From:
Sent:
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Subject:

ole kulbraaten <ole.kulbraaten@gmail.com>
1. mars 2017 16:16
Postmottak Bane NOR SF
Utredning spor Tønsberg- Larvik

Det anbefales dobbeltspor i eksisterende trasé. De andre alternativene skaper frykt, redsel og usikkerhet
for mange. I tillegg er det omfattende rasering av natur og rekreasjonsområder.
Hilsen Ole M. Kulbraaten
Sendt fra min iPhone
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Håkon B. Thoresen <haakon.thoresen@gmail.com>
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Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
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20.02.2017, 20.26.49.jpeg; Fil 20.02.2017, 20.27.05.jpeg;
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram.pdf

Vedlagt følger uttalelse til høring av planprogram Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, utgitt
1.mars 2017
Legger også ved skisse der alternativ trasse for dobbeltspor fra Sem til Barkåker i rett linje er tegnet inn
og noen bilder som viser hvordan et nye dobbeltsporet bør legges i forhold til E18 og hvilke aktører som
typisk benytter godstog i dag og som jeg anbefaler tas med i planprosessen.
Vennligst bekreft mottak av denne uttalelse til høring av planprogram.

Med vennlig hilsen
Håkon B. Thoresen
Jarlsøveien 55 A
3124 Tønsberg

Bane NOR,
Postboks 4350,
2308 Hamar
Håkon B. Thoresen
Jarlsøveien 55 A
3124 Tønsberg
Tønsberg, 2.mars 2017
Vedr.: Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram
Det vises til ‘’Forslag til planprogram InterCity Tønsberg – Larvik’’ utgitt 1.mars 2017, oppslag i
Tønsbergs Blad om Bane NOR’s presentasjon av mulige traseer for dobbeltspor fra Tønsberg til
Larvik, pressemelding 258/16 fra Regjeringen datert 6.12 2016 om at målet med jernbanereformen
er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som de med den sikrer at de
stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. Videre til oppslag i
Tønsbergs Blad, 15.1.2017 om at dobbeltsporet fra Tønsberg til Barkåker til 1,3 milliarder kroner skal
ligge ubrukt i sju år til ifølge planene til Bane NOR.
Iflg pressemeldingen fra Regjeringen er en av hovedsatsingene i Jernbanereformen
konkurranseutsetting av jernbanestrekninger gjennom anbud etter modell av Gjøvikbanen og at
Samferdselsdepartementet jobber nå med dette.
Det fremgår av Stortingsmelding ”Nye utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU Meld. St.13 (2014-2015)”, datert 6.februar 2015 at 30% av gods som skal transporteres mer enn 300
km skal transporteres med jernbane og sjø i 2030 og 50% i 2050. Videre at mesteparten av
persontransport skal over på tog innen 2050.
På denne bakgrunn er det å forvente at Bane NOR utreder en løsning som vil :
-bidra til 30% av gods kan transporteres via det nye dobbeltsporet i 2030.
-bidra til at flere vil og kan benytte tog bl.a. ved at total reisetid (hjemmefra til togstasjon + reise med
tog) til Oslo går ned inkludert for Tønsberg med omland som har det største passasjergrunnlaget på
Vestfoldbanen dag.
-at strekningene Skien - Oslo og Tønsberg – Oslo kan konkurranseutsattes, gjerne til 2 forskjellige
togselskap slik at bilettprisene for å reise med tog kan gå ned.
Mer gjennomtenkt og mer kostnadseffektiv løsning
Videre forventes det at Bane NOR utreder en mer gjennomtenkt, mer kostnadseffektiv løsning med
bredere politisk støtte lokalt i Tønsberg og Nøtterøy spesielt enn de forslagene som til nå er
presentert:
-Gjennom å bygge videre på tidligere investeringer og eksisterende stasjon i Tønsberg og dobbeltspor
fra Tønsberg til Barkåker til 1,3 milliarder kroner.

- Ved å unngå trase over Nøtterøy med unødvendig store inngrep og unødvendig store investeringer
til bru over Vestfjorden
- Ved å unngå ny trase til bru over Byfjorden i Tønsberg mot Vear med unødvendig store inngrep og
unødvendig store investeringer
30% av gods via det nye dobbeltsporet i 2030
Videre forventes det at Bane NOR utreder en løsning som vil bidra til at 30% av gods og farlig gods
kan transporteres effektivt og trygt utenom bysentrum for å sikre effektiv omlasting og begrense
støyplager på dag og nattestid fra 2030 og de neste 50-100 år fremover:
-ved å legge det nye dobbeltsporet i rett linje fra eksisterende dobbeltspor i Barkåker til Semsbyen og
videre sørover til Larvik i så rett linje som mulig langs E18 .
- ved å samarbeide med store nasjonale aktører som Bring, Schenker, PostNord , GreenCargo og de
største næringslivsaktørene i Sør Norge lokalisert i Vestfold slik som Esso raffineriet på Slagentangen
(Tønsberg), Wilhelmsen Chemicals (ferdigvarelager lokalisert på Borgeskogen i Stokke ved E18)
Komplett AS ( ved Torp flyplass), Jotun AS (Sandefjord), Bergene Holm (Larvik) og Larvik Havn om
hvor terminaler for omlastning fra bil til godstog bør plasseres for at de i 2030 skal kunne velge å
transportere mer med tog og derved bidra til å oppnå Norges forplikteser.
Reisetid Tønsberg – Oslo og Skien - Oslo
Tønsberg har allerede en god løsning med stasjon i sentrum, nærhet til rutebilstasjon for buss og
pendlertog som går direkte til og fra Oslo morgen og ettermiddag
For å oppnå delmålet om å spare tid fra Skien til Oslo vil et dobbeltspor for person- og godstog i rett
linje langs E18 fra Larvik og som knyttes sammen med dobbeltsporet fra Tønsberg ved Barkåker (med
en stasjon ved Torp) kunne korte ned reisetiden betydelig.
En kan da i 2030 etablere direkte tog for pendlere fra Skien til Oslo (som kun stopper ved Larvik og
ved Torp før Oslo) i tillegg til eksisterende direkte tog for pendlere fra Tønsberg til Oslo.
Noe av poenget med dobbeltspor er at det gir større mulighet til hyppigere togavganger f.eks. hvert
20.eller 30.min og større fleksibilitetVed å beholde dagens enkeltspor Larvik, Sandefjord, Stokke, Tønsberg vil likevel enkelte persontog
utenom direkte tog for pendlere i rushtiden fra Skien til/fra Oslo kunne kjøres via Larvik, Sandefjord,
Stokke og Tønsberg på enkeltspor eller Larvik-Torp-Tønsberg på dobbeltspor der en benytter
eksisterende enkeltspor mellom Tønsberg og Se noe som vil gi et bedre togtilbud i Vestfold og
muliggjøre mer differensierte (lavere) billettpriser og reisetider.
Konklusjon:
BaneNOR bør utrede alternativet som skissert over da dette alternativet:
- er en mer kostnadseffektiv løsning (uten behov for store inngrep i Tønsberg og Nøtterøy og
unødvendig store investeringer til broer mm)

-beholder eksisterende Tønsberg stasjon i sentrum og tar i bruk dobbeltsporet mellom Tønsberg og
Barkåker til 1,3 milliarder
- muliggjør mer effektiv godstransport med tog ( i og gjennom Vestfold og Telemark og i fremtiden
mot Kristiansand/Stavanger som en nå igjennom lekkasjene om NTP vet ligger i planene)
-mulighet for konkurranseutsetting av strekningen Skien- Oslo og Tønsberg - Oslo til forskjellige
togselskap og som vil kunne gi lavere billettpriser
- beholder dagens pendlerekspresstog fra Tønsberg direkte til Oslo
- kan gi nytt pendlerekspresstog Skien-Oslo som kun stopper i Larvik og Sandefjord/Torp før Oslo
-beholder enkeltsporet mellom Tønsberg/Sandefjord/Larvik i tillegg til nytt dobbeltspor Larvik -Torp Barkåker langs E18 som vil større fleksibilitet og mulighet for å beholde ett godt togtilbud i Vestfold
ved at enkelte tog utenom pendlerekspresstogene fra Skien til Oslo kan gå innom Larvik, Sandefjord,
Stokke og Tønsberg på enkeltsporet fra Larvik eller innom Tønsberg på enkeltsporet fra Sem ellers
kjøre fra dobbeltsporet fra Larvik og Skien og videre til Oslo
-på en bedre måte vil oppfyller Regjeringens målsetning med Jernbanereformen mht til reisetider,
bedre togtilbud og samtidig sikrer at bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt og
mer effektivt enn i traseene som er presentert i BaneNOR’s ‘’Forslag til planprogram InterCity
Tønsberg – Larvik’’ utgitt 1.mars 2017.03.02
Med vennlig hilsen
Håkon B. Thoresen, siv.ing.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ruth Iren Tandstad Tjäder <rutjader@online.no>
2. mars 2017 12:42
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik

Viser til offentlig informasjon om dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik.
Jeg bor på Vear og ser at bygda vår kan bli betydelig ødelagt, noe som en sikkert må finne seg i, men
skjønner ikke hvorfor dere da ikke er mer fremtidsrettet på trasevalget over her.
På Brunstad Stevnested (bytter navn ofte) som ligger ved sjøen før Melsomvik bygges det ut for
milliarder, med blant annet 9000 hotellplasser, flere store idrettshaller og de har allerede en betydelig
boligmasse. De har som
målsetting å være Europas beste konferanse sted og ønsker blant annet å arrangere EU toppmøter ol.
Hvis dere må over Vestfjorden med jernbanespor, kan den legges lenger ut en dagens to alternativer, for
eksempel mot Skjærsnes og rett opp
til Melsom, hvor det bør etableres en ny jernbanestasjon. Hvis dere hadde fått med dere biltrafikken fra
Nøtterøy i samme brobyggingen, hadde de også hatt lett tilgang til jernbanen, sammen med Stokke og
Vears befolkning. Fra Melsom bør togsporet
gå rett til Torp Flyplass, slik at det blir god flyt på kollektivtrafikken. For å få slutt på uenigheten om
jernbanestasjon i Tønsberg, kan den trafikken også legges til Melsom med busser.
Vi på Vear hadde fått beholdt bygda vår, idrettsanleggene, skiløypa og ikke minst mye mindre trafikk på
Riksvei 303, som allerede har motorvei B-trafikk.
Hadde håpet å kunne delta på informasjonsmøte til onsdag, men er dessverre forhindret. Håper at dere
vurderer dette, da det hadde løst mange problemer.
Med vennlig hilsen
Ruth Iren T. Tjäder

From:
Sent:
To:
Subject:

Asbjørn Guren <asbjangu@online.no>
28. februar 2017 21:28
Postmottak Bane NOR SF
Planer for plassering av ny jernbanestasjon i Larvik.

Til planlegger Hilde Lillejord, BANE Nor.
Jeg har forsøkt å få kontakt med deg både gjennom tidligere meldinger
og pr. telefon uten jeg har vært kar om å få deg i tale. Jeg forstår at du
får mange innspill og har mye å stå i.
Jeg drister meg likevel til å sende deg noen ord om hva jeg mener er
viktig når plasseringen av ny jernbanetrase og jernbanestasjon skal
fastlegges i Larvik og Vestfold.
Det som er viktig for oss som bor i Larviksdistriktet er at stasjonen
plasseres slik at parkeringshus/parkeringsplass for pendlerne ,
bussterminal og drosjeholdeplass blir inkludert
og plassert i stasjonsområdet. I Larvik er det i forhold til folketallet
svært få arbeidsplasser og boligbyggingen er i sterk vekst. Dette fører
uvegerlig til at antall pendlere stadig øker.
Pendlerne er og vil bil den store majoriteten av reisendes fra og til
Larvik. De kommer fra hele Larviksdistriktet i egen bil eller i buss til
jernbanestasjonen. Derfor må det absolutt
legges til rette for parkeringsplasser og bussterminal i umiddelbar
nærhet. De mer tilfeldige reisende som kommer fra byens sentrum, er
og vil bli et beskjedent mindretall i forhold
til pendlernensom kommer fra boligstrøkene i byens utkanter og de
omfattende distriktene. Det er jo disse Jernbanen «lever av» og bør ta
størst hensyn til.
Jeg ville se det som en stor ulykke om stasjonen skulle bli plassert under
byens sentrum. Her ville jo parkerings- og terminalmuligheter bli
nærmest utelukket. Vi må ikke
vanskeliggjøre forholdene for de som reiser daglig og mest. Samtidig vil
dere pådra dere store og unødige planleggings- og anleggsproblemer.

Bussterminal i tilknytning til jernbanestasjonen er kjempeviktig både for
lokalbussene og ikke minst for intercitybussene til Sørlandet. I dag lider
befolkningen i Larvik og i hele
Vestfold under at ikke sørlandsbussene er villige til å bruke
bussterminalen ved Larvik stasjon. En korrespondanse her mellom
Vestfoldbanen og Sørlandsbussene –
på samme måte som Telemarksekspressen – ville lette reisetiden
mellom Vestfold og Sørlandet kolossalt istedenfor å ta toget om
Drammen og den lange omveien til Sørlandet.
I dag er Sørlandsbussenes stoppested for Larvik lagt til Ringdalskrysset
hvor det hverken er parkeringsplass, lokalbussforbindelse eller leskur.
Jeg skjønner at dere har et dilemma med stasjonsplasseringen og
linjeføringen gjennom Larvik når hverken Statens vegvesen,
Jernbaneverket eller Samferdselsdepartementet
i tide så den fordel det ville vært å anlegge en kombinert vei- og
jernbanebru over Farris ved Eidet.
Jeg holder likevel fast på mitt forslag om å anlegge den nye
jernbanestasjonen med parkeringshus/plass, bussterminal og
drosjeholdeplass i Bergløkka-Månejordeområdet og
så følge den nedlagte E-18 traseen videre til Bommestad (med sidespor
langs Lågen til Revet)og så videre til Virik med stasjon og terminaler her
for å slippe den forsinkende
sløyfen innom Sandefjord sentrum og så videre til Kilden nord for
Tønsberg sentrum med tilsvarende stasjon og terminaler her for å
slippe den forsinkende sløyfen innom Tønsberg sentrum.
Hva ville man ikke da oppnå av tidsinnsparinger og tilrettelegging for
den største delen av de reiende, nemlig pendlerne. Også andre reisende
ville selvfølgelig også ha store fordeler ved dette.
Jeg måtte bare skrive dette til deg for å få fred med meg selv. Jeg
forlanger ikke noe svar med eventuelle reaksjoner tilbake til meg . Men
for at jeg skal vite at dette er kommet

frem til rette vedkommende, forventer jeg i h. h. t. forvaltningsloven
en bekreftelse på at mitt brev (E-post) er mottatt og kommet frem til
rette vedkommende.
Jeg ønsker dere i alle tilfeller lykke til med den videre og viktige
planleggingen av jernbanen gjennom Larvik og Vestfold for øvrig!
Med vennlig hilsen
Asbjørn Guren
tidligere plan-og budsjettsjef i Larvik kommune.

From:
Sent:
To:
Subject:

SigurdWilhelmsen<sigurd.wilhelmsen@privatmegleren.no>
6. mars201715:01
PostmottakBaneNORSF
KommunedelplandobbeltsporTønsberg- Larvikuttalelsetil høringav
planprogram

Vedr jernbanetraseNøtterøy.
Syntesdet er helt uhørt at dette kan væreet alternativ.
Rasereen stor del av byen Tønsberg,tettstedet nordre del av Nøtterøysamt boligfelt på Vear,der til
sammenflere hundre eiendommervil bli påvirket i betydeliggrad verdimessig.
Ensaker eiendommersom vil bli ekspropriert, de vil få erstatningfor sine eiendommer,og kan dermed
kjøpe noe nytt.
Enannenting, og mye alvorligeresaker det for de som har eiendomsom vil grenseinntil eller liggei
nærhetentil ny trase.
Hvamed for eksempelungemenneskersom har kjøpt en eiendomi dette området,og belånt denne
eiendommenhøyt for å oppnåboligdrømmensin?
Ved at et slikt forslagblir bestemt vil dereseiendomtape segmye i verdi, kanskjeen halvering,avhengig
av hvor nært jernbanenkommer.
Hvavil bankenegjøre når eiendommende har pant i faller så mye i verdi?
At man skaperså mye problemer for så mangemenneskerfor å sparemoen minutters reisetid tror jeg
virkelig ikke noen ønsker.
SigurdWilhelmsen

Med vennlig hilsen

SigurdEivind Wilhelmsen
Megler MNEF / Partner
+47 415 66 299
Nedre Langsgate 43
3126 Tønsberg
http://www.privatmegleren.no/tonsberg
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE

Last ned visittkort

From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:
Attachments:

Sigmund Vistad <sv@geoing.no>
9. mars 2017 10:29
petter.berg@tonsberg.kommune.no
ordforer@notteroy.kommune.no; rune.hogsnes@vfk.no;
bjorn.ole.gleditsch@sandefjord.kommune.no; Solhaug Hanne Sophie;
postmottak@sd.dep.no; Postmottak Bane NOR SF
VS: Vestfoldbanen, Tønsberg-Torp.
doc15551020170309090641.pdf

Jeg var tilhører på orienteringsmøtet på Oseberg kulturhus i Tønsberg i går 8/3 og ble ganske forferdet
over de planene som der ble fremlagt av Bane Nor. De to alternative planene som Bane Nor hadde
bestemt seg for å gå videre med vil jo mildt sagt rasere Tønsberg som by og likedan den flotte
naturen/sjøen som omgir byen.
Jeg tenker at skal man først bygge en høyhastighetsbane for fremtiden som er funksjonell må man ta
hensyn til miljø, passasjerene og reisetid , kostnader bør være underordnet de tre forannevnte punkter.
Jeg har laget en enkel skisse for en trace jeg mener burde være det optimale med hensyn til det
forannevnte. Denne skissen tar for seg følgende;
Ny stasjon nord for Tønsberg vest for Berg på dagens spor hvor man har god mulighet til å bygge
bilparkeringsplasser og bussholdeplasser. Dette skal da være et knutepunkt for reisende til og fra
Tønsberg hvor man fraktes til og fra Tønsberg by med to førerløse tog som går i schytteltrafikk med 5
min. intervall, reisetid på 3km beregnet til 2min. Man bruker derigjennom allerede eksisterende
dobbeltspor inn til dagens stasjon. Her kan man ha parkering for sykkel og bil samt flytte busstasjonen
fra Farmandstredet, da slipper man kryssing av Halfdan Wilhelmsens alle. Eksisterende rundsløyfe i byen
kan fjernes og brukes til boligformål/annen bebyggelse.
Bane Nor vil da påstå at forutsetningen ikke er til stede med hensyn til at stasjonen ikke er i byen, men
det er den i og med at vi har dette schytteltoget opp til Berg. Man må i noen tilfeller kunne justere
forutsetningene noe for å hensyn ta som tidligere sagt miljø, passasjerer. Min egenopplevde erfaring
med disse førerløse togene rundt på store flyplasser i Europa og USA er at de er meget effektive.
Kobling fra Berg til Sem i ny trace syd av Jarlsberg flyplass til Sem hvor man bygger nytt spor parallelt øst
for eksisterende sydover til Lund hvor man går videre i en mer eller mindre rettlinje mot Gjennestad og
ender opp vest for Torp flyplass. Man slipper alle problemer Stokke sentrum og omlegging her.
Passasjerer til og fra Stokke må kjøre selv eller busses til Torp/Tønsberg.
Jeg våger å påstå at dette er en løsning de aller fleste vil si seg godt fornøyd med og Bane Nor får den
tidsbesparelsen og kostnadsreduksjonen de er ute etter.

Med vennlig hilsen
Sigmund Vistad
-----Opprinnelig melding----Fra: skanner@geoing.no [mailto:skanner@geoing.no]
Sendt: 9. mars 2017 09:07
Til: Sigmund Vistad <sv@geoing.no>

Emne:
Scan fra kopimaskinen.

From:
Sent:
To:
Subject:

Mathiesen <rita.tim@online.no>
10. mars 2017 11:29
Postmottak Bane NOR SF
Stasjonsplassering Larvik

Hei.
Jeg antar dere selv har kommet til at linjene fra Sandefjord til Larvik bør gå rett øst for
Verningen, over Farris rett nord for Hegdal over Orøya Inn i tunell under Tagtvet mot en
stasjon som idéelt sett burde ligget underjordisk under Bøkeligatene et sted. Som
kanskje er det dere kaller Kongegata-alternativet? Jeg vet ikke om dere mener stasjon
ved Kongegata skal være over eller under jorden? Den bør ligge under.
MITT POENG: I Hammerdalen er det i dag stor parkeringsplass, -plass til mange biler
der man om nødvendig også kan bygge parkeringshus. Fra Hammerdalens
parkeringsplass til en stasjon Kongegata eller under Bøkeligatene er det bare å krysse
Møllegata. Så et sted mellom 10 meter og 50 meter å gå, -alt ettersom. Det er nemlig
en fotgjengerundergang under eksisterende toglinjer ut mot Møllegata som Kongegata
går opp i fra. Jeg nevner dette fordi det stilles så mange spørsmål om parkering ved
Kongegata-alternativet, og det virker som Bane NOR eller noen er svar skyldig. Og det
er merkelig når svaret ligger rett opp i dagen. Parkering i Hammerdalen vil være like
nærme en togstasjon i Kongegata (eller under Bøkeligatene) som dagens
parkeringsplass er nære dagens togstasjon. Bare å se på kartet eller ved selvsyn.
Under Bøkeligatene fordi man da kan lage en stasjon lik Nationalteateret med
inngang/utgang til Torvet, Bergeløkka (der man kan lage trafikk-knutepunkt for BussTaxi o.l. og bygge parkeringshus om ønskelig) og ikke minst inngang/utgang til parkering
Hammerdalen.
Men hvis under Bøkeligatene ikke er noe alternativ er beste løsning stasjon Kongegata
med spor under hele Larvik som raskt og enkelt bygges av en TBM som dere vet alt om
fra før.
-Og parkering Hammerdalen.
Med vennlig hilsen

Tim Mathiesen
Floskjærveien 21D
3290 STAVERN
Tlf:
3311 6604
Mob: 4155 5973
e-post: rita.tim@online.no

From:
Sent:
To:

Subject:

Eivind N Abrahamsen <eivind@augedal.com>
9. mars 2017 13:28
Meninger TB Tønsbergs Blad; Gert Heiberg; sigfjaer@online.no;
sbrydoey@online.no; John Ivar Liverød; Roar Jonstang;
petter.berg@tonsberg.kommune.no; Postmottak Bane NOR SF
JERNBANE GJENNOM TØNSBERG

TILBAKE TIL VIRKLIGHETEN
Så fikk vi da presentert Bane Nor sine planer og utredninger så langt, planverket. Mye arbeid er
gjort, og planene fremstår selvfølgelig som ryddige og (til dels) troverdige. Imidlertid, er det en
riktig virkelighetsbeskrivelse?
Trafikkgrunnlaget. Det legges stor vekt på at de reisende skal kunne gå eller sykle til stasjonen.
Det blir neppe slik at folk roper «hurra, nå blir det ny stasjon i Tønsberg, så vi flytter dit». Havet
av parkerte biler forteller noe annet. Det er rart hvis det synses om hvor nedslagsfeltet for de
reisene er, i stedet for å foreta en skikkelig reiseundersøkelse. Enkelt! Se på alle stasjoner i dag
som virker som knutepunkter; f.eks. Skoppum, Holmestrand, Sande, Drammen og Asker.
Problem; For lite parkeringsplass! Selv på Skoppum har det til tider vært så fullt at jeg har måttet
kjøre bil til Oslo. Samtidig kan en ved selvsyn se at bussene fra Horten er nær sagt tomme. Ja
selv på Nykirke er den store parkeringsplassen nylig utvidet for passasjerer som skal ta bussen
videre. Jeg er redd at å satse i hovedsak på syklende og gående vil gi et svært tynt
trafikkgrunnlag. Park and ride var en suksess allerede for mange år siden!
Trafikken i Tønsberg er forverret betraktelig etter alle omleggingene. Vi møter køer fra utsiden
av byporten på Eik og fra Smidsrød på Nøtterøy, og ikke minst i Kilen-området og til Sem.
Reisetiden med bil for meg fra Nøtterøy til Adal har øket med 20-30 min. (nær det doble). Og
hvorfor har vi kommet i en situasjon der så mange nærmest hater bilen? Bilen utgjør, og vil
fortsatt utgjøre hovedtyngden av alt transportarbeid, enten vi liker det eller ikke. 50% av
biltrafikken er dessuten nyttetrafikk. I vårt tynt befolkede område kan aldri jernbane og buss
erstatte den frihet, fleksibilitet og nytteverdi som bilen gir. Derfor er så mange også villig til å
betale - i Norge - de skyhøye kostnadene for å bruke bil. Dersom kollektivknutepunktet hadde
ligget utenfor byen, så ville vi imidlertid spart mye kjøring inn og ut av Tønsberg sentrum.
Allerede i dag ser vi at det er nær sagt umulig til tider å komme til for å hente eller bringe
togpassasjerer til Tønsberg stasjon, noe jeg selv har erfart. Og bussene står jo som før et helt
annet sted.
Utslipp fra bilen; Glem det! I løpet av få år er det få eller ingen stempelmotorer igjen. Mest
sannsynlig blir det elektriske motorer med strøm generert fra brenselceller og hydrogen. Det vil
tiden vise, men det blir annerledes enn i dag, det er helt sikkert.
Samfunnsøkonomisk hører vi. Ja er det det det? Biltrafikken genererer minimum 60 mrd. kroner
netto til Staten hvert år, etter at absolutt alle kostnader til veitrafikken er betalt.
Kollektivtrafikken får overført mangfoldige milliarder hvert år. Jernbanen er verdens mest
kostbare transportsystem. Selv undergrunnsbanene i London med 12 mill. mennesker sliter med
økonomien. Og snakk om energi; jernbanen trekker ca. 18 tonn stål for hver personkm. Altså et
energibehov som er «hinsides». Og se på alle de nær sagt tomme bussene i distriktet! Og hva får
bilistene igjen? Jo, saltlake, dårlige veier og fartshumper som ødelegger bilene, all verdens
innskrenkinger og restriksjoner, kø og kaos, og nærmest hets fra mange hold! Jeg har til nå ikke
sett ett regnestykke som viser at kollektivtrafikken er samfunnsøkonomisk.

Grunnforholdene over Jarlsberg-jordene er så dårlige hører vi. Det er merkelig at det da har
ligget en jernbane der i mer enn 100 år uten problemer. Det er nok dårligere grunnforhold over
byfjorden tenker jeg. Vi er altså villige til å nærmest rasere store deler av gamle Tønsberg og
Nøtterøy for å rettferdiggjøre at tunnelen gjennom Frodeåsen ble feilaktig plassert?
Jernbanekoridoren blir bare 15-30 m bred? Kanskje det, men har dere sett områdene langs
jernbanen inn til de stor byene i Europa? Det er slum og slum nesten hele veien. Og hvorfor det?
Svært få ønsker å bo inntil en jernbane med 8 tog i timen forbi det meste av døgnet selvfølgelig.
Og det er jo faktisk ikke lydløst!
Ingen har den beste løsningen. Nei, det kan vi fort bli enige om. Jeg har i hvertfall et forslag:
Flytte stasjonen til Korten eller nærmere flyplassen (for de som kjører bil eller buss spiller det
ingen rolle). Lag et moderne trafikknutepunkt med tilstrekkelig plass for parkering for biler og
busser, gode fasiliteter for de reisene, og med lett adkomst. Noen får kortere vei og noen får
lengre, ja. Men nedslagsfeltet for jernbanetrafikken blir betydelig større (reiseundersøkelse). La
samtidig de reisende få betale for en parkeringsplass sammen med billetten eller månedskortet.
Ved flyplassen er det jo dessuten plass nok til en moderne godsterminal (hvis jernbanene igjen
blir konkurransedyktig på godstransport). Tønsberg sentrum spares for mye biltrafikk. «Sløyfa"
blir borte. Reisetiden blir ikke redusert.
Beholde dagens stasjon som et stoppested for direkte tog mellom Tønsberg og Oslo, uten
betjening. Billetter selges via automat og Narvesen som i dag. Sporvekslene er allerede
fjernstyrte. To - tre spor. Vi snakker selvfølgelig kun om tog som skal til og fra Tønsberg (som
har 50% av trafikken på Vestfoldbanen). Det blir som å ta trikken til Oslo, men mye raskere.
Sporene ligger jo der allerede. Oppholdstiden spiller ingen rolle for reisetiden mellom Tønsberg
og Oslo.
Politisk press. Jeg mener kommunene Tønsberg og Nøtterøy som er planmyndighet må legge et
stort politisk press på Bane Nor og Samferdselsmyndighetene for å få utredet alternativene
skikkelig, og samtidig foreta en kartlegging av reisemønsteret i regionen, samt sett i sammenheng
med fremtidige utbyggingsplaner. Kanskje har jeg feil, men det får vi først vite når utredningene
foreligger. Det skal vel i hvert fall ikke mye forskning til å forstå at de foreslåtte løsninger som
foreligger for lengst har overskredet grensen for nytte/kostverdi, og hva byen og Nøtterøy kan
tåle av «overgrep». Det er vel bare i sport at det kún er sekundene som teller!
Eivind N. Abrahamsen
Tlf. 926 48 545
Tidligere nærings- og samferdselssjef, direktør og logistikkansvarlig Adelsten, driftssjef i
Linjegods AS Region Østlandet Syd, seniorrådgiver i tidl. Scandiaconsult (nå Rambøll),
transportkonsulent i NSB, telegrafist/jernbane-ekspeditør
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Roar Jonstang <roar.jonstang@notteroy.kommune.no>
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Eivind N Abrahamsen
Meninger TB Tønsbergs Blad; Gert Heiberg; sigfjaer@online.no;
sbrydoey@online.no; John Ivar Liverød;
petter.berg@tonsberg.kommune.no; Postmottak Bane NOR SF
Re: JERNBANE GJENNOM TØNSBERG

Raskt tilbake.
Enig, bilens betydning er undervurdert! Park and ride! Jeg snakket med prosjektdirektøren om
det, og hun henviste til føring om at veksten skulle skje ved koll. sykkel og gange. "Det må bli
lov å snakke om bilens tilgjengelighet til stasjonene", var mitt budskap Så etterlyste jeg KS 1, dvs
kvalitetssikring av eksternt selskap slik som for Bypakka. Gammel KS 1 er ikke tilstrekkelig å bli
overbevist om feks kostnadene over Jarlsberg. "Du kommer ikke utenom Jarlsberg " var mitt
tydelige budskap. Så er det riktig at fylkesmannen bidro til at Nøtterøy igjen kom inn.
Hilsen Roar
Sendt fra min iPhone
Den 9. mar. 2017 kl. 13.27 skrev Eivind N Abrahamsen <eivind@augedal.com>:
TILBAKE TIL VIRKLIGHETEN
Så fikk vi da presentert Bane Nor sine planer og utredninger så langt, planverket.
Mye arbeid er gjort, og planene fremstår selvfølgelig som ryddige og (til dels)
troverdige. Imidlertid, er det en riktig virkelighetsbeskrivelse?
Trafikkgrunnlaget. Det legges stor vekt på at de reisende skal kunne gå eller
sykle til stasjonen. Det blir neppe slik at folk roper «hurra, nå blir det ny stasjon i
Tønsberg, så vi flytter dit». Havet av parkerte biler forteller noe annet. Det er rart
hvis det synses om hvor nedslagsfeltet for de reisene er, i stedet for å foreta en
skikkelig reiseundersøkelse. Enkelt! Se på alle stasjoner i dag som virker som
knutepunkter; f.eks. Skoppum, Holmestrand, Sande, Drammen og Asker.
Problem; For lite parkeringsplass! Selv på Skoppum har det til tider vært så fullt at
jeg har måttet kjøre bil til Oslo. Samtidig kan en ved selvsyn se at bussene fra
Horten er nær sagt tomme. Ja selv på Nykirke er den store parkeringsplassen nylig
utvidet for passasjerer som skal ta bussen videre. Jeg er redd at å satse i hovedsak
på syklende og gående vil gi et svært tynt trafikkgrunnlag. Park and ride var en
suksess allerede for mange år siden!
Trafikken i Tønsberg er forverret betraktelig etter alle omleggingene. Vi møter
køer fra utsiden av byporten på Eik og fra Smidsrød på Nøtterøy, og ikke minst i
Kilen-området og til Sem. Reisetiden med bil for meg fra Nøtterøy til Adal har
øket med 20-30 min. (nær det doble). Og hvorfor har vi kommet i en situasjon der
så mange nærmest hater bilen? Bilen utgjør, og vil fortsatt utgjøre hovedtyngden
av alt transportarbeid, enten vi liker det eller ikke. 50% av biltrafikken er dessuten
nyttetrafikk. I vårt tynt befolkede område kan aldri jernbane og buss erstatte den

frihet, fleksibilitet og nytteverdi som bilen gir. Derfor er så mange også villig til å
betale - i Norge - de skyhøye kostnadene for å bruke bil. Dersom
kollektivknutepunktet hadde ligget utenfor byen, så ville vi imidlertid spart mye
kjøring inn og ut av Tønsberg sentrum. Allerede i dag ser vi at det er nær sagt
umulig til tider å komme til for å hente eller bringe togpassasjerer til Tønsberg
stasjon, noe jeg selv har erfart. Og bussene står jo som før et helt annet sted.
Utslipp fra bilen; Glem det! I løpet av få år er det få eller ingen stempelmotorer
igjen. Mest sannsynlig blir det elektriske motorer med strøm generert fra
brenselceller og hydrogen. Det vil tiden vise, men det blir annerledes enn i dag,
det er helt sikkert.
Samfunnsøkonomisk hører vi. Ja er det det det? Biltrafikken genererer minimum
60 mrd. kroner netto til Staten hvert år, etter at absolutt alle kostnader til
veitrafikken er betalt. Kollektivtrafikken får overført mangfoldige milliarder hvert
år. Jernbanen er verdens mest kostbare transportsystem. Selv undergrunnsbanene i
London med 12 mill. mennesker sliter med økonomien. Og snakk om energi;
jernbanen trekker ca. 18 tonn stål for hver personkm. Altså et energibehov som er
«hinsides». Og se på alle de nær sagt tomme bussene i distriktet! Og hva får
bilistene igjen? Jo, saltlake, dårlige veier og fartshumper som ødelegger bilene, all
verdens innskrenkinger og restriksjoner, kø og kaos, og nærmest hets fra mange
hold! Jeg har til nå ikke sett ett regnestykke som viser at kollektivtrafikken er
samfunnsøkonomisk.
Grunnforholdene over Jarlsberg-jordene er så dårlige hører vi. Det er merkelig at
det da har ligget en jernbane der i mer enn 100 år uten problemer. Det er nok
dårligere grunnforhold over byfjorden tenker jeg. Vi er altså villige til å nærmest
rasere store deler av gamle Tønsberg og Nøtterøy for å rettferdiggjøre at tunnelen
gjennom Frodeåsen ble feilaktig plassert?
Jernbanekoridoren blir bare 15-30 m bred? Kanskje det, men har dere sett
områdene langs jernbanen inn til de stor byene i Europa? Det er slum og slum
nesten hele veien. Og hvorfor det? Svært få ønsker å bo inntil en jernbane med 8
tog i timen forbi det meste av døgnet selvfølgelig. Og det er jo faktisk ikke
lydløst!
Ingen har den beste løsningen. Nei, det kan vi fort bli enige om. Jeg har i
hvertfall et forslag:
Flytte stasjonen til Korten eller nærmere flyplassen (for de som kjører bil eller
buss spiller det ingen rolle). Lag et moderne trafikknutepunkt med tilstrekkelig
plass for parkering for biler og busser, gode fasiliteter for de reisene, og med lett
adkomst. Noen får kortere vei og noen får lengre, ja. Men nedslagsfeltet for
jernbanetrafikken blir betydelig større (reiseundersøkelse). La samtidig de
reisende få betale for en parkeringsplass sammen med billetten eller månedskortet.
Ved flyplassen er det jo dessuten plass nok til en moderne godsterminal (hvis
jernbanene igjen blir konkurransedyktig på godstransport). Tønsberg sentrum
spares for mye biltrafikk. «Sløyfa" blir borte. Reisetiden blir ikke redusert.
Beholde dagens stasjon som et stoppested for direkte tog mellom Tønsberg og
Oslo, uten betjening. Billetter selges via automat og Narvesen som i dag.
Sporvekslene er allerede fjernstyrte. To - tre spor. Vi snakker selvfølgelig kun om
tog som skal til og fra Tønsberg (som har 50% av trafikken på Vestfoldbanen).

Det blir som å ta trikken til Oslo, men mye raskere. Sporene ligger jo der allerede.
Oppholdstiden spiller ingen rolle for reisetiden mellom Tønsberg og Oslo.
Politisk press. Jeg mener kommunene Tønsberg og Nøtterøy som er
planmyndighet må legge et stort politisk press på Bane Nor og
Samferdselsmyndighetene for å få utredet alternativene skikkelig, og samtidig
foreta en kartlegging av reisemønsteret i regionen, samt sett i sammenheng med
fremtidige utbyggingsplaner. Kanskje har jeg feil, men det får vi først vite når
utredningene foreligger. Det skal vel i hvert fall ikke mye forskning til å forstå at
de foreslåtte løsninger som foreligger for lengst har overskredet grensen for
nytte/kostverdi, og hva byen og Nøtterøy kan tåle av «overgrep». Det er vel bare i
sport at det kún er sekundene som teller!
Eivind N. Abrahamsen
Tlf. 926 48 545
Tidligere nærings- og samferdselssjef, direktør og logistikkansvarlig Adelsten,
driftssjef i Linjegods AS Region Østlandet Syd, seniorrådgiver i tidl.
Scandiaconsult (nå Rambøll), transportkonsulent i NSB, telegrafist/jernbaneekspeditør
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BaneNORSF
SV: JERN
BANE GJENN
OM TØNSBERG

Hei,
I dag leste jeg et innleggfra HanneSofieSolhaugi SBi dag.Der skissererhun opp begrunnelserfor
løsningersom ikke kommer til å bli utredet. Påmitt spørsmål(på informasjonsmøtei Sfj)om andre
traseerkunne bli aktuelle å se på, svartehun at det ville det bli. I innleggeti dag forteller hun at løsninger
over Jarlsbergjordeneikke vil bli utredet. Stasjonutenfor sentrum vil heller ikke bli utredet. Hvahun da
mener med at andre løsningervil bli utredet, blir da noe gåtefullt.
Min tolkning av dette innleggettil HanneSofieSolhauger at løsningenesom er skissertunder vil bli
meget vanskeligå få gehørfor. Det virker som om dagenStasjoneller i umiddelbarnærhet,er festet
skikkeligi genenetil BaneNor(med ryggdekningfra sentralemyndighetersføringerog vedtak).
Slikjeg vurderer det er det sterkekrefter for løsningersom vil raserestore deler av Tønsberg-området.
Skalvi hindre det må vi organisereren storstilt bevegelse/informasjonskampanje.
Tror at vi må enesom
løsningersom inkluderer dagensstasjonog som samtidigeliminerer trase over Teie/ Nøtterøy.Siden
samfunnsøkonomisk
nytte og miljø, er et sentralt mål i prosjektetmå vi dokumenteredette i planene.
Jegtror vi har noen godekort her, siden plangruppenikke har sett på dagenstrafikk i liten grad og ikke
vurdert framtidig prognoseri det hele tatt. Her kommer flere av løsningenetil Gert Heiberginn. Men
kanskjedet er noe vi har oversett,som kan gi endabedre løsninger.Det er særligden teknologiske
utviklingenmed autonometransportløsningersom ikke er med i dette bilde.
Tror vi kommesammenog ta et krafttak sammen.
Med vennlighilsen/Best Regards
JohnI. Liverød

+47 98401348| Nettside| Blogg
Fra: RoarJonstang[mailto:roar.jonstang@notteroy.kommune.no]
Sendt:torsdag9. mars2017 17.57
Til: EivindN Abrahamsen<eivind@augedal.com>
Kopi: MeningerTBTønsbergsBlad<meninger@tb.no>;Gert Heiberg<gertogm@online.no>;
sigfjaer@online.no;sbrydoey@online.no;JohnIvar Liverød<jil@live.no>;
petter.berg@tonsberg.kommune.no;
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Emne:Re:JERNBANE
GJENNOM
TØNSBERG

Raskt tilbake.
Enig, bilens betydning er undervurdert! Park and ride! Jeg snakket med prosjektdirektøren om
det, og hun henviste til føring om at veksten skulle skje ved koll. sykkel og gange. "Det må bli
lov å snakke om bilens tilgjengelighet til stasjonene", var mitt budskap Så etterlyste jeg KS 1, dvs
kvalitetssikring av eksternt selskap slik som for Bypakka. Gammel KS 1 er ikke tilstrekkelig å bli
overbevist om feks kostnadene over Jarlsberg. "Du kommer ikke utenom Jarlsberg " var mitt
tydelige budskap. Så er det riktig at fylkesmannen bidro til at Nøtterøy igjen kom inn.
Hilsen Roar
Sendt fra min iPhone
Den 9. mar. 2017 kl. 13.27 skrev Eivind N Abrahamsen <eivind@augedal.com>:
TILBAKE TIL VIRKLIGHETEN
Så fikk vi da presentert Bane Nor sine planer og utredninger så langt, planverket.
Mye arbeid er gjort, og planene fremstår selvfølgelig som ryddige og (til dels)
troverdige. Imidlertid, er det en riktig virkelighetsbeskrivelse?
Trafikkgrunnlaget. Det legges stor vekt på at de reisende skal kunne gå eller
sykle til stasjonen. Det blir neppe slik at folk roper «hurra, nå blir det ny stasjon i
Tønsberg, så vi flytter dit». Havet av parkerte biler forteller noe annet. Det er rart
hvis det synses om hvor nedslagsfeltet for de reisene er, i stedet for å foreta en
skikkelig reiseundersøkelse. Enkelt! Se på alle stasjoner i dag som virker som
knutepunkter; f.eks. Skoppum, Holmestrand, Sande, Drammen og Asker.
Problem; For lite parkeringsplass! Selv på Skoppum har det til tider vært så fullt at
jeg har måttet kjøre bil til Oslo. Samtidig kan en ved selvsyn se at bussene fra
Horten er nær sagt tomme. Ja selv på Nykirke er den store parkeringsplassen nylig
utvidet for passasjerer som skal ta bussen videre. Jeg er redd at å satse i hovedsak
på syklende og gående vil gi et svært tynt trafikkgrunnlag. Park and ride var en
suksess allerede for mange år siden!
Trafikken i Tønsberg er forverret betraktelig etter alle omleggingene. Vi møter
køer fra utsiden av byporten på Eik og fra Smidsrød på Nøtterøy, og ikke minst i
Kilen-området og til Sem. Reisetiden med bil for meg fra Nøtterøy til Adal har
øket med 20-30 min. (nær det doble). Og hvorfor har vi kommet i en situasjon der
så mange nærmest hater bilen? Bilen utgjør, og vil fortsatt utgjøre hovedtyngden
av alt transportarbeid, enten vi liker det eller ikke. 50% av biltrafikken er dessuten
nyttetrafikk. I vårt tynt befolkede område kan aldri jernbane og buss erstatte den
frihet, fleksibilitet og nytteverdi som bilen gir. Derfor er så mange også villig til å
betale - i Norge - de skyhøye kostnadene for å bruke bil. Dersom
kollektivknutepunktet hadde ligget utenfor byen, så ville vi imidlertid spart mye
kjøring inn og ut av Tønsberg sentrum. Allerede i dag ser vi at det er nær sagt
umulig til tider å komme til for å hente eller bringe togpassasjerer til Tønsberg
stasjon, noe jeg selv har erfart. Og bussene står jo som før et helt annet sted.
Utslipp fra bilen; Glem det! I løpet av få år er det få eller ingen stempelmotorer
igjen. Mest sannsynlig blir det elektriske motorer med strøm generert fra

brenselceller og hydrogen. Det vil tiden vise, men det blir annerledes enn i dag,
det er helt sikkert.
Samfunnsøkonomisk hører vi. Ja er det det det? Biltrafikken genererer minimum
60 mrd. kroner netto til Staten hvert år, etter at absolutt alle kostnader til
veitrafikken er betalt. Kollektivtrafikken får overført mangfoldige milliarder hvert
år. Jernbanen er verdens mest kostbare transportsystem. Selv undergrunnsbanene i
London med 12 mill. mennesker sliter med økonomien. Og snakk om energi;
jernbanen trekker ca. 18 tonn stål for hver personkm. Altså et energibehov som er
«hinsides». Og se på alle de nær sagt tomme bussene i distriktet! Og hva får
bilistene igjen? Jo, saltlake, dårlige veier og fartshumper som ødelegger bilene, all
verdens innskrenkinger og restriksjoner, kø og kaos, og nærmest hets fra mange
hold! Jeg har til nå ikke sett ett regnestykke som viser at kollektivtrafikken er
samfunnsøkonomisk.
Grunnforholdene over Jarlsberg-jordene er så dårlige hører vi. Det er merkelig at
det da har ligget en jernbane der i mer enn 100 år uten problemer. Det er nok
dårligere grunnforhold over byfjorden tenker jeg. Vi er altså villige til å nærmest
rasere store deler av gamle Tønsberg og Nøtterøy for å rettferdiggjøre at tunnelen
gjennom Frodeåsen ble feilaktig plassert?
Jernbanekoridoren blir bare 15-30 m bred? Kanskje det, men har dere sett
områdene langs jernbanen inn til de stor byene i Europa? Det er slum og slum
nesten hele veien. Og hvorfor det? Svært få ønsker å bo inntil en jernbane med 8
tog i timen forbi det meste av døgnet selvfølgelig. Og det er jo faktisk ikke
lydløst!
Ingen har den beste løsningen. Nei, det kan vi fort bli enige om. Jeg har i
hvertfall et forslag:
Flytte stasjonen til Korten eller nærmere flyplassen (for de som kjører bil eller
buss spiller det ingen rolle). Lag et moderne trafikknutepunkt med tilstrekkelig
plass for parkering for biler og busser, gode fasiliteter for de reisene, og med lett
adkomst. Noen får kortere vei og noen får lengre, ja. Men nedslagsfeltet for
jernbanetrafikken blir betydelig større (reiseundersøkelse). La samtidig de
reisende få betale for en parkeringsplass sammen med billetten eller månedskortet.
Ved flyplassen er det jo dessuten plass nok til en moderne godsterminal (hvis
jernbanene igjen blir konkurransedyktig på godstransport). Tønsberg sentrum
spares for mye biltrafikk. «Sløyfa" blir borte. Reisetiden blir ikke redusert.
Beholde dagens stasjon som et stoppested for direkte tog mellom Tønsberg og
Oslo, uten betjening. Billetter selges via automat og Narvesen som i dag.
Sporvekslene er allerede fjernstyrte. To - tre spor. Vi snakker selvfølgelig kun om
tog som skal til og fra Tønsberg (som har 50% av trafikken på Vestfoldbanen).
Det blir som å ta trikken til Oslo, men mye raskere. Sporene ligger jo der allerede.
Oppholdstiden spiller ingen rolle for reisetiden mellom Tønsberg og Oslo.
Politisk press. Jeg mener kommunene Tønsberg og Nøtterøy som er
planmyndighet må legge et stort politisk press på Bane Nor og
Samferdselsmyndighetene for å få utredet alternativene skikkelig, og samtidig
foreta en kartlegging av reisemønsteret i regionen, samt sett i sammenheng med
fremtidige utbyggingsplaner. Kanskje har jeg feil, men det får vi først vite når
utredningene foreligger. Det skal vel i hvert fall ikke mye forskning til å forstå at
de foreslåtte løsninger som foreligger for lengst har overskredet grensen for

nytte/kostverdi, og hva byen og Nøtterøy kan tåle av «overgrep». Det er vel bare i
sport at det kún er sekundene som teller!
Eivind N. Abrahamsen
Tlf. 926 48 545
Tidligere nærings- og samferdselssjef, direktør og logistikkansvarlig Adelsten,
driftssjef i Linjegods AS Region Østlandet Syd, seniorrådgiver i tidl.
Scandiaconsult (nå Rambøll), transportkonsulent i NSB, telegrafist/jernbaneekspeditør

From:
Sent:
To:
Subject:

egil.fej <egil.fej@gmail.com>
10. mars 2017 08:35
Postmottak Bane NOR SF
Jernbane tønsberg

Til Hanne Sophies Solberg.
Jeg har sendt deg en epost tidl men ikke sikker på om den kom frem på den epost adr jeg brukte.
Jeg har fulgt med på jernbaneplanene, lest og var på info møte I Tønsberg. Jeg vil sende deg en
epost til oppmuntring for å si at dere og særdeles du er kjempegode. Dere fremstiller faktum og
vurdering av det på en informativ og god måte. Det du har skrevet I avisen er veldig bra. Jeg
opplever det som trist at TB velger å vinkle slik de gjør. Saken er ganske opplagt, en kan ikke for
en investering for 150 år fortsette med en sløyfe I tønsberg og videre en sløyfe om jarlsberg
jordene. I tillegg må jordvern veie tyngre enn feks en bro over en kanal.
I en så opplagt sak er det utrolig å se vinklingen til TB og kommentarer fra enkelte politikere.
Men tenk fremover og vit at det du jobber med er svært viktig for å få en jernbane som vil være
tjenlig for folk flest. Lykke til. Jeg støtter dere og deg og håper at politikerne ikke roter det for
mye til. Stå på -vit at du jobber for fremtiden!☺

Sendt fra min Samsung-enhet

From:
Sent:
To:
Subject:

May Anne Rykkelid <mayannerykkelid@gmail.com>
10. mars 2017 09:49
Postmottak Bane NOR SF
v. planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug

Brev til Sandefjord kommune med kopi til Banenor

Vedr. høring om ny jernbanetrassé i Sandefjord, InterCity-bygging.

Dersom dere velger den såkalte «Unnebergkorridoren» og skal lage en tunnel i
Mokollen til ny stasjon fra Peder Bogens gate, er vi redd for at husene i Øvre Lundenvei
kommer til å få store skader under sprengningsarbeidet. Husene i denne bakken er
gamle og ligger på leirgrunn. Kommunen har siste året gravd i leira og lagt nye
kloakkrør. Denne gravingen har ført til at vårt hus, Øvre Lundenvei 13, har blitt påført
masse sprekker langs takene, i trappa og peisen på kjøkkenet. Det virker som deler av
huset har sunket/forskjøvet seg. Dersom det skal sprenges i Mokollen er vi redd huset
vårt blir påført store skader/kollapser helt. Leiren i bakken er våt pga vann som renner
fra toppen av kollen og ned i hagene under. Vi regner med at hele området
Moveien/Lundenveien består av våt leire og at mange av husene her står på ustø grunn.
Dette bør tas med i betraktning for om denne traséen skal velges.

