke seg at den kunne bli bredere og bli utformet
som et oppholdssted
- Larviks svar pa Spansketrappen
i Roma,
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02.00

MIJLIGHETSSTUDIENS FORMAL

02.01

Hensikten med mulighetsstudien var som nevnt innledningsvis â belyse konsekvenser av
de forskjellige traseene for ny InterCitybane som var illustrert av Bane NOR.
De perspeklivene som en flytting av trase og stasjon opp til Kongegata apnet opp, utvidet
arbeidet til a gi visjoner om hvilke kvaliteter det da er mulig å tilføre Larvik. Vi ønsket a gi
konkrete forestiltinger om dette, bade med modell, planskisse og med illustrasjoner fra
andre byer.

NIELS TORP AS
ARKITEKTER MNAL

6)R
(piv),
b9
I
(
Niels A Torp

Dag Leyre Olsen
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Terje Veierud <Terje.Veierud@skagerakenergi.no>
3. april 2017 15:19
Postmottak Bane NOR SF
Geir Kristoffersen; Runar Torpe Lien; Tore Øverås
"Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik, uttaelse til høring av
planprogram"

Vi viser til telefonsamtale med Hans Jørgen Bihli vedrørende høring av planprogram for dobbeltsporet
jernbane mellom Tønsberg og Larvik.
Skagerak Nett AS eier og driver bla. regional- og distribusjonsnettet i Vestfold og har et omfattende nett i
de aktuelle områdene der nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik er planlagt. Basert på
høringsdokumentet er det ikke mulig å kunne opplyse om mulige konflikter mellom nytt dobbeltspor og
vårt regional- eller distribusjonsnett. Vi ønsker derfor å delta i planarbeidet og dersom noen av
planforslagene medfører at elanlegg må flyttes, ønsker vi så raskt som mulig å kunne vurdere hvilke
konsekvenser og kostnader dette medfører.
Vi forutsetter at vi holdes løpende orientert etter hvert som detaljplanleggingen av nytt dobbeltspor
Tønsberg-Larvik gjennomføres slik at eventuelle konflikter mellom nytt dobbeltspor og vårt regional- og
distribusjonsnett kan avklares.
Mvh.
Terje Veierud

Teknisk sjef Regionalnett
_ _ DIREKTE
_ _ MOBIL
_ _ SENTRALBORD

+47 35902597
+47 97154679
+47 35935000

Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn
http://www.skagerakenergi.no

Fra: Firmapost Skagerak Energi
Sendt: 1. mars 2017 13:31
Til: Firmapost Nett
Emne: VS: Dokument 201717001-1 Høring av planprogram InterCity Tønsberg-Larvik Oversendelsesbrev sendt fra Bane NOR SF

Fra: 360melding@banenor.no
Sendt: 1. mars 2017 12:02
Til: Firmapost Skagerak Energi
Emne: Dokument 201717001-1 Høring av planprogram InterCity Tønsberg-Larvik - Oversendelsesbrev
sendt fra Bane NOR SF

Dokumentet 201717001-1 Høring av planprogram InterCity Tønsberg-Larvik Oversendelsesbrev for saken 965003 - Intercity - Tønsberg - Larvik - Høring av
planprogram er utsendt av Bane NOR SF.
Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Med hilsen
Bane NOR SF
E-post: postmottak@banenor.no. | Telefon: 05280
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jan Fredrik Jonas <jfj@larvik.havn.no>
4. mai 2017 15:26
Postmottak Bane NOR SF
Anne Therese Anvik
VS: Høring av planprogram InterCity Tønsberg-Larvik. Høringsuttalelse

Vi viser til telefonsamtale med Hans Jørgen Bihli og skal få utdype vår høringsuttalelse datert 18.04
(gjengitt nedenfor) som følger:

-Det bør sikres påkjøringsmulighet begge veier fra havnesporet i Larvik. Dermed vil man minimere
behovet for skifting i Larvik stasjon. Dersom påkjøring begge veier ikke er mulig, må det sikres
tilstrekkelige muligheter for skifting med godstog i nye Larvik stasjon.
-Bane NOR bes vurdere avgreningen for havnesporet fra den nye banen kan samlokaliseres med
servicespor for Bane NORs vedlikeholdsmaskiner.
-For Vestfoldbanen som helhet bes det om at man sikrer at stigning og fall på den nye linjen er innenfor
Bane NORs normalkrav til nye linjer. Det må også sikres at stasjoner og bane utformes slik at det blir
gode forbikjøringsmuligheter for godstog – man bør som et minimum ta høyde for godstog med 740
meters lengde, i tråd med gjeldende EU-krav for TEN-nettverket.
Med vennlig hilsen
Jan Fredrik Jonas

Fra: Jan Fredrik Jonas
Sendt: 18. april 2017 15:32
Til: 'postmottak@banenor.no' <postmottak@banenor.no>
Kopi: 'Anne Therese Anvik' <anne.therese.anvik@larvik.kommune.no>
Emne: Høring av planprogram InterCity Tønsberg-Larvik. Høringsuttalelse
Vi viser til høringsbrev av 28.02.2017.
Larvik Havn KF er dessverre ikke oppført på mottakerlisen; vi ber derfor om at vår uttalelse blir
hensyntatt til tross for at den ikke er oversendt innen fristen (som var siste dag før påskeferien).
Larvik Havn etablerer nå jernbanegods-terminal i havneområdet med finansiell støtte fra Vestfold
fylkeskommune og Bane NOR. Totalt kostnad: kr. 47 mill. Byggestart er planlagt over sommeren, med
ferdigstillelse første halvår 2018. Tiltaket en oppfølging av Plan for Intermodal Godstransport i

Telemark og Vestfold.