Sandefjord, 10.3.17
May Anne og Per Ole Rykkelid

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Audun Nordbotten <audun.nordbotten@online.no>
13. mars 2017 21:13
Postmottak Bane NOR SF
postmottak@stortinget. no
VS: Uttalelse, jernbanen gjennom Tønsberg

Uttalelse, jernbanen gjennom Tønsberg
Det skrives en del om hvor store skader en ny jernbanetrase gjennom byen kan få. Selvfølgelig
kan hele systemet løses på en enkel måte uten vesentlige skader i selve byen. Denne måten er å la
nåværende stasjon bli en endestasjon for trafikk mot Oslo og videre nordover mot Gardermoen.
Det må da bygges nytt spor fra Barkåker mot Sem og videre mot Sandefjord. En ny stasjon må
da anlegges på Sem. Denne stasjon må være så stor at den kan får en skikkelig parkeringsplass
for reisende med tog, rutebilstasjon og god korspondanse med tog og andre busser til hele
Vestfold. Drosjer bør også være her, kanskje også muligheter for avlevering av gods. Det gamle
sporet fra Tønsberg til Sem moderniseres og tar seg av passasjerer som skal, kommer sydfra med
omstigning og rutetider som er tilpasset dette. Sløyfen rundt Tønsberg legges ned. Dette er den
løsningen som for Norge er den beste i det den forutsetter at tog skal kunne gå fra Oslo til
Kristiansand på godt under 3 timer for å være attraktiv i forhold til andre transportmidler. Som
prioritet nr. 2 kommer det forslaget som er lagt over Nøtterøy. Noen hevder det er problemer med
bruer og jernbaner. Dette er ikke tilfelle. Jeg har konferert med bruingeniører som har arbeidet
ved hovedkontoret til det svenske vegvesenet i Borlänge og de sier at det er en serie bruer i
Sverige som går over vann med båttrafikk og at det er relativt små problemer med dette.
Frankrike som kjører tog med de høyeste hastighetene i Europa har også bruer over vann som
åpnes for båttrafikk. Denne løsning er akseptabel for Norge, men kjelkete for Nøtterøy. Det
alternativet som krysser byfjorden i nordenden ser for meg ut til å være det dårligste for Norge og
bør vrakes.
Audun Nordbotten
Nedenforliggende opplysninger kan brukes om ønskelig.
Økonom NHH og pensjonert overingeniør - bruansvarlig fra Statens vegvesen Vestfold
Tlf. 33320567, mobil 91198803, adr. Tørkoppv. 7, 3142 VESTSKOGEN

Bilde tatt februar 2011

From:
Sent:
To:
Subject:

Rene Kristensen <renekri@hotmail.com>
14. mars 2017 13:52
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram

Hei
Har man i planleggingen av traseen tatt i betraktning at bebyggelsen i Banebakken, som består
av flere hus fra tidlig 1900 tallet, vil bli fullstendig rasert? Ikke minst sett i lys av at veien, som er
en forlengelse av Gamleveien, en viktig del av Nøtterøys historie.
Har man vurdert hvilke konsekvenser traseen vil ha for de historiske verdiene Tønsberg gamle
bryggeri, Teie hovedgård og Tønsberg Kystkultursenter?
Har man vurdert hvordan en lav jernbanebro over kanalen vil påvirke lystbåttrafikken inn til
Tønsberg om sommeren?
I mine øyne er det mange argumenter for at Nøtterøy traseen er hårreisende, både for Nøtterøy
og Tønsberg. En opphøyet jernbanetrasé som skjærer tvers igjennom Tønsberg vil bli til
sjenanse visuelt langs hele traseen. Det burde ikke være behov for mye vurdering for å forstå at
Nøtterøy alternativet er et alternativ som gir alt for mange negative effekter. Dette mener jeg
både fordi mitt hus antakeligvis må rives dersom denne traseen velges og fordi jeg synes den
ødelegger bybildet for Tønsberg fullstendig.
Mvh
René Kristensen
Banebakken 12 B
Nøtterøy

From:
Sent:
To:
Subject:

Terje Kristiansen <terjkri@online.no>
13. mars 2017 22:07
Postmottak Bane NOR SF
Planprogram Intercity Tønsberg-Larvik

Kommentarer til område Jarlsbergtunnellen-Akersvannet:
Framdriften for strekningen er viktig å få raskest mulig, og behovet for dobbeltsporer er absolutt reelt.
Det er derfor underlig at det er de to vedtatte forslagene som skal utredes videre. Begge får så store
konsekvenser for bebyggelse og verneverdig natur at protester vil føre til at prosessen vil bli veldig
forsinket.
De to forslagene Vearkorridoren og Nøtterøykorridoren har hver sine store ulemper for Tønsberg og
Nøtterøy.
1: Vearkorridoren: Denne vil føre til at fuglereservatet på Ilene er truet, dels ved at trekkfugler blir
skremt av støy fra jernbanen, dels ved at fugler kan fly i strømledninger og dels ved at byens sikt mot
vest blir skjemmet av en lang bru. Dette vil også ødelegge inntrykket av Slottsfjellet som et
middelaldermerke.
2: Nøtterøykorridoren: Her vil store sentrumsområder båndlegges og boligområder ødelegges både på
Teie og Munkerekka.
Mitt forslag er et linjevalg mellom disse forslagene, hvor jernbanestasjonen i Tønsberg blir nedgravd og
sporet går i tunnell under Slottsfjellet og under kanalen og under Ramberg og under Byfjorden og
kommer opp i dagen ved Akersvannet. Det bør koordineres med ny veiforbindelse fra Nøtterøy, både
planmessig og med felles byggeprosess den linjene krysser. Da unngår man alle innsigelser som vil
forsinke prosjektet.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Anne og Trond Harald <thwabn@online.no>
13. mars 2017 22:49
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse Planprogram Intercity-strekningen Tønsberg-Larvik
Høringsuttalelse Planprogram Intercity-strekningen Tønsberg-Larvik
2017.docx

Til : BaneNor
Fra: Anne Bugge-Næss og Trond Harald Wettre
Helgerødsletta 35
3160 STOKKE
Vedlagt vår høringsuttalelse (Word-dokument)

Høringsuttalelse Planprogram Intercity-strekningen Tønsberg-Larvik 2017
Stokke 13.mars 2017
Innledning.
Vår høringsuttalelse dreier seg om planleggingskorridoren forbi Stokke sentrum, fra Melsomvikveien
i nord-vest og til området der Torp Vest og Torp Øst korridorene skilles ad, sør-vest for Stokke
sentrum. Vi bor selv i Helgerødsletta 35, omtrent der de to korridorene begynner å skilles ad.
Gatene Bærefjellveien (fra Engveien og sør-østover mot nåværende jernbanespor), Bærefjelltunet og
Helgerødsletta utgjør et nytt boligområde som fortsatt er under videre utbygging. Firmaene Format
og JM bygger ut hver sine deler av området. Totalt utgjør området mange ti-talls nyoppførte boliger
av type frittstående eneboliger, rekkehus, små leilighetsbygg og en stor boligblokk. Byggeperioden
for området er (så vidt vi kjenner til) 2012 – 2018/19.
Ved å studere den publiserte PDF-filen ”planprogram_korridorer_med_tunnelstrekninger TønsbergLarvik.pdf” fra BaneNors hjemmeområde, ser vi at dette nye boligområdet er markert, men det ser
ikke ut til at alle de nyeste boligene og planlagte boliger er kommet med i kartet, slik at feltets
totale størrelse ikke kommer godt nok fram.
Hele det nevnte området ligger innenfor utredningskorridorene for både Torp Vest og Torp Øst –
korridorene. Det samme gjelder en nærliggende, stor barnehage (Frydenberg barnehage), samt
betydelige etablerte boligområder i Stokke sentrum på begge sider av den nåværende stasjonen.
Uttalelse.
Vi vil anmode om at det i størst mulig grad tas hensyn til eksisterende boligområder i og rundt Stokke
sentrum, og at man i særlig grad vurderer samfunnsøkonomien i eventuelt å rive hele eller deler av
et nyoppført boligområde (Helgerødsletta, Bærefjell, som beskrevet ovenfor).
Vi synes også det er viktig å få fram at eventuell riving av mange ti-talls boliger i og rundt Stokke
sentrum, trolig vil føre til at mange av de familiene det gjelder ikke vil klare å finne ny bolig i
nærområdet. Det finnes trolig ikke nok boliger å flytte til i nærmiljøet, med mindre det tilrettelegges
for massiv og rask utbygging på områder i Stokke som ikke berøres av jernbaneutbyggingen. Og dette
må være fullført FØR banen skal bygges, om det skal avhjelpe folks problemer.
Mange vil trolig oppleve det som en ekstra belastning.

Med vennlig hilsen
Anne Bugge-Næss og Trond Harald Wettre
Helgerødsletta 35
3160 STOKKE
Epost: thwabn@online.no

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

toreo.slet@gmail.com
14. mars 2017 11:09
Postmottak Bane NOR SF; Solhaug Hanne Sophie
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg-Larvik, uttalelse til høring av
planprogram.
Dobbeltspor sørover fra Tønsberg, høring.docx

Vedlagt min uttalelse til planprogrammet.
Vennlig hilsen
Tore O. Slethei
Sendt fra E-post for Windows 10

Kommuneplan dobbeltspor sørover Tønsberg – Larvik, uttalelse til
høring av planprogram.
Som engasjert privatperson ønsker jeg å komme med noen synspunkter til planprogrammet som jeg
håper vil bli vurdert.
Det synes åpenbart at en løsning som beholder stasjonen i det området den ligger nå ikke har noen
trasevalg andre enn de som er foreslått av BaneNor. Ingen av disse får stor lokal aksept. Særlig synes
Nøtterøy-korridoren å møte stor motstand. Det er fare for at stor lokal motstand kan forsinke
prosjektet.
Det er derfor nødvendig med nytenkning når det gjelder stasjonsløsning for Tønsberg. En løsning
som inneholder eksisterende sløyfe gjennom byen er ikke forenlig med ekspresstog til Sørlandet i
250 km/t! Et alternativ er en stasjon i trekanten Kjelle -Barkåker-Sem, altså litt utenfor bykjernen.
Det vil selvsagt øke frihetsgraden for trasevalg, men er noe uheldig trafikkmessig og i strid med
forutsetningen for planprogrammet.
I Tønsbergs Blad 20.02 har Eivind N. Abrahamsen noen svært interessante synspunkter. Det samme
har Gert Heiberg den 23.02.Hvis en tenker helhetlig trafikk slik Abrahamsen og Heiberg, åpner det
seg flere mulige løsninger. Gamle Tønsberg stasjon kan beholdes som endestasjon for direkte
ekspresstog Tønsberg -Oslo og som sekkestasjon for lokaltog på Vestfoldbanen. For det siste kan
Frodeåstunellen benyttes til inn- og utkjøring med endring av kjøreretning (som i Kristansand) Det
burde være akseptabelt for lokaltog og tiden spares vel omtrent inn ved å slippe å kjøre sløyfen.
Dobbeltsporet mellom Fodeåsen og Barkåker må få en avgrening sørover til et nytt direkte
dobbeltspor fra Barkåker i retning sørover. (Dersom det passer bedre med den videre traseen
sørover, kan alternativt nåværende spor ut mot Jarlsberg brukes sørover og tunellen nordover,
fortsatt med endring av kjøreretning.)
For ekspresstog til Skien og Sørlandsbanen må det bygges en ny enkel stasjon på et sted mellom
Barkåker og Sem så lagelig som mulig. Denne kan gjøres enklere når eksisterende Tønsberg stasjon
tar det meste av pendlertrafikken fra området. Det må naturligvis ordnes med parkering og
kollektivløsninger og helst samordning med veiplaner, slik Heiberg påpeker. Jeg minner også om at
det er en holdeplass for ekspressbusser på Auli ved Sem.
Det ville selvsagt vært best om stasjonen kunne ligge sentralt i byen og toget kunne kjøre inn og ut i
akseptable korridorer. Dersom det ikke kan gjennomføres, må man lete etter kompromisser.
Vennlig hilsen

Tore O.Slethei
Smørbukkvn. 6 3123 Tønsberg
+47 916 80 413

From:
Sent:
To:
Subject:

Gunn Astrid Herron <gunn_astrid@hotmail.com>
15. mars 2017 14:40
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse, intercity Sandefjord

Hei,

Vi bor i Peder Bogens gate 19 i Sandefjord. Vi var på høringen som Bane Nor hadde i Sandefjord
7.3. angående utbyggingen av ny dobbeltsporig jernbane. Ingen der kunne si noe sikkert, men det
var klart at vårt hus/eiendom vil bli sterkt berørt av utbyggingen av jernbanen.

Hvis det blir bestemt å flytte jernbanestasjonen i Sandefjord opp ved Peder Bogens gate, vil vi
mest sannsynlig måtte flytte fra huset vårt. Dette var et sjokk for oss å erfare! Vi har blitt veldig
glad i huset vårt. Vi har brukt uttallige timer på å pusse opp både inne og ute, og har nå fått det
akkurat slik vi liker det. Huset vårt er ikke bare et hus, men vårt hjem som vi håper å bli gamle i ,
og som våre barn har snakket om at de vil bo i også når vi er borte. Nå skal alt dette fjernes pga
utbygging av en jernbane som skal spare noen minutter på reisetid! Eamon reiser til Oslo hver
dag med toget for å jobbe, og for ham er det ikke viktig å spare noen få minutter reisetid. Han tar
faktisk ofte det gamle toget der reisen varer litt lenger, fordi det er mer komfortabelt å sitte i. Så
selv om det er slitsomt å pendle hver dag til Oslo, vil ikke noen minutter mindre reisetid gjøre det
noe bedre å pendle. Utbyggingen av jernbanen ødelegger mye for alle de som blir berørt av det
og mister sitt hjem eller blir boende like ved en jernbanestasjon. Det man sparer i tid med et
raskere tog, veier ikke opp for dette!

Vårt håp nå er at det blir bestemt at jernbanestasjonen forblir der den er i Sandefjord. Da blir det
kanskje mulig for oss å beholde huset vårt. Vi er ikke interessert i å bo like ved en
jernbanestasjon med alt det støyet og forstyrrelsene det innebærer, så uansett om det blir bestemt
at man ikke trenger å ta huset vårt, ville vi ikke kunne bli boende i huset vårt hvis stasjonen blir
bygd like ved siden av oss. Vår utsikt ville også bli ødelagt. Hele dette prosjektet har allerede
påvirket verdien av boliger i området vårt negativt, da det ikke er veldig attraktivt å bo nært
jernbane/stasjon! På møtet var det mange eldre som snakket om at de hadde tenkt å selge huset
sitt og flytte til en leilighet nå når de er eldre, men det kan de ikke gjøre nå uten at de vil tape
veldig mye, for verdien av huset deres har gått mye ned pga den planlagte jernbanen og mulig
flytting av stasjon til området der de bor. En eventuell flytting av stasjonen vil få store negative
konsekvenser for mange liv!

En av grunnene til at Bane Nor vurderer å flytte stasjonen i Sandefjord er ifølge høringsmøtet at
reisen vil ta noen sekunder mer enn hvis jernbanen blir lagt gjennom fjellet og stasjonen ved
Peder Bogens gate! Det ble også argumentert med at byen planlegges å bygges ut mot samme
område av byen, og at den nye stasjonen slik allikevel blir i sentrum. Sentrum i Sandefjord vil og
bør alltid være ved havna der den er nå, så denne argumentasjonen er bare et forsøk på å
rettferdigjøre flyttingen av stasjonen! For at en by skal være attraktiv å reise til, bør den ha en
sentral togstasjon, så det er lett for turister og andre å komme seg til sentrum til fots. Det vil være
veldig skadelig for byen vår hvis stasjonen flyttes lenger bort fra sentrum! I tillegg er
stasjonsbygningen i seg selv et verneverdig bygg, som er en del av byens historie, og derfor bør
tas vare på.

Vi håper Bane Nor og politikerne i Sandefjord gjør det eneste riktige, og beholder stasjonen der
den er i dag!

Mvh
Gunn Astrid, Eamon, Eoin, Aedan og Liam Herron

From:
Sent:
To:
Subject:

Astrid Holt <asthol@frisurf.no>
19. mars 2017 11:13
Postmottak Bane NOR SF
Nei til flytting av togstasjon i Sandefjord

Bevar gammel bebyggelse og og behold togstasjonen i Sandefjord der den er i dag .
Med vennlig hilsen
Astrid Holt
NY MAIL ADR. Astridholt3215@gmail.com

From:
Sent:
To:
Subject:

John Dolven <johndolv@yahoo.no>
20. mars 2017 13:09
Postmottak Bane NOR SF
Nei til flytting av togstasjon i Sandefjord til Peder Bogensgate.

Så vidt jeg forstår er det frist frem til 12. april å sende inn synspunkter på saken. Jeg
mener at kostnadene vedrørende en flytting av jernbanestasjonen i Sandefjord og
erstatninger vedrørende eiendomserverv må bli usedvanlig store. Med en omlegging av
traseen fra Larvik til Tønsberg må det bli uhyre store kostnader. Det kan vel ikke være
meningen at for enhver pris skal det offentlige gå for de forslag som koster samfunnet
mest penger. Jeg mener at traseene og stasjonen bør ligge der den er i dag. Flyttes
stasjonen må busstasjonen også flyttes og mer penger kastes bort.
Mvh. John A Dolven, Sandefjord

From:
Sent:
To:
Subject:

Magnus Kirø <magnuskiro@gmail.com>
21. mars 2017 07:05
Solhaug Hanne Sophie; Postmottak Bane NOR SF
Innspill Tønsberg-Larvik

Flott med folkemøte i Tønsberg onsdag 8.mars.
Dere kunne med fordel vært litt mer direkte i presentasjonen og under spørsmålsrunden, tross
missnøyet som ble yttret på møtet.
Her kommer noen innspill til prosessen og planer om dobbeltspor Tønsberg-Larvik.
Innsending av innspill er per i dag litt knotete. Her kan dere oppdatere infosidene for å motta
innspill med et skjema, eller instrukser om hvor dere vil ha innspill. Jeg snakker om den siden
man finner først: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsbergskien/medvirkning/
Innseilingen til Tønsberg blir i nøtterøy-traseen blokkert av en bro ved Stensarmeen. Dette har
åpenbare komplikasjoner for innseiling til Tønsberg. Her oppfordrer jeg til å undersøke/utrede
hvordan en slik stengning påvirker imaget til Tønsberg. Og som bieffekt de samfunnsøkonomiske
følgene av redusert rykte og lavere tilgjengelighet gjennom sommerhalvåret. To eksempler på
problemstilling er: Vil en reduksjon i innseilingen føre til redusert turistvirksomhet? Eller
redusert verdien på hytteeiendommer i området?
Stasjonsplasseringen for forslaget med stasjon i Eckersbergs gate er ikke helt i tråd med de
retningslinjer og mål som er nedlagt i national transportplan og av banenor. Et av prinsippene
som er pressentert i konseptdokumentet for InterCity, står det under "mål og krav" at man skal
oppnå "kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkter". Ser
man dette prinsippet i sammenheng med utredninger fra Transportøkonomisk Institutt, om "5
minutters området reduserer bilbruken", og "Vil ikke gå og sykkle når det regner", finner man
fort ut at stasjonsplasseringen i forslaget kommer for langt unna dagens trafikknutepunkter
(850m). Eventuelle shuttle-busser, pendelbuss, e.l vil også komme i konflikt med prinsippet, da
mer enn en overgang vil ta mer enn 5 minutter, for lang tid. Det interessante å peke på her er at
for å oppnå de vedtatte prinsippene for mål må man ned i en overgangstid på rundt 5 minutter,
helst uten å bli våt i regnet. Disse 5 minuttene tilsvarer en avstand på 350 meter i luftlinje og 450
meter i faktisk gangavstang. Noe som plasserer stasjonrn omtrent der den er i dag.
Jeg vil påpeke viktigheten av nærhet mellom jernbanestasjon og annet trafikknutepnkt som en
reduserende faktor på bilbruk og behov for parkeringsplasser. Jeg er redd en overgangstid på mer
enn 5 minutter vil øke bilbruken til jernbanestasjonen.
Forøvrig må en ny stasjon i Tønsberg ta hensyn til parkeringsplasser. Man tar ikke toget om man
ikke får parkert.
Jeg forventer ikke svar, men heller at dette blir tatt hensyn til i viderer planprosesser. Og at
banenor, i tett sammarbeid med lokale interessenter, finner gode og bærekraftige løsninger.
Takk og god tirsdag!

Referanser:
https://www.toi.no/byutvikling-og-bytransport/5-minuttersomradet-reduserer-bilbrukenarticle34198-224.html
https://www.toi.no/reisevaner-og-mobilitet/vil-ikke-ga-eller-sykle-nar-det-regner-article33764213.html
http://www.banenor.no/contentassets/54b785617e5f40cd83c885f66434f677/konseptdokumentfor-ic-strekningene-rev-02a.pdf
http://www.banenor.no/contentassets/6efdc62fbf984835827e0298989603e2/forslag-tilplanprogram-intercity-tonsberg---larvik.pdf
-Magnus L. Kirø
91748566

From:
Sent:
To:
Subject:

Tordis Granerød <tordisg@icloud.com>
21. mars 2017 09:13
Postmottak Bane NOR SF
Ny togstasjon Sandefjord

Jeg synes ny togstasjon bør være der den er idag. Mvh Tordis Granerød
Sendt fra min iPad

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

Jan Nørgaard <jan.norgaard@online.no>
21. mars 2017 14:29
Solhaug Hanne Sophie; Pindsle Cecilie Beate
Postmottak Bane NOR SF
Innspill til planprosessen - Vestfoldbanen Tønsberg-Larvik (INTERNAL)
Tbg_Sem_Innspill.pdf

Expires:

17. september 2017 00:00

Se vedlegg
Håper dere kan ta den til debatt (og i fall… ta den opp igjen av skuffen om/når Tønsbergs befolknings
sine protester fører til endring av deres nåværende planer ,-)
Og gjerne gi en kommentar tilbake

Med vennlig hilsen
Jan Egge Nørgaard
Vadumåsen/Melsomvik

Kan dere vurdere mitt forslag her?

Mellom Sem og Tønsberg
Førerløst tog: http://www.youtube.com/watch?v=S-WJ9RxWBG0
- Etablere ett slikt førerløst tog på enkeltsporet som allerede ligger mellom Sem og Tønsberg.

-

-

På Sem
Om det førerløse toget stopper midt mellom nord og sørgående spor, gjerne med overbygg og skyvedører som vist i youtube-linken over
-så kan passasjerer som skifter tog på kjøpt billett, gå rett over perrongen mellom togene
Passasjerer som kommer på på Sem må gjennom sperre med gyldig billett.
Tilgangen til midt-perrongen kan gå via undergang eller bru (som i Asker).
Det bør være muligheter for god plass på Sem!: https://www.google.no/maps/@59.2770829,10.334135,584a,35y,39.28t/data=!3m1!1e3
I Tønsberg vil det førerløse toget kunne stoppe/snu føre Halfdan Wilhelmsens allé
(Man kan jo også forestille seg ett annet førerløst tog for *Barkåker på eksisterende spor gjennom Frodeåsen?)
Det førerløse toget tilpasses ikke noen spesielle ankomster eller avganger på Sem, men kjører på strekningen 6 ganger/timen
Eksempel:
fra Tbg
på Sem
fra Sem
i Tbg
fra Tbg
på Sem
fra Sem
i Tbg
fra Tbg
på Sem
fra Sem
i Tbg

-

12:00
12:06
12:10
12:16
12:20
12:26
12:30
12:36
12:40
12:46
12:50
12:56

De milliardinvesteringene som er tenkt brukt på bruer og tunneler, (samt salg av frigjorte arealer i jernbanesløyfa i Tbg.)
skulle vel rekke langt til dette?
Traseen vil sjenere langt færre (også oss som bor rundt Fjellvang/Vadumåsen i Melsomvik!)
Det blir fremdeles spart mye tid for reisende fra Larvik til Oslo, selv med fortsatt stopp i Stokke
Reisende fra Presterødområdet og østover vil, i stedet for å kjøre inn i sentrum kunne parkere på Sem (fra Kjellekrysset gjennom tunnelen
under Frodeåsen tar det 8 minutter med bil til Sem).
Det er kortere reisevei til Sem fra Andebu og Vear, og derav færre biler inn mot Tbg. sentrum
Vil kunne gi nytt kollektiv reisetilbud i gangavstand for befolkningen på Sem (*og Barkåker) inn til Tønsberg!
Det bør kunne holdes drift på dagens etablerte linje under bygging av ekstra spor ved siden av eksisterende. Og deretter togdrift på nytt
spor mens man bygger om det gamle. (Og buss for tog mellom Tbg og Sem under ombygging til det førerløse toget på sporet til Tbg.)
Det bør sikkert være mulig å anlegge nødvendige strømskinner for det førerløse toget der man må krysse nordgående skinner for InterCity
på Sem skulle man tro?:

Om ikke annet, så bør forslaget mitt kunne være en Plan B eller C (-om/når de to anbefalte løsningene fra Bane Nord faller i grus)

Med vennlig hilsen
Jan Egge Nørgaard
Vadumåsen/Melsomvik
jan.norgaard@online.no

From:
Sent:
To:
Subject:

Stian Sørby <macstian@hotmail.com>
22. mars 2017 20:21
Postmottak Bane NOR SF
Ang. mulig relokasjon av Sandefjord Stasjon.

Hei,
Jeg fikk en lapp i postkassen i dag, fra ukjent avsender. Lappen gjaldt bekymringer angående
eventuell flytting av Sandefjord Jernbanestasjon fra sentrum til Peder Bogens Gate, så jeg
regner med lappen kommer fra noen av de som vil bli nærmest rammet av dette.
Dette er det første jeg har hørt om dette, så jeg har gjort litt rask research og gjort meg opp
noen meninger.
Jeg bor i Syd Georgiagata, i nærheten av Peder Bogens gate, men jeg regner med at min bolig
ikke vil bli spesielt berørt av dette. Jeg bruker ukentlig tog mellom Sandefjord og Tønsberg, så
jeg ville faktisk fått kortere vei til stasjonen.
Når det er sagt, vil jeg likevel si at jeg er sterkt imot en flytting av stasjonen. Det er mange
grunner til dette, og da jeg i utgangspunktet kjenner at hele saken gjør meg lettere irritert, skal
jeg likevel prøve å holde meg så saklig som mulig.
Jeg forstår at en viss del av befolkningen ønsker hurtigere tog mellom byene. Men skal det
virkelig skje på bekostning av alle andre? Slik jeg ser det, og har lest det i en artikkel i
Sandefjords Blad vil en 250km/t høyhastighetsbane ikke bare innebære at Sandefjord Stasjon
må flyttes, men også at Stokke må sløyfes som stoppested. I mitt hode er da spørsmålet, hvem
er det egentlig dere gjør alt dette for? De som bor i storbyene og ønsker seg like kort reisetid fra
leiligheten sin i Oslo til både operaen og Skien? Det gjøres i hvert fall ikke innbyggerne i Stokke,
og heller ikke Sandefjordinger som har valgt å bosette seg i sentrum pga. kort vei til
kollektivtransport. Første regel for kollektivtransport må jo være å gjøre den tilgjengelig for de
aller fleste, ikke de dere kan tjene mest på. Jeg forstår at vi lever i et samfunn hvor penger og
grådighet rår, men vær så vennlig, ikke på bekostning av mennesker. Dere har faktisk et
ansvar. Hva blir det neste? Droppe Tønsberg stasjon og legge den til Sem i stedet, for å slippe
sløyfen rundt sykehuset?
Vi har faktisk en fullt fungerende jernbane her i Vestfold. Jeg leste hvor mange milliarder det vil
koste å bygge den planlagte jernbanen, men husker ikke tallet i hodet. Det var i alle fall lenger
enn jeg kan telle til på under ti minutter. For meg - og sannsynligvis mange andre - er det helt
horribelt å bruke den slags summer på å spare (jeg gjetter) 5 minutter mellom Sandefjord og
Tønsberg. Jeg har heller ikke tenkt å betale 15 kroner mer for en billett for de sparte 5
minuttene for at dere skal tjene inn de brukte milliardene.
Jeg har forstått at hvilket alternativ som velges, avhenger av hvor mye staten er villig til å punge
ut med. Milliarder skal her sløses bort på å spare inn noen minutter av en persons liv, samtidig

som det sitter eldre og syke mennesker på underbemannede hjem og ikke får den hjelpen de
SKAL ha pga. nedskjæringer. Jeg synes hele systemet er pill gjennom råttent. Jeg sitter gjerne 5
minutter ekstra på toget for at bestefar skal kunne få mat når han er sulten og komme seg på do
når han må.
Forandringer må til for at verden skal gå rundt, heter det. For all del, jeg er helt enig! Men bruk
da heller de milliardene på å bygge FLERE stasjoner MELLOM storbyene slik at flest mulig
mennesker kan benytte seg av toget. Bygg gjerne høyhastighetsbanen deres, men sørg for å ha
lokaltog i tillegg. Det bor faktisk mennesker mellom Skien og Oslo også. Sett inn de gamle,
avdankede BM69-settene for min del, bare sørg for at alternativet er der!
Jeg har så utrolig mye mer på hjertet, men dessverre har jeg ikke evne eller tolmodighet til å få
alt ut, og det kan vel egentlig være like greit. Jeg er fullt klar over at mine synspunkter
sannsynligvis ikke kommer til å bli tatt mye hensyn til, men dere får i alle fall lest hva jeg - og
mange andre med meg - føler.
Med hilsen fra en som er reelt bekymret for samfunnets utvikling,
Stian Sørby

From:
Sent:
To:
Subject:

Magne Sten Bjerkseth <magne444@online.no>
24. mars 2017 07:43
Postmottak Bane NOR SF
Jernbanestasjon i Sandefjord

Hei,
Jeg protesterer mot ny jernbanestasjon i Peder Bogens gate i Sandefjord.
Bare ulemper med dette;
-miljøhensyn for alle nærliggende boliger
-mye lenger gangavstand for NSBs passasjerer til sentrum
-store ekstra kostnader ved å rive/bygge nytt
....... mm
I sum skyhøye samfunnsøkonomiske kostnader forbundet med dette.
vh. Magne Bjerkseth

From:
Sent:
To:
Subject:

Frøydis Andersen <froyande@gmail.com>
25. mars 2017 09:23
Postmottak Bane NOR SF
Togstasjon

Jeg syns det er veldig urettferdig at min bolig skal miste verdi fordi dere vil flytte jernbanen! Jeg
sier NEI til flytting av togstasjonen i Sandefjord!
Frøydis Andersen

From:
Sent:
To:
Subject:

Sverre Brydøy <sbrydoey@online.no>
26. mars 2017 11:04
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse IC planprogram Tønsberg - Stokke

Høringsuttalelse strekningen Tønsberg – Stokke
Bane NOR har foreslått to varianter for videre vurdering. Her er mine synspunkter på forslaget:
 Nøtterøyforbindelsen vil være ødeleggende for by- og bomiljø i Tønsberg og Nøtterøy.
Bane NOR foreslo selv å droppe alle Nøtterøy-variantene i forstudien, og det med god
grunn. Det ble antagelig tatt inn igjen på oppfordring fra Fylkesmannens
Landbruksavdeling. De var bekymret for tap av matjord for Jarlsbergalternativet og
Ramsar-området på Ilene for Vearalternativet med brubane over Byfjorden. Begrenset
seilingshøyde i Kanalen og Vestfjorden er et tilleggsproblem. Det bør ikke sløses bort
mer tid og penger på Nøtterøyalternativet.
 Vearalternativet er ikke fullt så dårlig, men stasjon i Eckersbergs gate må bli veldig
«trangt» med vanskelig adkomst for de mange pendlerne som bruker bil til stasjonen.
Tunnel/skjæring gjennom nordre del av Slottsfjellet, vanskelige krysninger av
Farmandsveien og Kjelleveien og kollisjon med Ramsar-området på Ilene er konfliktfylt.
Det er åpenbart risiko for at konflikter og/eller kostnader kan resultere i at
Vearalternativet skrinlegges etter neste fase i planleggingen.
Jarlsbergalternativet 1B-4 må utredes videre. Det er godt mulig at store deler av
Jarlsbergtunnelen kan benyttes dersom stasjonen plasseres i Korten- Kjelle-området eller i
Frodeåsen. Antagelig bør det bygges brubane over Jarlsbergjordet. Det vil spare matjord og er
åpenbart mye enklere og rimeligere enn å bygge brubane over Byfjorden eller gjennom
Tønsberg.
Jarlsbergalternativet er antagelig eneste løsning som til syvende og sist vil bli akseptert av
befolkningen og Tønsberg Kommune. Det er viktig at Bane NOR og prosjekt-teamet som sitter
med alle nødvendige data, innser at de er tjent med en konstruktiv og objektiv behandling av
Jarlsbergalternativet. Trasevalg og stasjonsplassering for dette alternativet må analyseres
grundig (fordeler og ilemper) for å komme fram til den beste løsningen. Det er mange meninger
om saken, men denne jobben er det bare prosjektet som kan gjøre skikkelig i nært samarbeid
med teamet som jobber med ny fastlandsforbindelse.
Tønsberg 25.03.2017
Sverre Brydøy

Nei til flytting av jernbanestasjonen til Peder Bogens gate!
Jeg var tilstede på BaneNor`s orienteringsmøte 7.mars i Sandefjord. Det var en skremmende
opplevelse!
Jeg bor i Øvre Lunden innenfor "den grønne linjen" med tunnel gjennom Mokollen. Skal jeg
virkelig miste huset mitt og bli tvangsflyttet? - JA, jeg har lest alt dere har lagt ut på nettet
om erstatninger o.l., men det hjelper meg ikke. Dette er hjemmet mitt!
Her er mange bolighus som må rives, mange eid av eldre folk som ikke har krefter og
økonomi til å hanskes med offentlige instanser. Og av unge nyetablerte barnefamilier. Dette
er meget alvorlig!
Å rive offentlige bygg og bedrifter er faktisk mer forsvarlig. De har "muskler"/ressurser til å
hanskes med slike overgrep.
Derfor:
1. Ny stasjon ved Sfj-veien/Peder Bogens gate har mange svakheter: Er et altfor trangt
område, blir en flaskehals med allerede nå stor trafikk. Her er saktegående bilkø morgen og
ettermiddag. - Mange hjem berøres!
2. La stasjonen forbli der den ligger nå: Har allerede et stort, tilgjengelig område og nærhet
til sentrum som noen er så opptatt av. Bedrifter i området kan flyttes.
eller
3. Klokest og mest framtidsrettet: Legg dobbeltsporet langs E18, jo før jo heller. DA vil man
virkelig spare mange minutter! - Legg ny stasjon i Foksrød-området, nær flyplass og et raskt
voksende bedriftsområde, med miljøvennlig bussforbindelse til Torp, til sentrum og ut til
resten av stor-kommunen! Mange nordover i kommunen vil gjerne bruke toget, men da må
de først krysse E18 videre ned til sentrum. Da er det enklere for dem å fortsette på E18 med
bilen... De aller fleste tog-brukere kjører jo nå til/fra nåværende stasjon. Denne trafikken kan
like gjerne endre retning. Det er kun en vanesak.
Og så kan nåværende stasjons-område gi plass til mange etterlengtede leilighetsbygg!
MEN: Lag ingen tunell gjennom Mokollen!
25.03.2017.
Mvh
Anne Marie Iversen.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Torgeir Myrvang <torgeir.myrvang@sf-nett.no>
27. mars 2017 20:32
Postmottak Bane NOR SF
Trasèvalg Tønsberg best og billigst.
Bane Nor.doc

Foreslår en jernbanetrasè gjennom Tønsberg som blir best og billigst. Se vedelegg.
Mvh.
Torgeir Myrvang.

Dobbelspors høyhastighetsbane på Jarlsberg flyplass.
Når Bane Nor skal bygge ut dobbelspors høyhastighetsbane gjennom Tønsberg
er det helt nødvendig at dette blir en bane for fremtiden. Alternativene K1 og K2
møter mye motstand da det vil kreve store miljømessige inngrep i innfrastruktur
og bebyggelse. Det største problemet er egentlig at Tønsberg jernbanestasjon alt
har gått ut på dato. Det er for trangt, dårlig med parkering, tidvis trafikkaos og
ingen utbyggningsmuligheter for å møte fremtidens krav. Derfor bør ikke denne
planen realiseres.
Det vi trenger i dag er en helt ny jernbanestasjon, som kan oppfylle økende krav
for fremtidige generasjoner og som kan bygges ut etter behov.
1. Plassering av stasjonen må ikke forlenge reisetiden.
2. Området må ha god plass for vidre utbygging av parkeringsplasser,
næringsvirksomhet og bør også ha mulighet for sidespor med en
godsterminal.
3. God innfrastruktur for rask ekspedering av passasjerer og gods, kort vei til
E18 og til Tønsberg sentrum og Nøtterøy når ny bru kommer.
Derfor bør den plasseres på Jarlsberg flyplass.
Korteste vei for jernbanen fra Barkåker til Sem. Bedre grunnforhold enn den
ustabile grunnen på nuværende trase`langs Semslina. Har stort område med
gode utbyggingsmuligheter.
Dagens dobbeltspor gjennom tunnelen kan brukes for transport av passasjerer
mellom Tønsberg og Jarlsberg, enten på skinner eller asfalt. Ingen
trafikkproblemer. Den gamle østre skinnegangen kan asfalteres og brukes av
ambulansekjøretøy mellom sykehuset og Kjellekrysset, trenger bare en enkel
modifisering så har de en egen snarevei i rushtiden.
Tønsberg kan ikke ekspandere mot sør og øst, så framtidig utbygging av byen
vil komme mot nord og vest. Ser man litt inn i fremtiden vil stasjonen på
Jarlsberg kansje ligge midt i byen. Sammenslåing med Re kommune i 2020 vil
også være med å trekke tyngdepunktet i samme retning. Stasjonen vil også
tiltrekke seg næringsvirksomhet og skape mange arbeidsplasser
La oss få en flott jernbanestasjon vi kan være stolte av og som er lett tilgjengelig
for alle.
Mvh.
Torgeir Myrvang.

From:
Sent:
To:
Subject:

Rolf Morten Børsum <morten.borsum@gmail.com>
27. mars 2017 23:59
Postmottak Bane NOR SF
Fwd: Høringsuttalelse/innspill Vestfoldbanen Løsning for Tønsberg og Nøtterøy

Foto: Morten Børsum

Til Bane NOR
INNSPILL/HØRINGSUTTALELSE TIL PLANENE FOR UTBYGGING AV VESTFOLDBANEN, TRASÉ TØNSBERG-LARVIK, NÆRMERE BESTEMT OMRÅDET
TØNSBERG/VEAR OG TØNSBERG/NØTTERØY - NEI TIL «VEARKORRIDOREN" OG NØTTERØYKORRIDOREN» - JA TIL JARLSBERGKORRIDOREN
Jeg støtter forslag, fremsatt av andre enn meg (Vidar Aarvold og Sverre Brydøy, se lenker nedenfor). og som inneholder tre vesentlige punkter:

1. Bygg ny jernbanestasjon inne i Frodeåsen (Aarvold). Eventuelt tett inntil Frodeåsen (Brydøy, som henviser til Alternativ 1B-4 i Bane NORs forstudie, et alternativ Bane NOR nå har
forkastet).
2. Bygg ny jernbanetunnel i en bue under Byskogen og inn i Frodeåsen (Aarvold og delvis også Brydøy; deres forslag har en god del felles, men også litt som er forskjellig).
3. Legg dobbeltsporet ut fra Tønsberg (nye jernbanestasjon) over Jarlsberg-jordene.(Jarlsbergkorridoren/Jarlsbergtraseen).

Med dette oppnås:
A. Sentrumsnær stasjon. I den store sammenheng er i eller rett utenfor Frodeåsen sentrumsnært.
B. Jernbanesløyfa nedlegges.
C. Bommene i Halvdan Wilhelmsens allé fjernes.
D. Lite ødeleggelse av det historiske kulturlandskapet Jarlsberg-Ilene-Byfjorden-Slottsfjellet (selvsagt er dobbeltspor over Jarlsberg-jordene heller ikke ideelt, men her er det tross alt
"bare" snakk om en utvidelse av nåværende trasé. Dette blir nok det minste ondet tross alt, tror jeg).
E. Ingen åpenbar forstyrrelse av fuglelivet i Ilene naturreservat og Ramsarområde.
F. Innseilingsmulighetene for store skip fra såvel øst som vest til den gamle og historisk viktige sjøfartsbyen Tønsberg bevares.
G. Hvis eksisterende jernbanetunnel, eller deler av den, kunne inngå i stasjonsområdet, ville den jo komme helt eller delvis til nytte likevel.
Med en ny togtunnel lagt i en stor sving under Byskogen og inn i Frodeåsen (i hovedsak øst for den nåværende tunnelen) vil man kunne gjøre høyrekurven (sett nordfra, dvs. fra sørgående
tog) vestover mot Jarlsberg-jordene mindre krapp.
Vidar Aarvold, tidligere utbyggingssjef for Gardermobanen, har i Tønsbergs Blad 25. mars 2017, foreslått at tunnelsporet kan brukes til en tilbringertjeneste av passasjerer fra dagens
stasjonsområde til ny stasjon inne i Frodeåsen. Dette fortjener en nærmere vurdering! Men det er kanskje også mye som taler for at dagens stasjonsområde i størst mulig grad bør frigjøres
til andre formål? (F.eks. er det kommet forslag om å legge ny svømmehall her). I så fall kan vel togpassasjerer bringes og hentes med skyttelbusser fra f.eks. busstasjonen eller et annet
egnet sted i sentrum; og det kan godt skje fra en bit av dagens stasjonsområde, for så lenge skyssingen av passasjerer foregår på veien trenger man ikke beholde togspor inne i byen, og slik
kan det meste av dagens stasjonsareal brukes til andre formål).

Og selv om byplanleggerne i Tønsberg legger opp til at det meste av økningen i trafikken til byen skal skje med buss eller sykkel eller til fots, så er det vanskelig å se for seg at ikke mange
kommer til å bruke bil til byen når de skal ta toget, og det burde være rikelig med plass også til et stort parkeringshus inne i Frodeåsen (på et flertall av disse p-plassene bør det være
ladestasjoner for el-biler).
Jeg ber Bane NOR på det mest innstendige om å LYTTE nøye til innvendingene som både lokale myndigheter, velforeninger og innbyggere i Tønsberg og Nøtterøy har reist mot de to
traseene Bane NOR så langt har valgt i Tønsberg og Nøtterøy for strekningen Tønsberg-Larvik, dvs. "Vearkorridoren" og «Nøtterøykorridoren". I skrivende stund ser det så absolutt ut til
at at nåværende linje over Jarlsberg-jordene er førstevalget til de fleste i Tønsberg og omegn, inkludert politikerne.
Begge Bane NORs foretrukne traseer er helt uakseptable for lokalsamfunnene i Tønsberg og Nøtterøy. Å bygge en stor bro fra Slottsfjellet over Byfjorden er for Tønsberg hva det ville
vært for Trondheim om det ble bygget en stor bro over Trondheimsfjorden med brokar på Munkholmen. SÅ ILLE er broforslaget Bane NOR kommer med for Vearkorridoren! På mange
måter er Nøtterøykorridoren enda verre, der banen føres rett igjennom et sentralt område i byen og gjennom boligområder på begge sider av Kanalen, pluss at større skip mister muligheten
til å seile inn til Tønsberg fra øst. Helt uhørt for den gamle sjøfartsbyen!

Tønsberg er som Trondheim en meget gammel, historisk by, og det gamle og helhetlige kultur- (og natur)landskapet Jarlsberg-Ilene-Byfjorden-Slottsfjellet betraktes omtrent som hellig
grunn av mange av oss som bor her. Det er nok bevisstheten om at vi bor i landets eldste by (vi vet at det ikke er bevist, derfor skriver jeg bevisstheten og ikke vissheten) som ligger til
grunn for dette. Husk at i denne byen ligger store deler av sentrum på automatisk fredet middelaldergrunn. Likevel er det ingen hele middelalderbygninger igjen i byen, grunnet mange
store bybranner opp gjennom århundrene. Særlig den i 1536 var svært ødeleggende. Det vi har av synlige minner fra middelalderen er gatenettet og ruiner av to kirker, av en kongsgård og
av et borganlegg. Og nå vil Bane NOR lage et sår - et banesår! - i det gamle, vakre og helhetlige natur- og kulturlandskapet Jarlsberg-Ilene-Byfjorden-Slottsfjellet! Hvis dere går opp på

Slottsfjellet og skuer ut over nevnte område derfra, vil dere kanskje skjønne litt av hva vi kjemper for; og hvorfor vi kjemper mot både jernbanebro og veibro akkurat her. Oppsummert er
det en serie miljøargumenter som taler mot slike store broer i dette området; her ønsker vi å ta vare på naturmiljø, landskapsmiljø, kulturhistorisk miljø, bymiljø ...

Jernbane over Jarlsberg-jordene har vi forlengst akseptert, og en utvidelse til to spor mener jeg vi må tåle. Men å anlegge en stor bro over Byfjorden er altså uakseptabelt, av flere grunner.

Det er overraskende at Bane NOR ikke har tatt signalene som ble sendt da Tønsberg bystyre for forholdsvis kort tid siden klart avviste Statens vegvesens planer om en motorveibro over
Byfjorden. Jeg nekter å tro at Bane NOR ikke har fått med seg dette vedtaket? En jernbanebro i samme område er selvfølgelig like lite velkommen. En rekke natur- og kulturverdier som er
vanskelige å prissette på noen fornuftig måte står på spill her, enten det gjelder en motorveibro som går nord-sør eller en jernbanebro som går øst-vest.

Det storslåtte, historiske kulturlandskapet er allerede nevnt. En annen viktig faktor er naturreservatet på Ilene, som er en rasteplass av stor betydning for fugler som er på trekk. Ilene
naturreservat er fredet ikke bare i henhold til norsk lov, men er også et Ramsar-område, og har derfor en ekstra sterk vernestatus gjennom den internasjonale Ramsarkonvensjonen som
Norge for flere tiår siden har forpliktet seg til å følge. Selv om jernbanebroa skulle gå utenfor selve reservatet, så har konvensjonen også randsonebestemmelser.

Ramsarkonvensjonen gir nemlig ikke bare et ekstra sterkt vern til naturreservatet, men setter grenser for hva slags tiltak som kan gjøres i Ramsarområdets randsoner. Jeg vil anta at hvis det
planlegges en jernbanebro av slike dimensjoner så nær reservatet, vil hensynet til trekkfuglenes innflygingsveier måtte bli vurdert i lys av Ramsarkonvensjonens randsonebestemmelser.
Jeg tror ikke Bane NOR skal ta det for gitt at en slik vurdering vil gå i jernbanebroas favør. Men dette spørsmålet regner jeg med at Fylkesmannen i Vestfold vil avgi en kompetent, presis
uttalelse om, og ikke minst vil den være faglig begrunnet. Tiden vil vise hva Fylkesmannen konkluderer med.

Det er vanskelig å forstå at profesjonelle planleggere kan ignorere viktige samfunns- og naturverdier som ikke kan prissettes, slik de to foreliggende, brutale traséforslagene Bane NOR har
kommet opp med for Tønsberg og Nøtterøy avslører. Her legger man seg tett på boliger og brøyter seg gjennom bomiljøer, naturverdier, landskapsverdier, historiske verdier (i landets
kanskje eldste by), estetiske verdier, etc. Jeg tror ikke dette er vondt ment fra Bane NORs side. Men det virker som om planleggerne er så enøyde i sin vektlegging av reisetid, at de ikke
evner å tilpasse planene til terrenget (forstått i vid forstand), men insisterer på at terrenget (stadig i vid forstand) må tilpasses deres planer.
For å si det kort: Sånn kan vi ikke ha det.
For å si det klart: Slik VIL VI IKKE ha det!
Jeg ber innstendig Bane NORs planleggere om å jobbe hardt med å holde bakkekontakt i resten av planleggingsprosessen/-perioden. Bane NOR må behandle lokalsamfunnene Tønsberg og
Nøtterøy og deres innbyggere med større respekt og ydmykhet og forholde seg til virkeligheten "på bakken" like mye som til planleggingspremisser som er lagt uten særlig hensyn til denne
virkeligheten (å fastsette en reisetid på nøyaktig 90 minutter mellom Oslo og Porsgrunn, og så forfølge dette skrivebordsmålet - som fremstår som en fiks idé - for at det skal oppfylles på
sekundet (!) er ren dårskap. Det er meningsløst å tvinge igjennom hva som helst for at 90-minutterskravet skal holdes på 90 blank. Estimater er greit. Absolutter er teit.
Det var et stort feiltrinn av Jernbaneverket - Bane NORs forgjenger - å bygge en så lite gjennomtenkt jernbanetunnel gjennom Frodeåsen, slik det ble gjort for noen år siden. Den ble
bygget selv om det ikke var avgjort hvor traseen videre sørover i Vestfold skulle gå. Det må Bane NOR ta konsekvensen av og ikke gjøre denne gigantiske og kostbare tabben til en
tvangstrøye Tønsberg og Nøtterøy må betale for med traseer som er ødeleggende for lokalsamfunnene her.
Jeg la merke til at planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i et innlegg i Tønsbergs Blad forsikret at Bane NOR ville ta hensyn til eremittbillen. Det er selvsagt hyggelig. Eremitten
(Osmoderna eremita) er en stor, vakker og sterkt utrydningstruet billeart som bare er funnet ett sted i Norge, og det er på Tønsberg gamle kirkegård, der den bor i trær i en askeallé som går
parallelt med og svært nær dagens jernbanespor sør for Tønsberg jernbanestasjon (akkurat her starter jernbanesløyfa, og her ville starten på en eventuell Nøtterøykorridor også være).
Solhaug har også signalisert at Bane NOR ikke vil foreta seg noe som kan tørke ut Kjelleolla, vannkilden Tønsberg har kjent minst siden middelalderen og som altså har vært brukt i mange
århundrer. Fint!

På den annen side har Bane NOR gått knallhardt og høyt ut på banen for å fremstå som «tøff» overfor lokale myndigheter og innbyggere i Tønsberg og Nøtterøy, åpenbart i håp om å få oss
til å tro/føle at vi ikke har noe annet valg enn å godta enten Nøtterøykorridoren eller Vearkorridoren.

Den slags skremselspropaganda biter vi ikke på. Det er klart det går an å gå videre på et annet spor, en annen korridor. Men da må nok Bane NOR ta en ny runde med
departementet/statsråden for å høre om mandatet kan tolkes litt mindre rigid på f.eks. reisetid, så det kan gis et lite slingringsmonn. Og det har kanskje ikke Bane NOR så lyst til? Det
oppleves kanskje lettere å påtvinge noen titusener av landets innbyggere en monsterløsning de for all del ikke ønsker enn å fortelle en ambisiøs statsråd at vedkommende må justere sine
reisetidsambisjoner med et par minutter? Jeg er klar over at hvis planleggingstiden må utvides koster det penger. Men til syvende og sist er det selve utbyggingen som blir det store
pengesluket, og hvor stort det blir for Jarlsbergkorridoren vs. de to andre vet vi jo ikke før det er utredet nærmere.
Bane NOR viser altså rørende omsorg for eremittbillen og Kjelleolla - noe som er veldig bra, men også en selvfølgelighet. Men hvordan kan selvsamme Bane NOR da opptre så
bulldoseraktig overfor innbyggerne i Tønsberg og Nøtterøy i jernbanetrasésaken?

Først vil jeg bare slå fast at det ikke ser ut til å foreligge noen interessekonflikt mellom Tønsberg og Nøtterøys befolkning på den ene siden og eremitten på den andre, i denne saken.

Grunnen til at Bane NOR sier de vil ta hensyn til eremitten, er at Bane NOR faktisk MÅ forholde seg til Naturmangfoldsloven, og det er det planleggingssjef Solhaug gjør. Som prioritert
art - eremitten er én av få slike! - gis eremitten et særlig sterkt vern gjennom Naturmangfoldsloven, og her er det såvidt jeg vet ingen unntaksbestemmelser utbyggere kan få aktivert til sin
fordel. En annen ting er at heller ikke Bane NOR vil vel finne på å foreslå å legge Nøtterøykorridoren inn på noe av kirkegårdens grunn. Sporet går rett på utsiden av kirkegårdsgjerdet, og
slik vil det nok alltid være så lenge det skal gå noe jernbanespor på den aktuelle strekningen. Hvis Nøtterøykorridoren realiseres blir det et langvarig anleggsarbeid (for å lage dobbeltspor)
like ved eremittens tilholdssted, og det er vel ikke gitt at det er gunstig for artens overlevelse?

Så var det Kjelleolla. Grunnen til at Bane NOR ser det som en forpliktelse å ta vare på den, er at Kjelleolla er et arkeologisk minne. Siden den er datert til middelalder har Riksantikvaren
gitt Kjelleolla vernestatus «automatisk fredet».
Det fins også lover for å ta vare på mennesker og miljøene de bor og virker i. Men det ser ut til at disse lovene enten ikke fanger opp mangt de burde fanget opp eller har rikelig med
unntaksbestemmelser (om ekspropriasjon, f.eks.), slik at ambisiøse utbyggere og politikere til syvende og sist kan få det som de vil, også om det i verste fall går utover mange mennesker
og miljøer det er ønsker om og vel verdt i et større og bredere perspektiv, enn f.eks. bare transportering og reisetid, å ta vare på.

I et sivilisert samfunn som vårt bør alle aktører, både enkeltmennesker, selskaper, organisasjoner og myndigheter ikke bare gå ensporet (!) etter hva som er juridisk og politisk mulig, men
også bestrebe seg på å finne etisk, estetisk, kulturelt, historisk og økologisk holdbare løsninger som tar hensyn til flest mulig mennesker og de verdier de verdsetter høyt; verdier som er
vanskelige å beregne i kroner og øre. Eller for å si det på en annen måte: Verdier mange setter stor pris på, men som det er vanskelig eller umulig å sette en pris(lapp) på.

Nedenfor følger tre utvalgte aktuelle lenker med de innleggene/forslagene/innspillene (to fra Sverre Brydøy og ett fra Vidar Aarvold) som jeg har mest sans for og som jeg i stor grad i mitt
eget innspill ovenfor har hengt meg på og føyd noen egne betraktninger til:

https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/samferdsel/sverre-brydoy-har-fulgt-jernbanesaken-i-20-ar-her-peker-han-pa-losningen-som-ikke-raserer-byen-og-ogsa-gir-kort-reisetid/s/5-76-472480

https://www.tb.no/meninger/jernbanen/tonsberg/bor-vi-stole-pa-bane-nors-anbefaling-denne-gangen/o/5-76-486802

https://www.tb.no/meninger/jernbanen/samferdsel/bygg-jernbanestasjonen-inne-i-frodeasen/o/5-76-502459

Med vennlig hilsen
Morten Børsum

Hertug Guthorms gate 25 G,
3111 Tønsberg,
Tlf. 900 63 894,
E-post: morten.borsum@gmail.com

Sendt fra min iPad

From:
Sent:
To:
Subject:

Yngve Bolstad <yngvebolstad@hotmail.com>
28. mars 2017 19:35
Postmottak Bane NOR SF
Tønsberg-Sandefjord

Pendler mellom Tønsberg og Sandefjord. Har gjort det i 10 år. Det er i min og pendlernes interesse at
reisetiden blir redusert. Stasjon som foreslått av Bane nord i Sandefjord synes bra.
Hilsen
Yngve Bolstad
(Sandefjord)
Sendt fra min Windows Phone

Tønsberg kommune
Kommuneutvikling

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

Ståle Sørensen
33348620
17/22791

Dato:

29.03.2017

Torgeir Myrvang

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram
Takk for innspill. Tønsberg Kommune vil på lik linje som alle andre gi innspill til
planprogrammet som Bane Nor har lagt ut på høring. Kommunens innspill er ferdig fra
rådmannen sin side og vil bli sendt til Bane Nor etter behandlet i bystyremøte den 19.04.2017.
Vi oversender ditt innspill til Bane Nor slik at dette kan bli vurdert på lik linje som alle andre
innspill.
Med hilsen
Ståle Sørensen
arealplanlegger
Vedlegg
Kommunedelplan - IC Tønsberg - Larvik - Planprogram - jernbanetrasè Tønsberg uten inngrep.
Kopi til:
Bane Nor

Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:

Postboks 2410
3104 Tønsberg
Halfdan Wilhelmsens Allè
1c
33 34 80 00

E-post:

postmottak@tonsberg.kommune.no

Bank:

2400.05.09988

Internett:

www.tonsberg.kommune.no

Org.nr.