Under Larvik Havn KFs ledelse utredes Jernbanegodsgrunnlaget i regionen i prosjektet Godskonsept
Vestfold/Telemark; øvrige deltakere i prosjektet er bl.a. Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Bane
NOR og Jernbanedirektoratet.

Larvik Havn KFs betydelige satsing i jernbaneinfrastruktur som nevnt har som forutsetning at
havneterminalene er sikret tilknytning til ny fremtidig jernbanekorridor. Godsspor til Larvik Havn må

derfor inngå i IC-prosjektet – planmessig gjennomføringsmessig og finansielt.

Med vennlig hilsen
Jan Fredrik Jonas
Havnedirektør
Tel.: + 47 907 28 077
E-mail: jfj@larvik.havn.no
Web: www.larvik.havn.no

Ringnes AS

P.O. Box 7152 Majorstua
0307 Oslo
Norway

Visiting address:

Thorvald Meyers gate 2A
0555 Oslo

Bane Nor
V/planleggingssjef
Hanne Sophie Solhaug

Tel 08852
(Int. +47-22 06 95 00)
Fax +47-22 06 97 70

4/05/177

Foreslått togtrasé gjennom Larvik
Vi viser til samtale onsdag 3. mai vedrørende den vedtatte utbyggingen
av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Porsgrunn. Brev til ulike
høringsinstanser i Vestfold ble sendt ut 28. februar med oppfordring om
å gi innspill til planprogrammet. Ringnes var ikke på listen over inviterte
mottakere, og har dermed ikke hatt anledning til å uttale seg innen
fristen 12. april. Selv om det forbauser oss at Ringnes ikke var på
varslingslisten, ettersom det tidligere har vært allment kjent at
Farriskilden ligger midt i det planlagte traséområdet, setter vi pris på at
Bane Nor har akseptert å inkludere vårt innspill.
Ringnes kjenner til at det foreligger to traséalternativer gjennom Larvik.
Det ene er en omfattende utbygging av dagens trasé, mens det andre er
en utbygging av dobbeltspor og jernbanestasjon under Larvik Torg.
Ringnes er fortsatt meget bekymret for at en utbygging av jernbanen i
Larvik kan forringe eller ødelegge Farriskildene – uavhengig av hvilket av
alternativene som blir valgt. Begge alternativene innebærer betydelige
grunnarbeider i umiddelbar nærhet til kilden eller kildens mineralrike
tilsigskanaler.
Et inngrep i det sårbare området rundt Farriskildene, vil kunne medføre
forurensing, endring av den unike sammensetningen av vannet og at
kildene forsvinner. Dette ville være en nasjonal, regional og lokal ulykke,
og må tas på det dypeste alvor. Dette ble påpekt overfor daværende
samferdselsminister – som tok Ringnes’ bekymringer på alvor (Brev og
tilsvar vedlagt). I sin avslutningskommentar skrev hun følgende: «Før
Jernbaneverket kan starte byggingen i Larvik, skal det være gjort

www.ringnes.no

Ringnes a.s.

undersøkelser og vurderinger som med tilstrekkelig sikkerhet kan si at
Farriskildene ikke blir forringet av tiltaket.»
Ringnes ber Bane Nor bekrefte at dette fortsatt er Bane Nors syn. Vi ber
også om at dette innspillet, sammen med brev og tilsvar fra tidligere
samferdselsminister Kleppa, inkluderes som innspill til planprogrammet –
og at det legges opp til en tilstrekkelig konsekvensutredning om
Farriskildene før trasébeslutning fattes.

Med vennlig hilsen
For Simen Revold
VP Corporate Affairs Ringnes
Nicolay Bruusgaard
Kommunikasjonssjef Ringnes
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Ringnes AS

Postboks 7152 Majorstuen
0307 Oslo

Tel +47

Fax +47

22 06 95 00
22 06 97 70

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa
Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Oslo 9. mars 2012