950 611 839

Dobbelspors høyhastighetsbane på Jarlsberg flyplass.
Når Bane Nor skal bygge ut dobbelspors høyhastighetsbane gjennom Tønsberg
er det helt nødvendig at dette blir en bane for fremtiden. Alternativene K1 og K2
møter mye motstand da det vil kreve store miljømessige inngrep i innfrastruktur
og bebyggelse. Det største problemet er egentlig at Tønsberg jernbanestasjon alt
har gått ut på dato. Det er for trangt, dårlig med parkering, tidvis trafikkaos og
ingen utbyggningsmuligheter for å møte fremtidens krav. Derfor bør ikke denne
planen realiseres.
Det vi trenger i dag er en helt ny jernbanestasjon, som kan oppfylle økende krav
for fremtidige generasjoner og som kan bygges ut etter behov.
1. Plassering av stasjonen må ikke forlenge reisetiden.
2. Området må ha god plass for vidre utbygging av parkeringsplasser,
næringsvirksomhet og bør også ha mulighet for sidespor med en
godsterminal.
3. God innfrastruktur for rask ekspedering av passasjerer og gods, kort vei til
E18 og til Tønsberg sentrum og Nøtterøy når ny bru kommer.
Derfor bør den plasseres på Jarlsberg flyplass.
Korteste vei for jernbanen fra Barkåker til Sem. Bedre grunnforhold enn den
ustabile grunnen på nuværende trase`langs Semslina. Har stort område med
gode utbyggingsmuligheter.
Dagens dobbeltspor gjennom tunnelen kan brukes for transport av passasjerer
mellom Tønsberg og Jarlsberg, enten på skinner eller asfalt. Ingen
trafikkproblemer. Den gamle østre skinnegangen kan asfalteres og brukes av
ambulansekjøretøy mellom sykehuset og Kjellekrysset, trenger bare en enkel
modifisering så har de en egen snarevei i rushtiden.
Tønsberg kan ikke ekspandere mot sør og øst, så framtidig utbygging av byen
vil komme mot nord og vest. Ser man litt inn i fremtiden vil stasjonen på
Jarlsberg kansje ligge midt i byen. Sammenslåing med Re kommune i 2020 vil
også være med å trekke tyngdepunktet i samme retning. Stasjonen vil også
tiltrekke seg næringsvirksomhet og skape mange arbeidsplasser
La oss få en flott jernbanestasjon vi kan være stolte av og som er lett tilgjengelig
for alle.
Mvh.
Torgeir Myrvang.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

tv <vestby@online.no>
30. mars 2017 21:32
Postmottak Bane NOR SF
Saksnr. 201717001. Høringsuttalelse til forslag til planprogram for
dobbeltspor Tønsberg-Larvik
Jarlsbergforslag tv.jpg

Nytt forslag til fremføring av dobbeltspor forbi Tønsberg.
Se vedlagt kart.
Bygg ny stasjon under jorden i skogen nord for Jarlsberg hovedgård, inklusive pendlerparkering osv. se
grått markert område på kartet.
Dekk der det er mulig med jord slik at det kan dyrkes der, likt som det er gjort på E18 ved Gulli, Barkåker.
Koble på sporet som kommer nordfra Oslo.
Det dobbeltsporet som i dag går gjennom Frodeåsen kan ende på denne stasjonen. Det passerer der i
dag allerede.
Her kan det gå førerløse tog, eller at skinnene tas bort, og det kan gå førerløse busser fra den gamle
stasjonen i Tønsberg. Parkering osv. kan beholdes her ev. økes i området nord for stasjonen mot
tunnelen. Da vil Tønsberg kunne beholde en sentral ministasjon i sentrum.
Alternativt kan også at denne tunnelen avlaste trafikk inn nordfra til Tønsberg hvis den åpnes for annet
en busser.
Dobbeltsporet sydover som går syd for Jarlsberg Flyplass foreslås lagt stort sett under bakken( kulvert)
med jord over slik at jordene til Jarlsberg hovedgård og andre jordbrukere i det berørte område, etter
byggingen, kan fortsette å dyrke sin jord der hvor sporet går under bakken.
Sporet må gå ev. over eller under Aulielva og viderekobles til den eksisterende traséen forbi Semsbyen.
Her må det da bygges dobbeltspor for eksempel under bakken gjennom Semsbyen og frem i dagen vest
for Akersvannet der toget går i dag.
Pluss sider :
 Toget går da ikke gjennom Tønsberg lenger
 Det blir en meget kort utbygging og betydelig lavere kostnader
 Relativt rett strekning
 Byen blir ikke berørt
 Store områder sentralt blir frigjort
 Sporet fra Kjelle til Semsbyen blir fjernet og store områder blir da forvandlet til dyrkbarmark
igjen.
 Kanalen vi ikke bli berørt, skipsfart og turisme og ev ny forbindelse mellom nøtterøy og tønsberg
blir ikke berørt.
 Tønsberg og Kanalen og Teie , Munkerekka , Vestfjorden, Vear og Akersvannet blir ikke ødelagt.
Håper og regner med at dette blir tatt seriøst med i vurderingen av valg av trasé, vennlig hilsen en
ukependler Tønsberg Oslo siden 1994.

Med vennlig hilsen
Best regards
Thorbjørn Vestby
Mobil 00 47 932 35 625
vestby@online.no
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Tønsberg, 30. mars 2017
Bane NOR,
Postboks 4350,
2308 Hamar

«KommunedelplandobbeltsporTønsberg- Larvik,uttalelsetil høringav
planprogram»
VEDR. BANE NORS FORSLAGTIL DOBBELTSPORGJENNOM TØNSBERG.
Vår høringsuttalelse begrenser seg til de korridorene som er foreslått for Tønsbergområdet.
Vi har vært tilstede ved fire forskjellige møter hvor Bane Nor har presentert sine planer, og
anser oss rimelig godt kjent med innholdet, og med diverse spørsmål fra deltagere med Bane
Nors respons og argumenter.
Som Tønsbergbeboere vil vi først og fremst takke Bane Nor og Staten for at arbeidet med
InterCity prosjektet endelig er i gang. Som tønsbergensere ønsker vi også å delta i prosessen
for å få dette realisert på en best mulig måte.
Vi tilhører den store andelen av befolkningen som ikke er fornøyd med de to foreslåtte
traseene. Konsekvensene er etter vår oppfatning for voldsomme og negative, og ivaretar
ikke byens interesser. For eksempel:
Broen over Byfjorden som del av Veorkorridoren, vil komme i konflikt med fuglelivet i
et av Norges viktigste våtmarksområder, Ramsar-reservatet på Ilene. Området er
raste- og hekkeplass for tusenvis av migrerende fugler. Vann- og vadefulger har
tilhold her hele året. Området er vernet i henhold til Ramsarkonvensjonen, en
internasjonal forpliktelse vi —Norge —har lagt vekt på å overholde. Det vil være uhørt
å bygge en jernbanebru midt i innflygingsfeltet for svaner og gjess, samt forstyrre
fuglenes beiteområder foran sivkanten.
En slik bro vil dessuten rasere et elsket og meget viktig historisk landskap for
Tønsberg. Byfjorden er del av kulturlandskapet for Norges eldste by, sammen med
Slottsfjellet og området opp mot Jarlsberg hovedgård. Hvordan traseen skal komme
seg gjennom nordre del av Slottsfjellet uten å forstyrre —ødelegge —
middelalderbyens historie og karakter er et stort spørsmål. Det er å ligne med
vandalisme som vil skape massiv motstand fra alle med interesse og forståelse for
historie og Tønsbergs betydning i den. Riksantikvaren vil selvsagt ha sitt å si i den
anledning.

Nøtterøykorridoren vil rasere store boligområder både direkte og indirekte. Den vil
dele Tønsberg bysentrum i to, med store negative konsekvenser for den forholdsvis
lille bykjernen i vår gamle by. En slik løsning kunne man kanskje sett for seg i femti/seksti-årene, men vit være hett meningstøs i vår mitjøbevisstetidsaider.
Seilingshøyden i kanalen vil videre bli for lav og dermed ødelegge byen som båt- og
turisthavn. Tønsberg er en sommerby med lange havnetradisjoner, og gjestehavna er
en betydningsfull del av turistindustrien i byen. Om seilbåter og andre fritidsfartøyer
ikke lenger kan seile inn og ut kanalen vil være et dødsstøt for Tønsberg.

Av disse og andre grunner må et tredje alternativ utredes, og vi mener at traseen over
Jarlsbergjordene må inn i planprogrammet.
Hvordan det skal teknisk gjøres må Bane Nor finne ut av. Det har versert mange mulige
alternativ i media, f. eks. forskjellige varianter av 1B-4, med stasjon ved tunnelutgangen eller
under Frodeåsen for så å svinge ut på Jarsbergjordet ved det gamle sporet.
Vårt forslag til løsning:
Eksisterende tunnel inn i fjellet ved Tomsbakken brukes. På et gitt punkt i tunnelen startes
en sløyfe som kommer ut ved eksisterende jernbaneovergang på Kjelle. Tønsberg
Jernbanestasjon kan anlegges rett etter overgangen.
Vi ser for oss en miljøvennlig tilbringerbane/-trikk
til og fra eksisterende jernbanestasjon for
beboere, arbeidende og handlende i sentrum. Videre må ny stasjon tilrettelegges for
kontinuerlig busstjeneste til/fra omkringliggende områder. Det må legges vekt på å ivareta
miljø og kulturlandskap i størst mulig grad.
Løsningen har mange fordeler:
Lett adgang for bil gjennom Frodeåstunnellen
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy vil antagelig komme i senketunnel over til
Korten, dvs i direkte linje til ny stasjon.
Alle som kommer med bil til stasjonen slipper å kjøre gjennom byen.
Gangavstand for alle som arbeider i Statens Park og ellers på Korten og Kjelle.
Sentralt for innbyggere som bor utenfor bysentrum, f.eks. Sem, Slagen, Vear og Re.
Det frigjøres enorme arealer der den eksisterende stasjonen ligger.
Deler av eksisterende tunnel benyttes.
Løsningen er enkel å få til, relativt billig, og vil ha begrensede negative konsekvenser
For å spare dyrket mark så mye som mulig, foreslås å bygge banebroer for traseen over
Jarlsbergjordene. Dette beslaglegger ikke så store grunnarealer idet jorden under og mellom
pillarene kan dyrkes. Banebroer har dermed mindre konsekvens for grunneier enn
konvensjonelle broer. Som Bane Nor er kjent med er det mye brukt i andre land.

Vedlagte skisse viser vårt forslag til løsning. For ordens skyld vedlegges også svensk
jerbaneeksperts artikkel om banebroer.

Med vennlig hilsen
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Inger Lisbeth Sørensen & Ole Johan Junge
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Tønsberg bystyre v/ordfører Petter Berg
Tønsbergs Blad som åpent brev

27.3.2017
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Svensk togekspert mener man kan halvese jerntenekostnadene
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jernbanen

GAMER

Ledlge jobber

på bru i stede

ved å bygge bruhaner - Tu.no

DISKUSJON

Konferanser

TU Ekstra

Logg Inn

for nede pa marken mener den svenske jernbaneeksperten

Per Corshammar det er mulig a halvere kostnadene.

JERNBANEKOSTNADER

Svensk togekspert mener man kan halvere
jernbanekostnadene ved å bygge brubaner
Mindre grunnarbeid,
ingen erstatningsveier
betongspor
skal være noen av fordelene.

AV: MARI GISVOLD

GARATHUN

I

sA

ERi.,SEL

For en drøy uke siden la regjeringen
transportplan,

I

eller veiombygginger

PUBLISERT:

9 M ARS

mange

vedlikeholdsfrie

017 - 3545

frem store deler av kommende

og selv om det ble presentert

og tilnærmet

Nasjonal

store jernbaneprosjekter,
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Svensk togekspert merler man kan halvere jertcstredene

I.

ved å bygge brubaner - Tu.no

var det også en del det ikke ble plass til.

For å gjøre noe med dette, og skape plass tll enda flere prosjekter de
kommende årene, bør man bygge på bru, Ifølge den svenske
jernbaneeksperten Per Corshammar.
Corshammar,
mandag

som arbeider

ettermiddag

brubaner

som radgiver

et seminar

for den svenske

for norske

kan være med på å gi langt

Pambell

flere banemeter

regjering,

holdt

der han forklarte

hvordan

for pengene

enn hva man

får i dag.

Mange sparepunkter
Corshammer
år i mange

viser til at det normalt
land. Mye av dette

det kun rundt

bygges

bygges

to mil høyhastighetsbane

Les også:

20 mil med høyhastighetsbane

som brubaner.

I Sverige

derimot

per

bygges

i året.

Transportplan:

Sett champagnen

Normalt koster høyhastIghetsbane 230.000

tilbake

til kjøkng

kroner per banemeter, I Sverlge

beregner TrafIkverket 326.400 kroner per banemeter, og Norge er nok ikke
bedre. Nå må vl se tll utlandet og Izere hva vl kan gjøre for å få mer ut av
pengene vl bruker på lernbanen, sler han.
Corshammar

viser til at omtrent

bane ligger
grunnen

slik at sporet

vi kostnadene

slipper

banen

på marken

vi minsker

enn nede på marken,

serviceveier,

ut ny

og at det tar lang tid å jevne

direkte

til grunnforberedelser,

å bygge

når det bygges

kan bygges.

for å legge

mye smalere

etablere

av kostnadene

i underbyggingen/markarbeidet

Om vi i stedet

bygge

halvparten

samt kryssende

opp sporet

Hjemsøkt av feil fra 70-tallet:

brubaner,

materialforbruk

vi sparer

byggetid,

konstruksjoner

med ballast,

bygger

halverer

ved at vi kan
vi slipper

å

for veier og vilt, og vi

sier han.

Syeaskiernbene

sorekker

opp

Som å bygge lego
Enkelt

forklart,

sammenliknes

kan brubaner
med å bygge

lego, om

vi skal tro jernbaneeksperten.

Med brubaner kan byggetlden

Den slanke konstruksjonen
har en vekt på
rundt 57 tonn per meter, kontra 139 tonn på
konvensjonell
jernbane. Dette fører til langt
mindre behov for transport
av materialer
og
•
masser. (For
Der

halveres fordI man prefabrIkkerer
bruelementer, og setter sammen
bruene på plassen, akkurat som
legoklosser, forklarer han.
Og legger

til at arbeidet

jernbanetekniske

på byggeplass

funksjoner

elementene

når de bygges

Corshammar

går så langt

godt

allerede
sammen

videre
ligger

reduseres

ved at alle

klare i de prefabrikkerte

på plassen.

som til å mene at metoden

faktisk

egner

seg spesielt

her i landet

Jeg vil si at løsningen
snø, skred og bergskred,

egner

seg spesielt

godt

i Norge

med tanke

på flom,

sier han.
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Råtne svIller og løse bolter: Avsliårte

Gammeldags
Den største
brubaner

mener man kan halverejernbanekostnadene

py «skandal»

vS å byggebrubaner - Tu.no

på svensk jernbane

bransje

utfordringen

i Norge

Corshammar

og Sverige,

peker

er dagens

på, når det gjelder

etableringen

av

jernbanebransje.

PolltIkerne ser poenget med å bygge på denne måten, men jembanebransjen
vil Ikke gjøre noe nytt. Jeg håper snart de får opp øynene for verdlen i å endre
byggemetode, sler han.
Planleggingssjef

i Bane Nor (tidligere

Jernbaneverket),

denne jernbanebransjen

Corshammar

om at jernbanebransjen

ikke vil prøve seg på noe nytt,

muligheten

for å se på muligheten

snakker

for å bygge

Lars Eide, er en del av

om. Han tilbakeviser

påstanden

og utelukker

brubaner

i tiden

ikke

fremover

her i

landet.
Det er utrolig

interessant

som Corshammar

om man kan få ned byggekostnaden

viser til, dersom

dette

stemmer

såpass mye

er det jo helt klart noe vi bør

se mer på, sier han.

Nytt milllardsystem skulle få slutt på fors1nkelsene: Nå er pendlerne

møkk

lei

Strengere

regelverk

Men Eide forteller

at uansett

om

Bane Nor skulle ønske å bygge
brubaner,

vil ikke dagens

regelverk

tillate

Corshammar

tekniske

byggingen

skisserer

slik som

den.

VI har et litt annet regelverk for
blant annet grunnerverv enn mange
andre land, så en del av
kostnadsbesparelsene vIlIkke vaere

Bed å bygge på bru fremfor mark kan man,
ifølge Corsharnmar,
halvere størrelsen
på
jernbanesporet,
og gå fra rundt 50 meter til

Ilke store her I landet Iså fall må
deler av dagens regelverk endres.
Men selv om en del av planene Ikke

passer Inn her, kan det jo godt hende det går an å ta med noe av det som
presenteres vIdere, sler han.
En annen

utfordring

Brubaner

ligger

monstermaster

Eide trekker
høyt i terrenget,

ikke nødvendigvis

frem er høyden

på banene

og vi vet jo at visuelle
faller

i god jord

barrierer

her i landet,

som

sier han.

ISverlge har 1000 av dIsse redusert støy og økt levetlden på skInnene: Nå
hatRolggiått_siae_fraintate

Tror på masseproduksjon
Også Kathrine
påstand

Gjerde,

prosjektleder

i Rambøll

tilbakeviser

Corshammars

om jernbanebransjen.

Jeg synes dette er veldlg interessant. Vi må tørre å tenke nye tanker og fInne
nye måter å gjøre ting på, sler hun.
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Det

er særlig

bidra

man

være

akkurat

Og

masseproduksjonen

til å få ned

Om
kan

Svensk tcgekspert mener man kan halvere jernbantstnadøie

",

bare
med

det

legger

har

kostnadene

får riktig

ved

sier

viser

til Gjerde

på prosjektene

kostnadene.

Det

er jeg

er jo bare

helt

sikker

på at det

å se på husbygging

der

hun.

og standardisering

gir alltid

lavere

kostnader.

• øde svIngbru krevde utvikling av et helt nytt verktøy:
tidligere

på at kan

til:

Masseproduksjon

gamle

har tro

jernbaneutbygging.

størrelse

på å få ned
skjedd,

Corshammar

ved å bygge brubaner - Tu.no

handverket
hadde

stilte

far og to sønner

opp

og

gjorde

Da ingen
noe

kunne

det

de aldri

gjort

Kommentarer

(26)
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

ole junge <ole_junge@hotmail.com>
1. april 2017 09:25
Postmottak Bane NOR SF
«Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring
av planprogram»
Høringsuttalelse.docx; Alt Kjelle.jpg

Til Bane NOR
Hei
Vedlagt følger vår høringsuttalelse, samt skisse av forslaget.
Orginaldokumentet - med artkkelen om banebroer - ble sendt til deres postadresse i Hamar.

Med Vennlig Hilsen
Inger Lisbeth Sørensen & Ole Johan Junge

Ole Johan Junge og Inger Lisbeth Sørensen
Teglhageveien 16 B
3125 Tønsberg
Tel: 90631341 / 93080411
ole_junge@hotmail.com
Tønsberg, 30. mars 2017
Bane NOR,
Postboks 4350,
2308 Hamar

«Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram»
VEDR. BANE NORS FORSLAG TIL DOBBELTSPOR GJENNOM TØNSBERG.
Vår høringsuttalelse begrenser seg til de korridorene som er foreslått for Tønsbergområdet.
Vi har vært tilstede ved fire forskjellige møter hvor Bane Nor har presentert sine planer, og
anser oss rimelig godt kjent med innholdet, og med diverse spørsmål fra deltagere med Bane
Nors respons og argumenter.
Som Tønsbergbeboere vil vi først og fremst takke Bane Nor og Staten for at arbeidet med
InterCity prosjektet endelig er i gang. Som tønsbergensere ønsker vi også å delta i prosessen
for å få dette realisert på en best mulig måte.
Vi tilhører den store andelen av befolkningen som ikke er fornøyd med de to foreslåtte
traseene. Konsekvensene er etter vår oppfatning for voldsomme og negative, og ivaretar
ikke byens interesser. For eksempel:
1) Broen over Byfjorden som del av Vearkorridoren, vil komme i konflikt med fuglelivet i
et av Norges viktigste våtmarksområder, Ramsar-reservatet på Ilene. Området er
raste- og hekkeplass for tusenvis av migrerende fugler. Vann- og vadefulger har
tilhold her hele året. Området er vernet i henhold til Ramsarkonvensjonen, en
internasjonal forpliktelse vi – Norge – har lagt vekt på å overholde. Det vil være uhørt
å bygge en jernbanebru midt i innflygingsfeltet for svaner og gjess, samt forstyrre
fuglenes beiteområder foran sivkanten.
En slik bro vil dessuten rasere et elsket og meget viktig historisk landskap for
Tønsberg. Byfjorden er del av kulturlandskapet for Norges eldste by, sammen med
Slottsfjellet og området opp mot Jarlsberg hovedgård. Hvordan traseen skal komme
seg gjennom nordre del av Slottsfjellet uten å forstyrre – ødelegge –
middelalderbyens historie og karakter er et stort spørsmål. Det er å ligne med
vandalisme som vil skape massiv motstand fra alle med interesse og forståelse for
historie og Tønsbergs betydning i den. Riksantikvaren vil selvsagt ha sitt å si i den
anledning.
2) Nøtterøykorridoren vil rasere store boligområder både direkte og indirekte. Den vil
dele Tønsberg bysentrum i to, med store negative konsekvenser for den forholdsvis
lille bykjernen i vår gamle by. En slik løsning kunne man kanskje sett for seg i femti/seksti-årene, men vil være helt meningsløs i vår miljøbevisste tidsalder.
Seilingshøyden i kanalen vil videre bli for lav og dermed ødelegge byen som båt- og
turisthavn. Tønsberg er en sommerby med lange havnetradisjoner, og gjestehavna er
en betydningsfull del av turistindustrien i byen. Om seilbåter og andre fritidsfartøyer
ikke lenger kan seile inn og ut kanalen vil være et dødsstøt for Tønsberg.

Av disse og andre grunner må et tredje alternativ utredes, og vi mener at traseen over
Jarlsbergjordene må inn i planprogrammet.
Hvordan det skal teknisk gjøres må Bane Nor finne ut av. Det har versert mange mulige
alternativ i media, f. eks. forskjellige varianter av 1B-4, med stasjon ved tunnelutgangen eller
under Frodeåsen for så å svinge ut på Jarsbergjordet ved det gamle sporet.
Vårt forslag til løsning:
Eksisterende tunnel inn i fjellet ved Tomsbakken brukes. På et gitt punkt i tunnelen startes
en sløyfe som kommer ut ved eksisterende jernbaneovergang på Kjelle. Tønsberg
Jernbanestasjon kan anlegges rett etter overgangen.
Vi ser for oss en miljøvennlig tilbringerbane/-trikk til og fra eksisterende jernbanestasjon for
beboere, arbeidende og handlende i sentrum. Videre må ny stasjon tilrettelegges for
kontinuerlig busstjeneste til/fra omkringliggende områder. Det må legges vekt på å ivareta
miljø og kulturlandskap i størst mulig grad.
Løsningen har mange fordeler:
 Lett adgang for bil gjennom Frodeåstunnellen
 Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy vil antagelig komme i senketunnel over til
Korten, dvs i direkte linje til ny stasjon.
 Alle som kommer med bil til stasjonen slipper å kjøre gjennom byen.
 Gangavstand for alle som arbeider i Statens Park og ellers på Korten og Kjelle.
 Sentralt for innbyggere som bor utenfor bysentrum, f.eks. Sem, Slagen, Vear og Re.
 Det frigjøres enorme arealer der den eksisterende stasjonen ligger.
 Deler av eksisterende tunnel benyttes.
 Løsningen er enkel å få til, relativt billig, og vil ha begrensede negative konsekvenser
For å spare dyrket mark så mye som mulig, foreslås å bygge banebroer for traseen over
Jarlsbergjordene. Dette beslaglegger ikke så store grunnarealer idet jorden under og mellom
pillarene kan dyrkes. Banebroer har dermed mindre konsekvens for grunneier enn
konvensjonelle broer. Som Bane Nor er kjent med er det mye brukt i andre land.
Vedlagte skisse viser vårt forslag til løsning. For ordens skyld vedlegges også svensk
jerbaneeksperts artikkel om banebroer.

Med vennlig hilsen

Inger Lisbeth Sørensen & Ole Johan Junge

Cc:
-

Tønsberg bystyre v/ordfører Petter Berg
Tønsbergs Blad som åpent brev

From:
Sent:
To:
Subject:

Thomassen, Lise Cathrine <Lise.Cathrine.Thomassen@nav.no>
1. april 2017 11:22
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg -Larvik HØRINGSUTTALELSE

Bane Nor, det er mye jeg ikke forstår..
Jeg forstår for eksempel ikke at dere kan anbefale jernbanespor som enten raserer tettbygde bomiljø,
stenger sjøveien i en tradisjonsrik havneby, forsøpler vakker natur med mastodonter av noen bruer som
flerrer opp landskapet, forstyrrer et unikt fugleliv i byen.. Fordi det blir noen minutter raskere, og
billigere. Har ikke også dere et ansvar for å si i fra, at selv om "fasiten" er riktig så blir totalen feil...? Dere
må da også se galskapen i det dere foreslår i Tønsberg nå...?
Dere sier dere må tenke 100 år frem. Hva vet vi om den teknologiske utviklingen bare 5 - 10 år frem? Er
ikke innovasjon og nye løsninger i nær fremtid noe som vil gjøre at avstand, tid, transport og
tilgjengelighet vil endre seg dramatisk..? Menneskene er og vil være de samme, vi trenger gode rom å
være i, kanskje mer enn noengang når verden er i så rask endring. Er innovasjon og teknologisk utvikling
tatt med i deres utredning? Tenk om teknologien om få år gir oss andre transportmuligheter, som vil vise
at en slik planlagt vold på natur og kultur, ikke var nødvendig..? Sånt har skjedd før. Ikke la det skje igjen.
Vi trenger ikke stasjon midt i sentrum.
Dropp Nøtterøy og Vear- alternativet, og lytt til andre velfunderte forslag fra kloke mennesker som klarer
å tenke både bevaring, og utvikling..

Mvh
Lise Cathrine Thomassen
Tønsbergbeboer, og 12 generasjons nøttlending

From:
Sent:
To:
Subject:

Gert Heiberg <gertogm@online.no>
3. april 2017 08:59
Postmottak Bane NOR SF
BRUER TEKNISK REGELVERK

Importance:

High

TEKNISK REGELVERK
Det vises til: http://www.banenor.no/contentassets/dd2bd48e351147e48cd99307791b1b86/forslag-tilplanprogram-intercity-tonsberg---larvik.pdf
Det vises til side 30 og følgende tekst:
«Korridoren går over Ringveien og krysser Kanalen på bro i området øst for Kanalbroa.
Korridoren dreier sør-vestover
og går raskt inn i tunnel under Teieskogen. Fra Munkerekka går traseen på bro over
Vestfjorden.»
Tracéen skal krysse Vestfjorden i bru. Hvor stor fri seilingshøyde Kystverket vil kreve er usikkert, men
regelverket er 55 meter. Uansett vil det bli ei bru over Vestfjorden. Det vises til Bane NOR regelverk om
maks tillatt stigning på nybygde tracéer som er 12,5 promille og unntaksvis inntil 20 promille over korte
strekninger.
SPØRSMÅL 1: Gjelder disse krav også på samme måte på bruer? Eller er det andre krav / begrensninger
på spor på bru?
I planprogrammet er det kun tegnet inn «korridorer». Har BANE Nor regler for bruer når det gjelder
kurvatur og sidekrefter:
SPØRSMÅL 2: Kan frittliggende bruer bygges i kurve eller må de bygges i rett linje?
SPØRSMÅL 3: Er det de samme regler for fastsettelse av maksimalhastigheter på bruer som på «vanlig»,
landbygget spor?

Svar imøtesees på returmail

Med vennlig hilsen / Best Regards

Gert

Gert Heiberg
Nordbyen 30a
N-3111 TÖNSBERG

Norway
Tel. +47-4681 4681
Mail: gertogm@online.no

From:
Sent:
To:
Subject:

Rene Kristensen <renekri@hotmail.com>
3. april 2017 13:27
Postmottak Bane NOR SF
Tønsberg - Larvik

Hei
Siden det oppfordres på deres Facebookside til å gi innspill på foreslåtte traseer gjennom
Tønsberg sender jeg inn mitt innspill.
Jeg har gitt noen innspill tidligere, men gir gjerne flere.
Min familie og jeg vil i aller høyeste grad bli berørt dersom Nøtterøyalternativet skulle bli en
realitet, men jeg vil gjøre alt jeg kan for å motarbeide det alternativet.
For det første så mener jeg at Nøtterøyalternativet vil rasere Tønsberg by og nordre del av
Nøtterøy. Det gi broer over begge innløpene til Tønsberg, som har historie som havneby. En 20
meter bred og opphøyet høyastighetsbane gjennom byen fra nærmere Frodåstunnelen, via
kirkegården, ned til kanalen og inn under Teieskogen vil kløyve byen vår i to. Jeg lurer også på
hva dere har gjort av utredninger rundt støy for denne løsningen. Dette vil ødelegge
områder langt ut over det området som blir direkte båndlagt av banen, og vil gjøre et stort
område med etablert bebyggelse ubeboelig. At dette i det hele tatt er en trasé som vurderes er
for meg helt utrolig. Når intensjonen var at denne traseen skulle legges i tunnel, så var det
forståelig, når den nå skal legges opp i luften er det helt hårreisende! Dette vil fullstendig
ødelegge byen vår, og det for å spare noen få minutter for reisende fra sør for Tønsberg til Oslo.
Her må dere kunne tenke litt bredere enn bare minutter og sekunder og se at dere er i ferd med
å ødelegge en av Vestfolds største og eldste byer.
Løsningen man nå lander på, skal vi, som dere selv sier, leve med i 100 år. Velger man feil nå er
det en uopprettelig feil! En feil som våre etterkommere må lide med.
Personlig berøres jeg vet at huset vårt må rives eller at vi evt. blir liggende tett på togbanen med
alle de ulempene det vil gi. Verst av alt vil det være å bli liggende tett på en høyhastighetsbane
med flere passeringer i hver retning i timen. Huset som vi har investert i vil tape seg enormt i
verdi, og veien vi bor i vil bli avskjært av banen. For oss altså en katastrofe!
Uansett hvilken trasé man velger så håper jeg Bane NOR forstår at man ikke kan la
enkeltpersoner ta en uforholdsmessig stor økonomisk støyt for "fellesskapets beste". Folk som
får eiendommene sine ødelagt av støy og andre ulemper må få dette kompensert. Håndteringen
av direkte berørte grunneiere har dere tilsynelatende gode retningslinjer for, men de som ikke
rammes direkte, men i aller høysete grad rammes må ivaretas.
Deres tekst i dokumentet som grunneiere henvises til er derfor alarmerende.

Her må Bane NOR forstå at de som rammes fysisk ikke også må havne i et økonomisk uføre. Et
økonomisk uføre dere påfører dem med åpne øyne.
Jeg håper Bane NOR her forstår de enorme negative konsekvensene som Nøtterøykorridoren vil
gi. Ikke bare for folk i Tønsberg, men også folk på Nøtterøy, Vear og Melsomvik. Jeg har
fremdeles til gode å høre noen som er positive til den skisserte traseen.
Jeg håper også Bane NOR forstår at det ut over minutter og sekunder her er snakk om
mennesker og familier som potensielt vil bli skadelidende som følge av trasévalg. Hvor mange
ødelagte byer og ødelagte familier er 3 minutter verdt?
Mvh
René Kristensen
Banebakken 12 B
Nøtterøy

From:
Sent:
To:
Subject:

Reidulf Stensbakk <reidulfs@online.no>
3. april 2017 20:13
Postmottak Bane NOR SF
Vestfoldbanen. Tønsberg løsningen.

Bane Nord.
Forslag til løsning.
Som en ivrig kommentator om stasjonens plassering og trassens føringer har jeg innsett at stasjon og
bane under bakken, ikke er mulig dersom Frodeåsen tunellen skal benyttes, den ligger for høyt i
terrenget.
Når dette ikke er mulig så vil jeg foreslå følgende.
Nytt trasse valg som bygger på det, det store flertallet av politikere går inn for.
Dette vil ikke bidra til store ulemper for byen.
Bane Nord må ha forståelse for at det ligger sterke følelser knyttet til byens historie som ønskes behold,
ikke bli ødelagt.
Lag ny tunell med to spor fra Tomsbakken i bue og frem under Stenmalveien, med ny stasjon inn mot
Frodeåsen, delvis inn i fjellet med sporene videre der hvor den gamle banen ligger i dag, over Jarlsberg
jordene på pæler der hvor grunnen tilsier det.
Videre i bue rundt Travbanen (Rønningen) så videre under Manumåsen, videre korteste vei Syd over.
Kjørelengden blir ca. 1600 m. kortere en om Sem.
Ved denne stasjons plassering er det gode muligheter til å flytte Buss terminalen for regionen til
stasjonsområdet. I fjellet kan det anlegges stor parkeringsplass.
Vei forbindelse til stasjonene kan anlegges med avkjørsel fra Stenmalveien og Farmandsveien. Busser og
biler har lett tilkomst. Biler slipper og forstyrre sentrum av byen. Bussene kan ha stopp i sentrum før og
etter de har hvert på stasjonen, for og lettere og komme til og fra stasjonen.
Stasjonen blir fremdeles nær Tønsberg sentrum.
Håper mitt forslag kan bidra til en positiv løsning for Tønsberg og Vestfold banen.
Mvh.
Reidulf Stenbakk.

Høringsuttalelse
«Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram.»
Bane Nor kan ikke gå videre i denne prosessen uten å ta inn igjen og ytterligere undersøke
muligheten for trase over jordene på Jarlsberg. Både Nøtterøy-korridoren og Vear-korridoren har
store negative samfunnsmessige konsekvenser, på mange nivåer, både for Tønsberg og omegn. I
lokalsamfunnet her er det stor motstand mot de to alternativene som Bane Nor presenterer.
En ny jernbanestasjon bør ligge i nærheten av den nye interkommunale legevakten som bygges langs
Jarlsberglinna. Man kan la dagens jernbanetrase svinge ut i en bue i stedet for å kjøre inn i tunnelen
som går inn under Tomsbakken. Man kan la de to eksisterende traseene møte hverandre uten å ta
togene inn gjennom tunnelen og i en sløyfe i bykjernen slik man gjør i dag. Dette vil gi store
besparelser både i tid og penger - samtidig som det vil gjøre jernbanestasjonen attraktiv på grunn av
en sentral plassering som alle i og rundt Tønsberg vil ha god tilgang til. Man vil måtte heve både deler
av Jarlsberggata og Jarlsberglinna med bro over jernbanelinjen slik at togene kan passere uten å
måtte ha bomoverganger.
Rød stiplet linje er mitt forslag
til hvordan dagens trase kan
bindes sammen ved å legge en
sving i nærheten av det nye
helsehuset med den
interkommunale legevakt på
Kjelle. Her vil man spare tid og
penger ved å gjøre relativt små
endringer/inngrep
sammenlignet med Nøtterøyog Vear-alternativet.
Punkt A og punkt B er mulige
plasseringer av kombinert
buss- og jernbanestasjon og
rikelig med parkeringsplasser.
Trafikknutepunktet på Kjelle
vil være like i nærheten og det
vil lette ankomsten til en ny
stasjon for innbyggerne i
Tønsberg og omegn. Trafikken
i bykjernen vil spares for stadig
økende utfordringer i forhold
til kø, støy og forurensing.

Hvor sentral er plasseringen av en ny jernbanestasjon langs Jarlsberglinna?
Med tanke på at Tønsberg har et meget lite og fortettet sentrum er det naturlig å se på sentrum i et
litt større perspektiv. Det finnes ikke ledige arealer for å utvide stasjonsområdet eller
parkeringsfasiliteter der jernbanestasjonen ligger i dag. Det er heller ikke plass til å samlokalisere

jernbane- og busstasjon. Hyppigere frekvens gjør at planovergang med bom ikke vil fungere i
fremtiden.
Korten er et trafikknutepunkt som benyttes av en stor del av innbyggerne i Tønsberg,
nabokommuner og tilreisende. Å plassere en jernbanestasjon i dette området ville være meget
sentralt. Da vil Korten også være et trafikknutepunkt for offentlig transport gjennom buss og bane.
En mulig ny fastlandsforbindelse Nøtterøy-Tønsberg over Korten vil være en naturlig vei for nesten
alle innbyggerne i nye Færder kommune. Å kjøre gjennom Frodåstunnelen ville vært et naturlig valg
om man kommer fra Presterød, Tolvsrød, Husvik, Ringshaugområdet osv. Tomsbakken vil man bruke
om man kommer fra Eik, Barkåker, Horten - og Semslinna er veien inn for de som kommer fra Vear,
Sem, Andebu og Ramnes. Kommer man fra Re bruker man Jarlsberggata. Det vil si at samtlige veier
fører til Kilenområdet og at all trafikk som ikke har Tønsberg bykjerne som destinasjon, kan sluses
utenom. Det vil gjøre Tønsberg til en levende, sunn by til beste for innbyggerne og miljøet og være
samfunnsøkonomisk gunstig.
Man må ha flere tanker i hodet i forbindelse med ny jernbanetrase og jernbanestasjon. Det er viktig
at man samlokaliserer buss- og jernbanestasjon slik at det er enkelt å benytte seg av offentlig
transport uten å måtte bruke privatbil på en del av reisen. Man må også ta inn over seg at noen
likevel vil ønske å benytte egen bil fordi dette er mest hensiktsmessig. Det er viktig at området der
det skal bygges ny jernbanestasjon har rikelig med plass til parkering av privatbiler.
Allerede i dagens situasjon er det store utfordringer fordi alle som skal reise videre med tog må inn til
bykjernen før de kan reise videre. På grunn av tidvis stor trafikk bruker busser og privatbiler lengre
tid enn nødvendig på å komme inn til sentrum. Dette gir økt reisetid. Det er å anta at denne
utviklingen vil fortsette og som reisende vil man i femtiden totalt bruke lengre tid - selv om selve
togreisen blir noe kortere. Det er allerede vanskelig å oppdrive parkeringsplasser i bykjernen, og i
nærheten av sentrum. Mange parkerer derfor privatbilene i gatene på Træleborg og på Solvang, noe
som er til fare for trafikkavvikling, sikkerhet og utrykningskjøretøy.
Noen har hevdet at de som ønsker Jarlsbergalternativet inn i debatten igjen, ikke tenker på de som
bruker toget til arbeid hver dag, som for eksempel ansatte ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig at
alle kommer dit de skal og det bør absolutt være mulig å etablere en bybusslinje som går i en sløyfe
hvert 5. minutt i øvre, så nedre del av bykjernen. Da vil alle komme dit de skal i rimelig tid.
Hvis vi ønsker et levende sentrum kan vi ikke ofre boligstrøk for bane men derimot dirigere trafikken
på utsiden av sentrum. En jernbanestasjon som ligger rett i utkanten av sentrum vil bidra til at
Tønsberg blir et godt sted å bo, samt reise til og fra, også i fremtiden. Jernbanestasjonen vil
fremdeles være sentrumsnær, ha god tilgjengelighet for kollektivtrafikk og være samfunnsøkonomisk
gunstig.
Konklusjon: Jarlsbergalternativet må inn igjen som et alternativ i det videre arbeidet med
dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik. Det må foretas en ny vurdering av alternativene både
med tanke på trafikkavvikling, samlokalisering buss/bane og mulige besparelser både økonomisk,
tidsmessig og for å beholde Tønsberg by slik den er i dag.

Fredrikke Steen Hansen
Vestfoldgaten6
3110 Tønsberg

Tlf nr: 917 80 181

03.04.2017
Høringsinnspill Vestfoldbanen – Bane NOR
Viser til en videosnutt på Facebook hvor det etterlyses innspill fra folk under 30, som ofte ikke deltar
på folkemøtene som holdes. Jeg skulle gjerne deltatt på folkemøtet i Larvik – min hjemby – men jeg
bor utenbys pga. studier og hadde derfor ikke anledning. Fint at dere viser dere på Facebook og
aktivt oppfordrer oss unge som ikke kan delta på folkemøtene til å komme med innspill skriftlig. For
meg som gjerne ønsker å flytte nedover til Vestfold og evt. Larvik etter hvert er det flere aspekter
som er viktig for at jernbanen skal være et attraktivt og reelt alternativ til bil, og for at Vestfold skal
være attraktivt som bosted og arbeidsmarked. Det handler om frekvens, om antall stopp, og om
stasjonslokalisering.
Stasjonslokalisering i Larvik
Som ung og opptatt av både samferdsel og byutvikling følger jeg nøye med på prosessen rundt ny
stasjon i Larvik. Jeg vet at dette med stasjonslokalisering i Larvik er utfordrende pga. mye løsmasser
og lite massivt fjell, men jeg ønsker å komme med min mening om de to alternativene.
For meg, og sannsynligvis de fleste av innbyggerne i Larvik – spesielt vi unge som skal leve med
løsningen i all overskuelig fremtid – er det avgjørende at man klarer å få til en stasjon i Kongegata. En
bane med stasjon over indre havn, hevet på bru, vil rasere sjøfronten i Larvik, ødelegge siktlinjer og
være en massiv hindring for Larviks fjordbyvisjon. En slik løsning utgjør en uforholdsmessig stor
ulempe som er svært vanskelig å akseptere, og det vil være en betydelig demper for byens
attraktivitet. Det fungerer fint på Skøyen, men Skøyen og Larvik har totalt forskjellig bybilde, ulik
geografi og helt ulike forutsetninger. På Skøyen stjeler ikke en hevet bane viktig utsikt eller verdifulle
siktlinjer, og den hindrer ikke byutvikling eller realisering av potensiale. I Larvik er det nettopp det
som vil skje med en bane hevet på bru gjennom indre havn, etter min og veldig mange andres
mening. Sjøfronten er en av Larviks beste kvaliteter og representerer et vanvittig stort og verdifullt
potensiale; å få banen vekk herfra er derfor essensielt.
Kongegata-løsningen vil også være mindre problematisk med tanke på permanent båndlegging av
arealer, både når det gjelder bolig- og næringsarealer og kulturhistorisk viktige arealer som for
eksempel Herregården. Problemer knyttet til vibrasjon og støy i boligområder vil også være mindre
fremtredende ettersom store deler av banen går under bakken i de mest bynære områdene.
På bakgrunn av det ovennevnte kan jeg ikke se at det er mye som taler for at indre havn er et bedre
alternativ enn Kongegata så lenge sistnevnte alternativ lar seg gjennomføre. Jeg håper Bane NOR
innser hvilken avgjørende betydning stasjonslokalisering i Kongegata har for Larvik som by, selv om
Kongegata-løsningen kanskje blir noe dyrere gitt at den er gjennomførbar. Som geolog kjenner jeg
grunnforholdene i Larvik relativt godt og har forståelse for at tunnel og stasjon helt eller delvis under
bakken her er teknisk vanskelig. Allikevel håper jeg Bane NOR er innstilt på å strekke seg langt for å få
til det beste alternativet for Larvik som by og for Larviks befolkning, nå og i fremtiden.
Jeg vil gi Bane NOR honnør for at dere har som forutsetning at jernbanestasjoner skal ligge sentralt i
alle byene og at dere ikke viker på dette – det er viktig for dem som skal komme seg til stasjonen
uten bil. Flertallet at passasjerene bor vel også i bysentra, så det ville vært kontraproduktivt å flytte
stasjoner ut av byene. For dem som bor litt utenfor bysentra og allikevel ønsker å pendle med tog, vil
det være en stor fordel om det sørges for, eller legges til rette for, nok pendlerparkering slik at man
kan bruke toget i kombinasjon med bil. Bor man et stykke utenfor byen, hvor bussforbindelsene ikke
er like bra, er man avhengig av å kunne sette fra seg bilen på stasjonen for at tog skal være aktuelt
som transportmiddel til jobb. Klarer man å få til parkering under bakken dersom man ender opp med
Kongegata-alternativet har man også en langt mindre synlig og forstyrrende løsning enn dersom man
må ha store parkeringsarealer i indre havn.

03.04.2017
Frekvens
Jeg vet at det er NSB som styrer frekvensen, men de har vel en øvre begrensning som er styrt av
infrastruktur, og således er det viktig at ny infrastruktur dimensjoneres for hyppigere avganger.
Mange av aspektene jeg nevner under er kanskje mer aktuelle for NSB, men jeg presenterer det også
til dere ettersom NSB kjører togene på Bane NORs infrastruktur.
En jernbane som skal kunne konkurrere mot bil må ha frekvens. Toget må gå ofte, og det må gå fort.
Det bør gå langt oftere enn det gjør i dag, ikke bare fra Tønsberg, men også fra Larvik, Porsgrunn og
Skien. Dette er store arbeidsmarkeder og de bør prioriteres i tillegg til Tønsberg. Selv om flertallet av
pendlerne på Vestfoldbanen kanskje pendler fra Tønsberg og nordover, vil økt frekvens langs hele
strekningen også gjøre det lettere for folk i Grenland å pendle, og det vil også gjøre det lettere for
Vestfoldingene å pendle sørover inn mot Grenland. Dette er viktig for å gjøre området, og
arbeidsmarkedet i hele denne regionen, mer attraktivt, gjennom at det øker valgmulighetene når det
gjelder bosted og arbeidsplass. Med høy frekvens mener jeg minst en gang i halvtimen – gjerne
oftere i rushtiden, for eksempel hvert kvarter eller hvert 20. minutt. Timesavganger holder for noen,
men for mange er dette ikke tilstrekkelig til å gjøre pendling med tog konkurransedyktig med bil.
Mulighet for ekspresstog
Ekspresstog til Oslo er viktig for dem som skal pendle helt til Oslo fra Vestfold og Grenland. Her har
dere, i samarbeid med NSB, allerede kommet med et kjempefint tilbud med ekspresstoget R11x som
starter i Skien, stopper innom alle byene til og med Tønsberg, og derfra direkte til Oslo. Supert! I
fremtiden håper jeg dere kan legge til rette for at NSB (og/eller andre aktører dersom persontrafikk
på Vestfoldbanen blir konkurranseutsatt i fremtiden) kan få plass til høyere frekvens også på
ekspressavganger. Ekspresstog vil også lette noe av presset på de andre togavgangene som dermed
kan gjennomføres mer effektivt og komfortabelt for passasjerene. Det vil igjen føre til mer fornøyde
reisende, som igjen gjør tog mer attraktivt.
Stasjon på Torp
Jeg håper Bane NOR ser viktigheten av å ha en togstasjon i tilknytning til terminalen på Sandefjord
lufthavn, Torp. Å legge banen utenfor flyplassen vil bidra sterkt til at Torp står svakt som
kollektivflyplass – en egenskap den helst bør være foruten. Dagens løsning fungerer greit med
skyttelbuss, men den er ikke ideell. En stasjon i umiddelbar nærhet til flyplassens terminal, sammen
med økt frekvens, vil forenkle reisen og gjøre det enda lettere å ta toget til og fra flyplassen. Dette vil
gavne både jernbanen, flyplassen og hele regionen. Kanskje kan det også gjøre at Flytoget eller NSB
setter opp egne flytog til Torp som vil gjøre flyplassen desto mer konkurransedyktig, og øke
valgmulighetene for folk som skal ut og fly, særlig i nordre Vestfold, Buskerud og Akershus.
Torp har uttalt et ønske om å flytte terminalen til østsiden av rullebanen, og man kan dermed
argumentere med at banen også bør gå øst for rullebanen. Torps planer om relokalisering til østsiden
ligger dog så langt frem i tid og er så lite konkretisert at jeg ikke kan se at det er noen grunn til å ta
hensyn til dette på nåværende stadium.

Jeg gleder meg over Bane NORs arbeid med Vestfoldbanen, følger med interesse med på prosessen,
og ser fram til å kunne bruke en moderne, rask jernbane med dobbeltspor og gode stasjonsløsninger
i framtida. Forhåpentligvis vil det kunne realisere mitt ønske om å flytte til Vestfold uten å være helt
avhengig av en jobb i samme by som jeg bor i.
Vennlig hilsen
Ole Sannes Riiser

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Nina Larsen <nina.larsen60@hotmail.com>
4. april 2017 11:56
Postmottak Bane NOR SF
firmapost-sor@vegvesen.no
Høringsuttalelse til Bane Nor - Nøtterøy-korridoren

Hei,
Vi har noen punkter som vi mener det er viktig at det blir tatt hensyn til i deres valg av korridor.
Det er meget ustabile og dårlige grunnforhold i området Munkerekkveien.
Vi hadde store problemer med en fartsdemper som lå rett utenfor huset vårt. Det var store
rystelser i huset hver gang en buss eller lastebil kjørte forbi. Til og med husene som ligger bak
oss kjente dette godt i sine hus.
Det endte med at Veivesenet måtte fjerne fartsdemperen. Grunnmassene i hele dette området
består av kvikkleire/flytende leire men det er dere selvfølgelig klar over og hvilke konsekvenser
dette får
for ekstra kostnader i forbindelse med tunnel bygging og peling av fundamenter.
Det er fortsatt rystelser når slike store kjøretøy passerer.
Vi er selvfølgelig da bekymret for konsekvensene ved sprenging og masseforflytning dersom
man går for Nøtterøykorridoren.
Vi mener at ingen masser kan kjøres i Munkerekka. Dette tåler ikke veien og dette er
Veivesenet meget godt kjent med. De har vært på befaring hos
oss og kjent rystelsene selv. Disse dårlige grunnforholdene gjelder for hele Munkerekkveien.
Dersom dere vurderer masseforflytning på denne veien eller transport av store arbeidskjøretøy
vil dette være en katastrofe for grunnforholdene og vi som bor i hele dette området.
Generell økning av trafikk på denne veien vil få store følger for alle som bor i Munkerekka. Det
samme vil gjelde sprenging.
Når det gjelder eventuell bru over til Vear så er det vel slik at med den industri som er i
Tønsberg i dag så krever Kystverket en frihøyde på brua på 55 meter.
Dette vil være et voldsomt inngrep i naturen og omgivelsene på begge sider av brua. Vi vil etter
påske plassere ballonger der brua vil komme i deres forslag slik at man får en forståelse av hvor
høyt dette virkelig er.
Vi mener at en Vear korridor eller en Jarlsberg korridor vi få mindre alvorlige negative
konsekvenser for boligområder og grunnforhold.
Vi tror og mener det vil koste staten dyrt når erstatningskravene kommer fra mennesker som
har skader på husene sine på grunn av setningsskader ved sprengning og utgravinger.
Vi håper virkelig at dere tar dette med grunnforhold i området svært alvorlig i deres avgjørelse.
Med vennlig hilsen

Svenn Arne Heum og Nina Larsen
Munkerekkveien 52

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

Jan Arild Lier <jan@brevpartner.no>
4. april 2017 13:17
Postmottak Bane NOR SF
ketil.solvik-olsen@sd.dep.no; john-ragnar.aarset@sd.dep.no; Bihli Hans
Jørgen; reynir.johannesson@sd.dep.no; post@jernbanedirektoratet.no
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik, uttalelse til høring av
planprogram
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik, uttalelse til høring av
planprogram.pdf

Innsigelser mot «Forslag til planprogram» fra Bane NOR om strekningen Barkåker – Stokke og
ødeleggelser av gamle, moderniserte og flere generasjoners boområder med stor betydning for 1000 vis
av eiere, oversendes forslag til løsning som reduserer tiden fra Porsgrunn til Oslo og tar hensyn også til
menneskene i området og ikke bare dyr og fugler samt historie.
De nåværende offentlige forslag vil være direkte ødeleggende for området og er, som jeg kan se det, ikke
gjennomførbare.
Med smarte moderne løsninger vil heller ikke stamhuset bli berørt i vesentlig grad. Vi ser mot fremtiden
og ikke 100 år bakover i tid, gjør vi ikke?

Med vennlig hilsen
Jan Arild Lier
Munkerekkveien 118
3142 Vestskogen
Tlf: +4790193254
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Innsigelser mot Bane NOR planer for Tønsberg med omland, rute bit
Tønsberg – Stokke:
Forslag til løsning:

Hvorfor sløyfe om Nøtterøy ikke kan brukes:
1

Ovenstående avstand 2100m.
Bane Nor (Forslag til planprogram): banen skal stige eller falle max 12,5 0/00,
krav om 3400 m sving radie ved 250 km/t, Stasjonsområdet 2 km radius og 350m lange plattformer

Bane NORs argumenter på møte som da ikke helt
stemmer:
«Seilingshøyde»:
Avstand fra kanalbrua i Tønsberg til Vestfjorden over Munkerekka er 2,1 km og det kan da tillates en
stigning på 26 m på den avstanden.
2

Ved kanalbrua skal høyden være 10m og utenfor Munkodden over Vestfjorden vil høyden være
36,0 meter.
Et stykke unna seilingshøyden i Vestfjorden som er 55 m. Hvis man da skal følge hva Bane NOR selv
sier er seilingshøyden (40 m + brohøyde) vil stigningen være 20,48 0/00 eller 27,62 0/00 for å nå faktisk
seilingshøyde!
Seilingshøyde og stigning stemmer ikke!

«Høyhastighet ved stasjonen – uttalelse på møte»:
«Tog skal gå med hastigheter opp mot 250 km/t». Men ifølge planprogrammet skal det være stopp i
Tønsberg for alle tog. Et tog av den typen det her er snakk om trenger 11 km på å stoppe ifølge
jernbane folk. I nærheten av jernbanestasjonen kan det ikke være krav om 2000 m radie (radien Bane
NOR selv har tegnet er ikke 2000m). Det som kan «fare igjennom» er godstog men langt unna den
hastigheten, max 100 km/t. Radien var viktig ved alternativet om Solvang(?).
Argumentet med 250 km/t faller da bort. De store radiene faller også bort.

«Nytt stasjonsområdet i sentrum øker aktiviteten i byen»:
«Ny jernbanestasjon i sentrum vil sørge for økt aktivitet»! Jernbanestasjonen har ligget i sentrum de
siste 100 år uten at det har ført til de store satsningene. Tvert imot, når posthuset flyttet ned i
Storgaten flyttet «sentrum» med. Det som er av aktivitet rundt jernbanestasjonen er ikke skapt av
toget, men brann og investorer som har blødd litt. Området er vel ikke det bedrifter søker til for å
skape noe, det ser ut som tvert imot. Og hva da med Horten?
Det er vel heller et spørsmål om hvordan man definerer sentrum – historisk eller fremtid?
Det eneste stedet jeg har opplevd vekst er i Monaco, men der er stasjonen med lokal og Express tog
lagt inn i fjellet lik Holmestrand. Øvrige områder er nok nærmere «slum» enn utviklings områder. Se
også Sevilla banen i Spania. Der har de klart å legge banen i ytterkant av tettsteder med unntak av
storbyer, men er det lagerplasser vi vil gjøre Tønsberg og Nøtterøy om til?

Forslag til løsning:
1. Stasjonen legges til Korten/Kjelle hvor jernbanesporet er rettet ut fra Barkåker.
2. Det planlegges sammen med øvrig kollektivtransport om et kollektivt knutepunkt. Med en 5
km radius nås alle boligsentra i og ved Tønsberg: Vear, Sem, Barkåker, Ringshaug, Herstad –
90% av befolkningen fra Korten/Kjelle.
3. Knutepunktet forsøkes nedgravd så mye som mulig. Knutepunktet vil da også inneholde
stjerneformet veiforbindelse til alle befolknings sentra hvis veitunell legges nord-sør fra
Kolberg til Korten. Fra før ligger de tre andre retningene der inklusive fortau og sykkelsystem.
I tillegg planlegger Tønsberg kommune et flott bussopplegg i byen som kan korrespondere
med Jarlsberg. Området stabiliseres med kalksøyler og lignende.
4. Jernbanespor legges i miljøtunell/senketunell til et innslag under Bjellandåsen og videreføres
i tunell under Vear og mot Stokke som er delvis nedgravd som planlagt.
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5. Jarlsberg hovedgårds jorder ved Korten har det vært vanskelig å dyrke noe på, det kan
beskues hvert år og flere ganger gjennom året.
6. Forslaget vil gi større tidsmessig gevinst for jernbanen.

Bane NORs forslag om Nøtterøy alternativet vil ødelegge:
-

boligområder utviklet over 100 vis av år – Tønsberg, Nøtterøy, Vear. Boligområder som
nå også utvikles med fortetning. Munkodden er også et vernet område.
nytte trafikk på sjøen – fra syd og fra øst. Sjøfartsbyen Tønsberg er en saga blott.
og skape støyforurensning for 1000 vis av beboere
og skape støyforurensning for utvikling av miljø vennlige bedrifter.
og gi økt svevestøv i boligområder.
rekreasjonsområdet Vestfold Golfklubb
livsgrunnlaget for 1000 vis av mennesker som ikke kan måles i penger og eiendommer
som i dag er bygget opp gjennom generasjoner og mye verdt, vil ha minimal verdi om
planen til Bane NOR gjennomføres (det gjelder ikke bare «10 hus»). Det dere har planer
om å pløye gjennom er ikke et moderne byggefelt med 0 historie.

De to nåværende forslag – Nøtterøy og Nordbyen – forkastes og et smartere Jarlsberg
alternativ utarbeides! I dag kjører vi ikke med hest og kjerre men med moderne
fremkomstmidler og er ikke avhengige av kort avstand men praktisk avstand til
knutepunkter.
Så vil jeg til slutt få kommentere møte som var i Tønsberg, arrangert av BaneNOR. Nesten 500
mennesker møtte opp for å kunne si sin mening om planene som er lagt frem om jernbane
satsningen. Det var en demokratisk prosess frem til møte fremholdt BaneNOR. Man må vel kunne si
at det vi overvar var da et «demokratisk diktatur» i så fall.
Ellers vil jeg henvise til den massive motstanden som er uttrykk gjennom media og andre kanaler.
De fleste av de fremmøtte eller innbyggere i Tønsberg m/omland er ikke imot høyhastighets tog, det
er bare måten det skal gjennomføres på som det er stor motstand mot. Det må kunne gå an å bruke
hode og ikke ture frem som en bulldoser.
Den jernbanetunnelen som ble laget inn til Tønsberg er og blir et feilgrep. Ikke gjenta det! I dagens
mediebilde kommer det også frem at selve sporet ikke tåler de hastigheter det planlegges for.

Med vennlig hilsen

Jan Arild Lier
Munkerekkveien 118,
3142 Vestskogen
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Høringsuttalelse
«Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram.»
Bane Nor kan ikke gå videre i denne prosessen uten å ta inn igjen og ytterligere undersøke
muligheten for trase over jordene på Jarlsberg. Både Nøtterøy-korridoren og Vear-korridoren har
store negative samfunnsmessige konsekvenser, på mange nivåer, både for Tønsberg og omegn. I
lokalsamfunnet her er det stor motstand mot de to alternativene som Bane Nor presenterer.
En ny jernbanestasjon bør ligge i nærheten av den nye interkommunale legevakten som bygges langs
Jarlsberglinna. Man kan la dagens jernbanetrase svinge ut i en bue i stedet for å kjøre inn i tunnelen
som går inn under Tomsbakken. Man kan la de to eksisterende traseene møte hverandre uten å ta
togene inn gjennom tunnelen og i en sløyfe i bykjernen slik man gjør i dag. Dette vil gi store
besparelser både i tid og penger - samtidig som det vil gjøre jernbanestasjonen attraktiv på grunn av
en sentral plassering som alle i og rundt Tønsberg vil ha god tilgang til. Man vil måtte heve både deler
av Jarlsberggata og Jarlsberglinna med bro over jernbanelinjen slik at togene kan passere uten å
måtte ha bomoverganger.
Rød stiplet linje er mitt forslag
til hvordan dagens trase kan
bindes sammen ved å legge en
sving i nærheten av det nye
helsehuset med den
interkommunale legevakt på
Kjelle. Her vil man spare tid og
penger ved å gjøre relativt små
endringer/inngrep
sammenlignet med Nøtterøyog Vear-alternativet.
Punkt A og punkt B er mulige
plasseringer av kombinert
buss- og jernbanestasjon og
rikelig med parkeringsplasser.
Trafikknutepunktet på Kjelle
vil være like i nærheten og det
vil lette ankomsten til en ny
stasjon for innbyggerne i
Tønsberg og omegn. Trafikken
i bykjernen vil spares for stadig
økende utfordringer i forhold
til kø, støy og forurensing.

Hvor sentral er plasseringen av en ny jernbanestasjon langs Jarlsberglinna?
Med tanke på at Tønsberg har et meget lite og fortettet sentrum er det naturlig å se på sentrum i et
litt større perspektiv. Det finnes ikke ledige arealer for å utvide stasjonsområdet eller
parkeringsfasiliteter der jernbanestasjonen ligger i dag. Det er heller ikke plass til å samlokalisere

jernbane- og busstasjon. Hyppigere frekvens gjør at planovergang med bom ikke vil fungere i
fremtiden.
Korten er et trafikknutepunkt som benyttes av en stor del av innbyggerne i Tønsberg,
nabokommuner og tilreisende. Å plassere en jernbanestasjon i dette området ville være meget
sentralt. Da vil Korten også være et trafikknutepunkt for offentlig transport gjennom buss og bane.
En mulig ny fastlandsforbindelse Nøtterøy-Tønsberg over Korten vil være en naturlig vei for nesten
alle innbyggerne i nye Færder kommune. Å kjøre gjennom Frodåstunnelen ville vært et naturlig valg
om man kommer fra Presterød, Tolvsrød, Husvik, Ringshaugområdet osv. Tomsbakken vil man bruke
om man kommer fra Eik, Barkåker, Horten - og Semslinna er veien inn for de som kommer fra Vear,
Sem, Andebu og Ramnes. Kommer man fra Re bruker man Jarlsberggata. Det vil si at samtlige veier
fører til Kilenområdet og at all trafikk som ikke har Tønsberg bykjerne som destinasjon, kan sluses
utenom. Det vil gjøre Tønsberg til en levende, sunn by til beste for innbyggerne og miljøet og være
samfunnsøkonomisk gunstig.
Man må ha flere tanker i hodet i forbindelse med ny jernbanetrase og jernbanestasjon. Det er viktig
at man samlokaliserer buss- og jernbanestasjon slik at det er enkelt å benytte seg av offentlig
transport uten å måtte bruke privatbil på en del av reisen. Man må også ta inn over seg at noen
likevel vil ønske å benytte egen bil fordi dette er mest hensiktsmessig. Det er viktig at området der
det skal bygges ny jernbanestasjon har rikelig med plass til parkering av privatbiler.
Allerede i dagens situasjon er det store utfordringer fordi alle som skal reise videre med tog må inn til
bykjernen før de kan reise videre. På grunn av tidvis stor trafikk bruker busser og privatbiler lengre
tid enn nødvendig på å komme inn til sentrum. Dette gir økt reisetid. Det er å anta at denne
utviklingen vil fortsette og som reisende vil man i femtiden totalt bruke lengre tid - selv om selve
togreisen blir noe kortere. Det er allerede vanskelig å oppdrive parkeringsplasser i bykjernen, og i
nærheten av sentrum. Mange parkerer derfor privatbilene i gatene på Træleborg og på Solvang, noe
som er til fare for trafikkavvikling, sikkerhet og utrykningskjøretøy.
Noen har hevdet at de som ønsker Jarlsbergalternativet inn i debatten igjen, ikke tenker på de som
bruker toget til arbeid hver dag, som for eksempel ansatte ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig at
alle kommer dit de skal og det bør absolutt være mulig å etablere en bybusslinje som går i en sløyfe
hvert 5. minutt i øvre, så nedre del av bykjernen. Da vil alle komme dit de skal i rimelig tid.
Hvis vi ønsker et levende sentrum kan vi ikke ofre boligstrøk for bane men derimot dirigere trafikken
på utsiden av sentrum. En jernbanestasjon som ligger rett i utkanten av sentrum vil bidra til at
Tønsberg blir et godt sted å bo, samt reise til og fra, også i fremtiden. Jernbanestasjonen vil
fremdeles være sentrumsnær, ha god tilgjengelighet for kollektivtrafikk og være samfunnsøkonomisk
gunstig.
Konklusjon: Jarlsbergalternativet må inn igjen som et alternativ i det videre arbeidet med
dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik. Det må foretas en ny vurdering av alternativene både
med tanke på trafikkavvikling, samlokalisering buss/bane og mulige besparelser både økonomisk,
tidsmessig og for å beholde Tønsberg by slik den er i dag.

Geir Regstad Aamodt
Brekkelia 54
3153 Tolvsrød

Tlf nr: 930 20 800

From:
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Arnulf Hestnes <arnulf.hestnes@gmail.com>
5. april 2017 22:58
Postmottak Bane NOR SF
Vestfold-banen - Tønsberg - Stokke - innspill

Foreslår løsning med sekkestasjon i Tønsberg og trase over Jarlsberg-jordene
1. Jernbaneslyngen kan fjernes
2. Ingen krysninger over kanal og fjord
3. Ingen tunneler.
Relativt moderate utredningsomkostninger.
Noe av jernbaneslyngen ved kirkegården må nok beholdes for å kunne snu lange tog.
Bane Nors argument om forsinkelse på 10 til 13 minutter vil neppe være riktig med ny teknologi
for å styre tog.
Tønsberg, 5.4.17

Arnulf Hestnes

InterCity som en strek gjennom Vestfold
Det er feil å ukritisk kun se på sentrumslokalisering uten å ha studert det
samlede tidsregnskapet for alle reisende nå og i fremtiden ved en annen
plassering.
Fremlagte traseer har også så store negative sider, at man bør se på
plassering av stasjon utenfor sentrum, selv om mandatet sier noe annet.
Det er lov å bruke hodet, eller spørre om lov.
Etablerer man en komfortabel rask transportløsning fra sentrum
(Farmannstredet) i Tønsberg til ny sentralstasjon, vil flere fra Tønsberg velge
toget.
De fleste som tar toget i dag bor ikke i sentrum, de kjører bil eller blir kjørt til
stasjonen.
De kan med fordel kjøre til en stasjon utenfor sentrum, og belaster da ikke
sentrum med unødig trafikk og parkering.
De som kommer med offentlig transport, vil foretrekke en shuttle fra
busstasjon fremfor å gå til en annen sentral plassering.
Alle sør for Tønsberg, inkludert en ny Sørlandskobling, vil få en betydelig
tidsgevinst, som i sum vil bli større enn et eventuelt tidstap for reisende fra
Tønsberg.
Samlet sett er det mye som tyder på at det blir en TIDSGEVINST og økt bruk ved å flytte stasjonen ut
av sentrum. Dette forutsetter en lynrask underjordisk førerløs Shuttle transport, fra Farmandstredets
underetasje.
Tidskostnadene kan deles i to.



Gevinst/tap for alle reisende på hele strekningen syd for Holmestrand, også den nye
Sørlandsbanen
Reisetid må regnes fra Hjemme til Fremme, ikke fra Stasjon til fremme.

Grunnlaget for at BaneNor kun ser på alternativer med plassering i sentrum er trafikkgrunnlaget og
tid i overgangen Shuttle tog.
Kan man underbygge med at trafikkgrunnlaget øker og at tidskostnaden kun gjelder noen få
reisende, bør det vurderes et alternativ utenfor sentrum.
Når det gjelder plassering av stasjon er det to hoved faktorer, som avgjør om reisende velger tog eller
bil.
Komfort og tid.
Komforten øker betraktelig når Buss og Bane er i samme bygning. Dette medfører en betydelig økt
bruk.
Bil til stasjon i sentrum er både miljøfiendtlig, stressende og har en stor tidskostnad.

Reisetid må regnes fra Hjemme til Fremme, ikke fra Stasjon til fremme slik det regnes nå.
Bonusfordel
En stasjon utenfor sentrum med et stort parkeringshus hvor Shuttle går kontinuerlig vil kunne
nyttiggjøres som Tønsbergs løsning på sin parkeringsproblematikk, for alle som ikke kommer fra
Nøtterøy/Tjøme.
Løsning
Man bygger en lyn-rask underjordisk ubemannet Shuttle bane fra underetasje utenfor
Farmandstredet til ny innendørs sentralstasjon utenfor Tønsberg. Denne går kontinuerlig.
Når tog går hvert kvarter ser man ikke på klokka, man bare reiser til toget.
En stressfri transport med stor komfort, vil gjøre valg av tog enkelt for de fleste.
Tidskonto Stasjon utenfor sentrum med rask Shuttle
Det må foretas en telling på hvor mange som kommer til og hvordan, til dagens stasjon.
Først da kan man regne samlet tidskost/gevinst, Også hvor mange som kommer sørfra.
Minuttene i tabellen under er anslåtte tall basert på skjønn.
Minutter Tidsgevinster
Gevinst
-10
Alle som kommer sydfra, inkludert de
minutter som kommer med Sørlandsbanen i
fremtiden, slipper innom Tønsberg, og
sparer mye tid
-5
Skoppum kan legges ned dersom man
minutter også etablerer en Buss eller Shuttle fra
Horten-Bakkenteigen.
-4
minutter

-10/30
minutter

Alle som kommer med buss, til
Farmandstredet, slipper å stresse bort til
Stasjonen.
Dette vil alltid ha stressgevinst, men også
tidsgevinst 3-5 minutter
Allerede her er tiden vunnet inn for
denne gruppen.
Alle som bruker bil til stasjonen fra
Stokke-Sem-Andebu-Re-Barkåker-Slagen
får en betydelig gevinst. De slipper å stå i
kø inn til sentrum, men kan kjøre direkte
til P-Hus på sentralstasjon
10-30 minutter?

Minutter
Kostnad
+4
minutter

Tidskostnader

+ 10/30
minutter

Reisende fra Nøtterøy/Tjøme
som kjører bil til stasjonen, må
med dagens transportløsning
gjennom sentrum, hvis de ikke
velger ringveien.
Her er det en stor tidskostnad,
men hvor stor er denne gruppen.
Alle som bor i sentrum, og går til
stasjonen vil få økt reisetid
tilsvarende snitt ventetid på
sentralstasjon

+4
minutter

Forutsatt at Shuttle har samme
hastighet som toget, blir
overgangstiden på Sentralstasjon
1-15 minutter med et tenkt snitt
på 7 minutter ventetid. Denne
kan reduseres om hastigheten på
Shuttle kan være større enn
toget. Det kan den og den
kommer også raskere opp i full
fart. Mulig reduksjon til et snitt
på 3-4 minutter kostnad

Høringsuttalelse – Planprogram IC Tønsberg-Larvik
Til Bane Nor
Fra: Siri og Børre Vik-Jakobsen, Stokke.
Dato: 6.4.2017

Innledende kommentarer og anbefaling
Jf Bane Nor sine nettside er det nå høringsperiode for planprogrammet. Det er gitt frist til 12. april for å sende
skriftlige innspill. Her følger innspill fra Siri og Børre Vik-Jakobsen.
Innledningsvis refererer vi samfunnsmålene for Intercity-prosjektet: "Intercity-korridorene skal ha et
miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen. Med
miljøvennlig menes et transportsystem som: Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for veiutbygging), Gir
lavest mulig forurensende utslipp, Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser,
Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et redusert transportbehov."
Vår overordnede og innledende kommentar er at INGEN av de to fremlagte alternativene
Vearkorridoren og Nøtterøykorridoren synes å være de mest hensiktsmessige, ikke minst i lys av de
samfunnsmålene som er satt for prosjektet.
Bane Nor synes allerede å ha lagt vekk eksisterende trasé som et alternativ. Vi mener imidlertid at det
riktigste vil være å ta utgangspunkt i nåværende trasé (Jarlsberg-Sem-Stokke), men med en ny løsning
når det gjelder plassering av Tønsberg stasjon. Dette er ut i fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, et
kultur- og naturvernmessig perspektiv, et brukerorientert perspektiv og et miljømessig perspektiv.

Hvor løper de to traseene – og hva rammer de på sin vei?
Nedenfor gjengis kort de to traseene, basert på Forslag til planprogram fra Bane Nor.
Vearkorridoren:
"Vear-korridoren starter ved dagens trasé i Jarlsbergtunnelen og svinger raskt vestover i kulvert/tunnel ved
foten av Slottsfjellet. Korridoren har en ny stasjon mellom Jarlsbergtunnelen og ny kulvert/tunnel ved foten av
Slottsfjellet. Stasjonen vil ligge delvis nedsenket. (…) Vear-korridoren fortsetter på bro over Byfjorden sør for
Ilene naturreservat og RAMSAR-området, og vil ikke berøre disse områdene direkte. Korridoren går i en kort
dagsone på Smørberg før den fortsetter i tunnel videre mot Gile, øst for Akersvannet. Fra Gile er korridoren
sammenfallende med Nøtterøykorridoren frem til Stokke sentrum. Til Stokke går korridoren i dagsone (…)"
Denne traseen går i nærheten av flere arkeologiske minner/vernede områder, den går i randsonen av
RAMSAR-området ved Ilene, den rammer deretter jordbruks- og rekreasjonsområder ved Smørberg, og vil
også ramme jordbruks- og rekreasjonsområder når den kommer i dagen ved Akersvannet.
Nøtterøykorridoren:
"Korridoren starter ved dagens trasé ut fra Jarlsbergtunnelen og fortsetter til en ny stasjon i området ved dagens
stasjonsplassering i Tønsberg. Innenfor korridoren utredes to alternativer (…) Korridoren går over Ringveien og
krysser Kanalen på bro i området øst for Kanalbroa. Korridoren dreier sør-vestover og går raskt inn i tunnel
under Teieskogen. Fra Munkerekka går traseen på bro over Vestfjorden. Korridoren fortsetter i dagsone. Fra Gile
er korridoren sammenfallende med Vearkorridoren frem til Stokke. Korridoren går i dagsone frem til en ny
stasjon i Stokke sentrum (…)"
Denne traseen vil gå gjennom både nærings- og boligområder, den vil låse høyden for innseiling ved
kanalbrua og deretter gå i bolig- og rekreasjonsområder på Teie. Deretter er det et bruspenn over fjorden,
som ser ut til å komme i konflikt med bestemmelser om høyde for innseiling i Vestfjorden. Traseen går i land i
et bolig-/hytte- og viktig naturområde og fortsetter over rekreasjonsområder, herunder golfbanen.
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Sammenfallende frem til Stokke sentrum:
Denne delen av traseen vil gå over jordbruksområder og områder der det er et rikt dyreliv, den vil gå i
områder med kulturminner som bygdeborg, i tillegg til etablerte boligområder.

Historiske/arkeologiske minner
Særlig vil Vearkorridoren gå ut over historiske/arkeologiske minner. Det er godt mulig Bane Nor har satt seg
inn i arkeologiske minner i de områdene som omfattes. Samtidig undres vi over hvor lite vekt som er lagt på
dette. Selv om ikke alle slike minner er fredet, vil det være et stort inngrep som ikke vil kunne
reverseres i fremtiden. Kort nevnes:
 Nordbyen, havneområde, et arkeologisk minne (under vann) i tilknytning til gammel bybebyggelse på
land.
 Tunsberghus, forsvarsområde: Arkeologisk minne og automatisk fredet område.
 Bygdeborg i Stokke (Brekkeåsen): Arkeologisk minne.

Jordbruksområder - matsikkerhet
DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) ga i januar 2017 ut rapporten "Risiko- og
sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning". Fra rapportens side 26: "Husdyrhold, og da spesielt
melkeproduksjon, er bærebjelken i norsk jordbruk. Over to tredjedeler av jordbruksarealet brukes til dyrking av
gras og andre fôrvekster, inkludert fôrkorn. En forholdsvis liten andel av arealet er egnet til dyrking av matkorn,
frukt og «finere» grønnsaker (…) Jordbruksarealene utgjør kun 3 prosent av det samlede arealet i Norge. På en
oversikt utgitt av Verdensbanken, har kun 7 av 209 land en lavere andel enn Norge. Også i forhold til
innbyggertallet har Norge langt mindre dyrket mark enn verdensgjennomsnittet."
I en kronikk i Nationen (28.3) skriver Hilde Bjørkhaug, seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning, at
bare de siste ti årene har interessen for jordvern økt betraktelig. Interessen for jordvern tar av samtidig med
den globale finans- og matkrisen i 2007/2008. Om ikke sakene relateres direkte, så er sammenhengen
mellom krisen, fokus på matsikkerhet og behov for matjord klar - og jordvern kan løftes opp som en sak som
har nasjonal interesse.
Jf Fylkesmannen i Vestfold, har Vestfold ca. 420 000 dekar fulldyrket jord og er det fylket som har størst andel
dyrket jord, ca. 20 % av totalarealet. Gunstig klima og jordsmonn gjør Vestfold til "grøntfylke" med stor bær-,
grønnsaks- og potetproduksjon. Fylkets produksjon av matkorn, proteinvekster og engfrø har også stor
nasjonal betydning. All dyrebar dyrket mark i Vestfold som ødelegges av ny jernbanetrasé, vil utgjøre et
tap både i Vestfold og nasjonalt.

Naturreservater, vernede våtmarksområder - Ramsar
Norge var i 1974 et av de første landene som ratifiserte våtmarkskonvensjonen (Ramsar-konvensjonen).
Landene forplikter seg til å vektlegge bevaring av våtmark og samarbeide om vern av våtmark. Disse
områdene er viktige i internasjonal målestokk og skal gis et spesielt vern.
Fylkets nest største elv, Aulielva, renner ut i Semskilen innerst i Byfjorden, og danner et våtmarkssystem med
stor internasjonal verneverdi. Ilene naturreservat er et område som til nå har vært lite utsatt for menneskelig
aktivitet. Det er fordi man hele tiden har jobbet for et godt vern, jf. Ramsar-konvensjonen.
Fylkesmannens forvaltningsplan for Ramsar-områdene i Tønsberg sier følgende: "Ilene og Presterødkilen
naturreservater ble i 1985 opptatt som ett Ramsar-område. Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale
for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker av internasjonal betydning, med vektlegging av truede og
sårbare arter og økosystemer. Ikke minst gjelder dette bevaring av områdene som fuglehabitater. Ramsarstatusen forplikter norske myndigheter til å rette særlig oppmerksomhet mot forvaltningsoppgaver og negativ
påvirkning som slike områder kan bli utsatt for som følge av endret arealbruk, forurensning eller annen
menneskelig aktivitet. Dette gjelder også tiltak som grenser inn mot våtmarksreservatene".
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Merk siste setning i sitatet over: "Dette gjelder også tiltak som grenser inn mot våtmarksreservatene". Selv
om Ramsar-området Ilene ikke berøres direkte rent arealmessig, vil det i høyeste grad grense inn mot
området og forringe dette.
Bane Nors argumentasjon om at disse områdene ikke rammes direkte, er tvilsom. Høyhastighets dobbelt
jernbanespor på kraftige brupilarer rett utenfor Ilene vil åpenbart forstyrre og forringe området. Både
innflygningen for fuglene og våtmarks-/vannområdene rammes av denne traseen. Dermed vil det også bryte
intensjonen ved å verne området etter Ramsar-konvensjonen. Denne tematikken har for øvrig også vært
berørt i forbindelse med diskusjon om valg av veitrase i samme område.

Bru
En bru vil ha stor påvirkning på både boligområder, landbruksområder, naturområder og de fjordene de
krysser. Begge de to alternativene inneholder bru som "bærende element", både over vann, men også over
bolig- og jordbruksområder.
Ved alternativet for Vearkorridoren vil brua over Vestfjorden særlig få konsekvenser for naturreservatet (jf
over). Det vil også kunne ha konsekvenser for båttrafikken i området.
Ved Nøtterøykorridoren vil konsekvensene av bruer være store: Man må belage seg på å ikke kunne
heve/senke Kanalbrua lenger, noe som medfører at det meste av ferdsel med båter stopper opp. I tillegg vil
kravene til innseilingshøyde i Vestfjorden gjøre at en eventuell bru må ha en høyde på mer enn 50 meter.
Hvordan dette i praksis skal løses, kan vi ikke forstå.
Er bru i seg selv hensiktsmessig? Vi undres også på om det er vurdert hvordan en slik bru vil påvirke
naturbildet i området. Økende gods- og persontrafikk vil med nødvendighet medføre økt støy for store
befolkningsgrupper, spesielt ved valg av bruløsning. Begrensninger for skips- og båttrafikk virker
ikke tilstrekkelig utredet. Heller ikke vurderinger i et beredskapsperspektiv er omtalt.
Senketunnel har vært oppe i en tidligere utredningsfase. Var det en klok beslutning å ta dette ut av forslagene,
sett i lys av momentene ovenfor?

Sentrumsnær stasjon?
Vi har registrert føringene om at "Bane Nor skal ikke utrede alternativer der stasjonene ligger utenfor byene".
Hva betyr dette i praksis? Plassering av en stasjon har med byutvikling å gjøre i et hundreårsperspektiv. Det
blir alt for snevert å se bare til hvordan løsningen er nå og så bygge videre på den. Hvor vil f.eks.
tyngdepunktet i Tønsberg være i år 2050 eller 2100? Her kan nettopp det å opprettholde stasjonsløsning
slik den er nå være begrensende for byutviklingen. Vil en slik løsning være fremtidsrettet i et område
der man belager seg på relativt stor befolkningsvekst? Med utgangspunkt i de strategiene som velges i
andre storbyer i land vi liker å sammenlikne oss med, så mener vi at en bærekraftig løsning for Tønsberg må
være at stasjonen legges til dagens randsone av byen, og at man sørger for effektiv kort-transport til og fra
stasjonen. Det betyr at alternativ "Jarlsberg-traseen" er den mest nærliggende løsningen.

Jarlsbergtraseen må inn igjen for videre utredning.
Begrunnelsene for de to forslagene fra Bane Nor oppleves som lite gjennomarbeidede, og til dels søkte. Det
refereres nøkternt til at både kulturminner, jordbruksområder, naturreservater og rekreasjons- og
boligområder ligger utsatt til i begge forslagene, men dette synes ikke å være relevant nok i vurderingen.
"De korridorene som går gjennom jernbanesløyfa i Tønsberg gir oss i tillegg betydelig lengre reisetid." Dette må
være under den forutsetning at baneløpet opprettholdes som i dag. En annen løsning mht beliggenheten for
stasjonen vil gi en helt annen situasjon. Når man ser hvor få minutter som er spart i reisetid etter åpningen av
Holmestrand stasjon/dobbeltspor, faller dette argumentet fra Bane Nor sin side på sin egen urimelighet.
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Begge de to alternativene som foreslås av Bane Nor vil trolig være langt dyrere enn å finne en annen
løsning som innebærer kutte ut (deler av) tog-tunnelen i Tønsberg. Er grunnen til at man har gått videre
på Vear- og Nøtterøytraseen at Bane Nor er bundet til å måtte bruke den relativt nye tog-tunnelen i Tønsberg?
Vi har også registrert argumenter om at man ønsker å bygge nye spor et annet sted enn der nåværende er,
med tanke på å kunne opprettholde togtrafikk i byggeperioden. Holder dette argumentet? Det er da vitterlig
gjennomført utbygginger av eksisterende traseer andre steder til dobbeltspor, parallelt med at trafikk er
opprettholdt. Det er også allerede lagt opp til slik utbygging f.eks. på Kongsbergbanen.
Bane Nor uttaler at: "Samtidig må en moderne jernbane legges over eller under veiene i området. Vi kan ikke
bygge i plan med bommer som stopper biltrafikken hver gang et tog passerer." Traseen slik den går i dag
krysser veiene planfritt allerede, bortsett fra i Stokke sentrum. Så dette argumentet er ikke riktig.
Et annet argument er at man mener at grunnforholdene over Jarlsberg er for dårlige. Holder dette?
Selv om det argumenteres med at det er dårlig grunn i deler av området vil dette være et teknisk problem som
lar seg løse. Det opplagte i at det allerede er en jernbanetrase her, bør telle med. En utvidelse til dobbeltspor
på eksisterende trasé er et betydelig mindre inngrep på alle måter enn de to foreslåtte nye
traseene/korridorene.
En mer moderne og fremtidsrettet løsning vil være å la traseen være der den er idag, uten å legge blindtarmen
ned til Tønsberg sentrum, og i stedet etablere en større stasjon eksempelvis ved Jarlsberg. Dagens blindtarm
med togspor og -tunell kan brukes som mate-løsning. På den måten sparer man langt flere minutter enn noen
av de andre alternativene som er foreslått. Dette vil også kunne gi løsning på et stadig voksende
parkeringsproblem i sentrum.
Det er ved enkeltsaker som denne at befolkningen vil se om man faktisk følger de overordnede
prinsippene og føringene som vedtas. I denne saken gjelder dette bl.a. samfunnsmålene som er
referert innledningsvis. Her ser vi at dette kastes på båten, av andre hensyn. Dersom nasjonale
visjoner, vedtak og prinsipper ikke følges opp i praksis – altså i enkeltsaker – vil tilliten til demokrati,
politikere og forvaltningen bli undergravet.

Mvh
Siri og Børre Vik-Jakobsen
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Saksnr. 201717001 Høringsuttalelse til forslag til planprogram for dobbeltspor TønsbergLarvik

Undertegnede

er grunneier for gårdsbruket Stange i Sandefjord kommune, g/bnr 140/1. Gården

ligger ved Furustad, ca 4km sørvest for Sandefjord sentrum, og er direkte berørt av
utredningskorridoren

som er lagt frem som en del av Bane Nors planprogram.

Gården er medlem av Furustad Grunneierlag,

som i et eget brev har meldt inn sine omforente

merknader til planprogrammet.
Med hensyn på den foreslåtte
belyse eiendommens

utredningskorridoren,

historiske og innholdsmessige

er det fra undertegnedes
kvaliteter,

side nødvendig å

slik at disse opplysningene

kan

hensyntas i den videre utredning for endelig trasevalg.

ORIENTERING OM GÅRDEN «STANGE» OG DENS HISTORIE.
Gården Stange grenser til Haugen, ca 200m syd for de historiske helleristningene
Stange er en av de eldste gårdsbrukene
da med skriftform

på Haugen.

i bygda, og er blant annet nedskrevet tilbake til 1300-tallet,

«Stangom», senere Stangir og Stange (Ref Lorens Berg «Sandeherred»

Gården har fulgt slekten i utallige generasjoner,

senest ved siste generasjonsskifte

1918).

i 2012. Gården

består av ca 115 daa dyrket mark, og 196 daa skog, og 10daa annet (bla gårdstun). Siden 1962 er
begge gårdstunene
parter istektew

på Stange samlet til ett gårdsbruk, mens de tidligere var fordelt mellom ulike

-Fer å-gi-et ifintryk-k-av-g&rehhttrket,

+.•;= det

.

.

å å

Fra venstre:
øvre gårdstun:
Sveitservilla oppført 1918 av undertegnedes oldeforeldre.
bildets dato). Laftet tømmer over larvikitt-grunnmur,
grue m/bakerovn

Restaurert 2014-2016 (dvs etter

opprinnelige planløsninger,

original

som er i jevnlig bruk mm.

Låve oppført 1958 av undertegnedes

besteforeldre.

Betydelig oppgradert

2012-2016.

Inneholder laftet stall fra forrige låve som ble revet ca 1956.
Gårdssag oppført ca 1980 av undertegnedes farfar. Sagbruk av eldre dato. levnlig i bruk, og
under oppgradering.
Nedre gårdstun;
Våningshus av ukjent opprinnelse, men svært gammelt. Antatt byggeår rundt 1800, ombygd
til sveitserstil ved århundreskiftet

1800-1900. Bestående av 2-3 laftede tømmerkasser,

hvorav en med leir-rappede vegger. Rehabilitert fra ca 1970-1990.
Låve oppført ca 1885, med opprinnelig bæresystem og noe kledning fra byggeår intakt.
Smie (helt nederst til høyre) Ukjent alder —men svært gammel. Intakt smie som er i jevnlig
bruk.
«Kjonhaugen» - potetkjeller

og redskapshus på åkerholme. Opprinnelig

var dette en bygning

som ble benyttet for å tørke korn i riktige gamle dager.
På gården er det et omfattende

og rikholdig antall historiske gjenstander,

hvorav mye fra 1800-tallet.

Det kan nevnes bla. vogner, triller, sleder, hesteredskap hvorav enkelte bygget i smia på gården,
smidde hengsler og beslag fra smia på gården, videre skjelåser og håndtak fra 1700 tallet mm. Det
finnes også utstyr, verktøy, materialer,
foregikk på gården tidlig på 1900-tallet.
tilhørende

gården.

samt diplomer og medaljer fra plogproduksjonen

som

For øvrig utallige antikke, mindre gjenstander og verktøy

MERKNADER
Med bakgrunn i det fremlagte
som bes hensyntatt

planprogram

med utredningskorridor,

i Bane Nors videre konsekvensutredning

fremsettes følgende merknader

og videre planlegging:

Kulturhistorie og kulturmiljø;
Gården Stange fremstår som et harmonisk og stedstypisk gårdsbruk med rikholdig historie gjennom
bygninger, inventar og kunnskap. Gården er beliggende svært flott til i usjenerte omgivelser på en
høyde midt i Furustad-bygda, og gårdstunene

er i hovedsak uforandret

siden tidlig 1900-tallet.

av gammelt og historisk håndverk er fortsatt i hevd på gården —herunder smedhåndverket,

Mye

bakst i

vedfyrt bakerovn, tømring, sagbruk, skjøtsel av skogen mm. Gården ligger i et utpreget historisk
område mellom helleristningene

på Haugen og steinsettingene

Istrehågan. Dersom trasevalget

legges over et eller begge gårdstunet slik utredningskorridoren

åpner opp for, vil det være

katastrofalt

kunnskapen, og selvfølgelig

for de verdifulle gårdstunene,

menneskene som bor der. Undertegnede

den tilstedeværende
er innforstått

med at deler av eiendommen

berørt, men det henstilles om å velge en trase som ikke vil rasere gårdstunenes
velges en trase som ikke forringer gårdstunenes

vil kunne bli

kvaliteter.

Det må

kvaliteter, og da må banen ligge i god avstand fra

den historiske bygningsmassen.
øvrige merknader;
I tillegg til det ovennevnte, fremsettes

de samme merknader som Furustad Grunneierlag

har fremsatt

i sitt brev av 22.03.2017;

******

********************

Kulturlandskapsverdi —rekreasjonsområde - landskapstilpasning
Kulturlandskapet
beliggenheten

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

noen få kilometer fra Sandefjord sentrum, samtidig som det frie åkerlandskapet

grove trekk er uforandret
av randbebyggelse

siden forrige jernbaneutbygging

på 1880-tallet.

rundt åkrene slik det ofte er i bynære landbruksområder.

er et mye brukt område for rekreasjon for de store boligområdene
mfl. Sammen med de mange fornminnene
landskaps-sammenheng.

i området, fremstår

i

Landskapet er ikke preget
Kulturlandskapet

i bygda

på Virik, Krokenskogen, Bugården

derfor bygdo som nokså unik i

I tillegg er det en svært aktiv og variert landbruksdrift

i bygda, og mange av

gårdene har lang historie med mange generasjoner.
Eksisterende jernbanetrase

følger topografien

i området på en god måte, og fremstår

tilpasset områdene den går gjennom. Den foreslåtte
trase som krysser på tvers av de langstrakte

ellers godt

korridoren fra Furustad og vestover vil få en

åsryggene i landskapet, og vil derfor fremstå som en

skarpere kontrast til landskapet enn dogens trase som ligger parallelt med åsryggene.

•

Ivaretakelse av kulturlandskapet; Den nye traseen må legges ned i terrenget fremfor

å heves

over terrenget. En heving av banen vil medføre et heit annet støybilde, samtidig som det vil
t ødeleggenagics _detfinttp lnndsknpPt
Banen bør bygges inn med grønne voller

yetf&svæF

og miljøtunneler

for en så skånsom tilpasning som mulig. Voller og miljøtunneler

bør

beplantes med stedegen vegetasjon. Master på jernbanen blir ofte levert som galvaniserte
moster, som harmonerer dårlig med grønne kulturlandskap

og gir et industrielt

inntrykk.

Riktig valg av mastefarge vil være viktig for hvordan inngrepet oppleves i naturen.

Støyskjerming; Banen skal bygges for hastigheter

opp mot 250km/t,

og vil medføre et

betydelig støynivå som vil påvirke boliger og uteområder for både mennesker og husdyr. Det
må skjermes mot støy, og det må kunne foregå i sammenheng med ovennevnte voller langs
banen.
Vibrasjoner i grunnen; Det er stedvis særdeles utfordrende

grunnforhold

Det må utredes hvordan vibrasjoner og rystelser fra høyhastighetstog
eiendommer

langs korridoren.

vil påvirke tilgrensende

gjennom grunnen, herunder også husdyr.

Viltkorridorer; Det er flere vilt-tråkk i området som må ivaretas ved ny trase. Det må velges
viltkorridorer

med plassering i nært samarbeid med grunneierlaget.

Matjord; matjord som båndlegges må kompenseres med nydyrking jfr. krovene i gjeldende
regional plan for bærekraftig

areolpolitikk

(RBPA)

OV-håndtering; Korridoren 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 follforhold.
Deling av eiendommer; Korridoren vil dele en rekke eiendommer,
oppmerksom på at det må lages tilstrekkelig
landbruksdrift

og grunneierlaget

antall krysningsmuligheter

gjør

for å sikre en effektiv

på eiendommene. Stedvis vil det være naturlig at det foretas

grensejusteringer/makeskifter

i regi av Bane Nor og berørte grunneiere.
**************************

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom

på at de ovennevnte

foreløpige, og at eventuelle ytterligere

merknader til prosjektet vil kunne fremsettes

merknadene

er å oppfatte

som

på et senere

tidspunkt.
De grunnerverv

Bane Nor som eventuelt viser seg nødvendig på eiendommen

Stange, må selvsagt

kompenseres med erstatning tilsvarende faktisk og markedsmessig verditap om følge av de direkte
inngrepene og de indirekte påvirkningene
undertegnedes
Undertegnede

håper merknadene

blir mottatt

videre planlegging.

Med vennlig hilsen

Bjørn Einar Stange

Kopi:

på eiendommen,

i tillegg til ulempeserstatning,

kostnader til juridisk bistand mm.

Vestfold Fylkeskommune,

Kulturary

som et positivt og konstruktivt

innspill til Bane Nors

From:
Sent:
To:
Subject:

Rolf Aage Jensen <rolfaaj@gmail.com>
7. april 2017 11:31
Postmottak Bane NOR SF
høringsuttalelse, strekningen Tønsberg-Larvik.

Nå har vel planleggings- og prosjektgruppa i Bane NOR fått med seg hva lokalsamfunnet mener
om de to fremlagte alternativene for Tønsberg stasjon og den videre traseen sørover. Det
forventes nå at politikerne i de to berørte kommuner sier et tydelig "NEI" til begge forslag. En
rasering av tettbebyggelsen i Tønsberg og på Nøtterøy kan ikke forsvares av en tidsinnsparing på
nevnte strekning på tre minutter. Kravet om en fastsatt redusert reisetid mellom Oslo og
Kristiansand er kommet fra en gruppe stortingspolitikere som sitter inne på sine kontorer og
tegner streker på et kart. Slik kan det ikke være i det virkelige liv, og det er jeg ganske sikker på
at også Bane NOR forstår.
Jarlsbergtunnelen, som ender opp på Tønsberg Jernbanestasjon, må være et gedigent feilgrep.
Den låser alle andre muligheter for videreføring enn de to alternativene som er blitt fremlagt. Var
dette en beregnet strategi for å tvinge gjennom nettopp disse forslagene? I så fall var dette en
mislykket investering, og Bane NOR bør legge denne fadesen bak seg, og istedet se på nye
løsninger. Glem hele denne tunnelen.
Ta opp igjen linjen over Jarlsbergjordene mot Sem. Begynn planleggingen av traseen FØR
Jarlsbergtunnelen, og ikke ETTER. Legg en ny stasjon eventuelt til Kjelle, det blir sentrumsnært
nok. Det er ikke mange som går eller sykler til stasjonen i dag, så det problemet kan dere se bort
fra. En stasjon i nærheten av den nye legevakten vil være like sentral, med gode bussforbindelser
og parkeringsplasser. Benyttes to-etasjes togsett kan man også korte inn lengden på perrongene.
Alternativt kan eksisterende jernbanestasjon benyttes som "sekkestasjon", og da kan også
Jarlsbergtunnelen brukes som i dag.Uansett valg, så kan jernbanesløyfa gjennom byen fjernes.
Etter hva jeg har forstått, vil kostnadene for en Jarlsbergløsning være omtrent den samme som for
Bane NORs fremlagte forslag, så forskjellen her blir bare de tre minuttene lenger reisetid mellom
Tønsberg og Larvik. Er ikke vårt nærmiljø verd såpass? Vi slipper å se 60 meter høye bruer over
byen og fjorden, vi unngår raserte bomiljøer, og vi får ingen skade på våre sårbare
våtmarksområder. Middelalderbyen kan bevares, og vi kan fremdeles med en viss stolthet vise
frem Norges eldste by på en god måte.
Bane NORs foreslåtte trasevalg er ingen gavepakke til oss. Prisverdig at dere tenker på hva som
er den samfunnsnyttige løsningen, men samfunnet består av mer, ja mye mer, enn kun næringsliv.
Samfunnet, det er alle oss andre også det, her hvor vi lever våre liv i små og store idyller. Skal
kanskje ikke det bety noe?
Rolf Jensen, Vestskogen.

Høringsuttalelse Planprogram Intercity Strekningen Tønsberg – Larvik 2017.

Vår høringsuttalelse dreier seg som planleggingskorridoren forbi Stokke sentrum, fra Melsomvikveien
i nord-vest og til områder der Torp Vest og Torp Øst korridorene skilles ad, sør-vest for Stokke
sentrum. Vi bor selv i Bærefjelltunet, omtrent der de to korridorene begynner å skilles ad.
Gatene Bærefjellveien, Bærefjelltunet og Helgerødsletta utgår en ny bydel i sentrum av Stokke. De
første boligene var innflyttingsklare i desember 2010. Total utgår boligområdet som består av
nyoppførte eneboliger, rekkehus og små leilighetsbygg, samt en stor boligblokk til sammen rundt 60 70 nye enheter pr dags dato.
Boligområdet er fremdeles under utvikling og det vil komme flere ti-tall nye enheter i løpet av de
neste 2-3 årene.
Ved å studere den publiserte PDF filen, «planprgrom_korridorer_med_tunnelstrekninger TønsbergLarvik.pdf» fra BaneNors hjemmeområde, ser vi at dette boligområdet er markert, men det ser ikke
ut til at alle de nyeste boligene og planlagte boliger er kommet med i kartet, slik at feltets totale
størrelse ikke kommer godt nok frem. Dersom man også går inn på Google maps kommer det heller
ikke frem.
Hele det nevnte området ligger innenfor utredningskorridorene for både Torp Vest og Torp Øst –
korridorene. Det samme gjelder en nærliggende stor barnehage (Frydenberg Barnehage), nye
kommunale boliger, samt betydelige boligområder i Stokke sentrum.

Uttalelse
Vi vil anmode om at det i størst mulig grad tas hensyn til eksisterende boligområder i og rundt Stokke
sentrum, og at man i særlig grad vurderer samfunnsøkonomien i eventuelt å rive hele eller deler av
et nyoppført boligområde (Helgerødsletta, Bærefjellveien og Bærefjelltunet) som beskrevet ovenfor)
når korridorvalgene tas.
Tidligere Stokke kommune har hatt fokus på mer fortetting av Stokke sentrum og den nye bydelen
består av svært mange barnefamilier. Området har gangavstand til både barnehage, barne- og
ungdomsskole, idrettsanlegg samt jernbanestasjon. Dette har vært flere av hovedgrunnene til at
mange har valgt å flytte hit. Vi ønsker å minne om at et helt nabolag vil bli kunne rasert, og dette vil
påvirke barns oppvekstsvilkår. Vi synes det er viktig å få frem at en eventuell rivning av flere ti-talls
boliger i Stokke sentrum trolig vil føre til at familiene det gjelder ikke vil klare å finne ny bolig i
nærområdet. Det er i dag ingen ledige arealer i Stokke sentrum, som har nærhet til det som er
beskrevet over, som vil være mulig å flytte så mange enheter til.

Alle i vårt nabolag opplever dette som en ekstra belastning nå.

Med vennlig hilsen
Siri Bjørnstad og Espen Klausen Bærefjelltunet 13, 3160 Stokke
Jamie Collago Guzman og Isis Escalona, Bærefjelltunet 4, 3160 Stokke

Anne Lene Slettingdalen Kristiansen og Eivind Kristiansen, Bærefjelltunet 14, 3160 Stokke
Kristin Wessel og Knutgunnar Syversen, Bærefjelltunet 7, 3160 Stokke
Charlotte Lindqvist og Carl Johan Lindqvist, Bærefjelltunet 8, 3160 Stokke
Lene Andersen og Martin Olsen, Bærefjelltunet 20, 3160 Stokke
Linn Hege Røland Strøm og Oddvar Strøm, Bærefjelltunet 15, 3160 Stokke
Erik Hansen og Anita Hansen, Bærefjelltunet 18, 3160 Stokke
Annelise Gratt og Mario Markoc , Bærefjelltunet 9 , 3160 Stokke
Anikken Gjein Dybvik og Kenneth Dybvik, Bærefjelltunet 23, 3160 Stokke
Marte Aune og Daniel Bachmann Mikalsen, Bærefjelltunet 16, 3160 Stokke
Lisbeth Berg-Hansen, Bærefjelltunet 5 , 3160 Stokke
Hilde Hamer, Bærefjelltunet 12 , 3160 Stokke

SEMSLINNA STASJON
Jeg foreslår at det bygges ny togstasjon på Semslinna med parkeringsplass for reisende fra
Tønsberg, Tjøme, Nøtterøy, Re og Andebu.Se skisse.
Dobbeltsporet jernbane legges på Jarlsbergjordet mot Barkåker og sløyfa gjennom byen fjernes.
For reisende til og fra Tønsbeg settes det opp buss fra busstasjonen og hotellene i sentrum ved hver
togavgang.
Bygg vei fra bommen i Halfdan Wilhelmsens alle nordover gjennom dagens togtunnel til
Tomsbakken. Dette for å avlaste Kjellekrysset og Semslinna.
Børre Arnesen
Tønsberg 23.03.2017

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Arnt Olaf Stillerud <aos@tendenadvokat.no>
9. april 2017 18:45
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik
BANE NOR brev.pdf; Vedlegg 1.pdf; Vedlegg 2a.docx; Vedlegg 2b.docx

Vedlagt følger høringsuttalelse med vedlegg fra grunneierne på Unneberg. Uttalelsen sendes i flere
eposter da vi fikk feilmelding fordi BANE NOR ikke kunne motta så stor epost.
Høringsuttalelsen gjelder utredningskorridorer på strekningen Stokke-Sandefjord.
Vi bidrar gjerne i ytterligere dialog med BANE NOR med hensyn til utdyping av høringsuttalelsen. Vi
oppfordrer dessuten BANE NOR til å befare området med oss for å få et bedre innblikk
problemstillingene og betydningen av å utrede et alternativ lenger vest for den foreslåtte Torp-vestkorridoren.
På vegne av grunneierne
Arnt Olaf Stillerud
Unnebergveien 56, 3239 Sandefjord
Tlf: 41 26 65 95 .

BANE NOR
Sendt per epost: postmottak@banenor.no
INTERCITY VESTFOLDBANEN – PLANPROGRAMMET - HØRINGSUTTALELSE
1

INNLEDNING OG OPPSUMMERING

På vegne av grunneiere på Unneberg sender vi denne høringsuttalelsen til
planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvk. Denne uttalelsen
er sendes også direkte til Sandefjord kommune.
Høringsuttalelsen gjelder valg av traseer for videre utredning på strekningen StokkeSandefjord.
Oppsummert mener vi at i den videre utredningsfasen må:


Unnebergkorridoren forkastes og bør ikke utredes videre.



Gokstadkorridoren prioriteres.



Utredningskorridoren Torp vest må utvides/suppleres med en korridor lenger
vest på strekningen mellom Peder Bogens gate og Torp.
◦

En korridor lenger vest vil spare Hjertås/Unnebergskogen for store
inngrep og store negative konsekvenser for dette svært verdifulle tur- og
rekreasjonsområdet, i tillegg til flere andre negative konsekvenser.

◦

En korridor lenger vest kan gi en slakere og jevnere stigning fra Peder
Bogens gate til Torp og traseen kan legges i en tilnærmet rett linje
mellom disse stasjonene.