Foreslått togtrasé gjennom Larvik
Det er i Nasjonal transportplan vedtatt utbygging av nytt dobbeltspor
mellom Tønsberg og Porsgrunn. Ringnes er i møte med
representanter fra konseptvalgutredningen (KVU) blitt gjort kjent
med at det er anbefalt et dobbeltspor under Larvik med ny
jernbanestasjon under Larvik torg. I KVU-en fremkommer dette som
eneste alternativ for planfasen. Prosjektet har i sin presentasjon
overfor Ringnes påpekt to store usikkerhetsmomenter med dette
forslaget. Det ene er geologien i området og det andre er hvordan
inngrepene kan påvirke Farriskildene. Ringnes er kritiske til at dette
verken nevnes i KVU-en eller i rapporten "VB – miljøverdier og
konfliktpotensiale". Vi stiller oss også meget undrende til at
sistnevnte rapport kun bedømmer konfliktpotensialet rundt
arealinngrep på strekningen Torp-Farriseidet til "middels", og at
Farriskildene ikke trekkes frem i denne vurderingen. Til
sammenligning er Farriskildene trukket frem som et særdeles stort
risikomoment i forbindelse med E18-utbyggingen i samme område.
Ringnes er sterkt bekymret for Farriskildene. Vi er av den klare
oppfatning at Farris-akviferen og geologien i nedslagsfeltet ikke er
godt nok kjent og at konsekvensene av en utbygging i dette området
kan bli meget alvorlige for kildene.
Et inngrep i det sårbare området rundt Farriskildene, vil kunne
medføre forurensing, endring av den unike sammensetningen av
vannet og at kildene forsvinner. Dette ville være en nasjonal, regional
og lokal ulykke, og må tas på det dypeste alvor.

www.ringnes.no

Ringnes AS

Farris er et naturlig mineralvann som er dannet under jorden i Larvik.
Forandringer etter siste istid for 6000-9000 år siden, skapte
forutsetningen for Farrisvannet som tappes og nytes i dag. Ca 60
millioner liter vann strømmer årlig opp fra grunnen. Både trykk og
temperatur er konstant og vannet er i dag beskyttet mot enhver fare
for forurensing. Derfor er Farris helt naturlig og rent og ingen salter
og mineraler er tilsatt.
Boring av en tunnel i fjell og løsmasser hvor kildens vann filtreres
mellom de ulike vannførende lagene, kan påvirke både hvordan
vannet filtreres og hvilke veier vannet tar. Dette vil igjen kunne
forandre vannets kjemiske sammensetning, og dermed endre den
unike sammensetningen av salter og mineraler som kjennetegner
Farris. Et slikt inngrep vil også kunne medføre at det unike vannet fra
kildene forsvinner for alltid, og at Farris - som norsk kulturskatt,
bysymbol og viktig lokal arbeidsplass - raseres.
Ringnes registrerer at KVU-prosjektet i forhold til utbygging av nytt
dobbeltspor mellom Torp og Farriseide, akkurat har overlevert sitt
forslag til Samferdselsdepartementet. Prosjektet er slik sett i en tidlig
fase og det er ikke tatt en beslutning om endelig trasé. Samtidig
registrerer vi at arbeidet med dobbeltspor mellom Farriseide og
Porsgrunn allerede er startet. Ringnes frykter at sistnevnte vedtatte
strekning setter forutsetninger for den videre jernbanetraseen
gjennom Larvik, som i neste omgang fremtvinger beslutninger som
kan skade Farriskilden. Med Martineåsen som vedtatt referansepunkt,
anser vi det som tilnærmet umulig å legge opp til høyhastighetstog
og stasjon under torget, uten at det vil kunne skade kildene.
Vi registrerer dessuten med bekymring at Jernbaneverkets
representant lokalt er uklar i sin kommunikasjon om konsekvensene
av traseen gjennom Larvik. En slik uklarhet skaper usikkerhet om
Jernbaneverkets holdning og respekt for problemstillingen og den
videre saksgang.
Farris er en nasjonal skatt og en regional og lokal stolthet og identitet
som Ringnes forvalter med det største alvor og den største respekt.
Ødelegges kilden gjennom inngrep i naturen der tilstrekkelig hensyn
ikke tas til kildenes sårbarhet, kan kulturskatten Farris være tapt for
alltid. Det kan vi som nasjon ikke risikere.
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Ringnes AS

Vi tillater oss å be Samferdselsministeren om å pålegge de ansvarlige
parter en saksgang som er forsvarlig og i tilstrekkelig grad tar hensyn
til de sårbare forhold som preger kildene. Vi ber også om en
forsikring om at dersom den foreslåtte jernbaneutbyggingen i Larvik
blir en realitet, skal det ikke under noen omstendigheter foretas
inngrep som kan skade eller ødelegge de verdifulle Farriskildene.

Med vennlig hilsen
RINGNES AS

Jacek Pastuszka
Administrerende direktør

Kopi:
• Larvik kommune, ved ordfører Rune Høiseth, postboks 2020,
3255 Larvik
• Jernbaneverket, ved jernbanedirektør Elisabeth Enger, postboks
4350, 2308 Hamar
• Fylkesmannen i Vestfold, ved fylkesmann Erling Lae, postboks
2076, 3103 Tønsberg
• Fylkesordfører i Vestfold, ved fylkesordfører Per-Eivind
Johansen, Svend Foynsgt 9, 3126, Tønsberg
• NHO Vestfold, ved regiondirektør Einar Røsås, Åslyveien 19,
3170 Sem
• LO Larvik & Lardal, ved leder Raymond Martinsen,
Brannvaktsgate 23 B, 3256 Larvik
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