Vi mener at hensynet til bevaring av kulturlandskapet på Unneberg og ikke minst
bevaring av tur- og rekreasjonsområdet Hjertås, Sandefjords mest brukte og mest
populære tur- og rekreasjonsområdet, tilsier at Gokstadkorridoren må prioriteres og at
en korridor lenger vest må utredes dersom en trase med stasjon på vestsiden av Torp
synes sannsynlig.
Vi viser i denne forbindelsen særlig til samfunnsmålene for InterCity-prosjektet som er
gjengitt på planprogrammets side 11. Her fremgår det at det er et mål å gjøre "minst
mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser". Skal en slik målsetning
følges må en korridor lenger vest på strekningen Peder Bogens gate og Torp utredes på
lik linje med den foreslåtte utredningskorridoren Torp Vest.
Vi vil i det følgende peke på hvilke verdier som vil gå tapt eller bli svært forringet dersom
den endelige traseen blir liggende innenfor dagens Torp vest korridor, jf. punkt 2 og 3
nedenfor. Vi mener at en alternativ trase lenger vest må utredes som et alternativ og vil
forklare nærmere om fordelene ved denne, jf. punkt 4 nedenfor. Vi vil også kort
kommentere Unnebergkorridoren og Gokstadkorridoren i punkt 5 nedenfor.
Vi viser innledningsvis også til brev fra en rekke beboere på Unneberg sendt
Jernbaneverket 15. september 2015.
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2

TORP VEST KORRIDOREN – STORE INNGREP I HJERTÅS, SANDEFJORDS
VIKTIGSTE REKREASJONSOMRÅDE

2.1

Innledende

I beskrivelsen av Torp vest korridoren står det at denne fra Torp stasjon vil gå "med
kombinasjon av skjæringer, tunnel og bro" før den går i tunnel fra Øvre Hasle og gjennom
Mokollen. Samtidig viser kartet at korridoren går tvers gjennom Hjertås og
kulturlandskapet på Unneberg.
Det følger således direkte av beskrivelsen, og av den inntegnede utredningskorridoren for
Torp Vest, at en jernbanetrase innenfor denne utredningskorridoren vil innebære store
inngrep i Hjertås. Både som følge av hvor traseen legges og høyden den synes tenkt lagt
i hvor den skal gå i dagen store deler av dette strekket.
2.2

Hjertås – Sandefjords viktigste rekreasjonsområde

2.2.1

Bruk og nærhet til store befolkningsgrupper i Sandefjord

Hjertås er sentral beliggenhet og lett tilgjengelighet fra store boligområder i Sandefjord.
Hjertås med Unnebergskogen er nærmeste turområde for boligområdene på Unneberg,
Kråkås, Hasle, Drakås, Breidablikk, Mosserød og Åbol, i tillegg til de som bor langs
Linglemveien, Feensveien, Råstadveien og på Mjølløst. Dette er områder som er godt egnet
for fortetting slik man ønsker og hvor det også er flere konkrete fortettingsprosjekter på
gang, enkelte også av større størrelse.
Befolkningen som bor i disse områdene har direkte adkomst til området og er stort sett
ikke avhengig av transport for å komme til Hjertås/Unnebergskogen, men kan i praksis gå
rett ut i turområdet, enten til fots, på sykkel, på hest eller på ski. Med en økende befolkning
i nærområdet vil behovet for et område som Hjertås/Unnebergskogen lett tilgjengelig være
økende.
Området representerer en helt særegen og viktig kvalitet for de som bor og kommer til å
bo i disse områdene, jf. punkt 2.2.3 nedenfor.
I tillegg kommer at Hjertås med Unnebergskogen er et svært mye brukt
rekreasjonsområde for hele Sandefjords befolkning. Hjertås ble i 2015 kåret til det mest
populære friluftsområdet i Sandefjord. Vi kan i den forbindelse vise til følgende oppslag i
Sandefjords Blad:
https://www.sb.no/friluft/kultur/hjertas-er-folkets-favoritt/s/5-73-94867
https://www.sb.no/nyheter/sondag-blir-det-fest/s/5-73-97849
https://www.sb.no/nyheter/and-the-winner-is-hjertas/s/5-73-99235
Det er ingen tvil om at Hjertås med Unnebergskogen er et svært mye brukt
rekreasjonsområde for Sandefjords befolkning. Dette understrekes blant annet
Turistforeningens målinger viser at Hjertåstoppen er den meste besøkte toppen i Vestfold.
I 2016 etablerte Turistforeningen også en post på Bygdeborgen, som er en annen svært
mye besøkt topp med flott utsikt, foruten også å være et fortidsminne.
Tilgjengeligheten til Hjertås er foruten nærheten til boligområdene også god som følge av
godt tilrettelagte turstier og veier inn til området og også gode parkeringsmuligheter for
de som har behov for å kjøre dit, både med noen plasser ved parkeringsplass ved
Drakeåsveien og med mange parkeringsplasser ved Unneberg skole.
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2.2.2

Nærmere om bruken

Hjertås blir foruten av folk flest brukt jevnlig til arrangerte tur- og rekreasjonstilbud. Av
folk i alle aldre, av skoler, idrettsforeninger og Turistforeningen mfl.
For eksempel går Turistforeningens årlige "Opptur" i en rundtur i området med start fra
Unneberg skole og med Hjertåstoppten som målet for turen. Videre bruker Unneberg skole
bruker jevnlig området fra skolen og til Bygdeborgen og Hjertåstoppen, blant annet er
området som kalles sletta på turstien fra skolen og opp til Bygdeborgen mye brukt av
skolen. Unneberg skole har dessuten over flere år arbeidet med å holde Bygdeborgen og
to andre fortidsminner i området (Brekkeringen og Møllers ring) vedlike.
https://www.sb.no/nyheter/elever-far-betalt-for-a-holde-fortidsminner-ved-like/s/5-7360601
Vedlagt som vedlegg 1 følger en skisse over de meste brukte turstiene/turveiene i
området. Vedlegg 1 består av to sider hvor de fleste brukte stiene som berøres av
traseene (Torp Vest og Unnebergkorridoren) er tegnet inn på side 1 og de mest brukte
rutene/løypene er tegnet inne på side 2.
Som det fremgår av vedlegg 1 er det mange brukte stier som snor seg på kryss og tvers
i området, og som brukes i varierende grad og med mange ulike variasjonsmuligheter.
De som synes mest brukt synes i hovedsak å være fire varianter, og er markert med
oransje, lilla, blått og gult på side 2. To av disse (lilla og blå) brukes av mange også i
kombinasjon med en tur til Hjertåstoppen som ligger litt nordvest for disse løypene (se
side 1 i vedlegget). Vi holder selve Hjertåstoppen utenom her i og med at den siste biten
inn til denne uansett ikke vil bli berørt.
Blå løype:
Den blå løypa med utgangspunkt fra Unneberg skole er en rundtur innom
Bygdeborgen. Denne er svært mye brukt. Løypa er også merket av
Turistforeningen.
Lilla løype:
Den lilla løypa kombineres gjerne med den blå løypa den ene eller andre veien.
Denne brukes også da for de som kommer via den oransje løypa fra
Drakeåsveien.
Gul løype:
Den gule løypa er en liten runde på et par kilometer som brukes av de som
ønsker en korter tur og går langs den blå løypa en del av turen.
Oransje løype:
Den oransje løypa er også mye brukt av de som bor på Unneberg eller på Hasle
og består av en rundtur gjennom disse boligområdene med en del av løypa som
vist på illustrasjonen gjennom området.
Vedlagt denne uttalelsen (vedlegg 2a-e) er også en liten serie bilder tatt fra den blå
løypa som viser det flotte turterrenget, turstier/veier, Turistforeningens merkinger og
Bygdeborgen.
Alle disse mye brukte turløypene vil bli helt eller delvis ødelagt av Torp Vest (og
Unnebergkorridoren). Det samme gjelder skiløypene som blir kjørt opp fra lysløypa og
ned til Unneberg skole når det er snø, så vel som løypa som blir gått opp fra lysløypa
over gbnr. 50/12 over gbnr. 50/6 og ned til feltet på Unneberg.
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Vi viser til side 1 i vedlegg 1 hvor utredningskorridorene er markert. Dersom traseen
kommer ut av tunnelen fra Mokollen som angitt innebærer det at den vil gå i dagen i
store strekninger gjennom disse turløypene. Området som rekreasjonsområde vil da bli
ødelagt.
Terrenget er svært kupert og det må nødvendigvis bli både større skjæringer og broer
foruten jernbane i terrenget, selv om den i enkelte partier kommer i tunnel. Disse
inngrepene vil i seg selv ødelegge naturen og naturopplevelsen i området, og i tillegg
kommer at det vil gå tog minst fire ganger i timen (to ganger hver vei).
2.2.3

Hjertås/Unnebergskogens helt spesielle kvaliteter

Hjertås og Unnebergskogen har spesielle kvaliteter som rekreasjonsområde på grunn av
sentral beliggenhet og tilgjengelighet, gode turveier og stier, oppkjørte skiløyper og
lysløype, vakker og variert natur og kulturlandskap, fortidsminner og fordi det historisk
sett er et viktig område for Sandefjords befolkning.
Turveier og stier vedlikeholdes av kommunen og grunneiere, og turveier er som nevnt
merket av turistforeningen. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper og lysløype i området.
De mange turveier og turstier gir gode muligheter for variasjon, både når det gjelder
område, type sti/vei, turlengde, terreng og naturopplevelser. Området har svært variert
natur og terreng. Det er løvskog, granskog, enger, kløfter, åser, topper, beitemarker,
dyrket mark, bekker 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.
Det er flere fredede kulturminner i området; Bygdeborgen, steinsirklene/gravplassene
Møllers ring og Brekkeringen. I tillegg til flere graver og oldtidsveier.
Området Hjertås og Unnebergskogen er fredelig og uten trafikk og støy fra kjøretøy eller
annen trafikk. Det er for de som besøker det påtagelig hvor kort vei det er fra travle
boligområder og Sandefjord sentrum til den fredelige naturopplevelsen Hjertås og
Unnebergskogen byr på.
De er vanskelig å gi en fullverdig beskrive av et slikt rekreasjonsområde. Vi mener derfor
at de som skal arbeide videre med trasevalgene må befare området og gå rundturene.
Først da kan man få god innsikt i hvilken verdi som ligger i området for befolkningen i
Sandefjord.
2.3

Utredningen – hvordan vektlegge hensynet til Hjertås/Unnebergskogen
ved valget av utredningskorridor

Planprogrammet forutsetter at Miljødirektoratets veileder "Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder" skal benyttes i tillegg til Statens Vegvesens håndbok V712
"Konsekvensanalyser".
Vi viser til tabellen på side 52 i håndbok V712. Her fremgår at både landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser er forhold som skal
tillegges vekt i den samfunnsøkonomiske analysen. Dette er alle forhold som blir påvirket
negativt ved en trase i utredningskorridoren Torp Vest. Det vet man før man går inn å
analyserer nærmere hvor store negative effekter det har for de ulike forholdene.
En god analyse av samfunnsøkonomien i prosjektet kan derfor ikke gjøres uten at et
alternativ lenger vest vurderes hvor de fleste av disse negative virkningene unngås. En
utredning må vise hvilke reelle alternativer som foreligger og kostnadene ved dette både
rent økonomisk og samfunnsøkonomisk.
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Videre viser vil til tabellen inntatt på side 21 i Miljødirektoratets veileder.
Hjertås/Unnebergskogen skårer høyt på nær sagt alle de 13 vurderingskriteriene som der
er listet opp. Følges den verdsettingsoppskriften som gis i veilederens punkt 4.2.5 vil
området få karakteren "Svært viktig friluftsområde". Dette tilsier også at en må utrede
alternativer til de store inngrep i dette området som Torp Vestkorridoren vil gi. I sær når
et så nærliggende alternativ synes å foreligge.
2.4

Øvrige hensyn – kulturlandskapet mm.

I tillegg til selve Hjertås og Unnebergskogen vil den foreslåtte Torp Vest korridoren virke
ødeleggende på kulturlandskapet på Unneberg. Dette er verdifullt i seg selv, men er også
en del av opplevelsen for de som bruker området som rekreasjonsområdet.
En trase slik utredningskorridoren er tenkt med utgang fra tunnel høyt opp på gbnr. 50/12
(evt. så høyt som på gbnr. 47/9) vil måtte innebære brokonstruksjon før den går inn i
skogen på andre siden. Et alternativ lenger vest må også derfor utredes.
Videre vet vi at det er vanskelig grunnforhold over jordene på Unneberg, med mye bløt
og kvikk leire, flere steder også svært dypt. Det vil gjøre det vanskelig å bygge over
dette strekket, også med bro, for å oppnå tilstrekkelig stabilitet for banen. Dette tilsier
også at et alternativ lenger vest må utredes hvor man sannsynligvis unngår det meste
om ikke hele denne problemstillingen.
Det er et kjent forhold at det er kvikkleire i grunnen på Øvre Unneberg, og har vært flere
leirskred. Det har pga. leirskred blitt utført rassikringstiltak langs Unnebergbekken de
senere årene. Det er pga. setningsskader på bebyggelsen avdekket dype og vanskelige
leirmasser innerst i Hasleskogveien, mellom Sandskjæråsen og Matgloveåsen. Leirskred i
området er omtalt i NGIs "Evaluering av risiko for kvikkleireskred Sandefjord kommune"
fra 13. juni 2006. Det er grunnlag for stor bekymring knyttet til grunnens stabilitet og
fare for leirskred dersom en trase over Unnebergjordene blir valgt, både i anleggs- og
driftsfase.
Et alternativ lenger vest vil også spare dyrket mark, hvilket i seg selv er et viktig hensyn,
noe som også følger direkte av planprogrammet.
I tillegg kommer til sist hensynet til dyretråkk og så videre som vil bli berørt når så vidt
stor strekning gjennom området er tenkt lagt i dagen. Observerte dyretråkk er tidligere
sendt inn. Dette tilsier også at et alternativ lenger vest som stort sett kan gå i tunnel
utredes.
3

ALTERNATIVET TIL TORP VEST KORRIDOREN

Vedlagt denne uttalelsen som vedlegg 3 har vi inntegnet en alternativ korridor lenger vest
enn Torp Vest korridoren.
Vi mener denne korridoren må utredes på linje med de øvrige.
Etter det vi har fått opplyst er fjellet inn i Mokollen slik at en antagelig må gå noe ned før
oppstigningen mot Unneberg ot Torp kan starte. Uansett legger Torp Vestkorridoren opp
til at det meste av stigning fra Peder Bogens gate og til Torp skal tas på strekningen før
traseen kommer ut av tunnelen. Vi antar at det må medføre en stigningsprosent på
omkring det maksimal tilrådde eller til og med over dette.
Et alternativ lenger vest medfører for det første at man følger fjellformasjonen lengre mot
nord. Traseen bør videre legges i en slakere stigning fra Mokollen slik at den gå ut på nivå
med dagens terreng helt innerst på jordet på gbnr 50/2. Da kan traseen gå rett inn igjen
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i tunnel vest for Storåsen. Med jevn stigning fra Peder Bogens gate og til Torp vil traseen
da gå i tunnel under åsryggene gjennom hele Hjertås/Unnebergskogen. Dette vil spare i
praksis hele området.
Krysningen av Unnebergbekken, hvor også turløypa må krysses, blir forholdsvis kort og
bør derfor kunne løses ved å bygge en kulvert. Vi kan vise til at ved bygging av ny E18 ble
det bygget flere hundre meter miljøtunnel på Haukerød for å bevare lysløype og skianlegg
der. Vi forutsetter at det samme kan gjøres her.
Legges traseen slik vil den nye dobbeltsporede jernbanen, selv med et alternativ med
stasjon på vestsiden av Torp, ikke ha noen negative konsekvenser for dette svært viktige
frilufts- og rekreasjonsområdet.
Vi finner grunn til å legge til, slik det også fremgår på vedlegg 3, at en slik trase vil bli
rettere og dermed enda kortere mellom Peder Bogens gate og Torp. Hensynet til en raskest
mulig jernbane burde derfor også tale for at dette utredes nærmere.
Når det er sagt har vi forstått det slik at utredningskorridoren Torp Vest slik den er angitt
i planprogrammet har kommet som et resultat av andre korridorer som ble vurdert i
forstudiet, men måtte fravikes på grunn av grunnundersøkelser mv. Etter det vi kjenner
til er det ikke gjort grunnundersøkelser eller annet lenger vest enn det korridoralternativet
som er angitt i planprogrammet.
Korridoren er slik sett delvis tilfeldig og delvis kommet som følge av andre alternativer. Vi
kan ikke se at det er noe som tilsier at Torp Vest og Unnebergkorridoren skal være
sammenfallende frem til utløpet av tunnelen. Et Torp Vest-alternativ bør utredes
selvstendig og da bør et rett strekke mellom Peder Bogens gate og Torp være
utgangspunktet, ikke en større bue mot øst med de negative konsekvenser det har for
Hjertås/Unnebergskogen.
4

UNNEBERG- OG GOKSTADKORRIDOREN

Disse er kun aktuelle dersom det blir stasjon på østsiden av Torp.
Vi mener at dersom stasjonen først blir liggende på østsiden av Torp må Gokstadkorridoren
velges. Vi viser til tidligere nevnte brev fra beboere på Unneberg av 15. september 2015.
Vi tilføyer at Unnebergkorridoren, i tillegg til å ha i det alt vesentligste de samme negative
konsekvensene for Hjertås/Unnebergskogen som Torp Vest-korridoren, medfører at svært
mye dyrket mark vil gå tapt.
Etter vår oppfatning bør Unnebergkorridoren skrinlegges allerede nå med tanke på videre
utredning, og ressursene bør helles brukes på å prioritere alternativer som synes mer
aktuelle og som hensyntar viktige verdier i området.
5

AVSLUTNING

Vi ønsker å bidra også i den videre utredning som skal skje med den kunnskap vi har om
Hjertås/Unneberg og om de forhold som her lokalt gjør seg gjeldende.
Vi ber om at vi kan ha en tett dialog med BANE NOR i den videre utredningsfasen og ikke
minst at våre innspill her blir tatt på alvor og blir hensyntatt slik at en korridor lenger
vest på strekningen Peder Bogens gate-Torp blir utredet.
Med vennlig hilsen
Grunneierne på Unneberg
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Mulig ny trase lenger vest og
i tunnel gjennom Hjertås

Bygdeborg
Bygdeborgen

en
Hjertåstoppen

Sletta

Unneberg skole
Bygdeborgen

Drakeåsveien
Bygdeborgen

en

en

Turistforeningens skilting. Her skilt fra Unnebergveien.

Skilter på turstien fra Unneberg skole og til Bygdeborgen. Her rett ovenfor Sletta.

Skilter i siste krysset før Bygdeborgen.

Diverse annen skilting i området.

Et par bilder fra turen fra Unneberg skole og til Bygdeborgen.
Det første fra hovedstien og det andre fra stien opp på sydøstre siden av Bygdeborgen.

Mye brukt rasteplass/bålplass rett nedenfor (på sydsiden) av Bygdeborgen.

Fra samme sted.

To bilder fra stien opp til Bygdeborgen fra sydsiden.

Bilder som viser utsikten fra Bygdeborgen mot syd og sydøst. Fra Bygdeborgen ser en
Sandefjordsfjorden og Tønsbergfjorden. En har blant annet utsikt utover Tjøme, Veierland og Nøtterøy,
Lahelle og Gokstad.

Flere utsiktsbilder. Det siste er mot nordøst.

Oversiktsbilde over platået på Bygdeborgen og bilde av Turistforeningens post.

Fortidsminne. Gjenværende del av forsvarsmur på Bygdeborgen.

Vannkilde på Bygdeborgen.

Bilder fra stien ned på vestsiden av Bygdeborgen.

Bilder fra turstien ned mot Unneberg skole fra lysløypa,
en del av rundturen fra Unneberg skole og til Bygdeborgen.

Tønsberg,090417

Høringsuttalelse
« Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg-Larvik, uttalelse til høring av planprogram»

Til Hanne Sophie Solhaug og andre i Bane Nor som har tatt del i utarbeidelsen av traseforslagene
«Nøtterøykorridoren» og «Vearkorridoren»
Som dere nok har registrert er det massiv motstand mot forslagene dere har fremmet. Dere
oppfordrer oss til å komme med innspill via denne høringen, som bidrag for å til å komme fram til en
så god løsning som mulig for trase-valg, og her er mitt bidrag.
NØTTERØYKORIDOREN
For å ta Nøtterøykorridoren først, med bane i dagen gjennom sentrale deler av Tønsberg sentrum,
bane i dagen gjennom villaområder på Trelleborg, bane i dagen over Kanalen som stenger innseiling
for seilbåter og større fartøyer til Tønsberg havn, bane i dagen over Kanalbrygga-området med
nyoppførte leilighetskompleks med tilhørende bryggeområder til rekreasjon og villaomåder i
hagebystil, bane i dagen gjennom villaområder og eplehager på nordre Nøtterøy for så å endelig å
gå i tunell under Teieskogen og ny bru over fjorden for å fortsette på Vearsiden hvor den vil fortsette
i dagen gjennom bla hytteområder, golfanlegg mm.
Å FREMME DETTE SOM ET FORSLAG ER Å TRÅKKE PÅ TØNSBERG, DENS INNBYGGERE, HISTORIE,
IDENTITET OG VISJON. Dere som har fremmet dette forslaget kan umulig ha tilhørighet i Tønsberg,
eller inneha særlig kunnskap om områdene dere ønsker å disponere til dobbeltsporet bane for
ekspresstog. (ref Jonas Gahr Støre: «Ser ut som dette har vært planlagt i et lukket rom» ) Hvis man
hypotetisk sammenligner med Oslo, kunne det tilsvare at man for eksempel la traseen i dagen over
Bestumkilen, gjennom villaområder på Bygdøy ,over fjorden igjen, for så å fortsette i dagen kanskje
gjennom Tjuvholmen eller Filipstad brygge. Dette ville ikke Oslos befolkning og politikere akseptert,
og det ønsker ikke Tønsberg og Nøtterøys befolkning og politikere å akseptere heller. Vi vil utvikle,
men også bevare!
Det å legge ny jernbanetrase gjennom så tett befolkede og attraktive kystområder områder (Kanalen
og Byfjorden) kan være hensiktsmessig det, men DA MÅ DEN LEGGES UNDER BAKKEN og fjorden i sin
helhet! Lar ikke det seg gjøre, kan ikke traseen legges der! Det planlegges ikke en bytrikk, men en
dobbeltsporet jernbane som i tillegg til å kjøre mer enn 200 km i timen, skal bygges i høyden og suse
som en gedigen berg-og-dalbane over hodene på oss der vi bor, går og sykler til og fra Tønsberg. Det
vil endre horisonten og byens utseende på en fatal måte. På Hamar kjemper befolkningen for
muligheten til å få fjernet jernbanetraseer og frigjort områder mot Mjøsa. I Tønsberg har vi ingen sjønære jernbanetraseer, og vi ønsker heller ikke å bruke fjorden til jernbanetraseer i fremtiden. Dette
er ikke forslag til utvikling, men forslag til forringelse. Dette forslaget over Nøtterøy som det står nå,
med bane i dagen, bør fjernes umiddelbart og gjerne også med en beklagelse til Tønsberg og
Nøtterøy og befolkningen der.
VEARKORRIDOREN
I utgangspunktet virker dette som et mere brukende forslag, ettersom veldig mye av traseen kan
legges under bakken. Men ettersom den må bygges på bru over byfjorden og tett inn på det

verdifulle Ramsarområdet, vil dette forslaget ikke anbefales av bla Fylkesmannen i Vestfold. Traseen
vil også ligge tett opp i Slottsfjellområdet og forringe opplevelsen av dette som rekreasjonsområde
og attraksjon med stor historisk verdi. Konklusjonen blir da at dersom denne traseen skal bygges, må
den kunne LEGGES UNDER FJORDEN.
Mitt forslag til ny trase blir da i likhet stor deler av Tønsbergs befolkning og folkevalgte
JARLSBERGALTERNATIVET med stasjonsområde nær Korten. Man slipper da den velkjente
«jernbanesløyfa», og dette vil gi besparelse både i tid og penger. Korten er et sentrumsnært sterkt
voksende næringsområde, som rommer et stort antall arbeidsplasser. Her kommer også nye
Vestfolds interkommunale legevakt. Herfra er det en kortere spasertur på gang og sykkelsti med
utsikt til byfjorden, Slottsfjellet og idylliske Nordbyen, til det populære bryggeområdet i Tønsberg
som er en viktig del av Tønsberg sentrum. Her er det også plass til å bygge nok parkeringsplasser for
de mange pendlerne som ikke bor i sykkel eller gåavstand, eller har god kollektivtransport til
stasjonen. Korten har hensiktsmessig plassering for både de som kommer fra Vear (Sem, Andebu,
Ramnes mm), de som kommer fra Presterød (Tolvsrød, Husvik, Ringshaug), de som kommer fra Eik og
Barkåker og er sentralt for reisende fra Færder kommune ved en ev ny fastlandsforbindelse. Her er
det også plass til samlokalisering av buss og bane, og man kan etablere en bybusslinje med fast
avgang etter alle tog ankomster som kan kjøres i en sløyfe med stopp ved Sykehuset i Vestfold og
sentralt i Tønsberg sentrum. Man kan også ha automatisk sykkelutleie, med stasjoner for eksempel
ved Sykehuset i Vestfold og ved Tønsberg Torv. Dette blir en miljøvennlig løsning, hvor vi frigjør
Tønsberg sentrum for unødig gjennomgangstraffikk. Stasjonen blir lett tilgjengelig for alle, ikke bare
de få som bor eller jobber i tøffelavstand til nåværende jernbanestasjon.
Dette blir da stående som det eneste mulige trasevalg.
Det er framtidsrettet idet den muliggjør og ikke forringer vekst av Tønsberg by, og Tønsberg kan
være en attraktiv by å bo og leve i framtiden også!

Trine Eliassen Sandum
Gabriel Christiansens gate 8a
3127 Tønsberg, tlf 92688132

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Gaute Nordbotten <gaute.nordbotten@gaunor.com>
9. april 2017 18:50
Postmottak Bane NOR SF
Postmottak@Notteroy.Kommune.No; postmottak@tonsberg.kommune.no;
firmapost@vfk.no; nina.knutsen@vegvesen.no
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik, uttalelse til høring av
planprogram

Jeg viser til Forslag til planprogram på banenor.no og har følgende kommentarer:
1. Generelt
Daglig er jeg togpendler mellom Tønsberg og Bryn i Oslo, og uttaler meg som bruker av
jernbanen. Til orientering bor jeg på Tørkop på Nøtterøy.
2. Min oppfatning av dagens situasjon
Hvis man skal bedømme antallet passasjerer på Tønsberg stasjon, etter Norges statsbaners
togavganger, er det flest passasjerer som skal nordover mellom klokka 05:08 og klokka 08:08 på
hverdager. I denne perioden går det hele ni tog mot Oslo. Det er tilsvarende på ettermiddagen
mellom klokka 14:52 og 17:52 da det kommer ni tog fra Oslo til Tønsberg. At det er flest
personer som reiser til og fra Tønsberg i disse periodene tror jeg det er lett å verifisere da jeg
antar at Norges statsbaner har tellinger som bekrefter dette. Ved togavgang på morgenen (fra
06:08 og framover) er det fullt på perrongen og når togene kommer på ettermiddagen «veller»
det personer ut på perrongen. I ferieperioder og på helger er det færre avganger. Vestfoldbanen
er således ingen strekning som har ekstratog til Jul og Påske.
Mitt inntrykk er at de fleste som reiser med toget ikke kjører bil til stasjonen. Dersom de fleste
hadde kjørt bil, ville det blitt en betydelig trafikk-kork ut fra stasjonen på ettermiddagen. Det
tilhører sjeldenhetene at det er slik. Jeg kjører selv bil til stasjonen ettersom det ikke går noen
buss som passer med 05:29-toget på morgenen og står lite i kø på ettermiddagen nesten
uavhengig av togavgang. De som har vært med toget sprer seg til alle kanter og for meg ser det
ut som om de fleste går. Det er sikkert en del som går til bussen eller har bilen parkert lengre
bort fra stasjonen, men mitt inntrykk er som sagt at de fleste går. Avhengig av vær og tid på året
er det også en del som sykler. Fredag ettermiddag er bildet litt annerledes da det virker som om
mange blir hentet (jeg tror det i hovedsak er studenter og militære).
En stor andel av de som er med toget sør for Drammen går på eller skal av i Tønsberg. Det er
alltid god plass på toget når det kommer sørfra, og det blir alltid god plass på toget når det har
passert Tønsberg på veg sørover. En stor del av reisende på Vestfoldbanen skal således av eller
på i Tønsberg.
3. Sentrumsplassert stasjon
Banenors forslag om å beholde stasjonen i sentrum støtter jeg fullt ut. Ettersom svært mange
går, tar buss eller sykler til stasjonen, tror jeg det er svært viktig at den fortsatt er i sentrum. Bare
en kort flytting ut til for eksempel Kjelle, vil medføre at det ikke lengre vil være gangavstand til
stasjonen og mange flere vil måtte bruke bil. Jeg er redd for at dette vil skape trafikk-kaos og at
færre vil bruke toget.

Når det gjelder reisende fra Sem, Barkåker og områdene vest for E18, som er nødt til å kjøre bil
til stasjonen, tror jeg den nye stasjonen som kommer på Skoppum vest vil være å foretrekke
framfor ny stasjon i Tønsberg uavhengig av plassering. Det vil være raskt å ta seg til den nye
stasjonen på Skoppum når man først har kommet seg til E18. Ny stasjon i Tønsberg vil således
først og fremst betjene personer bosatt i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner.
Jeg tror det er viktig å opprettholde dagens pendlerparkering på Tønsberg stasjon for de som
ikke har busstilbud til stasjonen.
4. Reisetid og komfort
Det er blitt harselert med redusert reisetid med tre minutter i mediene. Jeg er av den oppfatning
at noen minutter her og noen minutter der fort blir mye tid sett over for eksempel ett år. På
mine drøye seks år som pendler, har det kommet tre nye strekninger: Sandvika – Lysaker,
Barkåker – Tønsberg og Holm – Nykirke. De to førstnevnte hadde ikke veldig mange minutters
besparelse, men etter hvert som flere strekninger kommer, blir besparelsene større. For min del
er det snakk om kanskje 20 minutter daglig noe som utgjør 76 timer på et arbeidsår. Hvis jeg
jobber overtid i disse timene, blir det en betydelig økning i lønnen. Kortere reisetid er således et
betydelig gode for pendlere.
De nye strekningene er også langt mer komfortable enn de gamle. Det er lettere både å sove og
jobbe. En fortsatt sløyfe i Tønsberg vil i så måte være svært negativ og et typisk punkt der en
sovende pendler vil våkne eller en jobbende pendler vil måtte holde fast PCen. Det samme vil til
en hvis grad gjelde dersom toget blir snudd i Tønsberg (sekkestasjon).
5. Nøtterøykorridoren
I pressen er det skrevet en del om bymiljøet i det nedlagte havnesporet. Jeg har nylig gått
strekningen til fots og kan ikke helt se sjarmen med området. Det er veldig mange steder i
Tønsberg som gir et langt triveligere inntrykk. Det er riktignok noen bolighus på østsiden mens
resten gir et mer rufsete inntrykk. Området på Stensarméen er preget av handel og industri noe
som er lett å flytte eller ikke har vesentlige ulemper av nærhet til toglinjer.
Jeg ser imidlertid en mulighet som jeg ikke kan se at er kommentert noe sted. Banenor bør i
samarbeid med Bypakke Tønsberg legge et tredje spor på strekningen Tønsberg stasjon – ny
bussterminal på Teie. Ved å kjøre skytteltog på dette sporet vil man kunne ta alle
kollektivreisende fra Nøtterøy og inn til Tønsberg uten å belaste Kanalbrua. Bussene som er på
Nøtterøy, kjører bare der og bussene på Tønsbergsiden av Kanalbrua holder seg der. Det er mulig
at dette i noen tider på døgnet vil gi litt lengre reisetid, men på den annen side vil det være mye
mer forutsigbart da toget ikke blir stående i kø. Det bør også legges til rette for parkering ved
den nye terminalen på Tele slik at også biltrafikken til Tønsberg vil bli noe redusert. Kanskje dette
kan gjøre ny fastlandsforbindelse for biler overflødig? Vi får kollektivtrafikken fram og bussene
bort fra Kanalbrua (de tar mye plass).
6. Bruer
Det er ytret bekymring om at jernbanebruer over Kanalen og Vestfjorden vil være store barrierer
for båttrafikk. Banenor bør derfor vurdere å gjøre bruene åpningsbare. Vi har lite av denne typen
jernbanebruer i Norge, men Sverige har en hel rekke åpningsbare jernbanebruer også på
stambanene. Både Göta elv og Göta kanal krysses med jernbane flere steder. Jeg vil også

oppfordre Banenor til å legge til rette for gang- og sykkelveg på brua over Vestfjorden dersom
dette er tillatt i henhold til regelverket og praktisk gjennomførbart.
Som padler i Vestfjorden store deler av året ber jeg om at også dette ofres en tanke. Store
fyllinger ut i sjøen som presser oss padlere ut i skipsleia, vil være uheldig. Jeg frykter for
eksempel spuntløsningen som Bypakke Tønsberg ser ut til å ha en forkjærlighet for. Den kommer
til å bli en barriere for meg som padler.
7. Til slutt
Som det framgår av min uttalelse har jeg et helt annet perspektiv på stasjonsplassering og
løsninger enn det som kommer fram i media. Jeg tviler på at de som uttaler seg reiser med tog,
og jeg tror heller ikke de forstår hva de prater om. Disse personene hadde nok helst sett at hele
jernbanen ble nedlagt, men tør sannsynligvis ikke å skrive dette.
Jeg vil ønske Banenor lykke til med videre planlegging og håper Nøtterøykorridoren blir valgt.

Vennlig hilsen
Gaute Nordbotten

From:
Sent:
To:
Subject:

Thore Bøe <tb@ximex.no>
10. april 2017 09:41
Postmottak Bane NOR SF
Glem jernbanestasjon i Tønsberg sentrum

Hei,
På oppfordring om å tilkjennegi vårt syn til de 2 forslag for ny jernbanesløyfe for Tønsberg, som er
fremmet av Jernbaneverket, stiller vi oss herved 100% bak de protester som har fremkommet. Vi viser
både til innlegg i Tønsbergs Blad (se henvisning til ett av innleggene/alt. forslagene med referanse
under), og ellers. Det er med sjokk vi registrerer hvordan Jernbaneverket vil påføre Tønsberg området et
banesår, med en løsning som både er ekstremt kostbart og uopprettelig ødeleggende for hele distriktet.
Dette også sett i lys av at det foreligger et åpenbart – på alle måter – bedre alternativ ved å benytte
Jarlsbergområdet/Kjelle, samt derved også å bli kvitt sløyfen gjennom byen, som på alle måter fremstår
som ødeleggende, samt at det påfører den reisetid man bestreber seg på å redusere, ekstra minutter.
Vi håper å tror at Jernbaneverket tar til fornuften, og at forslagene til å benytte Jarlsberg/Kjelle
umiddelbart blir tatt inn som det fornuftige alternativet det er.
https://www.tb.no/meninger/jernbanen/jernbane/glem-jernbanestasjon-i-tonsberg-sentrum/o/5-76508861

Med vennlig hilsen/best regards
Ranveig ogThore Bøe
Hellaveien 38, 3140 Nøtterøy.
Phone:
+47 33 30 66 70
Cell phone: +47 900 87 537
This E-mail has been scanned and controlled by Norton Antivirus program
-----------------------------------------------------------------*CONFIDENTIALITYNOTICE*
------------------------------------------------------------------The content of this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed.
If you have received this communication in error, be aware that forwarding it, copying it, or in any way
disclosing its content to any other person, is strictly prohibited.
If you have received this communication in error, please notify the author by replying to this e-mail
immediately.
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Bane Nor
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V/ Hanne Sonhie Solhaue
"Kommuneplan

dobbeltspor

Tønsberg-Larvik, uttalelse til høring av planprogram"

Pb 4350
2308 Hamar

Vi synes stasjonsplasseringen

i Kongegt/ Johan Sverdrupsgt er lite gunstig for byen og miljøet i

sentrum.I Kongegt/Lia er det mange ærverdige gamle bygninger ,de fleste ble bygd rett etter
bybrannen i Bøkelia i 1902.Dette er en av de få gatene igjen med genuin bebyggelse.

Vi setter spørsmålstegn ved stasjonsbeliggenhet

på grunn av parkering til privatbiler,buss

og Taxi.

Dette krever store arealer.Vi kan ikke se at dette er mulig uten å ødelegge store deler av den gamle
bebyggelsen.Farriskilden

er også en grunn til bekymring.

Vi ønsker oss stasjonen på Bergeløkka eller Alfred Andersens tomt på Torstrand.Da
parkering for både privatbiler,buss

og Taxi.

Med vennlig hilsen
Siri Rosen ren Kongegt 16 b,3256 Larvik
Kati Wiik,Øvre Torggt 3.3256 Larvik

ty_ LLL

det her er plass til

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

Steinar Andreassen <steinar@spir.no>
10. april 2017 14:16
Postmottak Bane NOR SF
st.andr@sf-nett.no
Vestfoldbanen innspill
Vestfoldbanen.docx

Vedlagt følger et kortfattet og prinsipielt innspill til konseptvalg for banetrace i Tønsbergområdet.

Med vennlig hilsen
Steinar Andreassen
Sivilarkitekt MNAL

Mob +47 45 49 94 60
KONFIDENSIELT Denne e-post er kun beregnet for den angitte adressat og kan inneholde
taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er riktig mottaker, ber vi vennligst om at De tar
kontakt med vårt kontor og ikke bruker opplysningene i denne e-post.

Vestfoldbanen, trace Tønsberg – Larvik.
I forbindelse med Konseptvalg for nevnte tracé, ønsker jeg å gi et kortfattet privat innspill.
Det har forståelig nok vært mye oppstyr rundt de forslåtte tracéene gjennom Tønsberg, der
det meste er foreslått lagt i dagen. Jeg vil ikke bruke noe tid på å argumentere mot disse da
de argumentene gir seg selv. Begge forslagene vil være en rasering av gammelt kulturlandskap og vil gjøre ubotelig skade på svært sentrale deler av Tønsberg og området rundt.
Bare det å stenge Tønsberg havn inne mellom to broer er motargument nok i seg selv når
det gjelder Nøtterøykorridoren. Det kan sammenlignes med at den nye tunellen under Oslo
ble foreslått lagt i bru gjennom byen.
Men når en skal modernisere jernbanen gjennom Tønsberg er det et viktig prinsipp som
fortsatt må gjelde og det er at toget skal stoppe sentralt i byen. Da er egentlig bare det
opprinnelig grepet med å la banen gå ned under bakken med en underjordisk stasjon i
området der den er i dag, og så videre i dyp tunell under Nøtterøy og videre til Stokke. Om
dette vil bli en dyrere løsning er det uansett å foretrekke. Det vil løse alle trafikkmessige krav
og tekniske problemer er alltid mulig å løse hvis en bare vil.
En liten kommentar til den såkalte Vearkorridoren. Den største ulempen er at stasjonen
kommer utenfor bysentrum. Hvis en likevel skulle se seriøst på dette alternativet så er en bro
rett utenfor Ilene naturvernområde i dagen helt utelukket. Det vil bl.a. spolere det unike
kulturlandskapet mellom slottsfjellet og Jarlsberg Hovedgård. Det eneste som kan
aksepteres her er en undervanns bru, eller grunn senketunell om en vil. Da vil det ikke bli et
estetisk problem, og jeg antar at inngrepene like utenfor naturvernsonen vil være av
midlertidig art. Krysningen med ny veiforbindelse må kunne la seg løse med litt samarbeide.
Hvis en mot formodning skulle ende opp med en fornyet løsning i dagens tracé, må en
uansett fjerne sløyfa i Tønsberg, og eneste måten å fjerne den på er å legge den i miljøtunell
i samme trace som i dag.
Dette var bare noe korte prinsipielle synspunkter, og jeg formoder at Bane Nor vil greie å
framstå som så profesjonelle at all arroganse som er vist hittil kan legges til side og at en kan
se etter gjennomførbare løsninger. Jeg forutsetter da at økonomi blir et underordnet problem.
Her skal en bygge for nye 100 år og da må en ikke velge billig-løsningene av kortsiktige
årsaker.

Med hilsen
Steinar Andreassen
Sivilarkitekt mnal

From:
Sent:
To:
Subject:

CH <lerkefugl@gmail.com>
10. april 2017 18:55
Postmottak Bane NOR SF
Høring Tønsberg - Larvik

Hei!
Jeg har ikke noe greie på tog og bane, annet som dagpendler t/r Oslo. Jeg synes den nye holmestrandtunellene er
flott, og har lyst til å oppleve tilsvarende tidsbesparende strekk og nytenkning i Tønsberg – Larvik løsningen. Jeg
synes det er viktig med infrastruktur liggende i bykjernen. Så å bevare Tønsberg stasjon der den ligger nå er viktig.
Jeg kunne også tenke meg å knyttet busstilbudet tettere på togtilbudet, slik som det er gjort på Lillestrøm. På
Tønsberg stasjon kunne vi bygget tak over hele det som i dag er Jernnbaneverkets bygg og pendlerparkering(begge
sider)for å lage en bussterminal. Over dette bygges et parkeringsanlegg for pendlere. For god arealutnyttelse kunne
det bygges leiligheter over pendlerparkeringen, på samme høyde som kringliggende bygg..
Traseen for inn og utkjøring av Tønsberg bør være strakest mulig i retning Sandefjord. Stasjonsområdet kunne derfor
gradvis skråne ned under bakken etter tunnelen, og gå under bakken slik at vi slipper jernbane overgang med
bommer og kryssende trafikk, gå videre under Kanalen og komme opp sted ved Melsomvik/Brunstad mot
Stokke/Torp stasjon. Da slipper vi runden rundt Tønsberg og Jarlsberglinjen.
Da jeg var i Paris opplevde jeg at togtraseene ikke var dobbeltspor ved siden av hverandre, men over to etasjer. Det
syntes jo jeg var en fin løsning i stedet for å gå i bredden. Kunne det vært noe å prøve her? Og så er det lurt å tenke at
fremtidens tog også i Norge er dobbeltdekkere, slik det er i Berlin og Paris, og lage tunnelene tilpasset dette.
Mvh
Catherine Helene

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

MarSupIn SEE <MarSupIn.sendje.berge@bwoffshore.com>
10. april 2017 19:56
Postmottak Bane NOR SF
gunnask@online.no
BANE NOR kan dersom de vil og de kan faa det til ved aa gjore det rette for
Tonsberg regionen

Dette kun sendt av en privat person (Gunnar Skorgenes) fra Nøtterøy som håper Bane Nor får mulighet
til å jobbe med det beste valget av nytt dobbeltspor gjennom Tønsberg.

Stå på Bane Nor! Jeg skjemmes ved å ankomme Tønsberg fra Oslo i bil, da ser jeg den nye Legevakten
som en del av en ny BERLIN-MUR rundt Tønsberg. Vi hadde en bomstasjon der for ikke lenge siden, men
at den skulle bli erstattet av en ny visuell mur var virkelig skuffende. Å anlegge en ny togstasjon på dette
omradet vil ikke gjøre det bedre. Veiene og tunellene som er der i dag må selvfølgelig legges om, og det
vil koste mye. Tønsberg vil kunne få en ny jernbanestasjon som vi kan sammenligne med Gardermoen
flyplass. Sagt med andre ord, altfor langt unna hvor den egentlig IKKE skulle ligge. Bane Nor vil ha
stasjonen i byen, hvor vi har alt annet og med tiden ønsker å bygge opp mere.
NYTT DOBBELT SPOR gjennom Frodeåsen er allerede ferdig og penger spart! Tunell utløpet ligger i dag
langt lavere i terrenget en nåværende Tønsberg jernbanestasjon, slik at toget må kjøre i oppoverbakke
fra Frodeåsen fram til Tønsberg jernbanestasjon. Hvorfor ikke fortsette å legge et nytt dobbelt fra
Frodeåsen i en betong tunnel under bakken, slik at stasjonen kan anlegges under bakke nivå ved
nåværende Tønsberg jernbanestasjon i sentrum!
Betong lokket som dekker det nye dobbelt sporet fra Frodeåsen og videre gjennom byen vil da kunne
bebygges over med forretningsbygg, boliger og parkeringsbygg med mere for den nye stasjonen under
bakke nivå.
Den nye Holmestrand stasjon er virkelig flott med sin lyssetting der den ligger inne i fjellet. Skulle gjerne
sett Tønsberg fikk sin NYE STORE jernbanestasjon under bakken, men flottere utført enn hva de har fått
til i Holmestrand.
Dobbeltsporet vil legges under bakke nivå gjennom hele Tønsberg i en betong tunnel med lokk over (slik
som den korte miljøtunnelen nær Langrunn i Horten). Dobbelt spor under bakken i Tønsberg vil fjerne de
gamle bommene i Halvdan Wilhelmsens alle. Bane Nor vil kunne anlegge et nytt dobbelt spor under
bakken langs det gamle havnesporet i Tønsberg, uten å bli avbrutt i anleggstiden (penger spart). Dobbelt
sporet vil med enkelthet kunne føres UNDER kanalen i Tønsberg (med nedsenkbare seksjoner), slik at det
IKKE blir behov for noen ny jernbanebro over kanalen. Dobbelt sporet fortsetter videre i tunnel under
bakken slik at INGEN hus mellom Teie og Tønsberg trenger å rives. Toget kan fortsette i senketunell
under fjorden fram til Torp hvor en ny terminal er planlagt på østsiden av nåværende rullebane. Å stige
av toget i underetasjen ved den nye Torp terminalen vil ligne hva de har i de fleste andre land.
Funksjonelt moderne og tilrettelagt kommende generasjoner.
I Tønsberg vil man kunne anlegge en ny Svømmehall med innbydende Badeland og bygge en tilhørende
ny Ishockey hall nær dagens Svømmehall over dobbelt sporet som ligger under bakken hele veien.
Stensarmen i Tønsberg vil bli gjenstand for større boligbygging ned mot kanalen, slik at sentrum av
Tønsberg blir der den er i dag. Folk vil finne det lett å komme til og fra en ny og større jernbanestasjon i
sentrum av Tønsberg.

Det skulle ikke være noe problem å legge et dobbelt spor UNDER bakken gjennom Tønsberg og videre
UNDER den smale kanalen mellom Nøtterøy og Tønsberg. I sentrum av Amsterdam (Nederland) lager de
i dag (April 2017) et nytt garasje anlegg i flere etasjer under en av kanalene nær Riksmuseet midt i
gamlebyen med flere gamle verneverdige hus på alle kanter. Amsterdam ligger på muddermasser, men
det ser ut som Nederlenderne likevel får det til. Å legge ned en senke tunell under kanalen i Tønsberg
skulle være enklere.
Regjeringen har sagt den vil bruke 1000 milliarder på samferdsel de neste årene, da burde det være en
opplagt viktig oppgave for bedre politikere i Tønsberg å vise at de klarer å få tak i noen av disse
milliardene for å anlegge den beste traseen gjennom Tønsberg.
Bane Nor presenterer i disse dager muligens en billigere light-versjon med spor i dagens lys gjennom
Tønsberg og bro over kanalen til Nøtterøy. Jeg er helt sikker på at Bane Nor også har andre bedre planer
liggende hvor toget går i tunell under bakken gjennom Tønsberg og UNDER kanalen over til Nøtterøy.
Det sist nevnte koster antageligvis noe mer, men ikke så mye mere heller. Oslo politikerne og Erna
Solberg tenker helt sikkert på budsjettet slik at det er lettere for Bane Nor i første omgang å vise til en
billigere light-versjon ovenfor regjeringen, men helt avgjort er det helt sikkert en gjennomførbar
nedsenket løsning gjennom Tønsberg som er favoritten til Bane Nor.
Brukes det mindre penger i Tønsberg regionen vil de samme sparte midlene kun overføres raskere til
Vestlandet hvor de bedre klarer å lage lange tunneler og broer i milliardklassen til øyfolkene ute i
havgapet. Våre lokale politikere i Tønsberg og Vestfold skulle vært mye flinkere til å hente større midler
fra Regjeringen.

Dårligere politikere som kun tenker på å bli gjenvalgt ved hjelp av “klagekoret” i avisene og på nettet, og
som vil ha stasjonen på Kjelle og Korten vil kunne bidra til at vi blir likestilt med Horten hvor stasjonen
ligger langt utenfor sentrum av byen. Merke seg skal man også gjøre at dette gamle “klagekoret”
antageligvis sjelden selv tar toget. I løpet av hundre år har flere slekter sett dagens lys, slik at vi må huske
på at det er for framtidens Vestfold vi skal bygge denne nye jernbanen gjennom Norge.
Vi skal nå lage en ny jernbane gjennom Vestfold som skal fungere best for de kommende generasjoner.
Politikere som tar gode avgjørelser vil bli husket lenge, mens de som rir på bølgen av “klagekoret” for å
bli gjenvalgt til neste valg vil få et dårlig ettermæle. Hva er viktigst? Rødvin på gamlehjemmet og
sydenturer til Spania, eller å skape noe som våre etterkommere vil være stolt av. Tønsberg trenger å få
denne jernbanestasjonen i sentrum av byen, slik som alle andre byer i Europa.
Tønsberg har nå muligheten til å gjenvinne sin posisjon som Fylkeshovedstad sammen med Telemark om
de spiller sine kort rett.
Bane Nor bør få bevilget mere midler til Tønsberg distriktet slik at de kan få gjennomført sine beste
planer med dobbelt spor under bakken og under kanalen. Støyen fra toget fjernes fra bybildet i en
betongtunnel under bakken hvor moderne togsviller av nyeste type ytterligere vil gjøre det bedre slik de
har klart det andre steder i Europa.
Vi har allerede fått en ny Berlin Mur rett nord om byen ved Kjelle. Jeg håper virkelig at vi videre ikke
ødelegger den historiske utsikten fra TØNSBERG mot JARLSBERG HOVEDGÅRD med nytt dobbelt spor i
betong og avskilt med høye sikkerhetsgjerder?
Vi bør ta bedre vare på dette viktige landskapet for våre etterkommere.

Jeg har stor tro på at vare gamle og nye ingeniører samt lokale anleggsarbeidere som trenger viktig
arbeid vil føle seg stolt om vi tok det riktige valget for våre etterkommere. Historien har tidligere vist at
de som våget og forsøkte med innsatsvilje fikk til det resultatet vi er glade for vi har i dag.
Derfor bør alle tenke seg godt om og se på alle muligheter som finnes i denne saken. Tilsynelatende
billig blir garantert dårlig i lengden. Ikke tenkt kortsiktig, men på hva som er best med å ha en
jernbanestasjon i sentrum av Tønsberg.
Tønsberg har nå store muligheter til å skape noe som vil kunne vare veldig lenge, fungere hurtig, sikkert
og gi muligheter til kommende generasjoner til utvikle Tønsberg best mulig i Vestfold, Norge og
Europa.

Har stor tro på at drømmer kan bli virkelighet, og at den gode viljen skaper de beste resultater for
fellesskapet.
Stå på Bane Nor!
Med vennlig hilsen
Gunnar Skorgenes (bor på Nøtterøy)
Email: gunnask@online.no
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Stavnum Arne Olav (Bravida) <arne.stavnum@bravida.no>
11. april 2017 07:50
Postmottak Bane NOR SF
stavnum@hotmail.com
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik, uttalelse til høring av
planprogram

Hei
Vi er grunneiere (0710-452/11) på østsiden av Torp flyplass og forslag til trase kan komme på vår
eiendom. Vi mener sporvalget bør ligge på kommunens arealer forbi Torp og ikke berøre dyket mark på
denne strekningen ( innenfor ”grønn trase forslag”). Det er store arealer på kommunens område som
ikke er dyrket mark og vil være til mindre skade for verdifull dyrket mark. Vi har storfe/ melkeproduksjon
med krav til beitearealer nær fjøs, en jernbane over jordene vil ha store konsekvenser for denne
produksjonen i tillegg til selve arealet som blir borte.
Det er også registrert kvikkleire i grunnen på deler av arealet.
Vi ber om at dette blir hensyntatt ved valg av dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord.

Med vennlig hilsen,
Kathe og Arne Olav Stavnum
Kleppanveien 230, 3160 Stokke
Kommune, gr/br 0710-452/11
Mob: +47 97 55 31 77

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Eigil Kongsfjell <eigil@kongsfjell.com>
11. april 2017 10:01
Postmottak Bane NOR SF
roar.jonstang@notteroy.kommune.no; petter.berg@tonsberg.kommune.no;
Solhaug Hanne Sophie; Totland Gisle Rebnord; fmvepao@fylkesmannen.no
SV: Kommentarer til strekningen Tønsberg - Larvik

Hei
Det vises til nedenstående korrespondanse og jeg ønsker med dette å sende inn min merknad til
planprogrammet vedr Nøtterøy korridoren.
Kommentarer til Bane NORs kostnader og bekymringer:
Utfordringene med grunnforholdene i Tønsberg kjenner jeg meget godt til gjennom min stilling som
økonomidirektør i Kaldnes mek Verksted i 20 år. Hver gang vi skulle fundamentere i beddingene eller
bygge nye haller, var det spennende hvor langt ned vi måtte for å treffe «Tønsberg-skorpa» og deretter
hvor langt pelene skulle ned for å nå grunnfjellet. Alt ble fundamentert på fjell selv om det kostet noe
mer!
Jeg tviler ikke på at gjennomføringen av Nøtterøykorridoren vil bli utfordrende, men lignende prosjekter
er utført andre steder så teknisk er det gjennomførbart. Investeringskostnaden blir nok noe høyere enn
de andre forslagene, men prosjektet ivaretar
 stasjonens sentrale plassering,
 miljøutfordringer, kanskje ikke i anleggsperioden
 sjøverts adkomst til byen,
 bevaring av den historiske byen og havnen,
 og mange andre.
Som jeg har påpekt nedenfor, vil en jernbaneinvestering alltid ha et langt tidsperspektiv og med en
«evig» tidshorisont. Derfor vil senketunnelen gi en meget høy internrente, så vel i et
samfunnsøkonomisk som et bedriftsøkonomisk perspektiv.
Jeg ser i Tønsbergs Blad at fylkesmannsembetet har samme forslag som meg med nedsenkede tuneller i
Nøtterøykorridoren. Derfor har jeg satt fylkesmann Per Arne Olsen på kopi.
Vennlig hilsen
Eigil Kongsfjell
Balders vei 2
3128 Nøtterøy
Fra: Totland Gisle Rebnord [mailto:Gisle.Rebnord.Totland@banenor.no]
Sendt: 31. mars 2017 11:34
Til: 'Eigil Kongsfjell' <eigil@kongsfjell.com>
Kopi: roar.jonstang@notteroy.kommune.no; petter.berg@tonsberg.kommune.no; Solhaug Hanne
Sophie <Hanne.Sophie.Solhaug@banenor.no>
Emne: SV: Kommentarer til strekningen Tønsberg - Larvik
Hei Eigil!

Takk for støtte til plassering av stasjon i sentrum av Tønsberg, det er en av grunnforutsetningene for ICsatsingen! Skal prøve å svare deg etter beste evne på ditt innspill om å gjennomføre nedsenket alternativ
i Nøtterøykorridoren.
Forstudiet som du nok allerede kjenner, finnes her:
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/utredninger-ogdokumenter/
I forstudiet kap 6.3 er det vurdert flere alternative korridorer og alternativer innenfor korridorene
gjennom Tønsberg. Grunnen til at nedgravde alternativ ble lagt bort var på grunn av flere forhold.
Spesielt var investeringskostnader, stor teknisk og økonomisk usikkerhet, jernbanetekniske løsninger (bla
stigning og andre funksjonskrav bla knyttet til drift og vedlikehold), og vurderingen om teknisk
gjennomførbarhet sentrale.
Kort utdyping om dette:
Et spesielt hensyn vi må ta i Tønsberg, er fare for drenering av grunnvannsnivå som vil medføre skader
på kulturlagene og setningsskader bla på Middelalderbyen. Nedgravde linjer som går på tvers gjennom
byen, anses som mest kritisk med hensyn til dette, i tillegg til at slike alternativer har omfattende
investeringskostnader og utfordrende anleggsgjennomføring.
En av utfordringene ved grunnforholdene i Tønsberg er at mellom oppstikkende berg er det marin leire,
gjerne bløt leire som også er kvikkleire flere steder. Stedvis ligger det morene mellom berg og leira.
Dette gir sammensatte og komplekse anleggsutfordringer som beskrevet under.
Hvis en går i tunnel under byen og Kanalen må en også gå i tunnel/senketunnel i Vestfjorden. Dette er en
løsning vi vurderte for flere alternativ i forstudien, men som viste seg svært vanskelig gjennomførbart. I
tillegg til forholdene i fjorden og utfordringer med selve senketunnelen, krever det store, dype,
byggegroper i kvikkleire på land. Bane NOR vurderte derfor at disse alternativene er lite realistiske. En
slik anleggsgjennomføring vil også ha store konsekvenser for byen ved at vesentlig mer bebyggelse etc
må fjernes og at gjennomføringen vil ta lang tid.
Tunnelen vil da ikke komme opp før nærmere Stokke og den samlede tunnellenden blir da svært lang. I
tillegg til dette krever tunneler egne rømnings- og servicetunneler, og vesentlig mer vedlikehold enn
jernbane i dagen (bla innsig av vann, vask/ rensk av teknisk utstyr pga støv osv). Kostnaden vil da bli
svært stor både ved investering, og ved vedlikehold.
Dette er noen av hovedgrunnene til at Bane NOR ikke ønsker å vurdere senkede løsninger gjennom
Tønsberg.
Forskjellen i kostnader er betydelige. IC er et stort prosjekt og flere byer ønsker mer optimale løsninger
som er mer krevende å gjennomføre og dermed dyrere og mer tidkrevende. Samlet ville det dette
medføre at hele prosjektet ble så dyrt og forsinket at det ville kunne tape konkurransen med andre
samferdselsprosjekter i Nasjonal transportplan. Bane NOR sitt oppdrag er å holde kostnadsrammen
samtidig som målene oppnås på best mulig måte. Jeg kan ikke greie å gi mer konkrete vurderinger av
kostnader, men prosjektets kostnad er svært relevant for beslutningene som skal tas om plassering av
nytt dobbeltspor.
Du får evt. sende inn dette som en merknad til planprogrammet. Høringsuttalelsene vil bli vurdert og
svart ut samlet i merknadsbehandlingen frem mot kommunens behandling av fastsettelsen av
Planprogrammet. Merknader skal sendes til Banenors postmottak innen 12.april.

Med vennlig hilsen
Gisle Rebnord Totland
Planleggingsleder
InterCity Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien
Bane NOR
Plan og Utredning, Utbyggingsdivisjonen
Mobil: 906 20 518
E-post: totgis@banenor.no
Besøksadresse: Posthuset, 6.etg, Oslo
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar
Sentralbord: 05280 / banenor.no

Fra: Eigil Kongsfjell [mailto:eigil@kongsfjell.com]
Sendt: 29. mars 2017 11:45
Til: Solhaug Hanne Sophie
Kopi: roar.jonstang@notteroy.kommune.no; petter.berg@tonsberg.kommune.no
Emne: Kommentarer til strekningen Tønsberg - Larvik

Hei
Som formann i Tønsberg Handelsstands Forening på begynnelsen av 90-tallet var jeg engasjert i planene
for utbygging av dobbeltspor inn til Tønsberg. Diskusjonen og argumentene den gang var de samme som
nå; rette ut linjen Barkåker – Sem, flytte stasjonen til Korten osv.
Jeg var tilstede på Quality Hotel den 8. mars og jeg har lest meg opp på de forskjellige alternativene.
Argumentene for de forskjellige korridorene er som nevnt ovenfor de samme nå - som den gang. Det er
derfor jeg med glede ser tilbake på innstillingen som Handelsstandsforeningen hadde den gang, nemlig
at jernbanestasjonens tilhører byens sentrum. Det er også med glede jeg registrerer at Bane Nor har
samme innstilling, nemlig at jernbanestasjonen må ligge i sentrum. Jarlsberg tunnelen ble en rett linje
inn til sentrum og det derfor naturlig å fortsette videre med Nøtterøykorridoren.
Skal Nøtterøykorridoren gjennomføre slik det ligger i planene, vil det føre til store inngrep i eiendommer
og med broer som vil hindre adkomsten til Tønsberg havn.
Mitt forslag er derfor å føre linjen under Kanalen – Nøtterøy – Vestfjorden og komme opp i Stokke. Med
dagens kunnskaper er det ikke noe problem, men utfordringer. Det neste argument som kommer opp er
det er altfor dyrt. Selvfølgelig vil det koste noe mer enn en trase i «dagen», men beløpets størrelse er
irrelevant når det er tilgang på risikovillig kapital. Spørsmålet som må stilles: hvilken internrente gir
investeringen. En jernbaneinvestering har alltid et langt tidsperspektiv og med en horisont på minimum
150 til 200 år vil jeg påstå at denne vil gi en meget høy internrente, så vel i et samfunnsøkonomisk som
et bedriftsøkonomisk perspektiv.
Derfor må dere våge å foreslå dette som løsningen for Nøtterøykorridoren.
Vennlig hilsen
Eigil Kongsfjell – siviløkonom og tidligere næringslivsleder i Tønsberg.

From:
Sent:
To:
Subject:

Marthe Osmundsen <sverd_lilje@hotmail.com>
11. april 2017 10:47
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram

Kjære BaneNor,
Jeg ønsker å slutte meg til høringssvaret sendt inn av Anne Bugge-Næss og Trond Harald Wettre,
datert 13.03.2017. Her ber man om at det tas mest mulig hensyn til de nyoppførte
boligområdene Bærefjelltunet og Helgerødsletta, og vurderer samfunssøkonomien i å rive hele
eller deler av et nyoppført boligområde, spesielt i et område der det er stort behov for nye
boliger.
Vennlig hilsen,
Marthe Osmundsen,
Helgerødsletta 36
3160 STOKKE
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Tønsberg 10.04.17

Høringsuttalelse:
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram:

Forslag til planprogrammet har som kjent med rette utløst stor bekymring lokalt, og da især
for Nøtterøykorridorens vedkommende.
Bane NORs forslag med dobbeltspor i dagen på 10-15 meter høy broføring gjennom hele
Tønsberg sentrum, tvers gjennom boligområder som Træleborg, Ørsnes, Teie og
Munkerekka samt store områder av Stokkelandet vil være sterkt negativt for bo og bymiljøet
for store deler av Tønsberg og Nøtterøy (samt Stokke). Ulempene må betegnes som svært
alvorlige og ved kun å velge utrede denne varianten av Nøtterøykorridoren, utelukker den i
praksis seg selv som aktuell løsning.
Det er nær sagt innlysende at ved å ta inn igjen varianter av Nøtterøykorridoren som
nedgravd og/eller tildekket løsning gjennom Tønsberg, senketunnel under Kanalen, samt
tunnel under Nøtterøy, ville dette være en svært aktuell løsning med få negative
konsekvenser. Tekniske utfordringer med grunnvannsenkning må utredes videre.
Vearkorridoren har også negativ innvirkning på bo og bymiljø, om enn i noe mindre grad.
Den negative innvirkningen på kulturlandskapet med Slottsfjellet, Byfjorden og Ilene er
derimot langt større. Dertil kommer de miljømessige konsekvensene for Ramsarområdet
Ilene.
Jarlsbergkorridoren er utelatt fra videre utredning, grunnet lengre reisetid, samt usikkerhet
omkring grunnforhold. Det savnes i Forslag til Planprogram, reell dokumentasjon for
Jarlsbergkorridorens særlig dårlige grunnforhold, samt sammenligning av grunnforhold for
de ulike korridorene, og det er vanskelig å se at grunnforholdene skulle være bedre på en
lavbro over Byfjorden enn over Jarlsbergjordene. Bane NOR antyder også usikkerhet omkring
gjennomførbarheten av broløsningen i foreslåtte Nøtterøykorridor uten at dette dermed
utelukker denne løsningen.
Det er derfor vesentlig at Jarlsbergkorridoren tas inn igjen i planprogrammet slik at alle
korridorer kan konsekvensutredes grundig.
At lengere reisetid med Jarlsbergkorridorens varianter med sløyfe er utslagsgivende for å
velge bort dette alternativet er imidlertid forståelig. Derfor er det en forutsetning, uansett
valg av korridor at sløyfen må fjernes.
Jernbaneverket utelukket i Forstudierapporten en løsning, 1-B-4 med ny stasjon på Korten,
primært pga mindre gunstig stasjonsplassering og høy vanskelighetsgrad (for øvrig samme
vanskelighetsgrad som 1-A-10). I Bane NORs presentasjon av Planprogrammet på folkemøte
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i Tønsberg 8 mars, ble utelukkelsen i stedet begrunnet med bekymring for tørrlegging av
Kjelleolla, samt nødvendigheten av åpen byggegrop gjennom Solvang, og stasjonslokalisering
gitt mindre betydning.
Flere debattanter har i den senere tid argumentert for en løsning med stasjon på Korten
eller Kjelle. En løsning med stasjon på Kjelle oppfyller neppe føringene om lokalisering av
stasjoner i sentrum og ønske om Knutepunktbygging. Bane NOR medgir imidlertid at
Knutepunktoppnåelse ikke er mulige for alle byer med stasjon.
En mulig løsning for en variant av 1-B-4 med relativ sentrumsnær stasjon er følgende (se
vedlagte kartskisse):
Nytt dobbeltspor bygges med tilsving østover fra eksisterende dobbeltspor ca 500 meter
nord for nordre innslag i Jarlsbergtunnelen med nytt innslag i Frodeåsen og tunnel i bue
vestover med utgang over dagens søndre innslag. Herfra følger dobbeltsporet eksisterende
enkeltspor vestover på skjæring/fylling.
Det bygges her plattformer på hver side av dobbeltsporet i 350 meters lengde med
kurveradius 2000 meter, før sporene fortsetter videre vestover lang eksisterende enkeltspor
utover Jarlsbergjordene side om side med (eller under) FV 300, krysser Aulielva og svinger
sørover mot Manumåsen og i tunnel mot Stokke som tidligere utredet i korridor B. Mulighet
for samordning med planlagt utvidelse av FV 300 i forbindelse med ny fastlandsforbindelse
bør utredes. Kan nytt dobbeltspor bygges f.eks. delvis senket i kulvert med lokk og FV 300
over?
Med en kurveradius i tunellbuen på 350 meter (større radius enn eksisterende sløyfe i
Tønsberg) unngås konflikt med boligområder på Solvang, da tunnelen knapt går øst av
Stenmalveien. Da alle tog skal stoppe i Tønsberg bortfaller krav om 1800 meters kurveradius
i umiddelbar nærhet av stasjonen av hensyn til hastighet. Videre kan sporveksler unngås ved
stasjonen da begge spor går til plattform.
På hver side av eksisterende dobbeltspor (sporene rettes ut horisontalt sør for søndre
innslag Jarlsbergtunnelen) bygges plattformer i 350 meters lengde sørover fra søndre innslag
av Jarlsbergtunnelen. Stasjonen får dermed 4 spor over to plan, hvorav 2 som vendestasjon.
Med planlagt frekvens på 4 tog i timen fra Tønsberg og nordover, kan vendestasjonen og
dermed eksisterende tunnel benyttes til disse, og gjennomgående tog benytte nytt
dobbeltspor og ny tunnel. Felles terminal for buss og tog bygges over nord-sørvendte spor
med adkomst til plattform hhv ett plan ned og ett plan opp.
En stasjonsplassering ved foten av Frodeåsen gir lett adkomst fra alle innfartsveier til byen
uten å belaste sentrumsgatene (Frodeåstunnelen fra øst, FV 300 fra vest, FV 308 fra
nordvest, samt FV 325 fra nord (adkomst stasjonen fra Stenmalveien langs dagen sløyfe), og
fra Nøtterøy med ny fastlandsforbindelse til Korten. Det blir rikelig med plass til en felles
terminal for tog og buss samt parkering i lokket over de nord-sørvendte sporene.
Bussringlinje stasjon/nedre bydel/øvre bydel/Sykehuset i Vestfold kan etableres for
ytterligere kollektivsatsning.
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Med tanke på godstrafikk på Vestfoldbanen som det ikke er ønskelig skal gå gjennom
bysentra, og for fjerntog (Kristiansand, Stavanger) som ikke skal stoppe i Tønsberg, kan et
«bypass spor» utredes fra Barkåker, nord om Jarlsberg flyplass, langs E-18, gjennom Ås og
Broen industriområde, over Aulielva og møte nytt dobbeltspor ved Manumåsen. Hvis et slikt
«bypass spor» ble bygget først, vil det kunne benyttes sammen med eksisterende
dobbeltspor og Jarlsbergtunnelen, med midlertidig stasjon på Barkåker i hele
anleggsperioden, og man står fritt til å bygge ny tunnel, ny stasjon samt nytt dobbeltspor
langs FV 300 og gjennom Manumåsen mot Stokke, uten å forstyrre eksiterende drift.
-

Eksisterende tunnel beholdes i bruk
Frigjør både eksisterende sløyfe og hele dagens stasjonsområde til viktig
Knutepunktutvikling
Felles tog og bussterminal ved stasjon
Kjøretid Tønsberg – Stokke 5 min 20 sek (mot 4 min 40 sek i korridor C og 5 min 0
sek i korridor A)
Rask adkomst fra alle retninger uten å belaste bygater.
Stasjonsplassering 250 meter lenger nord enn Eckersbergsgateløsningen for
korridor C gir gangavstand til Sykehuset i Vestfold (via nåværende sløyfe,
GamleIidretten og Anders Larsens gate 950 meter, mot 700 meter fra
eksisterende stasjon og 830 meter fra stasjon i Eckersbergsgate.

Konklusjon:
De store negative konsekvensene for bo- og bymiljø i Tønsberg og på Nøtterøy, som følge
av foreslåtte variant av Nøtterøykorridor, gjør denne varianten helt uaktuell og må fjernes
fra planprogrammet.
De store kultur- og miljømessige negative konsekvenser for Vearkorridorens
vedkommende, gjør at Bane NOR derfor må ta inn igjen Jarlsbergkorridoren samt
nedsenkede/tildekte varianter av Nøtterøykorridoren i planprogrammet.

Erik Asbjørn Sandum
Gabriel Christiansens gate 8 a
3127 Tønsberg
99798845
eriksandum@hotmail.com
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Til
Bane Nor
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram
Merknader til planprogrammet.
Når planene om de to korridorene fra Tønsberg til Stokke blir stoppet enten av politikerne
eller av kostnadene, så kan dere ta fram dette forslaget.
Først må dere ta fram kartet over hele Vestfold.
Der vil dere først se at stasjonen for Horten ligger utenfor byen, nemlig på Skoppum.
Jeg foreslår noe lignende for Tønsberg:
Legg stasjonen for Tønsberg til tidligere Barkåker stasjon.
Her kan det bygges et bilhotell for de reisende som kommer med egen bil.
For reisende fra Tønsberg by benyttes (førerløse) tilbringertog fra Tønsberg til Barkåker på
eksisterende spor gjennom den nye jernbanetunnelen. Reisetiden fra Tønsberg til Barkåker er
ca 5 minutter, og det samme tilbake igjen.
Da kan nytt dobbeltspor legges direkte fra Barkåker til Sem stasjon og videre til Stokke i
eksisterende korridor. Denne nesten rette strekningen tilfredsstiller derfor hovedmålet, nemlig
betydelig redusert reisetid for reisende fra Telemark og Vestfold syd. Dessuten blir den
antakelig flere milliarder kroner billigere, selv om det kanskje må peles hele veien. Det er
ingen eller få hus som må kjøpes ut på denne strekningen. Det vil gå med en del matjord, men
samtidig vil det bli frigjort matjord når strekningen fra Tønsberg til Sem blir lagt ned.
Rundtur sløyfa i Tønsberg blir også lagt ned. Med de milliardene som blir spart kan dere flytte
stoppeplassen for tilbringertoget til busstasjonen ved Farmandstredet. Dette sporet må graves
ned slik at bommene over Halfdan Wilhelmsens alle kan fjærnes.
En slik trasé vil ikke berøre bomiljøet verken i Tønsberg eller på Nøtterøy. Det blir ingen nye
bruer eller tunneler over til Nøtterøy og Stokke. Her kan det spares milliarder og bomiljøene
blir ikke forringet. Og reisetiden blir kortet ned med mange minutter.
Høyjord 11.04.2017
Ole Kristian Skjelbred
Herre-Skjelbred 17
3158 Andebu

From:
Sent:
To:
Subject:

John Ivar Trannum <johntrannum@gmail.com>
11. april 2017 13:27
Postmottak Bane NOR SF
Fra John Ivar Trannum - Initiativtaker til møter med innbyggere,
velforening, politikere og media ang jernbane og trasevalg i
Sem/Tønsberg gjennom mange år.

Innspill levert TB 11.04 -17.
Kan god jernbane være synlig og hørbar ?
Høyt engasjement, sterke følelser, tydelig tale og mye fravær av helhetlig tankegang har preget
debatten om fremtidig jernbanetrasè i Tønsberg.
1994 var året u t første gang hørte daværende Jernbaneverket og Tønsberg kommune ved rådmann
dele tanker om fremtidig trase. Informasjonsmøte på Sem var anledningen. Den gang handlet det
om best mulig trasè. Underjordisk stasjon og senketunnel i fjorden var foretrukket løsning. Teknisk
utvikling ville gjøre dette mulig. I møtet ble det beklaget at dette ikke kunne gjennomføres innen ti år.
Jernbanen skulle brukes, men ikke sees eller høres. Frigjøring av tomteareal i Tønsberg sentrum var
også viktig. Likeså jernbanestasjon i sentrum.
I 2017 er situasjonen annerledes. Teknisk utvikling er oppnådd, men pengene styrer på en annen
måte enn i 1994 ? Perspektivet også ? Avskriving på investerte milliarder med ramme av 100-150 år
betyr ikke nå hva det betydde da.
Ingen ønsker å flytte fra gård og grunn. Ingen ønsker jernbane som ødelegger nabolag,
kulturlandskap eller Tønsbergs flotte utsikt.Reaksjoner fra berørte parter er mer enn forståelig. Alle
har rett til å kjempe for sitt nærmiljø.
Prisverdig er også lokale politikeres engasjement. Her savnes imidlertid helhetlig tanke- gang. De
samme argumenter som gjelder for Nordbyen, Teie, Vear m. fl gjelder vel for hele kommunen ?
Sem er stedet svært mange (inklusive ordfører og politikere) løfter fram for ny trasè. Alternative
trasèvalg over Jarlsbergjordene og Semsbyen med konsekvensene dette medfører for innbyggere og
næringsliv glimrer med sitt fravær. Nåtidig og fremtidig boligbygging og næringsutvikling i betydelig
omfang forsterker problematikken rundt dette. Sem er et satsingsområde hvor både Tønsberg
kommune og private aktører har vært og er tungt inne. Helhetlig tankegang savnes ! Gjelder ikke de
samme vurderinger for Sem som andre steder i kommunen ?
Tap av jordbruksområder, prislapp av samme størrelsesorden som underjordisk stasjon og tunnel i
fjorden (grunnet dårlige grunnforhold i eksisterende sløyfe og kompensasjon for tapt eiendom),
tidkrevende sløyfe, massiv økning av antall tog i døgnet grunnet påkobling av Sørlandsbanen, til
Stavanger og forventet økning av godstrafikk, usikkerhet rundt grunnforhold, øket støy for
Bjelland/Hogsnes, evt skroting av tunnel til 1,9 milliarder kr. Disse og flere aspekter er fraværende
eller lite nevnt i debatten.

Tønsbergs innbyggere og brukere av jernbanen skal leve i flere generasjoner med valg av trasè.
Moderne, framtidsrettet og tidseffektiv jernbane ønskes. Perspektivet fra 1994 er ønskelig og vil
gangne kommunenes innbyggere og brukere av jernbanen best. Dersom dette ikke er oppnåelig
henstilles det til helhetlig tankegang fra beslutningstakere og våre folkevalgte politikere.

John Ivar Trannum

KJELL-PEDER MIDTTUN, BA(Arch), llip TP, ark MNAL
Eddasvei 22. 1386 Asker,

E-post kje-idt:(r online.no
Fast ++47 66 78 99 57
Mobil ++47 480 69 334
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Pri‘at høringsuttalelse til
«Kommunedelplan dobbeltspor Tonsberg —Larvik, uttalelse til boring av planprogram»
Andre relevante momenter.

1.Bakgrunn
1.1 Grunnlag for uttalelse.
- Denne private høringsuttalelse gis med støtte i Bane-NORs nettsider og
informasjonsannonse i Larviks Østlands-Posten, I. mars 2017,
- Supplert med telefonkontakt med planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug, 2.april 2017,
- Tilstedeværelse ved åpent møte på By-Lab. Larvik, 2.mars 2017 med en presentasjon av
«Mulighetsanalyse Larvik med et fremtidig, helhetlig transport system», fremlagt av Eva
Preede, Statens Vegvesen.
- Tilstedeværelse ved åpent meftepå Sliperiet. Larvik, 30.mars 2017 i regi av Fritzøe
Eiendom ved arkitekt MNAL Niels Torp med modell og Power Point presentasjon, trolig
ment å bli presentert som en «mulighetsstudie» skriftlig med en begrunnelse, men her i fri
fremførelse.
Det er langt frem før planene realiseres. Egen og andres momenter og bakgrunnsinformasjon/
begrunnelse må justeres fortløpende med stadig skiftende saksbehandlere. Jeg er pensjonert
seniorarkitekt fra Forsvarsbygg som ga innspill til Forsvarsdepartementet som formell
høringsinstans og tidligere eier av bl.a. Torp flystasjon/ Sandefjord Lufthavn. Tidligere ble det
her arbeidet mye med flystøy og arealdisponering for videreutvikling og føring av
hastighetsbane forbi flystriper og installasjoner.
1.2 Egen bakgrunn for uttale1seom alternative korridorer og stasjonsplasseringer i
Larvik med min hovedvekt på Kongegate alternativet.
- Jeg er oppvokst og kjent i området, også som avisbud for Østlands-Posten i slutten av
førtiårene med legitim adgang til alle gårdsrom og trappeoppganger med levering og
innkreving av kontingent. Abormenter ble kilder til annet arbeide.
- Jeg bodde borterst i Øvre Bøkeligate med en sterk lokalhistorisk interesse for min bydel
med sterk fremvekst fra rundt 1820.Den ble senere rasert av en bybrann. Som utdannet
arkitekti planlegger har jeg kommentert gjenoppbyggingen av Bøkelia etter brannen i 1902
med gjennomgang av forløp og problemstillinger i en lengre illustrert artikkel i «Sophus». nr.
1- 2004, utgitt av Larvik Museum: «Lia vak'ke så bratt før- Gjenoppbyggingen av Bøkelia
etter Larviksbranden»

2. Drofting
2.1 Begrunnelse for eget alternativvalg.
- Jeg vil relatere mine merknader til «Kongegate korridoren» siden debatten lokalt om
Grandkvartalet i hovedsak er avsluttet med politisk fattede vedtak. Nå etter dette er det en
mulighet for å opprettholde den visuelle kontakt mellom Larviksamfiet og fjorden og
videreutvikle sjøfronten med bakenforliggende bebyggelse mens «lndre havn korridoren» er
derimot forespeilet å gå i to plan og forsterker barrieren mot fjorden. Hastigheten må settes
betraktelig ned for sikkerhet støy og dagens linjeføring. Fremtidige hastigheter vil kreve en
stivere linjeføring som trolig fortsatt vil balansere på steinblokker lagt opp på 1880-tallet.
2.2 «Kongegate korridoren.» Eksisterende bebyggelse og driving av tunnel gjennom
Raet.
- Utredere bør være Idar over at traseen vil gå under murt, eldre bebyggelse, oppført og
senere dels fornyet etter brannen rundt Torget omkring 1870, Kongegatebrannen (28.februar
1884) og Liabrannen (1. juli 1902). Brannstrøkene ble dels gjenoppbygget som mur
bebyggelse. En opplevde eksempelvis at nedre del av Øvre Torvgate fungerte som brannmur
under 1902-brannen. Byggene ble likevel så sterkt skadet at de måtte saneres. Mursteinen ble
rengjort for gjenbruk fordi det var en serie omfattende by branner på hver side av forrige
århundre skifte med en desperat mangel på murstein. Nytt regelverk oppsto med bygningslov
av 1896 og mer strukturerte forsikringskrav. Relevant for utredningene er her å påpeke at etter
Liabrannen ble det trukket en «Grændse for Murtvang» i Nedre Bøkeligate mot Kongegata og
Bodkerfiellet. Høyere oppe mot Bøkeskogen ble tre bebyggelsen sikret med brannmurer
mellom tilstøtende boliger.
- Hele Bøkelia er fremsiden av endemorenen Raet. Den består av stein, grus. sand og
leire. Rystelser fra Treschows virksombet forplantet seg i denne grunnen fra angivelig
sager og meller. Skranglingen i jerndørene i en etasjeovn døgnet rundt er et barndomsminne.
En profilert Lia dame brukte borrelås bak på sine bilder for stabilitet. Begge eksempler er fra
trehusbebyggelse.
- I eldre mur bebyggelse kan det ha oppstått riss og setninger, som eventuelt kan
avdekkes i oppganger. Tidligere virksomheter hos Treschow har stilnet, men nye
vibrasjoner kan oppstå i eventuelt utstept tunnel som skal drives gjennom massene for
tog med ulike hastigheter, enten roet ned for stopp eller gjennomkjerende container tog
om natten med heyere hastighet eller topphastighet. Det anbefales sterkt at omfanget av
gamle skader måles og foto registreres på et tidlig tidspunkt langs utredningsområdet
for å uungå uberettigede erstatningskrav.
- Støy og også rystelser bør oppføres som programmerte utredningstemaer.
Forurensningsloven av 13.mars 1981 definerer i kapitel 2, § 6 støy og rystelser som
forurensning. Støy kan være et samarbeidstema for bane, vei og flytrafikk (sivil og militær) i
sum støy situasjoner ved flyplasser. Min egen erfaring er nå utdatert. men temaet vil trolig
fortsatt være aktuell i utredningsparsellen ved Torp/ Sandefjord lufthavn.
- Det er offentlig kjent at rystelser preger høye hastigheter gjennom Holmestrand tunellen. På Follobanen og ved Hamar har tunellproblemer presset hastigheter ned. Saken
utredes og latente problemer gjennom grus masser bør avklares parallelt.
23 «Kongegate korridoren.» Stasjonsområdet. Forhåpentlig nyttige tips
- Nyreguleringen etter Liabrannen ble utført av Ing. F. (Frederik) Næser som hadde
nær enerett på regulering av brannstrøk. Han innga sitt tilbud telegrafisk som rund sum og
tilsynelatende uten befaring eller spesifikasjoner. I Larvik førte dette til et rutenett med svært
bratte bakker. Treschowsgate (Marumbakken, Kittilbakken) mellom Mellom og Nedre
Bøkeligate har en stigning på 1:5 og ble brolagt umiddelbart etter krigen for fast dekke.
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På dette dobbeltkarter
' •
synliggjort hvordan gatemonstret var før og etter bybrannen i 1902. Pa
et kartgrunnlag
fra før brannen er de gamle gatene markerr cned
gult, mens de nve er streket opp nøyaktig slik de kom til a ligge
etter omreguleringen.
Vi merker oss at de tre bokeligatene ble lagt
orntrent etter de gamle traseene, derimot ikke Kongegata og ikke

tverrgatene. Vi ser også at de nye Ratene, Johan Sverdrups gate og
Bredochs gate, var tenkt ført helt led til Mollegata/Stavernsvcien.
Den stipledc linja viser yttergrensme for brannstroket.
Oppe ved
Ovre Torggate overlappet brannei delvis den som hjemsokte byen
i 1884.
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Larvik Museum - 100 års markering av Liabrannen

1 juli 1902.

Oversiktskart for byvandringen 1juli 2002.
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Larvik Museum - 100 års rnarkering av Liabrannen 1 juli 1902.
Oversiktskart for byvandringen 1juli 2002.
Kartet er et trinnløst=tografert
utsnitt av ing F Næsers originalkart med ny regulering lagt over tidligere
gateforløp i brannstrøket med ordfører Oppens signatur fra godkjenningen. Nurnmereringangir stopp under
byvandringen.
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ROLF S. GRUNDESEN / KIRSTI FØNHUS
Tønsberg

Tønsberg, 11. april 2016
«Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg-Larvik, uttalelse til høring av
planprogram».
Nedenfor ligger vår uttalelse til denne planen.
Hilsen
Kirsti Fønhus og Rolf S. Grundesen

Jernbanetransport tilpasset Norges eldste by.
Tønsberg kommune har visjoner om å skape fremtiden, samtidig som man skal ta vare på
historien som Norges eldste by. Det blir brytninger mellom historien og fremtiden, og
BaneNORs forslag om jernbanestasjon i Tønsberg og spor over Byfjorden eller Nøtterøy, har
skapt heftig debatt. Mange ser på begge forslagene som rasering av Norges eldste by. Vårt
utgangspunkt er å få minst mulig trafikk i byen og utnytte den eksisterende Jarlsbergtunnelen
(Frodeåsen). Her er vårt innspill om jernbanestasjon, som det er ønskelig at BaneNOR utreder.












Jernbanestasjonen legges på Barkåker syd, i nærheten av rundkjøringen, området som
har vært vurdert til næring.
Korridoren videre går i forlengelsen av banen gjennom Barkåker, nærmest i strak linje
mot Sem, og i eksisterende korridor mot Stokke. Dette er kortere enn BaneNORs to
korridorer, og kortere enn Jarlsbergalternativet.
De to sporene fra nåværende jernbanestasjon gjennom Jarlsbergtunnelen benyttes til
førerløse tilbringervogner med høy hastighet. Med to spor kan disse gå kontinuerlig og
tar ca. 3 minutter fra nåværende jernbanestasjon til en ny (samme som toget i dag).
Tilbringersporene fra Tønsberg legges tett opp til perrongene med kort overgangstid.
Det bygges et stort parkeringshus i tilknytning til jernbanestasjonen. Dette fungerer
både for togreisende og de som skal til sentrum for arbeid, handel, kultur, besøk. Det
kan også fungere som «garasjer» for folk som bor i sentrum uten garasjeanlegg.
Nåværende område for jernbanestasjon omdisponeres til bussterminal med lokk over,
og næring/boliger videre oppover. Det er viktig med sikkert parkeringshus for sykler.
«Jernbanesløyfa» omdisponeres, bommen blir borte.
Jarlsbergsporet (fra nåværende stasjon til Sem) tilbakestilles til dyrka mark. Derved
forbedres det visuelle inntrykket av, og sammenhengen mellom Jarlsberg hovedgård,
Gullkronene og Ramsarområdet. Jernbanestasjon og ny trase blir liggende i utkanten av
dette området.

En slik løsning som skissert over vil trekke trafikk vekk fra sentrum, samtidig som stasjonen
legges nær E18. Det blir et særdeles godt knutepunkt for reiser. Det sies at vi skal være like
framtidsbevisste som de som bygde jernbane for 150 år siden. Da må vi ta hensyn til den

Teglhagveien 7 – N-3125 Tønsberg
E-post: rolf.s.grundesen@nito.no - mobil 920 32 452

rivende teknologiske utviklingen som skjer i dag – både på kollektiv- og individuell transport.
Forurensning fra biler blir et stadig mindre problem.
Momenter for stasjonsplassering på Barkåker syd:
 Denne stasjonsløsningen er sannsynligvis mindre kostbar enn BaneNORs to forslag.
Utbyggingen berører langt færre boliger mennesker og i liten grad bykjernen.
 Det vil være et definisjonsspørsmål hvorvidt denne stasjonsløsningen ligger i sentrum
for Tønsberg kommune, inkludert nåværende Re kommune. Sentrum i denne
forbindelse må beregnes ut fra de reisendes bosteder. Vi hevder denne løsningen ut fra
en slik vurdering ligger i «sentrum» og er enda mer sentral for de reisende enn
nåværende stasjonsplassering. Stortingets føringer er derved fulgt!
 Løsningen sparer byen for inngrep som er alt for voldsomme i Norges eldste by og inn
på Nøtterøy, i forhold til det man tjener i tid på de foreslåtte korridorene. Om noen tiår
er kanskje jernbanen avleggs?
 Det blir langt flere områder i byen (også nåværende stasjonsområde) som blir
tilfredsstillende som boligområder med tanke på støy og andre forstyrrelser.
 Løsningen gir omtrent det samme tilbudet til gående/syklende som plassering i
bykjernen.
 Skaper mindre vegtrafikk inn mot og i bykjernen.
 Gir ikke noe særlig mer reisetid for reisende nordover, noe mer for de sydover. Det er 3
ganger så mange som reiser nordover i 2030 ifølge BaneNOR. På forespørsel har vi ikke
fått noen trafikktall for nåværende trafikk.
 Utnytter nåværende banestrekning Barkåker-Tønsberg på en vært god måte. Den
omdiskuterte tunnelen og investeringen blir således ikke bortkasta.
 Gir en raskere og bedre tilbringertjeneste med bil fra den framtidige kommunen
Re/Tønsberg. Vi bor spredt, og motorisert transport med tilfredsstillende energibruk vil
alltid være aktuell.
 Gjennomgående tog kommer rasktere fram med denne korridoren mellom Stokke og
Barkåker enn andre forslag.
Vi ber innstendig både politikere og BaneNOR om å sørge for alternative utredninger til de to
som foreligger. De to foreliggende er ikke forenlig med utviklingen av Norges eldste by, noe
som er påpekt av «alle». Vi kan heller ikke ha så dårlig tid at vi på et par år gruslegger en
historie som er over 1.000 år gammel.
Vi minner om kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 23.4. 2014: «Vi vil at Tønsberg sentrum
skal være regionens ledende handelsby og ha et sentrum der det er attraktivt å drive handel- og
servicenæring. Vi vil ha et levende, trygt, historisk og miljøvennlig sentrum, som er et
samlingssted for Tønsberg og omlandets befolkning.»

Side 2/2 – BaneNOR – Tønsberg-Larvik
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Postmottak Bane NOR SF
Innspill til Korridor valg tog strekningen Tønsberg - Stokke.
Innspill.docx

Hei,
Vi vedlegger også teksten nedenfor i Word format

Innspill til Bane Nor, valg av korridor sørover fra Tønsberg.
Støy.
Basert på støyutredningen for strekningen Nykirke – Barkåker, hvor retningslinjer fra Statens
forurensningstilsyn per T-1442 ble lagt til grunn, har Teieskogen og Munkholmen (nærfriområder og
friluftsområder ved sjø) en anbefalt støygrense på 35-40 dBA. Det er ikke mulig å oppfylle disse krav der
tunnelen kommer ut i fjellskjæringen i Teieskogen og føres ut i høy bro over sørsiden av Friområdet
Munkholmen der vi får en 500 meter bred korridor med et støynivå på 53 dBA.

Landskap.
Det er ikke mulig å tilpasse den planlagte broen til det harmoniske landskapet på begge sider av
Vestfjorden. Konstruksjonen blir for enorm og dominerende mot et lett skrånende/flatt landskap.
Vrengen bro er ca. 30 meter høy (27 m seilingshøyde). I henhold til Bane NORs forstudie med 40m
seilingshøyde vil brokonstruksjonen over Vestfjorden nå høyder opp mot 50 meter og om normen til
Kystverket blir fulgt får broen en høyde på over 60 meter inkludert den bærende konstruksjonen.

Nærmiljø.
1A-10 traseen trenger seg inn i tette, veletablerte og attraktive bomiljøer på den mest mulig
dominerende måte ved at sporet starter stigning allerede ved Tønsberg stasjon. I forhold til de
omfangsrike bomiljøer som berøres, er Bane NORs 1A-10 trase så ille at hverken «pest eller kolera» er
dekkende beskrivelse på denne enorme konstruksjonen midt i vårt nærmiljø.
Teieskogen er et viktig rekreasjonsområde for det tett befolkede indre Nøtterøy. Jernbanetunnelen vil
gjøre betydelig inngrep i naturområdet ved tunnelåpningene og ved de nødvendige rømningsveier. I
tillegg til støy vil det populære friområdet Munkholmen bli liggende i skyggen av den enorme
betongkonstruksjonen som strekker seg over Vestfjorden med en lengde på 1.600 meter.

LNF områder.
Bropilarer på begge sider av Vestfjorden vil ligge på dyrkbar mark og på østsiden vil traseen gå gjennom
Vestfold Golfanlegg i varierende høyde og ødelegge banen for fremtidig bruk. Trekkfuglene ut og inn til
Ihlene vil bli hindret av store bro konstruksjoner.

Grunnforhold.
Basert på forskjellige kilder er grunnforholdene bedre på Jarlsbergjordene enn i vitale partier for 1A-10.
Ved tidligere arbeid med legging av betongrør i området fra Tønsberg Jernbanestasjon og ved det gamle
sporet ned til Kanalen ble det benyttet 12 meter dype spunter som fløt uten å nå fast grunn. På begge
sider av Munkerekkveien sørover fra nr. 74 er det store mengder kvikkleire i skråningen under
Teieskogen i området der tunnelen munner ut. Det vil være stor risiko for at man får leirras i dette
området i anleggsperioden med ditto alvorlige følgeskader. I forventet korridor for brofundamenter vil
det også tidvis være meget langt ned til fast fjell.

Derimot i følge fagfolk er grunnforholdene ikke til hinder for å oppnå ønsket høyde på en jernbanebro
over Semslinna. Man får akseptabel stigning opp til 10 meter fra Greveskogen og til runding øst for
Aulilund mot Vik. Det sier seg selv at kostnadene på denne lav broen er minimale i forhold til
gigantbroen over Vestfjorden.
Fylkesmannen har nå kastet inn en alternativ løsning med senkespor fra dagens stasjon og tunnel under
Kanalen. I tillegg til problemene med dårlig grunn, nevnt ovenfor, blir stigningen så stor at sporet må
strekke seg ut mot Hella for å bygge opp tilstrekkelig høyde over Vestfjorden.

Tønsberg som sjøfartsby.
Med 1A-10 og Bane NORs plan om 10 og 40 meter seilingshøyde vil Tønsberg minste sin rolle som
sjøfartsby og maritimt kultursenter. Kysten, Saga Oseberg og Berntine kan ikke seile ut Træla i tillegg til
at store skoleskip (som Statsraad Lehmkul) og cruisebåter ikke lenger kan gå inn Vestfjorden til
Tønsberg.
Ut fra vår dialog med Kystverket er det grunn til å anta at så lenge politikerne i berørte kommuner står
samlet bak et krav om 55 meter fri seilingshøyde vil ikke Kystverket fravike dette kravet. Dermed kan
ikke 1A-10 gjennomføres grunnet stigningsbegrensninger sørover fra Tønsberg. Kystverket påpeker også
at broen over kanalen blir så lav at den vil hindre ordinære seilbåter å passere.

Ny jernbanestasjon.
Hele 75.000 personer(*) sogner til Tønsberg Jernbanestasjon hvorav kun 10.000 av disse bor innen
gangavstand fra dagens stasjon. Å flytte stasjonen noen hundre meter nordover betyr svært lite da de
fleste likevel er avhengig av buss, sykkel eller bil. Stasjonen vil fortsatt være «sentrumsnær»,
jernbanesløyfa kan unngås og det kan etableres gode parkeringsforhold tilknyttet den mest trafikkerte
jernbanestasjonen sør for Drammen. Med Jarlsbergkorridorens spor i bue over Semsjordene mot Stokke
vil man oppnå den ønskede reduksjon i reisetid uten å skjende byen og med minst mulig negative
konsekvenser for naturverdier og befolkning i tillegg til stor grad av forutsigbarhet i kostnadsanslagene.
(*) Tønsberg 44.000, Færder 27.000, 20 % i Re 2.000, 50 %, Andebu 2.000

Oppsummert.
Valg av Nøtterøykorridoren vil varig ødelegge verdifulle bo- og rekreasjonsområder langs hele sporet fra
Tønsberg og over Stokke landet visuelt og støymessig. Korridoren lider i tillegg av jernbanetekniske
svakheter både i forhold til svingradius og stigningsforhold. Inngrepet er så dominerende i landskapet at
det må karakteriseres som vulgært. Særlig tatt i betraktning at det finnes gode alternativer som Bane
NOR nå bør konsekvensutrede.
Tønsberg blir nedgradert som sjøfartsby og destinasjonshavn.
Kostnadene blir enorme i forhold til en Jarlsbergløsning.
Vi stiller oss helhjertet bak våre lokale politikkere:

Nøtterøykorridoren må byttes ut med Jarlsbergkorridoren i de videre
utredningene.
Munkerekka, 9. april 2016
Gullik Jensen ,Munkholmveien 4

Tore Moskvil. Munkholmveien 9

Med vennlig hilsen
Tore Moskvil og Gullik Jensen.

Innspill til Bane Nor, valg av korridor sørover fra Tønsberg.
Støy.
Basert på støyutredningen for strekningen Nykirke – Barkåker, hvor retningslinjer fra Statens forurensningstilsyn per T-1442 ble lagt til grunn, har Teieskogen og Munkholmen (nærfriområder og
friluftsområder ved sjø) en anbefalt støygrense på 35-40 dBA. Det er ikke mulig å oppfylle disse krav
der tunnelen kommer ut i fjellskjæringen i Teieskogen og føres ut i høy bro over sørsiden av Friområdet Munkholmen der vi får en 500 meter bred korridor med et støynivå på 53 dBA.

Landskap.
Det er ikke mulig å tilpasse den planlagte broen til det harmoniske landskapet på begge sider av Vestfjorden. Konstruksjonen blir for enorm og dominerende mot et lett skrånende/flatt landskap. Vrengen bro er ca. 30 meter høy (27 m seilingshøyde). I henhold til Bane NORs forstudie med 40m seilingshøyde vil brokonstruksjonen over Vestfjorden nå høyder opp mot 50 meter og om normen til Kystverket blir fulgt får broen en høyde på over 60 meter inkludert den bærende konstruksjonen.

Nærmiljø.
1A-10 traseen trenger seg inn i tette, veletablerte og attraktive bomiljøer på den mest mulig dominerende måte ved at sporet starter stigning allerede ved Tønsberg stasjon. I forhold til de omfangsrike
bomiljøer som berøres, er Bane NORs 1A-10 trase så ille at hverken «pest eller kolera» er dekkende
beskrivelse på denne enorme konstruksjonen midt i vårt nærmiljø.
Teieskogen er et viktig rekreasjonsområde for det tett befolkede indre Nøtterøy. Jernbanetunnelen
vil gjøre betydelig inngrep i naturområdet ved tunnelåpningene og ved de nødvendige rømningsveier. I tillegg til støy vil det populære friområdet Munkholmen bli liggende i skyggen av den enorme
betongkonstruksjonen som strekker seg over Vestfjorden med en lengde på 1.600 meter.

LNF områder.
Bropilarer på begge sider av Vestfjorden vil ligge på dyrkbar mark og på østsiden vil traseen gå gjennom Vestfold Golfanlegg i varierende høyde og ødelegge banen for fremtidig bruk. Trekkfuglene ut
og inn til Ihlene vil bli hindret av store bro konstruksjoner.

Grunnforhold.
Basert på forskjellige kilder er grunnforholdene bedre på Jarlsbergjordene enn i vitale partier for 1A10. Ved tidligere arbeid med legging av betongrør i området fra Tønsberg Jernbanestasjon og ved
det gamle sporet ned til Kanalen ble det benyttet 12 meter dype spunter som fløt uten å nå fast
grunn. På begge sider av Munkerekkveien sørover fra nr. 74 er det store mengder kvikkleire i skråningen under Teieskogen i området der tunnelen munner ut. Det vil være stor risiko for at man får
leirras i dette området i anleggsperioden med ditto alvorlige følgeskader. I forventet korridor for
brofundamenter vil det også tidvis være meget langt ned til fast fjell.
Derimot i følge fagfolk er grunnforholdene ikke til hinder for å oppnå ønsket høyde på en jernbanebro over Semslinna. Man får akseptabel stigning opp til 10 meter fra Greveskogen og til runding øst
for Aulilund mot Vik. Det sier seg selv at kostnadene på denne lav broen er minimale i forhold til
gigantbroen over Vestfjorden.

Fylkesmannen har nå kastet inn en alternativ løsning med senkespor fra dagens stasjon og tunnel
under Kanalen. I tillegg til problemene med dårlig grunn, nevnt ovenfor, blir stigningen så stor at
sporet må strekke seg ut mot Hella for å bygge opp tilstrekkelig høyde over Vestfjorden.

Tønsberg som sjøfartsby.
Med 1A-10 og Bane NORs plan om 10 og 40 meter seilingshøyde vil Tønsberg minste sin rolle som
sjøfartsby og maritimt kultursenter. Kysten, Saga Oseberg og Berntine kan ikke seile ut Træla i tillegg
til at store skoleskip (som Statsraad Lehmkul) og cruisebåter ikke lenger kan gå inn Vestfjorden til
Tønsberg.
Ut fra vår dialog med Kystverket er det grunn til å anta at så lenge politikerne i berørte kommuner
står samlet bak et krav om 55 meter fri seilingshøyde vil ikke Kystverket fravike dette kravet. Dermed
kan ikke 1A-10 gjennomføres grunnet stigningsbegrensninger sørover fra Tønsberg. Kystverket påpeker også at broen over kanalen blir så lav at den vil hindre ordinære seilbåter å passere.

Ny jernbanestasjon.
Hele 75.000 personer(*) sogner til Tønsberg Jernbanestasjon hvorav kun 10.000 av disse bor innen
gangavstand fra dagens stasjon. Å flytte stasjonen noen hundrer meter nordover betyr svært lite da
de fleste likevel er avhengig av buss, sykkel eller bil. Stasjonen vil fortsatt være «sentrumsnær», jernbanesløyfa kan unngås og det kan etableres gode parkeringsforhold tilknyttet den mest trafikkerte
jernbanestasjonen sør for Drammen. Med Jarlsbergkorridorens spor i bue over Semsjordene mot
Stokke vil man oppnå den ønskede reduksjon i reisetid uten å skjende byen og med minst mulig negative konsekvenser for naturverdier og befolkning i tillegg til stor grad av forutsigbarhet i kostnadsanslagene.
(*) Tønsberg 44.000, Færder 27.000, 20 % i Re 2.000, 50 %, Andebu 2.000

Oppsummert.
Valg av Nøtterøykorridoren vil varig ødelegge verdifulle bo- og rekreasjonsområder langs hele sporet
fra Tønsberg og over Stokke landet visuelt og støymessig. Korridoren lider i tillegg av jernbanetekniske svakheter både i forhold til svingradius og stigningsforhold. Inngrepet er så dominerende i landskapet at det må karakteriseres som vulgært. Særlig tatt i betraktning at det finnes gode alternativer
som Bane NOR nå bør konsekvens utrede.
Tønsberg blir nedgradert som sjøfartsby og destinasjonshavn.
Kostnadene blir enorme i forhold til en Jarlsbergløsning.
Vi stiller oss helhjertet bak våre lokale politikkere:

Nøtterøykorridoren må byttes ut med Jarlsbergkorridoren i de videre utredningene.
Munkerekka, 9. april 2016
Gullik Jensen ,Munkholmveien 4

Tore Moskvil. Munkholmveien 9
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MarSupIn SEE <MarSupIn.sendje.berge@bwoffshore.com>
11. april 2017 21:42
Postmottak Bane NOR SF
gunnask@online.no
Kommunedelplan dobbeltspor Tonsberg Larvik uttalelse til hoering av
planprogram

Det er egentlig bare vilje og bevilgninger det står på.
Bane Nor (tidligere Jernbane verket) hadde helt sikkert tidligere seriøse planer om å la stasjonen ligge
der den ligger i dag, i SENTRUM av Tønsberg. Når de lagde det nye dobbelt sporet gjennom Frodeåsen
var planen helt sikkert å fortsette under det tidligere Havnesporet og videre UNDER KANALEN og videre
UNDER Nøtterøy til den nye TORP flyplass terminalen (på Østsiden av nåværende flystripe).
Hva har så skjedd i de siste årene? Vi har fått oljenedturen, som bidrar til selv Bane Nor må gjøre
innskrenkninger med flere hundre ansatte.
Hva skal vi så gjøre med det? Spare ytterligere og få en jernbane stasjon langt utenfor sentrum av
Tønsberg, slik at vi blir som Horten alle kjører forbi.
Skal Tønsberg hevde seg må det satses på de opprinnelige planene med nedsenket dobbelt spor
gjennom Tønsberg og videre under kanalen. Dette er fullt mulig med dagens teknologi i dag. Gode
veituneller har de både i Gøteborg med Tingstads-tunnelen under Gøta-elv og med store motorveier
under Elben i Hamburg/Tyskland. Store skip seiler enkelt over selv om det ikke er noen fast grunn her
heller, men mudder og store løs-masser.
De kommende generasjoner fortjener så absolutt noe bedre i Tønsberg.
Boligbygging og tilflytting kommer til å skje ned mot kanalen på Trelleborg og Stensarmen, slik at det
hadde vært fordelaktig med gangavstand til stasjonen midt i byen.
Tønsberg har nå muligheten igjen til a bli Fylkeshovedstad sammen med Telemark om de spiller sine kort
riktig.
Sats på det som gir en litt større utfordring for å vise at ting er mulig. Selv skal vi kanskje bare leve noen
år til, men våre etterkommere vi være meget takknemlig om vi valgte riktig med en stasjon midt i byen.
Håper virkelig at de som tenker seriøst (våre politikere og oss andre ellers) ser hvilke flotte løsninger vi
kan få til i Tønsberg. Ikke ta forhastede valg og heng dere panisk i Nødbremsen med å legge en stasjon
langt utenfor sentrum av Tønsberg.
Byen vil vokse ned mot kanalen på begge sider, lik vi har sett det i de senere år. Jernbanestasjonen må
forbli i sentrum av Tønsberg for å møte fremtidens behov.
Skal Tønsberg vokse og lokke til seg mennesker, som gir arbeidsplasser/tilskudd til felleskapet og bedre
miljø, må vi lage noe som andre ikke har og som de gjerne ville hatt, en stasjon midt i byen!
Sats på en bedre utfordring som vil gi arbeidsplasser og Tønsberg en ny gylden fremtid.

Stå på Bane Nor!
Med vennlig hilsen
Gunnar Skorgenes (bor på Nøtterøy)
Email: gunnask@online.no

This e-mail (and/or attachments) is confidential and may be privileged. Use or disclosure of it by anyone other than a designated addressee is
unauthorized. If you are not an intended recipient, please delete this e-mail from the computer on which you received it. We thank you for
notifying us immediately.

This e-mail (and/or attachments) is confidential and may be privileged. Use or disclosure of it by anyone other than a designated addressee is
unauthorized. If you are not an intended recipient, please delete this e-mail from the computer on which you received it. We thank you for
notifying us immediately.
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STÅ PÅ BANE NOR !
vil vare lenge!

MarSupIn SEE <MarSupIn.sendje.berge@bwoffshore.com>
11. april 2017 21:52
Postmottak Bane NOR SF
gunnask@online.no
Kommunedelplan dobbeltspor Tonsberg Larvik uttalelse til hoering av
planprogram
Det vanskelige lar seg alltid gjennomføre og vi far alle det beste resultatet som

Det er egentlig bare vilje og bevilgninger det står på.
Bane Nor (tidligere Jernbane verket) hadde helt sikkert tidligere seriøse planer om å la stasjonen ligge
der den ligger i dag, i SENTRUM av Tønsberg. Når de lagde det nye dobbelt sporet gjennom Frodeåsen
var planen helt sikkert å fortsette under det tidligere Havnesporet og videre UNDER KANALEN og videre
UNDER Nøtterøy til den nye TORP flyplass terminalen (på Østsiden av nåværende flystripe).
Hva har så skjedd i de siste årene? Vi har fått oljenedturen, som bidrar til selv Bane Nor må gjøre
innskrenkninger med flere hundre ansatte.
Hva skal vi så gjøre med det? Spare ytterligere og få en jernbane stasjon langt utenfor sentrum av
Tønsberg, slik at vi blir som Horten alle kjører forbi.
Skal Tønsberg hevde seg må det satses på de opprinnelige planene med nedsenket dobbelt spor
gjennom Tønsberg og videre under kanalen. Dette er fullt mulig med dagens teknologi.
Gode veituneller har de både i Gøteborg med Tingstads-tunnelen under Gøta-elv og med store
motorveier under Elben i Hamburg/Tyskland. Store skip seiler enkelt over selv om det ikke er noen fast
grunn her heller, men mudder og store løs-masser.
De kommende generasjoner fortjener så absolutt noe bedre i Tønsberg.
Boligbygging og tilflytting kommer til å skje ned mot kanalen på Trelleborg og Stensarmen, slik at det
hadde vært fordelaktig med kortere gangavstand til stasjonen midt i byen.
Tønsberg har nå muligheten igjen til a bli Fylkeshovedstad sammen med Telemark om de spiller sine kort
riktig.
Sats på det som gir en litt større utfordring for å vise at ting er mulig. Selv skal vi kanskje bare leve noen
år til, men våre etterkommere vi være meget takknemlig om vi valgte riktig med en stasjon midt i byen.
Håper virkelig at de som tenker seriøst (våre politikere og oss andre ellers) ser hvilke flotte løsninger vi
kan få til i Tønsberg. Ikke ta forhastede valg og heng dere panisk i Nødbremsen med å legge en stasjon
langt utenfor sentrum av Tønsberg.
Byen vil vokse ned mot kanalen på begge sider, lik vi har sett det i de senere år. Jernbanestasjonen må
forbli i sentrum av Tønsberg for å møte fremtidens behov.
Skal Tønsberg vokse og lokke til seg mennesker, som gir arbeidsplasser/tilskudd til felleskapet og bedre
miljø, må vi lage noe som andre ikke har og som de gjerne ville hatt, en stasjon midt i byen!
Sats på en bedre utfordring som vil gi arbeidsplasser og Tønsberg en ny gylden fremtid.

Stå på Bane Nor!
Med vennlig hilsen
Gunnar Skorgenes (bor på Nøtterøy)
Email: gunnask@online.no

This e-mail (and/or attachments) is confidential and may be privileged. Use or disclosure of it by anyone other than a designated addressee is
unauthorized. If you are not an intended recipient, please delete this e-mail from the computer on which you received it. We thank you for
notifying us immediately.

This e-mail (and/or attachments) is confidential and may be privileged. Use or disclosure of it by anyone other than a designated addressee is
unauthorized. If you are not an intended recipient, please delete this e-mail from the computer on which you received it. We thank you for
notifying us immediately.

Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@banenor.no

Nedre Hoksnes 11.4.2017

Dobbeltspor Tønsberg – Larvik, høringsuttalelse som gjelder Vearkorridoren i traseen Tønsberg - Stokke
Denne høringsuttalelsen er sendt fra grunneiere gnr bnr 49/4 på Nedre Hoksnes,
Anne Kari Botnmark og Tom Andersen.
Vi har 3 hovedsynspunkter for Vear -korridoren:
1. Fuglereservatet ved Ilene er Ramsar-område og er omfattet av et sterkt vern.
Ramsarkonvensjonen «Konvensjonen om våtmarker av internasjonal
betydning, særlig som fuglehabitat» er en internasjonal avtale for bevaring
og bærekraftig bruk av våtmarker, ratifisert av Norge. Formålet er å
begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på
våtmarksområder. I Vestfold er Ilene og Presterødkilen naturreservat
omfattet av Ramsarkonvensjonen. Ilene er det som til nå er mest uberørt av
våre 2 viktige våtmarksområder i Vestfold, og er landets største og viktigste
mellomlandingsplass for trekkfugl. En jernbanetrase fra Tønsberg over
Smørberg/Hogsnes vil være ødeleggende for fuglelivet i reservatet.
Å legge en jernbanetrase i randsonen/rett utenfor Ilene naturreservat vil på
denne bakgrunn være uaktuelt da dette vil være i strid med den internasjonale
Ramsar-konvensjonen som Norge har ratifisert. Å legge et alternativ her vil
sannsynligvis også medføre reaksjoner fra miljøvernmyndigheter både

nasjonalt og internasjonalt. Etter vår mening vil dette alternativet være
uaktuelt og det bør ikke utredes mer i forbindelse med utbygging av ny
jernbanetrase i Tønsberg. Det anbefales at videre arbeid legges på mer
aktuelle alternativer.
2. Grunnforholdene i Tønsbergfjorden ble undersøkt for ca 30 år siden av
Jernbaneverket. Det er allment kjent at det ikke var aktuelt å bygge en
jernbanetrase over byfjorden fra Tønsberg til Smørberg/Hogsnes på grunnlag
av dårlige grunnforhold. Det er ingen grunn til å tro at grunnforholdene har
blitt bedre de siste 30 årene.
3. Områdene på Smørberg/Hogsnes og Vear er i dag LNF – områder (Landbruks,

natur og friluftsområde). I områdene der den planlagte jernbanetraseen
ligger drives landbruk og skogdrift. Området benyttes også til rekreasjon for
beboere på Smørberg/Hogsnes og Vear, og sykkelvei nr 1 går via Smørbergveien over Vear. Det fins kulturminner og vernede fuglearter i området.
Jernbanetraseen vil ødelegge landbruks – og rekreasjonsområdet og også
beslaglegge viktig dyrka mark.

Konklusjon
Vår mening er at alternativet med jernbanetrase fra Tønsberg over
Smørberg/Hogsnes være uaktuelt på grunn av Ramsar-konvensjonens krav,
dårlige grunnforhold i Byfjorden samt ødeleggelse av LNF – område (rekreasjon,
dyrka mark). Vi tror at det videre arbeidet med dette alternativet vil vise at det
ikke kan gjennomføres i praksis. Vi anbefaler derfor å avslutte arbeidet med
denne trasen. Det anbefales at utredningene legges på mer aktuelle alternativer.

Anne Kari Botnmark og Tom Andersen,
Grunneiere gnr/bnr 49/4 i Tønsberg
Smørbergveien 11
3172 Vear
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Hei,
Se vedleggene (en stk PDF og en stk PNG-fil) for min uttalelse til høring av planprogrammet for dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik.
Vennlig hilsen Preben Liland Madsen

Preben Liland Madsen
Arne Garborgs vei 3A
3160 Stokke
prebenliland@gmail.com
Sendt til:
postmottak@banenor.no

Uttalelse til høring av planprogram for
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik
Jeg viser til Bane NOR sitt forslag til planprogram for den ytre InterCity-strekningen fra Tønsberg til Larvik
som ble lagt ut på offentlig høring med frist 12. april 2017. Veldig kort oppsummert er jeg positiv til Bane
NOR sitt planprogram.

I den senere tid har Bane NOR etterlyst høringsuttalelser fra personer under 30 år, jeg blir 27 år i slutten av
april. Jeg bruker toget 4-5 dager i uken til og fra jobb og fritidsaktiviteter i Oslo sentrum, noen ganger i
måneden til Tønsberg sentrum og mer sjelden til andre stasjoner. (Da spesielt Torp, Sandefjord, Drammen og
Oslo Lufthavn). Jeg bor like ved Stokke sentrum og går til stasjonen. Jeg har ikke førerkort.

Generell kommentar
Effektiv, pålitelig og tilgjengelig infrastruktur som kan frakte folk til og fra jobb og fritidsaktiviteter er viktig
for å møte fremtidens transportbehov og senke klimagassutslippene. Jernbanen er spesielt egnet til dette og
bidrar til å strukturere andre kollektivtrafikk-tilbud, samt korte ned reisetiden over lengre avstander.

Selv om bilparken blir langt mer miljøvennlig vil det fremdeles være behov for raskere og plassbesparende
transportalternativ som bidrar til å redusere presset på veiene og begrenser behovet for utvidelse og bygging
av disse (som igjen f.eks. minker tapet av matjord og annet viktig areal). I tillegg vil en rask og pålitelig
jernbane bidra til å redusere flytrafikken, dette er spesielt aktuelt på strekningen Oslo — Kristiansand —
Stavanger.

Bane NOR har etter mitt syn presentert gode grunner for hvorfor noen av alternativene de har hatt til
vurdering ikke tas med videre. Alle alternativ har ulemper ved seg, men jeg mener fordelene man får igjen på
lang sikt veier opp for ulempene til de presenterte alternativene.

Jeg mener man bør ta fagetatenes forslag på alvor. De jobber og har jobbet med å utvikle jernbaneløsninger
hver eneste dag, over hele landet. Jeg har tiltro til at de gjør det de kan for å finne de aller beste alternativene.
Man burde etter mitt syn heller gå i dialog og kjempe sammen med Bane NOR om hvordan ulempene ved de
foreslåtte korridorene kan reduseres så mye som mulig, enn å la det bli en kamp mot dem.
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Det kan være lett for andre å tegne opp mer gunstige forslag når man ikke trenger å ta de hensynene som
Bane NOR må ta, blant annet grunnforhold, økonomi og hvor vanskelig det vil være å bygge. En god løsning
ett sted (f.eks. Holmestrand) kan ikke enkelt «kopieres» til ett annet sted, siden grunnforhold og geografi
alltid vil være forskjellig.

Hvis høyere budsjett til InterCity totalt sett kan bidra til traséer som i større grad verner om lokale forhold,
uten å gå på bekostning av reisetid, er det en kamp man antakeligvis bør ta med regjering og storting, ikke
Bane NOR.

Tønsberg — Stokke
Det har kommet mange negative reaksjoner på de to forslagene via Vear og Nøtterøy. Jeg mener Bane NOR
sine forslag er gode (tatt mulighetene i Tønsberg i betraktning) og har tiltro til at de vil gjøre det de kan,
sammen med kommunene, for å gjøre alternativene så gode som mulig.

Å beholde jernbanesløyfen vil få store negative konsekvenser. Det vil øke reisetiden sørover, sammenlignet
med Bane NOR sine forslag. Det vil også kunne føre til riving av mange hus i og rundt dagens jernbanetrasé
i sløyfen. Det har blitt fokusert mye på de negative konsekvensene av korridorene som Bane NOR vil gå
videre med, men mange av disse ulempene vil være like aktuelle ved en utvidelse av jernbanesløyfen.

I tillegg vil alle traséer over Jarlsberg-jordene legge beslag på mye mer matjord enn alternativene.

Jeg er likevel positivt innstilt til at man vurderer en korridor som går over Jarlsberg-jordene, dersom dette er
en løsning hvor:

• Jernbanesløyfen forsvinner
• Tønsberg stasjon fortsetter å være en gjennomgående stasjon
• Stasjonen ikke havner langt vekk fra dagens sentrum (Sem, Jarlsberg)
• At det strebes etter å legge en stasjon så nær dagens stasjon som mulig
I forstudiet var det ett alternativ som oppfylte disse kriteriene; 1B-4 med stasjon ved Korten. Jeg mener at
hvis det tas inn en korridor over Jarlsberg bør man basere det på denne idéen med stasjon ved Korten, til
nøds Kjelle (med spor som svinger av før/i starten av Jarlsbergtunellen), men aller helst at man utforsker
andre alternativer som har stasjon nærmere sykehuset eller så nærme dagens stasjon som mulig.
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Man bør i disse alternativene utforske hvilke tiltak man kan gjøre mtp. evt. busstilbud (sammen med VKT),
sykkeltilkomst, bysykler, rullebånd for gående osv. for å minske ulempene ved en stasjon i randsonen av
Tønsberg.

Strekningen Barkåker — Tønsberg som ble ferdigstilt i 2011 har lagt uheldige føringer på hvor dobbeltsporet
kan gå. Det er svært uheldig at man bygde dette før man hadde gjennomført KVU for hele Vestfoldbanen i
2012.

Jeg mener man i utviklingen av ett alternativ bør være villig til å gi slipp på hele eller store deler av
Jarlsbergtunnellen, hvis det gir ett alternativ som vil fungere mye bedre for Tønsberg. I videre planarbeid og
konsekvensutredning bør man da se på hva evt. «tapt tunnellstrekning» kan brukes til i stedet. Eksempler:
parkeringsplass, vei, oppstillingsplass for tog.

Hvis man tar inn en korridor over Jarlsberg til ny vurdering, skulle jeg helst sett at man vurderte alle tre, men
forstår det slik at det ikke er økonomi til å gjennomføre det. Hvis det må begrenses til to alternativ, bør man i
så fall kutte vekk Nøtterøy-korridoren.

Stokke stasjon
Jeg støtter Bane NOR i å kun ta med de alternativene som inkluderer stopp i Stokke videre til arbeidet med
kommunedelplan. Dersom Tønsberg får gjennomslag for å inkludere en korridor i det videre arbeidet som
fører til vesentlig lengre reisetid sørover enn det Bane NOR har i sine forslag, så bør dette alternative
forslaget også inkludere stopp i Stokke.

Jeg har naturligvis en egeninteresse av å beholde en stasjon i Stokke. Det er likevel flere gode argumenter for
å beholde stopp i Stokke i fremtiden. At Stokke ligger like i nærheten av Torp, som tjener et helt annet formål
(fritidsreiser), bør ikke diskvalifisere Stokke stasjon. Dette er stasjoner som oppfyller ulike transportbehov.
Stokke stasjon er dessuten mer balansert plassert (geografisk) mellom Tønsberg og Sandefjord.

Stoppene på Vestfoldbanen bør bidra til å demme opp for bilavhengigheten i fylket mer enn å bygge opp om
miljøforurensende flytrafikk. Da mener jeg det er viktig at toget kan bidra til ett effektivt transporttilbud til
andre typer steder enn bare mellom store byer og flyplasser.

Jeg har ikke noe i mot at man vurderer alternerende stoppmønster, så lenge det ikke fører til færre avganger
enn i dagens situasjon. Jeg mener likevel det vil være etterspørsel for ett stopp i halvtimen i Stokke (og alle
andre stasjoner på Vestfoldbanen).
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Ett spørsmål vil kunne være om blir utfordrende/vil utgjøre noen forskjell at det kan bli «sære» avgangstider
sør for Stokke. I Sandefjord vil toget f.eks. i stedet for «akkurat hver halvtime» kunne ende opp med
henholdsvis 28 og 32 minutter mellom avgangene. Vil man med disse avgangene også kun sløyfe Stokke?
Det virker noe snodig at man ikke tar med f.eks. Skoppum og Sande i samme vurdering. (Jeg mener alle
stasjonene på Vestfoldbanen bør inngå i InterCity-ruten, hvert fall i halvtimes-intervallet på lang sikt) men
synes bare det virker noe urettferdig at det virker som Stokke er den eneste stasjonen som det virker som
man ser for seg med færre stopp.

Stokke kommune (nå en del av Sandefjord kommune) har vist stor vilje og evne til å fortette tettstedet rundt
jernbanen. Det har også blitt gitt klart uttrykk for at man ønsker å fortsette dette arbeidet når man vet helt
sikkert hvor jernbanetraséen skal gå. Det kan hende at man i Stokke til og med har vært litt for ivrige, da det
for eksempel for tiden bygges en større blokk like ved dagens stasjon, «Lilleborg Terrasse». Dette ligger
innenfor utredningskorridoren og antakeligvis noe Bane NOR bør være oppmerksom på i sitt videre arbeid.

Forslag til linjeføring og stasjon i Stokke sentrum
Dersom man ikke kan legge ny stasjon og spor tett opp til dagens (som jeg tror ville vært best), så er
antakeligvis den beste løsningen en trasé som legger en stasjon der dagens «Kornmagasingata» er og bort til
«Eiksenteret Vestfold og Telemark» (se vedlegg).
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Forslaget har som mål å ta vare på Stokke senter, Lilletorget, flest mulig eneboliger og tilby en sentral
stasjonsplassering.

Jeg har ingen kunnskap om grunnforhold og har heller ikke sjekket radiusen på linjene jeg har tegnet opp.
Dette er derfor bare en svært enkel vurdering rundt hva som virker best utifra min kjennskap til området.

Når dagens spor legges ned kan man med dette alternativet legge til en ekstra vei mellom Grimestadveien og
Melsomvikveien som krysser planskilt over sporet like før nordligste del av plattform. Man vil da ha
mulighet til å legge bil- og sykkelparkering, samt kiss & ride på begge sider av dobbeltsporet. Bussparkering
kan legges på østlig side, nærmest Meny. I tillegg vil det være muligheter for noe parkering nordover på
jordet dersom behovet tilsier det.

Ulempen ved dette alternativet er at det kan bli ett vanskelig skille mellom parkering til Stokke stasjon og
Stokke senter. Man blir også nødt til å rive/flytte dagens brannstasjon og omkringliggende industribygninger
for å gjøre plass til stasjonsområdet, med parkering i den nordlige delen. Man blir sannsynligvis også nødt til
å rive eller bygge om Stokke treningssenter og Stokke pizza. Det blir også utfordrende veiomlegging av
Storgata, innkjøring til Stokke senter og treningssenteret i anleggsperioden. Noen av disse utfordringene kan
man muligens løse bedre ved å starte stasjonsområdet 10-50 meter lenger nord, men det vil da gå på
bekostning av matjord.

Stokke — Torp — Sandefjord (Furustad)
Jeg mener Torp Øst vil fungere bedre som en stasjonsplassering enn Torp Vest i ett hundreårsperspektiv. Det
er flyplassen som bør tilpasse seg jernbanen og ikke omvendt, i dette tilfellet. Torp Lufthavn har tidligere
sagt at de er interessert i en terminal på østsiden. Å legge jernbanen på østsiden vil skape ekstra insentiv for å
få gjennomført dette. Jeg tror de økonomiske midlene man trenger for å få det til er realistisk å få tak i så
snart det blir endelig bestemt at jernbanen kommer på østsiden.

Sandefjord kommune (og tidligere Stokke kommune) sa i 2014 at de har ønsker om et næringsområde med
20 000 til 40 000 arbeidsplasser på østsiden. De hadde ett perspektiv på utbyggingen på 30-50 år den gang.

Å anlegge en jernbanestasjon i så tett tilknytning til både flyplassen og ett stort næringsområde vil dermed
kunne gi store positive effekter på lang sikt, man vil dermed ikke bare være avhengig av Torp Flyplass sin
fortsatte eksistens (som har vært truet) for å beholde ett stasjonstilbud der.

InterCity bør bygges i ett 100 års-perspektiv, god kommunikasjon mellom tette konsentrasjoner av boplasser
og arbeidsplasser innad i Vestfold vil kunne dempe pendlerpresset i retning Oslo. Torp Øst har etter mitt
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skjønn langt bedre muligheter for vekst i et langsiktig perspektiv enn Torp Vest. Det kan føre til langt større
trafikkgrunnlag på de sørgående togene på Vestfoldbanen om morgen/formiddag, og de nordgående om
ettermiddagen.

På østsiden av Torp er det også mulig at man vil kunne anlegge oppstillingsplasser for tog, i tilknytning til
næringsområdene.

Avstanden mellom de to stasjonsalternativene i Sandefjord sentrum fremstår ikke som noe problem for meg.
Jeg mener begge stasjonsalternativene vil fungere godt.

Sandefjord (Furustad) — Larvik
Jeg har ingen innspill til strekningen.
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From:
Sent:
To:
Subject:

EIVIND SUNDBY <eivind.sundby@sandefjordbredband.net>
12. april 2017 09:18
Postmottak Bane NOR SF
Merknader til Bane Nor

Merknader til trasevalg for nytt jernbane-dobbeltspor gjennom Sandefjord kommune
Med dette vil vi, Eivind og Kristin Hasle Sundby, som grunneiere av boligområdet
Sandskjæråsen, parsell av Gnr.47, bnr.9 i Sandefjord kommune, som er/var under utvikling,
presisere at et erstatningskrav kan bli aktuelt for eventuelle tap i forbindelse med mulige
fremtidige restriksjoner når det gjelder utbygging av godkjent boligområde Sandskjæråsen.
I tilegg til dette, som potensiell berørt grunneier, ønsker vi å medele Bane Nor om at vi støtter
innsigelsen og forslagene til loftum eiendom A/S, sendt Bane Nor 10.04.2017, spesielt dette med
at nytt dobbeltspor bør følge dagens eksisterende trase.
Grunneiere av Gnr.47 bnr 9
Eivind og Kristin Hasle Sundby

From:
Sent:
To:
Subject:

Sigrun Haugerud <sigrun.haugerud@me.com>
12. april 2017 01:07
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg - Larvik uttalelse til høring av
planprogram

Kjære BaneNor
Da BaneNor i april 2016 presenterte forstudierapporten på InterCity dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik
var min oppfatning av rapporten at den foretrukne strekningen mellom Tønsberg og Stokke var korridor
B, Jarlsberg traseen. Dette var begrunnet med lave investeringskostnader, høy netto nytte og relativt
enkel teknisk gjennomførbarhet (side 11 i rapporten). Samtidig ble korridor A, Nøtterøy traseen ikke
anbefalt til videre vurdering på bakgrunn av høye kostnader, teknisk svært høy vanskelighetsgrad og stor
konflikt mellom nærmiljø/bymiljø og friluftsliv (side 11 i rapporten).
Denne konklusjonen fant jeg både troverdig og beroligende da jeg har den sterke mening at det blir
minst inngrep i natur, bomiljø og landbruk ved å bruke den eksisterende traseen så mye som mulig.
Så kom bomben. Sjette februar i år presenterte BaneNor de 2 traseene som skal tas til videre vurdering
og korridor B var ikke en av dem, mens korridor A, Nøtterøy og korridor C, over Vear skal vurderes
videre. Jeg kan ikke hjelpe å lure på hva som har skjedd i løpet av året for BaneNor til å komme med så
vidt forskjellige begrunnelser for vurderingene sine på samme traseer.
Begge disse alternativene har veldig mange negative trekk som har blitt sterkt belyst i media av
politikere, fagfolk og vanlige innbyggere. Faktisk har jeg ikke registrert en eneste mening i forsvar av de
to anbefalte traseene.
Mine meninger er mye ett ekko av hva vi har lest og hørt i median siden 6. februar og er at Jarlsberg
traseen med stasjon på Korten/Kjelle og uten sløyfa i Tønsberg må tas inn til videre vurdering for
dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke, fordi;
a) Tønsberg trenger nytt kollektivt knytepunkt hvor det er plass til både buss, tog og sykkel- og bil parkering. Nåværende lokasjon er til dårlig nytte for pendlere som tross alt er årsaken til en ønsket
reduksjon av reisetid, da det ikke er nok parkeringsplasser og det å komme seg inn til byen tar for lang
tid. Nåværende stasjon gagner øvre del av Tønsberg som sykehuset og Farmandstredet, men for mange
er det for langt å gå til andre deler av Tønsberg så de som kan, bruker bil. Bybuss til og fra togstasjonen
på Korten med rute i sløyfer rundt i Tønsberg kan gagne mange fler.
b) Bevare vel etablerte nabolag i Tønsberg, Nøtterøy, Vear, Stokke og den historiske Nordbyen i gamle
Tønsberg. Alle disse stedene er høyt ønskede steder å bo og leve og alle har ervervet eiendommene sine
til priser som reflekterer dette. Nærhet av jernbane vil senke verdien på eiendommer i disse nabolagene
og ødelegge flotte bo og friluftsteder.
c) Det er absolutt ønskelig å redusere pendlertid for å øke bruke av tog over bil. BaneNor må være villig
til å gi avkall på bruk av Frodåstunellen for å fremme dette og heller finne alternative bruk av tunellen,
f.eks parkering.

d) I Stokke, fra omtrent Gihle er det kun et trase alternativ som enten vil medføre store tap av ypperlig
kvalitet matjord eller litt mindre matjord og rasering av hjem og nabolag. Vestfold er Norges matskap og
vi må bevare så mye som mulig av matjorda vår. I tillegg er dette et kupert landskap hvor bruk av høye
bruer blir en nødvendighet som vil skyggelegge avlinger og ødelegge utsikten for veldig mange.
e) Stokke er ei bygd i vekst og det er ønskelig å fortette bebyggelsen i sentrum. Jernbanen må utvides i
eksisterende trase inn til Stokke for å spare mest mulig areal. Eller enda bedre, legges i tunell under
Stokke sentrum med stasjon under bakkeplan på eksisterende lokasjon. Det siste vil spare nærmiljøet for
togstøy og lange bilkøer ved bommene hver gang toget passerer.
f) Ilene naturreservat må beskyttes og bevares. Brobygging og etter hvert nærhet av togstøy, støv og lys
kan være til skade for sarte fuglearter. Forstyrrelser i dette økosystemet må ikke skje.
g) Vestfold golfklubb's bane tiltrekker rekreasjon for mange, gamle som unge og til alle årstider. Det er
mange flere enn klubbens medlemmer som benytter golfbanen og dette friluftsområde må bevares for
generasjoner.
h) Nærområdene til korridor B har vært justert og tilrettelagt jernbanen i mange tiår. Verdiene på kjøp av
eiendommer langs jernbanen har reflektert den negative siden det er med nærhet av jernbanetrase med
togets støy og støv.
Jeg ber, nei trygler at BaneNor vil se på mulighetene til å videre vurdere Jarlsberg traseen. Selvfølgelig
skjønner jeg det er vanskeligheter ved denne traseene også og det vil alltid være individer som blir
negativt berørt, men jeg mener at ved å bruke korridor B vil det bli langt færre enn ved korridor A eller C.
Takk for tiden deres og håper på en videre seriøs vurdering på dette vanskelige problemet.
Hilsen
Sigrun Haugerud, Stokke

From:
Sent:
To:
Subject:

Øyvind Greve <ogreve@gmail.com>
12. april 2017 10:15
Postmottak Bane NOR SF
«Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring
av planprogram»

Sett ut fra det offentlige ordskiftet her i Tønsberg er det nok mange som har spilt inn forslag om å
fremdeles holde Jarlsberg-korridoren i det videre utredningsarbeidet eller alternativt å legge en
stasjon tilknyttet Tønsberg flere kilometer utenfor byen. Felles for mange av disse debattantene er
at de ikke er togreisende, samt at de har motiver knyttet til frykt for forringelse av verdi på egen
eiendom og et for konservativt syn på byutvikling.
Ny jernbanetrasé gjennom Tønsberg er like mye for reisende til byen som beboere i byen. Derfor
er det viktig at ensidig negative tilbakemeldinger fra Tønsberg vektes godt mot de behov
samfunnet har. Dette er jeg trygg på at Bane NOR og politikere med perspektiv for hele InterCity
har.
Som representant for en generasjon som skal ha Tønsberg som bosted og arbeidssted i 30 år til,
og som forelder til barn som ønsker Tønsberg som en vital og god hjemby i framtiden vil jeg
understreke viktigheten av å plassere en ny jernbanestasjon så sentralt som mulig når trasévalg
foretas. Ideelt ville en stasjon under byen i en korridor under kanalen og Nøtterøy retning Stokke
vært ønskelig. Dette gir full effekt på samfunnsmessig nytte. Tønsberg sentrum har nok
utfordringer knyttet til biltrafikk som det er, og stasjonsplassing mest mulig sentralt i forhold til
handel, store arbeidsplasser og øvrig kollektivtrafikk er vesentlig for å avhjelpe utfordringene.
Nøtterøykorridoren, slik Bane har foreslått den som dagløsning, er ikke et ønsket alternativ fordi
den stenger Byfjorden for variert båttrafikk, med de konsekvenser dette har for byens maritime
kultur og næring.
Jarlsbergkorridoren vil medføre at sløyfen rundt sykehuset beholdes og reisetid forlenges, hvilket
ikke er hensiktsmessig i et langtidsperspektiv. Dette vil også forringe landskapet rundt Jarlsberg
Hovedgård i stor grad, både som landbruksområde og som rekreasjonsområde nær byen.
Vearkorridoren har ikke en optimal stasjonsplassering i utkanten av nåværende sentrum og langt
fra framtidig sentrumsutvikling (jfr. byplan Tønsberg). Alternativet med bru over Byfjorden er
kun akseptabelt om dette ikke har har konsekvenser for områdene med særskilt vern på Ilene.
Øyvind Greve
Tønsberg

From:
Sent:
To:
Subject:

Christian Thuv <cthuv@hotmail.com>
12. april 2017 10:38
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram

Velg Vear-korridoren. Jeg har selv bodd i nærheten av Nordbyen i hele min oppvekst og gått på
den videregående skolen mellom Nordbyen og Korten. Det er et slitent område som ingen i
lokalmiljøet bruker (med unntak av kajakk-klubben). Nordbyen er i første rekke en
gjennomfartsvei til og fra byen for syklende og gående. Selvsagt skal de verneverdige husene
beholdes, men utover det så har beboerne der ingen ekstraordinære krav til støyfrihet.
Nærmeste nabo ved vannet er brukt som fritidsbolig, og Nordbyen er generelt lite tilgjengelig
for byens innbyggere. Hvis det kommer en ordning med fuglene, så er dette det desidert beste
alternativet.
Det blir også en flott togopplevelse å kjøre over vannet inn i Slottsfjellet. En bro passer inn, iom
at både Kaldnes og Korten er industrielle områder fra før. Det vil også komme en bilvei over
vannet i samme område. At broen blir synlig fra Slottsfjellet er et svakt argment iom at hele
byen er synlig derfra.
Det er lett for små grupper å få politisk innflytelse i Tønsberg. Små grupper kan engasjere seg på
folkemøter som refereres i Tønsberg Blad, gjerne med de verste sitatene. Politikerne er svake
for press, men glemmer at de har et ansvar for de andre 98 prosentene i kommunen som ikke
abonnerer på TB eller som stiller opp på møter. Her må dere ta ansvar når politikerne våre ikke
gjør det.
Mvh Christian Thuv,
dagpendler med tog Tønsberg-Oslo

Viser til høringsperioden for planprogram Vestfoldbanen Tønsberg – Larvik.

12.04.17

Det er i planprogrammet kommet forslag om 3 korridorer, hvorav to har samme tunnelalternativ
med innslag i nord østre Hasle. Vi ønsker i forbindelse med forslag til planprogram å gi innspill til
viktige naturkvaliteter og forhold som bør tas hensyn til i forbindelse med videre utredninger.

Skogen som ligger i ly av Matgloveåsen i nordøstre del av Hasleåsen er en liten, men særdeles artsrik
rest av en antatt større edelløvskog. Skogen består av varmekjære treslag, som har sin
hovedutbredelse sør for Norge. Hovedbestanden er Eik og Bøk samt blandingsskog i randsoner med
innslag av gran, bjerk og osp. I dag er slike skoger dessverre bare representert på de klimatisk
gunstigste lokalitetene og utgjør de siste fragmentene av varmetidens mer sammenhengende
skoger. Til tross for det artstapet denne fragmenteringen har medført, er de fortsatt de mest artsrike

skogene vi har. Topografien med en beskyttende skrent/ås mot vest har gitt skogen i ly av Gloveåsen
en særdeles stor høyde, ranke trær med rike løvkroner. Trærne er blant de høyeste registrert i
området. Skogen har ett rikt dyreliv og skogbunnen har en stor mengde «liggende død ved» som
bidrar til ett rikt og variert biologisk mangfold. Gamle døde trær er bolig for en rekke insekter,
sopper og lav. Det er stor bestand av hakkespetter, rådyr, grevling, pinnsvin mm. Streifdyr av elg har
også blitt observert like ved jordene mot Dverdalsåsen.

Kartutsnitt : Markert areal med rik edelløvskog og blandingsskog

Skogen er også et svært viktig rekreasjonsområde for beboere i området. Det er en mye brukt tursti
som krysser skogen og ender opp i nettet av turløyper i Hjertåsskogen. De rikeste delene av
edelløvskogen ligger riktig nok i utkanten av den foreslåtte korridoren for ny jernbaneutredning, men
vi anmoder om at det i forbindelse med planprosessen gjøres ytterligere kartlegging og undersøkelse
av skogsområdet, se kartutsnitt, med tanke på å gi området en utvidet vernestatus. Videre vil det
være viktig å planlegge de midlertidige anleggsinngrep i område på en slik måte at disse arealene
beskyttes, dersom en av de 2 korridorene skulle bli valgt.

I deler av skogen er det geologiske formasjoner, huler og tydelige tegn etter istidens landeheving
som er med på å gjøre skogen til en flott opplevelse, og viktig å bevare for kommende generasjoner.

Hule/steinhelle

Liggende død ved, rik på sopp og lav

Fordi de vokste på den beste og varmeste jorda, var edelløvskogene noe av det første som ble dyrket
opp. De edelløvskogene som er igjen, ligger stort sett på arealer som ikke lot seg dyrke. Til tross for at

det bare er fragmenter igjen av de opprinnelige edelløvskogene, er det ingen annen skogtype som
kan oppvise et så stort og variert biologisk mangfold.

Tursti som krysser deler av edeløvskogsområdet

Videre ønsker vi å påpeke at Hjertås er ett særdeles viktig tur- og rekreasjonsområde for Sandefjords
befolkning. Som Bane NOR sikkert er kjent med er det også mange kulturhistoriske steder i
Hjertåsområdet, blant annet Bygdeborgen, Brekkeringen og MølIers ring. Dersom en
jernbaneutbygging planlegges inntil og delvis avskjærer dette naturområdet fra Unneberg skole og
dets nærmiljø, er det viktig at jernbanen legges i tunneler, utstyres med miljøoverganger for
mennesker og dyr, og på den måten sikrer at Unneberg skole og nærmiljøet rundt ivaretas på en god
måte.

Samlet er vi imidlertid urolige for at valg av en av «Unnebergtrasèene» med tunnelinnslag i Hjertås,
vil varig forringe og oppstykke et rikt naturområde. Vi vil av den grunn anmode om at eksisterende
togtrase velges som korridor som utredes for utbygging til tross for at den eventuelt berører noen
flere eiendommer og forlenger kjøretiden med omtrent ett minutt.
Natur, artsmangfold og kulturminner lar seg ikke erstatte.
Mvh
Einar Klavenes & Kari Hasaas Klavenes
Glovelia 5
3229 Sandefjord
Mail : einar.klavenes@gmail.com
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jernbanekorridorer mellom Tønsberg og Larvik, 12 April

Hei
Da fristen er den 12 og det er den 12 i dag, satser jeg på at det ennå ikke er for sent
Vi (en familie på 3 snart 5) bor på Lindhjem i Tjølling. Vi bor rett nord for det ene korridorvalget som
foreligger mellom Jåberg og Larvik. (savner korridorvalg her) Korridoren kommer ikke til å treffe oss
direkte (tror vi), men vi kommer til å bli indirekte rammet.
Vi har følgende innspill/ønsker/spørsmål tilknyttet korridorene og selve prosessen
Det er særdeles god matjord i området og ønsker at minst mulig av dette blir rammet og at hele
jernbanen legges enten under bakken fra Jåberg til Hegdal. Alternativ at brorparten legges mest mulig
over skog og utmark. For de reisende er det bare snakk om et par minutter i tunell.
 Kan dette utredes, og hvis ikke hvorfor?
 Hvor mye vil evt. en tunnel koste, satt opp mot kjøp og skifte av eiendommer, utjamning av
terrenget, endring av eksisterence veinett, saks-og dokumentasjonsbehandling etc…
En annen ting
Jernbanen som for øyeblikket foreligger er ikke framtidsrettet. Ja, i fremtiden kommer det til å bo flere i
byene, men det kommer og til å bo flere i tilstøtende områder og på landet. Med en ytterligere
befolkningsvekst syd for E18 sammenhengende fra Oslo til Kristiansand vil tid bli avgjørende. For 70 år
siden brukte man en hel dag fra Vestfold til Sørlandet, nå tar det bare et par timer. I fremtiden ennå
rakere.
Korridorene som foreligger bunner alle i samme tanke. Jernbanen skal innom og stoppe i alle byer. Dette
medfører motstridende ønsker fra alle bykommuner, flere stopp enn nødvendig langs jernbanelinjen,
samt unødvendig store byarealer som vil måtte gå med til parkeringsplass. Det man har glemt er at den
raskeste avstanden mellom to steder er en rett linje.
Vi vil derfor at det skal utredes/ evalueres et korridorvalg som ikke går innom byene. Et korridorvalg med
færre tidkrevende stopp som går opp ved E18 eller på andre siden av E18, eller ennå lenger nord. Et
korridorvalg som ihensyntar matningslinjer fra bysentrene og tilstøtende områder og opp til jernbanen. I
dag tar det i snitt 5 til 10 minutter å kjøre fra E18 og inn til jernbanestasjonene for Tøsnberg, Stokke,
Sandefjord og Larvik. Ved å ikke kjøre innom byene, vil et felles stoppested for Tønsberg og Stokke, og et
felles stoppested for Larvik og Sandefjord bety raskt besparelser på en halvtime eller mer for reisende
som skal videre og 15 til 20 minutter på de som skal til Vestfold. Summa summarum alle går i pluss.
I tilknyttning til en rute oppe ved E18, kan man og skyve miljøet foran seg. Mindre areal vil bli berammet
med jernbane. Matningslinjene kan være styrt av elektriske robotiserte busser eller trikkelinjer som går i
skyttel. Man kan ha gratisparkering for El-biler tilknyttet de få stoppestedene etc…
Jeg vil at dette korridoralternativet utredes skikkelig
 Hvis ikke vil jeg vite hvorfor da alternativet betyr
1. raskere fremkomst for alle både for de bosatt i men og utenfor byene

2. billigere, eiendomsprisene er betydelige lavere utenfor bykjernene, mindre skattepenger vil
gå med
3. bedre for miljøet, mindre jord går tapt
4. fremtidsrettet, rettere linjer-færre stopp vil gjøre en framtidig oppgradering til rakere tog
lettere og vil bety at kanskje jernbanen kan bli et alternativ til bil
5. den politiske prosessen blir da og lettere
Ja, jeg ser at godsterminalen i Larvik som kommer og skal inn på jernbane vil få det mer problematisk,
men for å være helt ærlig har jernbanen spillt fallitt på dette området siden dag en, da mer eller mindre
alt går på vei i dag.
Ser fram til å høre fra dere
Best Regards
Eilert André Kaupang
Mobile: + 47 90819813
eilert.andre.kaupang@jotun.com
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140915.pdf

Vedlagt følger brev med høringsinnspill til traseer for intercitytog mellom Tønsberg og Larvik.
Innspillet gjelder strekningen Torp-Sandefjord. Vedlagt følger også brev sendt Jernbaneverket
den 14.09.2015, vedr. kvaliteter ved området Unneberg, signert av en rekke personer som ikke
ønsker et trasealternativ som berører Unnebergområdet/Hjertås.
Mvh
Anne L. Heimdal

Anne L. Heimdal
Unnebergveien 45
3239 Sandefjord
Bane Nor SF
Postboks 4350
2308 Hamar
Sendes kun pr. e-post: postmottak@banenor.no
Sandefjord, den 12.04.2017
HØRINGSUTTALELSE TRASEALTERNATIVER INTERCITY TØNSBERG – LARVIK

Innspillet gjelder strekningen Torp-Sandefjord.
Trasealternativene Torp Vest og Unneberg
Trasealternativene Torp Vest og Unneberg innebærer voldsomme og uopprettelige naturinngrep til
fullstendig ødeleggelse av et populært natur- og friluftsområde, av stor negativ betydning for
Sandefjords befolkning.
Unneberg/Hjertås er i 2016 kåret til Sandefjords mest populære turområde. Det er et flott
friluftsområde opparbeidet med lysløype, merkede og umerkede turstier, kulturlandskap,
jordbruksområde, bygdeborg, steinsettinger, gravhauger, dyreliv etc. Det er et rolig og
fredelig rekreasjonsområde uten trafikk.
Unneberg/Hjertås ligger midt mellom store boligområder i Sandefjord, og store deler av Sandefjords
befolkning har direkte tilgang til området fra Unneberg, Mjølløst, Kråkås, Breidablikk, Drakås, Hasle,
Mosserød, Åbol, Linglemveien, Feensveien, Råstad. Folk kan gå rett fra hjemmene sine og ut på tur.
Friluftsområdet Unneberg/Hjertås er viktig for befolkningens trivsel og helse, og for stedets
attraktivitet. Folk ønsker å bo i områder med enkel og direkte tilgang til turområdet.
Boligområdene rundt Unneberg/Hjertås er populære og sentralt beliggende, og kommunen ønsker
også ny utbygging og fortetting i områdene som har direkte tilgang til Unneberg/Hjertås som
friluftsområde. Det er flere planlagte utbyggingsprojekter i direkte nærhet til området
Unneberg/Hjertås.
Friluftsområdet Unneberg/Hjertås er svært populært å benytte seg av til hverdagsturen eller
helgeturen, til fots, sykkel, med barnevogn, på ski, hest eller med hund. Personer i alle aldre benytter
seg daglig av friluftsområdet.
Turstier, turveier, lysløype og skiløyper er opparbeidet og tilrettelagt, og vedlikeholdes av
kommunen, turistforeningen, foreninger og grunneiere.
Intercitytrase her vil gjøre uopprettlig skade, bryte opp landskapet og tilgangen til turområdene,
medføre mye støy, uro og sjenanse. Det vil være til stor skade for natur, miljø, mennesker og dyreliv.
I tillegg til å ødelegge et verdifullt natur-, kultur- og friluftsområde vil det også ødelegge
landbruksområder og etablerte boligområder.
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Trasealternativene Torp Vest og Unneberg vil innebære voldsomme og ødeleggende inngrep i dette
viktige natur- og friluftsområdet. Det vil bli etablert dype skjæringer for føring av dobbeltspor i
skogen/friluftsområdet som turgåere og dyr ferdes i. De dype skjæringene vil ødelegge
friluftsområdet og det naturlige skogsområdet. Dette får svært negative konsekvenser for
tilgjengeligheten til Unnebergskogen, ink. Bygdeborgen og Hjertås.
I tillegg til at skjæringene for trase vil innebære fysiske hindre for tilgjengeligheten til naturen,
innebærer det varig ødeleggelse av naturen og naturopplevelsen. En trase her vil være til meget stor
sjenanse og støy. Man kan regne med at tog passerer i høy fart ca 8 ganger pr. time. Det kan også
innebære en sikkerhetsrisiko for mennesker og dyr som ferdes i området.
Unnebergskogen vil for alltid miste sin verdi som natur- frilufts- og rekreasjonsområde såfremt
trasealternativene Torp Vest og Unneberg blir valgt. Som nevnt innledningsvis er området meget
populært som friluftsområde, med beliggenhet mellom mange store boligområdet i Sandefjord.
Sandefjord vil da miste et viktig område som pr. i dag bidrar positivt til befolkningens fritid, trivsel og
helse. Viktig naturlandskap vil også bli tapt for alltid, og det vil være negativt for dyrelivet.
Trasealternativene Torp Vest og Unneberg innebærer at toget skal gå på en høy bru tvers over
landbruksområdet på Øvre Unneberg. På grunn av høydeforholdene vil det bli en etablert et høyt
bruanlegg som vil komme ut av den dype skjæringen for traseen som vil gå gjennom skogen. Bruen
vil gå høyt i landskapet over jordene på Unneberg og over Unnebergbekken, deretter inn i tunnell ca i
Sandskjæråsen-området.
En togbru for dobbeltspor for tog som skal passere i 250 km i timen vil innebære at det etableres et
voldsomt, brutalt og meget skjemmende infrastrukturanlegg høyt plassert over terrenget.
Unnebergområdet er et ganske uberørt natur- og kulturlandskap og et populært turområde. Det er
også et landbruksområde med verneverdig gårdsbebyggelse. Et slikt bruanlegg over området Øvre
Unneberg vil for alltid ødelegge det landskapsområdet som svært mange setter pris på i dag.
Bruanlegget vil påføre området uopprettelig fysisk og estetisk skade, og det vil innebære store støyulemper for de som ferdes og bor i området.
Unneberg er en viktig adkomstvei til Unnebergskogen ink. Bygdeborgen og Hjertås, til turveier, stier
og lysløyper i Hjertås. Mange kommer fra Unneberg, og vil på vei inn i turområdet måtte passere
under en høy og skjemmende togbru med tog som kjører over i stor fart kanskje hvert 7-8 minutt (8
tog i timen). Unneberg skole og SFO bruker området til turer flere ganger i uken. Området er som
tidligere nevnt kåret til det mest populære friluftsområdet i Sandefjord. En togbru over Unnebergjordene vil ha meget store negative konsekvenser for området som turområde.
Dersom det skal gå fire tog i timen hver vei, betyr det at 8 tog i timen skal passere på et bruanlegg,
høyt plassert i/over terrenget, samt i dype skjæringer gjennom naturområdet. Det vil medføre mye
støy og uro i et område som pr. i dag er rolig og fredelig. Støyen fra passerende tog vil være svært
forringende for områdets kvaliteter som boligområde og friluftsområde.
Øvre Unneberg er et etablert og populært boligområde, og bebyggelsen bærer preg av at man
verdsetter og investerer i boligene og bomiljøet. Gårdene og jordbruksområdet her inngår i et
historisk kulturlandskap. Det etablerte boligområdet som også omfatter gårder vil bli fullstendig
ødelagt av trasealternativene Torp Vest og Unneberg.
I tillegg til at Unneberg blir fullstendig ødelagt som natur, frilufts- og boligområde, blir boligområdet
etter tunnellutgangen fra Mokollen ødelagt, dvs. Lunden.
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Kort oppsummert:
Trasealternativene Torp Vest og Unneberg vil innebære uopprettelig og fullstendig ødeleggelse av
naturen i Unneberg-området. Det innebærer ødeleggelse av nasjonale verdier - dvs. befolkningens
friluftsområder og viktige landskaps- kultur-, og naturområder, av stor betydning for mennesker og
dyr. I tillegg vil Øvre Unneberg og Lunden bli ødelagt som boligområder.
Gokstad-alternativet – det eneste aktuelle alternativet
Gokstad-alternativet er det eneste aktuelle trasealternativet. Dette alternativet innebærer at traseen
vil gå omtrent der traseen har vært de siste ca 140 årene.
Gokstad-alternativet ligger midt i støykorridoren for flytrafikk til/fra Torp. Togtrase her betyr at man
samler støyen fra tog og fly i samme støykorridor, slik man har gjort til nå. Dette er positivt for
samfunnet. Da holdes støyulempene samlet, fremfor at de spres til nye områder. (Trasealternativene
Torp Vest og Unneberg vil innebærer spredning av støykilder til nye områder som vil bli påført meget
negative konsekvenser, fordi området er et meget populært natur- og friluftsområde og et etablert
boligområde.) Utbygging av nye boliger langs Gokstad-alternativet i innflygningskorridoren til Torp er
ikke aktuelt, på grunn av støy fra flytrafikk.
Gokstad-alternativet er allerede ødelagt av jernbane, flystøy, høyspentanlegg, og har ikke frilufts- og
naturkvaliteter slik som Unneberg/Hjertås har. Det vil ikke innebære noen ødeleggelse å legge nye
dobbeltspor der.
Eiendommer som blir berørt av Gokstad-traseen, har alltid har ligget ved jernbanelinjen og har dertil
meget redusert verdi og bokvalitet. Eiendommene langs eksisterende jernbanetrase er mindre
attraktive. Foruten boliger, er det noen mindre attraktive nærings/-lagerbygg og kirkegård langs
traseen. Etablering av ny togtrase ved eksisterende kan gi muligheter for å bedre utnyttelse av disse
eiendommene, og gi en positiv effekt for områdene rundt.
Området langs Gokstad-alternativet har svært liten samfunnsmessig verdi, og bygging av dobbeltspor
der vil ikke forringe området
Gokstad-alternativet gir også større mulighet for at flere tog kan stoppe i Sandefjord.
Gokstad-alternativet gir stasjon i sentrum og bidrar til god byutvikling
Gokstad-alternativet er det eneste alternativet som gir stasjon i Sandefjord sentrum. Dette er svært
viktig for Sandefjord by.
Byens sentrum er å regne som torget, dvs. ved kjøpesenteret Hvaltorvet, og det er en rekke
restauranter osv. ved brygga. Det er mer enn langt nok å gå derfra til dagens stasjon, spesielt for de
som har vært på handletur eller på restaurant, er eldre eller litt dårlige til bens, eller har med barn på
byturen.
Dersom stasjonen legges i Peder Bogensgt innebærer dette at man må gå ca 2 kilometer, dvs. ca en
halv times gange, for å komme til brygga om man skal spise på Peppes Pizza, Kokeriet eller lignende.
Mange av byens restauranter og utesteder er på brygga. Her går også fergene til/fra Sverige.
Eksisterende stasjon er plassert i Jernbanealleen, og det er det ca 1 km. å gå til brygga. Det er mer
enn langt nok å gå for de fleste.
Peder Bogensgate er et "ikke-sted", langt unna sentrum. Det er ikke der sentrumstibudene er eller
arbeidsplassene. Det er ikke der byutviklingen vil skje. Da må sentrum flyttes, og det er ikke
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sannsynlig og heller ikke ønskelig. Det vil heller ikke være en fordel for de som går på Sandefjord
videregående skole fordi dette i all hovedsak er en skole for elever som bor i Sandefjord og som ikke
reiser med tog til skolen.
For Sandefjord som by, for Sandefjords befolking og næringsliv, samt for tilreisende til Sandefjord by
vil en stasjonsplassering i Peder Bogensgt kun være negativ, fordi man da faktisk ikke kommer til
Sandefjord sentrum, men til et "ikke-sted" langt unna alle bytilbud. Man må da bruke tid på å komme
seg til sentrum fra Peder Bogensgt.
En togstasjon i Peder Bogensgt vil ikke bidra til byutvikling eller en levende by som er attraktiv for
befolkningen, tilreisende og næringslivet. Det er for langt å gå mellom Peder Bogensgt og sentrum.
Dersom det er for langt å gå til/fra stasjonen fra sentrum/arbeidsplassen, vil man ikke bruke toget for
jobb-reise. Da mister man lokalpendlerne, de som reiser mellom Vestfoldbyene. Man mister også en
del av de som kommer til Sandefjord i jobb-sammenheng, på kurs eller møter. Bil eller buss blir mer
attraktivt fordi man da faktisk kommer frem dit man skal.
Dersom det er for langt å gå til/fra stasjonen fra sentrum vil man ikke bruke toget om man skal
benytte seg av bytilbudene i form av handel, restaurantbesøk, kulturtilbud eller lignende. Toget blir
mindre attraktivt å benytte om stasjonen ikke har en sentral plassering. Da velger man heller bil eller
buss eller lar være å benytte bytilbudene.
Gode parkeringsmuligheter er viktig. Befolkningen i Sandefjord bor spredt, og det er lite sannsynlig at
det vil bli et godt busstilbud for hele Sandefjords befolkning i overskuelig fremtid. Det er lite
sannsynlig at hele Sandefjords befolkning skal bo i gangavstand fra togstasjonen. Dersom det ikke
tilrettelegges for gode parkeringsmuligheter blir det lite praktisk å reise med tog.
Dagens stasjonsplassering sikrer tilstrekkelig nærhet til bysentrum og sentrumstilbudene. Her er det
også gode parkeringsmuligheter og umiddelbar nærhet til busstasjonen. Sentrumsplasseringen er
mer tilgjengelig for befolkningen som bor på ulike steder i Sandefjord enn en stasjon i Peder
Bogensgt.
Gokstad-alternativet med stasjon i sentrum er det eneste som bidrar til god byutvikling, og en
levende by med handel, kultur og uteliv.
Oppsummering - samfunnsøkonomiske hensyn
Trasealternativene Torp Vest og Unneberg innebærer ødeleggelse av Sandefjords mest populære
friluftsområde samt verdifullt natur- og kulturlandskap. I tillegg ødelegges etablerte boligområder
både på Unneberg og i Lunden. I tillegg medfører alternativene at togstasjonen blir plassert langt
utenfor sentrum og bytilbudene. Usentral plassering gjør toget mindre attraktivt som
transportmiddel til/fra sentrum.
Trasealternativene Torp Vest og Unneberg er i tillegg vesentlig mer kostbart å bygge enn Gokstadalternativet, og svært krevende teknisk sett pga meget vanskelige grunnforhold.
Man oppnår kun ca 40 sekunder kortere reisetid ved trasealternativene Torp Vest og Unneberg enn
ved Gokstad-alternativet.
Gokstad-alternativet vil i svært liten grad medføre ulemper. Gokstad-alternativet innebærer ikke
ødeleggelse av natur- og friluftsområder, og har den store fordelen at man samler støyen fra tog og
fly i samme støy-korridor. I tillegg har bebyggelsen langs Gokstad-alternativet alltid ligget langs
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jernbanetraseen, og har dertil redusert verdi og bokvaliteter. Eiendommene langs eksisterende
jernbanetrase er mindre attraktive.
Området langs Gokstad-alternativet har liten samfunnsmessig verdi, og bygging av dobbeltspor der
vil ikke forringe området. Man kan oppnå bedre eiendomsutnyttelse og positiv effekt for disse
områdene ved å etablere dobbeltspor og fjerne mindre attraktiv bebyggelse.
Gokstad-alternativet sikrer også stasjon i sentrum, med alle de fordeler det medfører for Sandefjord.
Alternativet er det eneste som bidrar til god byutvikling, og en levende by med handel, kultur og
uteliv, attraktiv for befolkningen, tilreisende og næringslivet.
Gokstad-alternativet er det klart beste alternativet, sett ut fra hensynet til natur, friluftsliv, vern av
viktige natur- og kulturområder, kostnader og stasjon i sentrum. Ut fra disse hensynene, er det kun
Gokstad-alternativet som kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst.
For øvrig
Mellom Tønsberg og Sandefjord er det ca 25 km. Dersom man skal ha 4 stopp på strekningen,
medfører det noen minutter stans på hvert sted, samt redusert fart før og etter hvert stopp. Dersom
man skal satse på raskere intercity-tilbud, må hensynet til byene går foran Torp. Man kan ikke
forsvare varig ødeleggelse av viktige natur- og friluftsområder og flytting av stasjon ut av sentrum
fordi tiden det tar å stoppe på Torp må tas inn andre steder. Det er unødvendig å ha togstopp på
Torp, når man også skal ha stopp i Sandefjord og Stokke, og avstanden fra begge stedene til Torp er
kort. Man kan heller ha bussforbindelse fra Sandefjord og Stokke til Torp. De fleste reiser for øvrig til
Torp med bil.
Dersom man mot formodning skulle ende opp med å vurdere trasealternativene Torp Vest eller
Unneberg, bør traseen flyttes så langt mot vest som mulig, slik at traseen blir lagt i tunnell i fjellet og
man unngår ødeleggelsen av Unnebergområdet som beskrevet ovenfor. Man får da likevel en stasjon
plassert utenfor sentrum med de ulemper det medfører.
For øvrig vises til vedlagte brev sendt Jernbaneverket den 14.09.15, med redegjørelse for viktige
kvaliteter ved Unneberg-Hjertåsområdet. Brevet er underskrevet av en rekke personer som ikke
ønsker trasealternativene Torp Vest eller Unneberg.

Med hilsen
Anne L. Heimdal
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Odd Ivar <odd.ivar.langegard@gmail.com>
12. april 2017 23:22
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram
PRI Høringsuttalelse IC jernbane.docx

Høringsuttalelse fra Aud-Mari og Odd Ivar Langegard
Odd.ivar.langegard@gmail.com

Vi heier på IC-planene for Vestfold, og mener det er klokt å gjøre dette nå, og bygge for
fremtiden.

Jåberg – Larvik sentrum:
Dette området har allerede to transportbehov som ikke er løst, kan disse på noen måte
kombineres med jernbanetreen?

A: Tung transport innen området som omkranses av Verningen, Larvik sentrum, Larvik havn,
Østre halsen, Tjøllingvollen går i stor grad på smale, svingete veier gjennom Verningen,
Tjøllingvollen og over Gloppe bru, (ja noen også på Rauan-veien). Ikke minst gjelder dette
transport i forbindelse med steinindustrien, men også for eksempel til Hegdal industriområde.
Kan Håkestadveien, Hegdal og Elveveien forbindes langs jernbanetraseen og avlaste disse veiene
som er trafikkfarlige og går i tettbygde områder?

B: Eller er det mulig å få sykkelvei langs jernbanen, bak en levegg som beskyttelse? Fra
Håkestadveien til Elveveien?

Generelt:

Konkrete eksempler på erverv og erstatning på strekningen Larvik Skien viser at Jernbaneverket
er restriktiv i erstatning for tap som privatpersoner påføres som følge av byggingen. Dette er ikke
vårt samfunn og et slikt flott prosjekt verdig.
Enkeltpersoner som får ulemper, får forringet verdi på sin eiendom e.l. må få god erstatning for
dette. Det må være storsamfunnets bidrag til å lette overgangen til et liv med dårligere
livskvalitet, eller som hjelp til til å flytte, selv om huset fortsatt står der og er teknisk beboelig. De
som mister huset sitt eller vesentlige deler av eiendommen må få god erstatning som kan gi dem
pusterom og gode muligheter til å finne et annet like godt sted å leve.
Ingen privatperson bør pålegges å ta en større byrde enn andre for at den nye jernbanen skal
virkeliggjøres til alles nytte! Her må Jernbaneverket pålegges å justere sin praksis

Med vennlig hilsen
Odd Ivar Langegard
Lijordet
3280 Tjodalyng
(+47) 41010578

Høringsuttalelse fra Aud-Mari og Odd Ivar Langegard
Odd.ivar.langegard@gmail.com
Vi heier på IC-planene for Vestfold, og mener det er klokt å gjøre dette nå, og bygge for fremtiden.

Jåberg – Larvik sentrum:
Dette området har allerede to transportbehov som ikke er løst, kan disse på noen måte kombineres
med jernbanetreen?
A: Tung transport innen området som omkranses av Verningen, Larvik sentrum, Larvik havn, Østre
halsen, Tjøllingvollen går i stor grad på smale, svingete veier gjennom Verningen, Tjøllingvollen og
over Gloppe bru, (ja noen også på Rauan-veien). Ikke minst gjelder dette transport i forbindelse med
steinindustrien, men også for eksempel til Hegdal industriområde.
Kan Håkestadveien, Hegdal og Elveveien forbindes langs jernbanetraseen og avlaste disse veiene som
er trafikkfarlige og går i tettbygde områder?
B: Eller er det mulig å få sykkelvei langs jernbanen, bak en levegg som beskyttelse? Fra
Håkestadveien til Elveveien?

Generelt:
Konkrete eksempler på erverv og erstatning på strekningen Larvik Skien viser at Jernbaneverket er
restriktiv i erstatning for tap som privatpersoner påføres som følge av byggingen. Dette er ikke vårt
samfunn og et slikt flott prosjekt verdig.
Enkeltpersoner som får ulemper, får forringet verdi på sin eiendom e.l. må få god erstatning for
dette. Det må være storsamfunnets bidrag til å lette overgangen til et liv med dårligere livskvalitet,
eller som hjelp til til å flytte, selv om huset fortsatt står der og er teknisk beboelig. De som mister
huset sitt eller vesentlige deler av eiendommen må få god erstatning som kan gi dem pusterom og
gode muligheter til å finne et annet like godt sted å leve.
Ingen privatperson bør pålegges å ta en større byrde enn andre for at den nye jernbanen skal
virkeliggjøres til alles nytte! Her må Jernbaneverket pålegges å justere sin praksis.

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til
høring av planprogram

Hei!
Jeg er ei jente på 21 år, som i fremtiden skal overta hjemgården i Tjølling, gnr.1052 bnr.
2 og 4 som min far i dag driver. Håper dermed at dere ikke fratar meg muligheten til å
drive gården på Skåra. Ved å legge jernbanen over trasé 3A1 eller 3A7 , så vil dette
rammen gården min hardt ved at jordene blir delt i to. Det blir lite rasjonelt dersom
halvparten av jordbruksområdene mine havner på andre siden av jernbanen. Det vil
også ødelegge trivselen og stillheten ved å bo her. Det vil også forstyrre mye av viltet
som er i området her.
Jeg synes det er fint at dere tenker på miljøet og utvikler jernbanen, men det er også
viktig å tenke på hvilke konsekvenser det har for oss unge som ønsker å føre arven
videre gjennom gården. Det er synd hvis så fin og produktiv jord skal bli brukt til
jernbanetrasé.
Jeg håper at dere fremdeles vil vurdere Verning traseen(3A5), for slik det ser ut i dag vil
denne traseen verne mest mulig dyrkbar mark.
Håper dere vill ta dette med i betraktning når dere skal jobbe videre med planleggingen.

Mvh
Renate Skaara
renate_s_96@hotmail.com
97125830

From:
Sent:
To:
Subject:

Hoang-Vu Nguyen <nguyenhoangvu.0108@gmail.com>
12. april 2017 22:42
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram

Hei.
Vi er Hoang Vu Nguyen og Bich Phuong Thi Nguyen med våres to små barn som nettopp har
flyttet til Helgerødsletta 42, 3160 i Stokke. Vi, spesielt våres barn, trives veldig godt å bo i
området med Frydenberg barnehage og Bokemoa barneskole i nærheten. Vi tror at mange
barnefamilier i området synes det samme.
Det er veldig trist å høre at vårt boligområdet kan bli kraftig berørt pga Intercity-jernbane. Vi vil
anmode om det er størst mulig grad tas hensyn til eksisterende boligområder i og rundt Stokke
sentrum. Det er viktig at dere vurderer samfunnsøkonomien hvis hele eller deler av nyoppført
boligområder (Helgerødsletta, Bærefjell, osv) skal rives. Hvis det skal skje, er også viktig at folk
som bo i området må ha boliger å flytte til i nærmiljøet før banen skal bygges.
Mvh,
Hoang Vu Nguyen
Bich Phuong Thi Nguyen

From:
Sent:
To:
Subject:

Jan Erik Ringstad <jeringstad51@gmail.com>
15. april 2017 22:19
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram

Vi henviser til informasjonsmøte i Sandefjord i mars 2017 der det ble informert om at vi innen
15.04.2017 kunne gi tilbakemeldinger om prosjektet til denne epostadresse.
Av deres nettsider ser vi at fristen oppgis til 12. april, men vi velger likevel å sende denne
eposten.
Vi bor i villastrøk, som nærmeste nabo til eksisterende toglinje. Enten vi forblir naboer til NSB
eller ikke, er vi opptatt av gode bomiljøer.
1) Sikkerhet
I løpet av de siste 8-10 årene har vi registrert i alle fall fem togavsporinger i Norge, hvorav to på
Vestfoldbanen. Selv om bare én av de avsporingene vi kjenner til fikk alvorlige menneskelige
utfall, synes vi at én avsporing hvert annet år eller hyppigere er en meget høy ulykkesfrekvens.
Vi er ikke opptatt av årsakene til avsporingene, men av de åpenbare alvorlige konsekvenser de
kan ha. Vi ber om at det tas hensyn til dette forholdet ved planlegging, især når det gjelder
planlagt hastighet der banen eventuelt går gjennom villastrøk/tettbebyggelse.
2) Miljøhastighet i boligområder
Vi registrerer at utbyggingen av dobbeltspor til nå har ført til uventede tekniske problemer med
den konsekvens at hastigheten enkelte steder er satt ned, for eksempel i Holmestrandtunnelen. Vi
ser for oss at tapt tid av slike eller andre årsaker må hentes inn ved høyere hastighet på andre
strekninger. Vi er opptatt av at slik tids-innhenting ikke må skje i boligområder, hvor vi allerede i
dag opplever at hastigheten bør settes ned. Vi ber om at det som prinsipp settes en lav øvre
fartsgrense på slike strekninger. Vi opplever til tider enkelttog som holder høy hastighet, noe som
reduserer vår bokvalitet betraktelig.
3) Stasjonsområdet
I Sandefjord håper vi Torp vest blir valgt og at det der utvikles et
stasjonsområde/trafikknutepunkt med hyppig bussbetjening, tilstrekkelig med
parkeringsmuligheter for innbyggerne i hele den nye storkommunen og som samtidig har reelle
muligheter for betjening av eventuell godstrafikk. Etter vårt syn er eksisterende stasjonsområde i
Sandefjord for trangt til effektivt å kunne ivareta en fremtidig økt satsing på persontrafikk, reell
godsbetjening er i praksis utelukket og traseer for godstrafikk bør overhodet ikke gå gjennom
boligområder. Veinettet rundt Sandefjord stasjon er allerede i dag for spinkelt til å betjene
stasjonen, og det har iblant oppstått trafikkfarlige situasjoner som riktignok ikke er Bane Nors
ansvarsområde, men som likevel er et viktig hensyn i et samfunnsansvarsperspektiv. Øvrige
stasjoner i Nye Sandefjord kommune bør kun betjene persontrafikk.
4) Etterbruk

Vi ber om at staten legger til rette for en hensiktsmessig mulighet til overføring av grunn til
naboer der dagens spor legges i ny trasé. Mange har i årevis vært hemmet i å utvikle sine
eiendommer av hensyn til jernbanen. Især er vi opptatt av at lokale myndigheter ikke får
anledning til å påføre nåværende naboer fortsatt usikkerhet med hensyn til alternativ fremtidig
bruk av nedlagte traseer, eller skape nye "uromomenter" der banen flyttes.
Vennlig hilsen
Jan Erik Ringstad
Nedre Gokstadvei 10
3228 Sandefjord

Høringsuttalelse til Forslag til planprogram for
Kommunedelplan med konsekvensutredning
Dobbeltspor Tønsberg - Larvik
BaneNOR har lagt fram forslag til utredning av to jernbanekorridorer på strekningen Tønsberg Stokke sentrum. Korridorene møtes på min landbrukseiendom Gihle gård og følger samme trasé over
mine jorder og videre til Stokke stasjon.
Traséen her utmerker seg ved å være svært dårlig beskrevet og belyst, sett i forhold til andre
strekninger som omfattes av planprogrammet. Traséen går på tvers av terrenget, et terreng som har
åser i nord-sør-retning. "Korridoren går i dagsone fra Gile til Stokke sentrum" er det eneste som står,
uten å si at store deler av denne strekningen blir på høye og lange bruer eller svært store fyllinger.
Det er lett å se ut fra vanlige kart med høydekoter og trenger ingen store utredninger for å slå fast ut
fra gitte vilkår om jernbanelinjens kurvatur både horisontalt og vertikalt. BaneNORs valg for dette
området betyr med andre ord svært store terrenginngrep i et verdifullt kulturlandskap.
Landskapsrommet fra Akersvannet og Akersvannet naturreservat med jordene på begge sider av
Melsombekken helt ut til åspartiene omkring og ned til Melsom Mølle og Melsom er gitt høy verdi.
En dobbeltsporet jernbanelinje med det som trengs av tilliggende infrastruktur vil medføre
voldsomme inngrep her.
Det er vanskelig å se at en bane som vil gå i tunnel eller bru/høy fylling mesteparten av strekningen
mellom Tønsberg og Stokke sentrum ikke blir dyrere enn å legge den mer eller mindre på terreng
nord og vest for Akersvannet, slik forslaget til planprogram sier.
Jeg oppfordrer Bane NOR til ikke å belaste kyststripa gjennom Vestfold, som i utgangspunktet er
veldig presset, med en jernbanekorridor enda lenger ut mot kysten enn i dag.
Foreliggende dokument sier at det er få større sammenhengende skogarealer i influensområdet. Det
er sant og gjør det enda mer viktig å ikke fragmentere ytterligere de skogsområdene vi faktisk har
igjen.
Den jernbanen det nå planlegges for kan ikke sammenlignes med den vi har i dag. Hastigheten blir en
helt annen og hyppigheten blir en helt annen. Det planlegges for godstog og det planlegges
sammenkobling med Sørlandsbanen. Konsekvensene av dette er adskillig mer støy og støv,
sannsynligvis også om natten. Det er ubehagelig å være i nærheten av noe som beveger seg så fort
som 250 km/t. Det blir ikke attraktivt å bo/oppholde seg i nærheten av en slik jernbane. Ikke én
boligeiendom eller landbrukseiendom vil øke i verdi fordi jernbanelinja blir en del av nabolaget. Ikke
én boligeiendom har høyere verdi fordi om de som bor der kan gå til jernbanestasjonen. Folk vil ikke
bo i nærheten av jernbanen men vil komme seg fort og effektivt til den og vekk fra den.
Jernbanestasjoner må være i nærheten av effektive veisystem/ distribusjonssystem.
Infrastrukturen bør samles, dvs. legg jernbanen så nær E18 som mulig. E18 gjennom Vestfold ble for
noen år siden lagt vekk fra der folk bor fordi den var til for stor belastning.
Jeg utfordrer BaneNOR til å våge å se på premissene for utbyggingen. Hvem skal det bygges for? Er
det ikke for menneskene? Skal vi ikke da ta hensyn til disse menneskene?

Etter min mening bør jernbanelinjer og jernbanestasjoner ut av sentrum, som annen støyende,
støvende og arealkrevende virksomhet, med mindre de kan ligge i bakken eller i fjell. De negative
ringvirkningene synes mange fler enn de positive. F.eks. går det med store arealer til parkering,
arealer som er mye mer verdifulle til andre formål. Med planer om 1000 nye parkeringsplasser på
Skoppum, er det meningen at folk fra Tønsberg skal kjøre til Skoppum og ta toget derfra?
Miljøgevinst? Jernbanestasjoner i sentrum av Tønsberg og Stokke avlaster ikke disse sentraene for
biltrafikk men genererer trafikk i sentrum.
Jeg ber om at Bane NOR utreder traseer som går på vestsiden av Akersvannet og mest mulig vekk fra
der folk bor. Ikke press dobbeltsporet jernbanelinje gjennom en fra før svært presset kyststripe. Når
det er en så viktig og framtidsrettet beslutning som skal tas, er det ennå mer viktig å bruke tid nok til
å utrede for å være sikre på valget som blir gjort.

Med hilsen
Berit Svensson
Eier og drifter av Gihle gård, gbnr. 412/1 i Sandefjord

From:

Ragnar Ridder-Nielsen <ridder@kanal.no>

Sent:

13. april 2017 15:29

To:

Arild Jacobsen; Postmottak Bane NOR SF

Cc:

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';
helgepeder@yahoo.no; 'Thore Brastein'; 'Kjell Ronald Hansen'; 'Karin
Christensen'; 'Kari Wiik Karlsson'

Subject:

Re:

hei
Takk for innspill.
Tenk om jernbanestasjonen kunne ligge under vann. Eneste sted i verden.
Her ville alle gå av for å oppleve noe enestående.
R

Den 12.04.2017 23:01, skrev Arild Jacobsen:
Kommunedelsplan 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.
Uttalelsen gjelder strekningen Sandefjord – Larvik med dobbeltspor gjennom Larvik, og
forslaget til jernbanestasjon plassering.
Bane NOR’s (BN) forslag til planprogram innebærer at det kun foreslås 2 alternative
jernbanetraseer med tilhørende stasjonsplasseringer. Begge trasevalgene vil by på
meget store utfordringer. Larvik sentrum med sin komplekse infrastruktur innebærer at
tunnelen videre i alternativ 2 går gjennom løsmasser i den sentrale delen av Larvik.
Grunnforholdene der varierer meget og kan by på store utfordringer. Så store
utfordringer av BN frykter at man på visse strekninger må grave ut for traseen, og legge
den i kulvert og fylle med løsmasser. M.a.o. risikerer man ved dette alternativet at store
deler av bebyggelsen i sentrum av Larvik må rives.
Alternativ 1 vil medføre at byen skilles fra fjorden både fysisk og visuelt å ødelegge
byens tilgang til havet for all fremtid. Noe ingen i Larvik kan leve med .

For å spare bane NOR’s og også Larvik by for omfattende rivning, ødeleggelser, kostbare
løsmasseproblemer og et sentrum som vil ligge brakk i hele anleggsperioden, foreslår jeg
at den nye jernbanestasjonen blir utredet til å ligge under nåværende stasjonsområde.
Videre vil da tunnelen gå under vannet og bort til fast fjell mellom Langestrandbad og
Batteristranda. Tunell kan forsette med nødvendige stigning og kurve opp til der den vil
treffe den nye trasen i Martineåsen mot Pauler.
Fordelene med denne løsningen er at trasen vi da kunne legges i fast fjell begge veier fra
stasjonsområdet og unngå utfordringene ved de to alternativene som er beskrevet over.
Trasen nordøstover mot Sandefjord fra Jernbanestasjonen kan da gå som foreslått.
Kostnaden ved å legge trase i fjell vil være det billigste alternativet. De ca 400 meterne
under havoverflate fra Batteristranda bort til jernbanestasjonsområdet vil være
overkommelig da vanndybden varierer fra 2-5 meter i området. Jernbanestasjonen vil ha
en plassering som dekker alle de behov og kriterier som Bane NOR setter til en
bystasjon.
Dette alternativ bør utredes av Bane NOR, da det vil være en vinn vinn sitasjon for alle
parter både kostnadsmessig anleggsmessig, tidsmessig og fremfor alt Larviks by
sentrum som ikke vil bli vesentlig berørt av trase eller som anleggsområde.

Arild Jacobsen
Innsender er styremedlem i Larvik Bys Vel, men sender innlegget på selvstendig grunnlag
på grunn av tidspress.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Sigbjørn Fjærvoll <sigfjaer@online.no>
13. april 2017 16:13
Postmottak Bane NOR SF
VS: Høringsuttalelse til Planprogram for IC strekningen Tønsberg - Larvik
12042017_Felles høringsuttalelse til Planprogram for IC strekningen Tønsberg
- Larvik.pdf

Hei
Jeg hadde dessverre brukt feil epostadr
Håper forsendelsen kommer fram nå!
Sigbjørn Fjærvoll

Fra: Sigbjørn Fjærvoll [mailto:sigfjaer@online.no]
Sendt: 12. april 2017 12:31
Til: postmottak@banenor.np
Emne: Høringsuttalelse til Planprogram for IC strekningen Tønsberg - Larvik

Hei
Vedlagt følger høringsuttalelse fra en grunneiersammenslutning i sydenden av Akersvannet.
Beste hilsen
Sigbjørn Fjærvoll
talsperson

Høring – Forslag til planprogram for IC strekningen Tønsberg - Larvik
Hensikten med planprogrammet er først og fremst å beskrive hvilke korridorer og
korridorkombinasjoner som skal utredes, samt angi hvilke temaer som skal konsekvensutredes i
korridorene.
På en stor del av delstrekning 1, fra Gihle til Stokke sentrum, foreslår Bane NOR at planarbeidene
bare skal basere seg på en utredningskorridor. Dette er bakgrunnen for at samtlige eiere av
landbrukseiendommer som berøres av korridorforslaget på omtalte område, har dannet en
grunneiersammenslutning. I utgangspunktet stiller vi oss både spørrende og kritiske til at det i vårt
område ikke gis valgmuligheter. Dernest er det i vår interesse å skaffe oss best mulig oversikt om
konsekvensene på et tidlig stadium siden det med nåværende plan bare er gitt at jernbanen skal
bygges over våre eiendommer.
Akersvannet er fredet som naturreservat. I Brekkeåsen er det registrert en bygdeborg. Store deler av
åsen er vernet mot utbygging. Områdene øst og sør for Akersvannet består av verdifulle kultur- og
naturlandskaper. I tillegg er det store, sammenhengende areal med førsteklasses matjord. Det bor
mange mennesker i området.
Området syd for Akersvannet er et bakkelandskap. Området består av to dalsøkk med en åsrygg i
mellom. Akersvannet/Melsombekken ligger på kote 14 og Stokke stasjon ca 2,5 km unna, ligger på
kote 58. Jernbanekorridoren møter denne topografien på tvers. Det betyr at en jernbanelinje møter
det samme temaet i hele korridorbredden. Det er med andre ord ingen justeringsmuligheter.
En utbygging i Nøtterøykorridoren vil etter våre beregninger (basert på stingningskravene til Bane
NOR) bety en brolengde på ca 3,5 km og en brohøyde på over 40 meter over bakken. Brolengde og
høyde ser ut til å bli noe mindre ved en utbygging etter Vearkorridoren, men fortsatt vil
terrenginngrepene bli betydelige. På grunn av store krav til svingradius (3,6 km ved 250 km/t) er det
videre grunn til å anta at den valgte trase må gå nær eller inn i foten av Brekkeåsen. Det betyr
nærføring i forhold til tre våningshus på to gårdsbruk. Det samme vil trolig også gjelde for
landbrukseiendommen ved Gihleåsen.
Grunneiersammenslutningen har på forskjellige måter og ved flere anledninger forsøkt å få Bane
NOR til å angi hvordan den nye jernbanen vil passere vårt område. Det har dessverre ikke vært mulig
å få til. Det er ikke til å forstå at når Bane NOR er så sikker i sin sak at de bare velger en
utredningskorridor, ikke kan si hvordan de skal passere en topografi som er ensartet i hele
korridorbredden. På andre strekninger hvor Bane NOR ikke ønsker å legge korridorer, begrunnes
dette i store høydeforskjeller og store terrenginngrep. Gjelder ikke dette vårt område også?
Utbygging av jernbane over en landbrukseiendom vil i mange tilfeller både redusere og forringe
ressursgrunnlaget på eiendommen. Vi ber Bane NOR om å legge fram en plan for å motvirke slikt
tap/forringelse på følgende områder:
1. Erstatningsarealer for dyrka og dyrkbar jord som går tapt
2. Reduserte krav til sikkerhetsgjerde for å gjøre tap av matjord så lite som mulig
3. Erstatning og oppbygging av nye våningshus/gårdstun der planlagt traséføring gjør dette
nødvendig

Det stilles strenge krav til åpne og transparente prosesser og til dokumentasjon for planer som
fremmes etter Plan og bygningsloven. Den største utfordringen på strekningen Tønsberg – Larvik er
å finne gode løsninger for Tønsberg. I Forstudien (til planprogrammet) for strekningen Tønsberg –
Larvik anbefalte Bane NOR at Jarlsbergkorridoren skulle være en del av planprogrammet.
Nøtterøykorridoren ble ikke anbefalt. Etter en begrenset høringsrunde var konklusjonen motsatt.
Hvor er beslutningsdokumentene i denne saken? Hvem har fått innsyn i disse? Det synes alt for
enkelt at Bane NOR kan sjonglere med ulike argumenter og fakta om grunnforhold og økonomi, når
alle oss som dette angår direkte ikke har fått tilstrekkelig innsyn.
Det må være et krav at Bane NOR legger fram dokumentasjon om grunnforhold for alle korridorene
på delstrekning 1. Videre bør kostnadsanslagene for korridoralternativene dokumenteres mye bedre
enn det som er gjort så langt.
Når Bane NOR på ”vår strekning” velger bare en utredningskorridor, er det svært uheldig at svaret i
form av en konsekvensoversikt knyttet til den framtidige utbyggingen ikke er klar før langt ute i neste
år. Sett at Bane NOR har valgt feil korridor, satset alt på en hest, og det viser seg å føre til langt større
investeringskostnader og ødeleggende naturinngrep enn først antatt? Hva da?
Grunneiersammenslutningen er kritiske til at Bane NOR i forslaget til planprogram bare har ett
korridoralternativene på strekningen fra Gihleområdet til Stokke sentrum. Vi ber om at bane NOR
utreder en alternativ korridor fra Tønsberg til Stokke sentrum.
Vi er kjent med høringsuttalelsen gitt av Vear og Rakkevik Vel samt felles høringsuttalelse fra
velforeningene i Tønsberg. Vi kan gi vår tilslutning til mye av det som kommer fram i de nevnte
uttalelsene.

Melsomvik, 12.04.2017

Berørte grunneiere på strekningen Råstad-Gihle-Tufte-Brekke-Sjuerød-Myhrejordene,
se oversikt under:
Navn
Tom Christoffersen

Adresse
3160 Stokke

Åse Kristine Myhre

3160 Stokke

Gunnar Haugerud

3159 Melsomvik

Knut Storesund

3160 Stokke

Bjarne Gryte

3159 Melsomvik

Kari Lise Joarsdotter Breivik og Bjørn Breivik

3159 Melsomvik

Sigbjørn Fjærvoll

3159 Melsomvik

Helge Hammelow Berg

3159 Melsomvik

Berit Svensson

3159 Melsomvik

Hilde Raastad O`Hanlon
Jon Folkvord

3159 Melsomvik
3159 Melsomvik

Sandefjord den 12.04.2017
Til Bane Nor SF

Tenk stort tenk Sandefjord ,med dette tenker vi også langsiktig og
miljømessig,
Vårt innspill tilvalg av korridor gjelder traseen Torp vest korridoren som vi mener gir den
beste løsningen på sikt.
Jernbanetraseen legges i tunnel fra nordre ende av torp rullebane og helt frem til Furustad
hvor den kommer opp i dagen.Denne løsninge gir mange fordeler på sikt.
Følgende fordeler nevnes.













Det blir mye letter når man skal øke kapasiteten på antall spor .(det er da bare og lage
en ny tunnel ved siden av.
Nye jernbanestasjonen ved torp flyplass vil ligge nær eksisterende terminal og på
riktig side slik at suttelbuss ikke trengs.
Eksisterende terminalbygg på torp flyplass kan ligge der hvor den ligger i dag.
Nærheten til E18.
Færre person som blir berørt av arealer som trengs for jernbane korridoren.
Stasjonene ved torp flyplass og ved Sandefjord plasseres underbakkeplan som frigjør
areal over som kan benyttes til andre formål.
Lettere å ta høydeforskjellen mellom torp og Sandefjord sentrum uten at det blir
stygge sår og graveskråninger/oppfyllinger i terrenget.
Det er en fordel at det blir færrest mulige angreps punkter til prosjekter, dette spare
omgivelsene på og miljøet på og færre blir berørt.
Færre arbeidsopprasjoner som sparer byggetid og penger.
Støy problemer blir minimalisert.
Mindre jordbruksland blir ødelagt samt friområder for folk i byen.
Reduserer antall veibruer.

Med hilsen

Hans Petter Enge

Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@banenor.no

Nedre Hogsnes 12.4.2017

Dobbeltspor Tønsberg – Larvik, høringsuttalelse som gjelder Vear-korridoren i
traseen Tønsberg - Stokke
Denne høringsuttalelsen er sendt fra grunneiere i Smørbergveien 5, 3172 Vear
Vi har flere synspunkter for Vear -korridoren:
1. Landskapet rundt Tønsberg by med Slottsfjellet og innseilingen i Byfjorden er
karaktertrekk ved byen vår. Det har i de senere år foregått en stor utbygging bl.a på
Kaldnes og langs kanalen, ja helt ut til Jarlsø. Etter hvert Kan man føle at byen og
landskapet blir bygget igjen og særtrekk ved byen og landskapet rundt forsvinner. Også
utvidelse av Statens park har tett igjen bybildet. Vi mener inntrykket til en viss grad bør
beskyttes mot enkelte av de foreslåtte prosjektene. Den foreslåtte jernbanetraseen over
byfjorden er et av disse. En trase på bro /påler over vannet vil endre hele bybildet og
f.eks den populære Knnal –promenaden med gjestehavna vil miste sin flotte
kveldshimmel, sjarme og «ro». Utsikten og inntrykket oppe fra slottsfjellet vil også bli
sterkt påvirket. Støy fra togene vil også være vanskelig å skjerme/dempe.

2. Fuglereservatet ved Ilene er Ramsar-område og er omfattet av et sterkt vern.
Ramsarkonvensjonen «Konvensjonen om våtmarker av internasjonal betydning, særlig
som fuglehabitat» er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av
våtmarker, ratifisert av Norge. Formålet er å begrense tap av våtmarker og bremse det
økende presset på våtmarksområder. I Vestfold er Ilene og Presterødkilen naturreservat
omfattet av Ramsarkonvensjonen. Ilene er det som til nå er mest uberørt av våre 2
viktige våtmarksområder i Vestfold, og er landets største og viktigste
mellomlandingsplass for trekkfugl. En jernbanetrase fra Tønsberg over
Smørberg/Hogsnes vil være ødeleggende for fuglelivet i reservatet.
Å legge en jernbanetrase i randsonen/rett utenfor Ilene naturreservat vil på denne
bakgrunn være uaktuelt da dette vil være i strid med den internasjonale Ramsarkonvensjonen som Norge har ratifisert. Å legge et alternativ her vil sannsynligvis også
medføre reaksjoner fra miljøvernmyndigheter både nasjonalt og internasjonalt. Etter vår
mening vil dette alternativet være uaktuelt og det bør ikke utredes mer i forbindelse med

utbygging av ny jernbanetrase i Tønsberg. Det anbefales at videre arbeid legges på mer
aktuelle alternativer.
3. Grunnforholdene i Tønsbergfjorden ble undersøkt for ca 30 år siden av Jernbaneverket.
Det er allment kjent at det ikke var aktuelt å bygge en jernbanetrase over byfjorden fra
Tønsberg til Smørberg/Hogsnes på grunnlag av dårlige grunnforhold. Det er ingen grunn
til å tro at grunnforholdene har blitt bedre de siste 30 årene, eller at kravene til slike
forhold har blitt mindre strenge
4. Områdene på Smørberg/Hogsnes og Vear er i dag LNF – områder (Landbruks, natur og

friluftsområde). I områdene der den planlagte jernbanetraseen ligger drives landbruk og
skogdrift. Området benyttes også til rekreasjon for beboere på Smørberg/Hogsnes og
Vear, og sykkelvei nr 1 går via Smørberg-veien over Vear. Det fins kulturminner og
vernede fuglearter i området. Jernbanetraseen vil ødelegge landbruks – og
rekreasjonsområdet og også beslaglegge viktig dyrka mark.

Konklusjon
Vår mening er at alternativet med jernbanetrase fra Tønsberg over Smørberg/Hogsnes være
uheldig på grunn av Ramsar-konvensjonens krav, dårlige grunnforhold i Byfjorden samt
ødeleggelse av LNF – område (rekreasjon, dyrka mark). Vi tror at det videre arbeidet med
dette alternativet vil vise at det ikke kan gjennomføres i praksis. Hensynet til byen og dens
posisjon som destinasjon er også fornuftig å ta med i vurdering av trasevalg. En linje som
har stasjon ved den nye legevaktbygningen på Kjelle og så svinger ut på Semslinna, der den
går i ag, den vi vil ønske ble utredet seriøst.

Grunneiere Smørbergveien 5
3172 Vear

Karin og Erik Bjørnstad

Andreas Hojem Olsen og Janne Olsen

 Bane Nor

Munkerekkveien 109, 3142 Vestskogen, gbnr 6/4
Telefon: 924 17 743

Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar

Uttalelse til høring av planprogram - Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik
Denne uttalelsen har fokus på Nøtterøy korridoren. Vi bor et av områdene den berører og vi kjenner godt. Håper vår
lokalkunnskap kan bidra grunnlag for trasevalg. Hele vår eiendom på ca 29 550 m2 landbruksareal ligger innenfor hensynsonen.
Vi har fokusert på de konsekvensene i for vårt nærområdet men Nøtterøy korridoren får minst like store konsekvens for
beboerne på Teie siden og i Tønsberg by. Vi håper en variant av Jarlsberg alternativet blir vurdert på nytt og at endelig valg av
trase skjer raskt. Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Nøtterøy har behov for forutsigbarhet for kunne drive arealplanlegging. Mange
trassealternativer og båndlegging over tid gjør arealplanlegging enda vanskeligere enn det allerede er. Det kan skape situasjoner
hvor lokalpolitikere av hensyn egne innbyggere må gjøre kortsiktig og suboptimale vedtak av mangel på alternativer til andre
viktig samfunnsmessig arealformål.
Jernbane vs skipstrafikk. Nøtterøy korridoren forutsetter at Bane Nor sine egne minste krav til både svingradius (250 m) og
stigning (12,5 promille) ikke tilfredsstilles. Løsningen legger også begrensninger for skipstrafikk til og fra Tønsberg i uoverskuelig
framtid. Med 10 meter innseilingshøyde fra øst er risikoen for påkjørsler fra skip som manøvrer inn til Tønsberg Havn høy.
Nesten ulykker på dagens kanalbru har inntruffet flere ganger i årenes løp.
Nærmiljø og landskap. De visuell og støymessige ulempene reduserer
friluftsopplevelsen på Munkholmen betydelig. I dag er områdene svært lite
støyutsatt og dette vil påvirke nærmiljøkvalitetene i negativ grad.
Jernbanebrua vil dele et stort uberørt nærturområdet i to og vil oppleves
svært negativt. Munkholmen er den stranda på vestsiden av Nøtterøy med
høyest befolkningstetthet og lettest tilegnelig både med bil og til fots.
Munkholmen er daglig i bruk av turgårder både fra nær og fjern og flittig
brukt av store og små – blant annet fast plass for sommeravslutninger for
Vestskogen barneskole. Jernbanebrua er ikke kompatible med linjene i
landskapet, kulturlandskapets/stedets skala som følge av krav til
innseilingshøyde og lengde på brua. Høyden kan ikke forankret i
landskapets eller stedets former og deler opp en enhetlig terrengform på
både Stokkesiden og Nøtterøysiden. Munkholmens særpreg er det flate terreng på ca kote +1,5 det lille fyrtårnet kombinert
med lett offentlig tilgjengelig stranden. Hele Munkholmen vil komme i skyggen av en 1500-1600 meter lange og 50 meter høye
brua. Nøtterøy korridoren vil ødelegge verdifulle rekreasjonsområder på begge sider av brua visuelt og støymessig.
Støy. Støyutredningen som er laget for jernbanen fra Nykirke - Barkåker for tilsvarende bruer er det en sone som er 500 meter
bred hvor utendørs støy på over 53 dB og 400 meter 56 db. I samme utredningen har Brekke og Strand vurdert og definert en
del stille områder på strekningen Nykirke Barkåker. Disse stedene vurderes som en viktig ressurs. Nærfriluftsområder,
bymarker (ytresone), friluftsområder ved sjø og vassdrag er anbefalt støygrense ligger mellom 35-40 dB. Teieskogen,
Munkholmen og Stokkesiden faller inn under denne definisjon. I T-1442 (Retningslinje for støy i arealplanlegging) poengteres det
viktigheten av stille områder og dette er også tatt inn i EU direktivet.

Andreas Hojem Olsen og Janne Olsen
10.04.2017

Ragnar Solberg og Henriette Haakestad
Ragnar.solberg@jotun.no
henriette.haakestad@jotun.no

Bane Nor
postmottak@banenor.no

Larvik 7. april 2017

Innspill høringsperiode for planprogrammet
Løvås gårds. br. nr. 1053/2
Steinressurser
I henhold til Kommuneplanen arealdel for steinressurser, temakart 1 og 3 i Larvik kommune
defineres steinressurser 30 til 40 år frem i tid. Området er avmerket som steinressurs.
Matjord
Den dyrkede marka er matjord meget egnet for grønnsaksproduksjon (spesiell ertetype)
Drenering
Den dyrkede marka er drenert. Utløpet av dreneringen ligger dypt for å sikre at vannet dreneres bort
fra området.
Jordvanningsanlegg
Det er etablert jordvanningsanlegg for den dyrkede marka
Behov over/ undergang
Den foreslåtte traseen for de nye jernbanen medfører behov for under eller overgang for å krysse
eiendommen.

Kjær gårds. br. nr. . 1053/2
Eksplosiver
Det kan ligge eksplosiver fra andre verdenskrig i myrområdet. Se vedlegg.
Matjord
Den dyrkede marka er matjord meget egnet for grønnsaksproduksjon (spesiell ertetype)
Flomutsatte arealer og tverrgårnde drenering

Vittersøbekken som renner i østre del av eiendommen medfører ofte flom ved store
nedbørsmengder. Utbygging av boligområder på Verningen har medført raskere vanntilførsel. Den
dyrkede marka er drenert med tverrgårnde drenering i forhold til ny jernbanetrase.
Sanitæravløp
Gården har privat sanitæranlegg.
Jordvanningsanlegg
Det er etablert jordvanningsanlegg for den dyrkede marka
Behov over/ undergang
De foreslåtte traseene for de nye jernbanetraseene medfører behov for under eller overgang for å
krysse eiendommen. Lokalisering av denne er viktig.
Rivingsbehov bygninger gård
Trasevalg kan medføre at gårdens våningshus og driftsbygninger må rives. Erstatningsvurdering
interessant.
Steinbrudd
Av stor betydning at steinbruddrift i Håkestadbruddet ikke påvirkes. Hva er sikkerhetsavstanden for
spregning i steinbruddet til jernbanelinjen?
Ønske om deponering av matjord fra jernbanebygging
På grunn av flomproblematikk er det ønskelig å løfte jordbruksarealer med deponering av matjord.

From:
Sent:
To:
Subject:

Arne Nymoen <arne1964@online.no>
17. april 2017 11:24
Postmottak Bane NOR SF
Ny stasjon i Tønsberg?

Hei,
Siste dag i påsken og jeg sitter og ser på planene til Bane Nor for Inter City Tønsberg – Larvik. Jeg
ser at høringsfristen gikk ut 12. april, men velger allikevel å komme med innspill til trasevalg.
Etter hva jeg har forstått, så har de gjenværende trasevalgene skapt store diskusjoner i spesielt
Tønsberg. Korridorene som går gjennom Nøtterøy og Vear skaper stort engasjement og det har
igjen åpnet for en diskusjon for trase langs/under Jarlsbergjordene.
Jeg har forstått det slik at grunnforholdene er svært vanskelige i dette området, men kanskje
ingen umulighet å etablere en linje allikevel. Inter City betyr knutepunkter i byene, nær
sentrum. Jeg har reist en del i utlandet og mange knutepunkter er lagt til sentrum, men også like
utenfor sentrum. Innspillet mitt har et forslag om stasjonsbygging like utenfor sentrum, men
med en toglinje inn til sentrum gjennom eksisterende tunell i Frodåsen. Stasjonsområdet legges
til jordet like nord for Tomsbakken. Området deles i to, ett for lokaltog inn til sentrum ( i øst ) og
ett område for Inter City stasjon i vest. Sporet vestover bør legges i grunnen og kan komme opp
på dagens trase noe lengre sørvest. Kan dette kalles Inter City? Vel, etter min mening bør det
kunne bli en Inter City løsning forutsatt en lokal linje inn til sentrum. Jeg har ikke gått så veldig
dypt i materie for de andre traseene og sett på fordeler eller ulemper for noen av traseene, men
jeg synes at Bane Nor bør lytte til de innspillene som kommer lokalt fra folk som blir berørt av
en ny trase. Ved dette trasevalget kan man minimere de menneskelige faktorene. Men det
gjenstår selvsagt en vurdering om det er praktisk mulig med en slik trase.

Med vennlig hilsen
Arne Nymoen
Forslag til trase:

Dette kun sendt av en privat person (Gunnar Skorgenes) fra Nøtterøy som håper Bane Nor får
mulighet til å jobbe med det beste valget av nytt dobbeltspor gjennom Tønsberg.

Stå på Bane Nor! Jeg skjemmes ved å ankomme Tønsberg fra Oslo i bil, da ser jeg den nye
Legevakten som en del av en ny BERLIN-MUR rundt Tønsberg. Vi hadde en bomstasjon der for ikke
lenge siden, men at den skulle bli erstattet av en ny visuell mur var virkelig skuffende. Å anlegge en
ny togstasjon på dette omradet vil ikke gjøre det bedre. Veiene og tunellene som er der i dag må
selvfølgelig legges om, og det vil koste mye. Tønsberg vil kunne få en ny jernbanestasjon som vi kan
sammenligne med Gardermoen flyplass. Sagt med andre ord, altfor langt unna hvor den egentlig IKKE
skulle ligge. Bane Nor vil ha stasjonen i byen, hvor vi har alt annet og med tiden ønsker å bygge opp
mere.
NYTT DOBBELT SPOR gjennom Frodeåsen er allerede ferdig og penger spart! Tunell utløpet ligger i
dag langt lavere i terrenget en nåværende Tønsberg jernbanestasjon, slik at toget må kjøre i
oppoverbakke fra Frodeåsen fram til Tønsberg jernbanestasjon. Hvorfor ikke fortsette å legge et nytt
dobbelt fra Frodeåsen i en betong tunnel under bakken, slik at stasjonen kan anlegges under bakke
nivå ved nåværende Tønsberg jernbanestasjon i sentrum!
Betong lokket som dekker det nye dobbelt sporet fra Frodeåsen og videre gjennom byen vil da kunne
bebygges over med forretningsbygg, boliger og parkeringsbygg med mere for den nye stasjonen
under bakke nivå.
Den nye Holmestrand stasjon er virkelig flott med sin lyssetting der den ligger inne i fjellet. Skulle
gjerne sett Tønsberg fikk sin NYE STORE jernbanestasjon under bakken, men flottere utført enn hva
de har fått til i Holmestrand.
Dobbeltsporet vil legges under bakke nivå gjennom hele Tønsberg i en betong tunnel med lokk over
(slik som den korte miljøtunnelen nær Langrunn i Horten). Dobbelt spor under bakken i Tønsberg vil
fjerne de gamle bommene i Halvdan Wilhelmsens alle. Bane Nor vil kunne anlegge et nytt dobbelt
spor under bakken langs det gamle havnesporet i Tønsberg, uten å bli avbrutt i anleggstiden (penger
spart). Dobbelt sporet vil med enkelthet kunne føres UNDER kanalen i Tønsberg (med nedsenkbare
seksjoner), slik at det IKKE blir behov for noen ny jernbanebro over kanalen. Dobbelt sporet
fortsetter videre i tunnel under bakken slik at INGEN hus mellom Teie og Tønsberg trenger å rives.
Toget kan fortsette i senketunell under fjorden fram til Torp hvor en ny terminal er planlagt på
østsiden av nåværende rullebane. Å stige av toget i underetasjen ved den nye Torp terminalen vil
ligne hva de har i de fleste andre land. Funksjonelt moderne og tilrettelagt kommende generasjoner.
I Tønsberg vil man kunne anlegge en ny Svømmehall med innbydende Badeland og bygge en
tilhørende ny Ishockey hall nær dagens Svømmehall over dobbelt sporet som ligger under bakken
hele veien.
Stensarmen i Tønsberg vil bli gjenstand for større boligbygging ned mot kanalen, slik at sentrum av
Tønsberg blir der den er i dag. Folk vil finne det lett å komme til og fra en ny og større
jernbanestasjon i sentrum av Tønsberg.
Det skulle ikke være noe problem å legge et dobbelt spor UNDER bakken gjennom Tønsberg og
videre UNDER den smale kanalen mellom Nøtterøy og Tønsberg. I sentrum av Amsterdam
(Nederland) lager de i dag (April 2017) et nytt garasje anlegg i flere etasjer under en av kanalene nær
Riksmuseet midt i gamlebyen med flere gamle verneverdige hus på alle kanter. Amsterdam ligger på
muddermasser, men det ser ut som Nederlenderne likevel får det til. Å legge ned en senke tunell
under kanalen i Tønsberg skulle være enklere.

Regjeringen har sagt den vil bruke 1000 milliarder på samferdsel de neste årene, da burde det være
en opplagt viktig oppgave for bedre politikere i Tønsberg å vise at de klarer å få tak i noen av disse
milliardene for å anlegge den beste traseen gjennom Tønsberg.
Bane Nor presenterer i disse dager muligens en billigere light-versjon med spor i dagens lys gjennom
Tønsberg og bro over kanalen til Nøtterøy. Jeg er helt sikker på at Bane Nor også har andre bedre
planer liggende hvor toget går i tunell under bakken gjennom Tønsberg og UNDER kanalen over til
Nøtterøy. Det sist nevnte koster antageligvis noe mer, men ikke så mye mere heller. Oslo politikerne
og Erna Solberg tenker helt sikkert på budsjettet slik at det er lettere for Bane Nor i første omgang å
vise til en billigere light-versjon ovenfor regjeringen, men helt avgjort er det helt sikkert en
gjennomførbar nedsenket løsning gjennom Tønsberg som er favoritten til Bane Nor.
Brukes det mindre penger i Tønsberg regionen vil de samme sparte midlene kun overføres raskere til
Vestlandet hvor de bedre klarer å lage lange tunneler og broer i milliardklassen til øyfolkene ute i
havgapet. Våre lokale politikere i Tønsberg og Vestfold skulle vært mye flinkere til å hente større
midler fra Regjeringen.

Dårligere politikere som kun tenker på å bli gjenvalgt ved hjelp av “klagekoret” i avisene og på nettet,
og som vil ha stasjonen på Kjelle og Korten vil kunne bidra til at vi blir likestilt med Horten hvor
stasjonen ligger langt utenfor sentrum av byen. Merke seg skal man også gjøre at dette gamle
“klagekoret” antageligvis sjelden selv tar toget. I løpet av hundre år har flere slekter sett dagens lys,
slik at vi må huske på at det er for framtidens Vestfold vi skal bygge denne nye jernbanen gjennom
Norge.
Vi skal nå lage en ny jernbane gjennom Vestfold som skal fungere best for de kommende
generasjoner. Politikere som tar gode avgjørelser vil bli husket lenge, mens de som rir på bølgen av
“klagekoret” for å bli gjenvalgt til neste valg vil få et dårlig ettermæle. Hva er viktigst? Rødvin på
gamlehjemmet og sydenturer til Spania, eller å skape noe som våre etterkommere vil være stolt
av. Tønsberg trenger å få denne jernbanestasjonen i sentrum av byen, slik som alle andre byer i
Europa.
Tønsberg har nå muligheten til å gjenvinne sin posisjon som Fylkeshovedstad sammen med Telemark
om de spiller sine kort rett.
Bane Nor bør få bevilget mere midler til Tønsberg distriktet slik at de kan få gjennomført sine beste
planer med dobbelt spor under bakken og under kanalen. Støyen fra toget fjernes fra bybildet i en
betongtunnel under bakken hvor moderne togsviller av nyeste type ytterligere vil gjøre det bedre slik
de har klart det andre steder i Europa.
Vi har allerede fått en ny Berlin Mur rett nord om byen ved Kjelle. Jeg håper virkelig at vi videre ikke
ødelegger den historiske utsikten fra TØNSBERG mot JARLSBERG HOVEDGÅRD med nytt dobbelt spor
i betong og avskilt med høye sikkerhetsgjerder?
Vi bør ta bedre vare på dette viktige landskapet for våre etterkommere.
Jeg har stor tro på at vare gamle og nye ingeniører samt lokale anleggsarbeidere som trenger viktig
arbeid vil føle seg stolt om vi tok det riktige valget for våre etterkommere. Historien har tidligere vist
at de som våget og forsøkte med innsatsvilje fikk til det resultatet vi er glade for vi har i dag.
Derfor bør alle tenke seg godt om og se på alle muligheter som finnes i denne saken. Tilsynelatende
billig blir garantert dårlig i lengden. Ikke tenkt kortsiktig, men på hva som er best med å ha en
jernbanestasjon i sentrum av Tønsberg.

Tønsberg har nå store muligheter til å skape noe som vil kunne vare veldig lenge, fungere hurtig,
sikkert og gi muligheter til kommende generasjoner til utvikle Tønsberg best mulig i Vestfold, Norge
og Europa.

Har stor tro på at drømmer kan bli virkelighet, og at den gode viljen skaper de beste resultater for
fellesskapet.
Stå på Bane Nor!
Med vennlig hilsen
Gunnar Skorgenes (bor på Nøtterøy)
Email: gunnask@online.no

From:
Sent:
To:
Subject:

Svein Edna <svein.edna@online.no>
19. april 2017 17:13
Postmottak Bane NOR SF
Løsninger for Tønsberg - Solhaug

Hei, med interesse leste jeg en god kommentar av Hanne S Solhaug i Tbg Blad idag. Når det er mulig,
bør/må jernbanestasjonen ligge i sentrum.
Tunnell under kanalen til Nøtterøy burde være en bra løsning. Dette var løsning som ble foreslått i
jernbaneplan på 1990-tallet da jeg var dagpendler til oslo.
Kanskje man samtidig kunne satse på felles kryssing med veg / bane over eller under Vestfjorden også.

Svein Edna
SMCS - Supply Management Control & Support
Nötteröy / Trondheim, Norway
e-mail: svein.edna@online.no
Phone: +47 901 24229

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Petter Skaatan Mathisen <pettermath@gmail.com>
28. april 2017 12:42
Postmottak Bane NOR SF
Vedr fremtidig stasjon i Larvik
larvik.jpg; larvik2.jpg; larvik3.jpg

Hei der
Jeg vil komme med ett innspill/forslag til togstasjonen i Larvik.
Jeg hadde stor tro på at fagkvelden i Sliperiet i Larvik ville belyse spørsmål vedr plassering,
trafikk, parkering og den delen av pakka som følger med utbygging av stasjonen.
Men denne presentasjonen av Torp var ikke annet enn en drømmetydning han har av byen, ALT
det faglige uteble. Og jeg blei med engang ganske irritert og bekymret for åssen en da stiller seg
til konsekvensene dette vil ha for byen. Når fagkvelden blei til en presentasjon og en visjon, og
ikke en kveld med svar og spørsmål. Som det SKULLE være. At folk er begeistret og syntes
presentasjonen hans var bra er jo bra det. Men denne "drømmen" hans er jo bassert på faglige
valg og planer.
Jeg jobber som byggingeniør og arkitekt selv og jeg har hva jeg selv vil kalle ganske god
forståelse innen faget.
At ordføreren står i avisa å sier:"her skal stasjonen bli" vitner om minimalt interresse for innspill
og forståelse.
Jeg er ytterst skeptisk til Torps drøm om en stasjon i Kongegata i Larvik. Alle som bor i Larvik
vet at trafikkproblemer i sentrum er store når vintern kommer. Jeg jobber i Johan Sverdrupsgate
som er rett ved Kongegata og jeg VET hva jeg snakker om.
Å plassere en togstasjon her betyr riving av mye av historiske gamle Larvik, en flaskehals uten
like dersom en skal få busser, taxier og personbiler inn her i rushen, og jeg mener dette vil
ødelegge "natur resursen Farris".
Vedlagt finner dere en alternativ trase som jeg tror vil være mye bedre for Larvik og Larvik
Togstasjon.
Se vedlegg.
Se for dere at toget kommer fra Porsgrunn mot larvik. Det kommer ut av tunnelen, dreier svakt
over mot øst, kommer inn under nye brua og inn i fjellet rett under Trudvang gjestegård. Her
vender den over og snur svakt sydover før den kommer inn til stasjonen som jeg ser for meg blir
plassert under bakken Nansetgata og Jegersborg gate. Bygget Nansetgata 5/7 har ligget tomt i
flere år og dette bygget ville vært en perfekt platform for en stasjon. Her kunne mann evt lagd
omkjøring for avlasting av personbiler i bakgården, en kunne lagd ett parkeringshus i 2. og 3.
etasje og en har larvik sentrum bussterminal 13 skritt unna. Her er det også muligheter for en
taxisentral. For så å gå under bakken videre ut til utløp mot Lågen i Øst.
Dersom en undergrunnsbane er det eneste alternativet i Larvik, så har jeg på følelsen at dette er
bedre. Denne linja vil komme høyere i bakken og jeg tror ikke denne linja vil påvirke Farris
Kilden, iforhold til den andre linja som blir mye lavere i bakken.
I mitt hode så holder det ikke å si:"Det blir fint. Dette ordner vi."
Jeg mener det må en skikkelig konsekvensutredning for denne saken. Da feilplassering av denne
stasjonen burde være totalt uaktuelt.
Kommer det 5 cm med snø på høsten så er det totalt kaos i bakkene i byn her. Får vi det opp på
platået i byen så er det myyyye enklere forholde seg til.

Hva syntes dere om dette?
Mvh
Petter JS Mathisen
tlf: 90204785

From:
Sent:
To:
Subject:

Olve.Storhaug@telenor.com
28. april 2017 17:27
Postmottak Bane NOR SF
Jernbaneløsning Tønsberg (INTERNAL)

Hei,

forslag til ny togtrasé/togstasjonsløsning i Tønsberg
Att: Prosjekteleder i Bane Nor for strekningen

Bygg ny jernbanestasjon rett etter/sydgående for jernbanebrua på Kjelle. Lag nytt dobbeltsporet løp i
jernbanetunnelen ca 1/3 del inn fra nordlig åpning i bue fram mot ny stasjon (buen vil være en
akselerasjons/retardasjons strekning utfra og inn mot ny jernbanestasjon og vil derfor ikke bety vesentlig
økt reisetid for tog. Ta bort jernbanesløyfen og jernbaneovergang inne i Tønsberg sentrum/villastrøk.
Utlys idédugnad på hvilken ny alternativ bruk vi kan gjøre av frigjort areal. Et forslag er tur-/sykkelvei
med benker, skulpturer/kunst og beplantet med frodig vegetasjon á la jernbanebroen i Meatpacker
District i New York, og bolig/næring/parkområde/svømmehall á la Bugården i Sandefjord der stasjonen
ligger i dag. Ikke ha prestisje på at jernbanetunnel inn til Tønsberg er relativt ny og var kostbar. Bygg god
infrastruktur for gående/syklende/kjørende/taxi/buss på/under/rundt ny jernbanestasjon på Kjelle. Sørg
for god kommunikasjon over til det nye akkuttmottaket på Kjelle, over mot Statens Park og videre
over/rundt Slottsfjellet til sentrum, over til Korten/Ilene og retning Nordbyen og sentrum. Ubemannede
elektriske busser (er fremtiden) i skytteltrafikk mellom sentrum og ny jernbanestasjon (utredes og
gjennomføres). Bygg stor pendlerparkeringsplass inntil den nye jernbanestasjonen.

Fordeler med ny plassering av Tønsberg jernbanestasjon på Kjelle – mer estetisk, mer miljøvennlig, mer
effektivt og billigere enn alternativene










Estetisk best løsning for Tønsberg, Nøtterøy, Vestfjorden, Stokke/Melsomvik – minst inngrep i natur
og miljø
Stasjon på Kjelle vil ligge naturskjønt til med utsikt både mot Slottsfjellet, mot Ilene og over jordene
nordover mot Jarlsberg
Fjernet jernbanesløyfe frigjør mye areal som kan brukes alternativt, eksempel Meatpacker i N.Y. Mye
frigjort areal på og rundt dagens jernbanestasjonen som kan oppgraderes til
bolig/næring/park/svømmehall, eksempel Bugårdsparken i Sandefjord.
Miljøvennlig løsning ift verneverdige områder (Ilene, Tallak, boligområder i Tønsberg, på Nøtterøy, i
Stokke)
Får flyttet bil, tog og forurensning ut fra Tønsberg sentrum/boligstrøk, fra der folk bor og ferdes
Fjernet jernbaneovergang trygger trafikkforholdene i sentrum, inkl 17.mai-tog avviklingen
Reduserer togtid for reisende til/fra/gjennom Tønsberg – slipper å kjøre hele sløyfen gjennom
Tønsberg
Lett, smidig og rask tilgang for reisende – raskt å kjøre til stasjon fra alle steder i Tønsberg og omegn
ift dagens knotete plassering med jernbanebom, lyskryss og trafikk som reduserer fremkommelighet
og er ineffektivt
Kort vei til nytt akkuttmottak










Kort vei til Statens Park (og fremtidig lokasjon for felles fylkesadministrasjon Vestfold/Telemark?)
Kort (nok) vei til Tønsberg sentrum for gående/syklende/kjørende. (Kan vel tenke oss Slottsfjellet
som geometrisk sentrum i fremtidig Tønsberg; at Korten/Kjelle blir et vekstområde mer enn gamle
Tønsberg sentrum)
Bedre løsning for togpendlere som reiser fra bolig i omegn (Andebu, Ramnes, Re, Sem, Stokke,
Barkåker, Eik, Slagen, Nøtterøy, Tjøme; via innfartsveiene til Tønsberg, Tomsbakken,
Frodeåstunnelen/ringveien, Nedre Langgate, Storgata). Dagens pendlerparkering er allerede altfor
liten (ikke ledige plasser etter kl 0710 på hverdager)
Fra jernbanebrua på Kjelle og sydover er det gode muligheter for en lang og rett perong for lange tog
Vil spare penger til alternativt 50 meter høy bro over fjorden
Vil spare penger til alternativt undersjøisk tunnel
Vil spare penger til alternativt trase gjennom boligområder nord på Nøtterøy

Dette forslaget er kun sendt til BaneNor

Da er det vel bare å sette i gang 

Mvh Olve Storhaug

