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Myndigheter

Side 3 – 15.
Merknadsnummer Fra
201723772Regionale folkevalgte
17
Vestfold fylkeskommune
Statlige fagmyndigheter
2
Statnett
3
Direktoratet for mineralforvaltning
5
Statens vegvesen
18
Fylkesmannen i Vestfold

Dato mottatt

04.10.2017
01.09.2017
18.09.2017
27.09.2017
05.10.2017

MOTTATT

rAN E NOR

VESTFOLD
fylkeskommune

2017
0 4OKT

Regionalsektoren
SAMFERDSELSSEKSJONEN

Dato:Referanse:
08 09.2017201506384-58
Saksbehandler:Deres
Marit Synnes Lindseth

Bane Nor SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

referanse:

Intereity Tønsberg-Larvik - Tilleggshøring av Verningenkorridoren
Oversendelsesbrev sendt fra Bane NOR SF

-

Vestfold fylkeskommune viser til tilleggshøring av Verningenkorridoren i forbindelse med
planprogrammet for InterCity Tønsberg —Larvik. Bane NOR har besluttet å utvide forslaget til
planprogrammet om også å omfatte en tredje korridorer på strekningen Stokke —Larvik, noe som er i
tråd med Regiongeologens anbefaling i høringen av planprogrammet.
Utover det fylkeskommunen allerede har uttalt seg til når det gjelder planprogrammet, har vi noen
spesielle kommentarer knyttet til en ny korridor over Verningen.

Kulturary
Verningen korridoren går tvers gjennom et av de 37 viktige kulturmiljøene i Vestfold, kalt Bommestad
veiminne. Bommestad veiminne tar med seg hele Roligheten/Rauan området.

Området er valgt ut blant annet fordi Bommestad
området har nasjonal verdi som veiminne. Dette er
et av landets nøkkelområder til kunnskap om
veihistorie. Området Roligene/Rauan viser gamle,
intakte landskaps- og bosetningstrukturer og har
derfor unike kvaliteter.
Kulturarv har utarbeidet en tekst om området, se:
https://vfk.nofTema-og-tIenester/Kulturarv/Hvordandeler-vi-inn-fortiden/Regionalt-viktigekulturmiljo/Bommestad-veiminne/
Til planprogrammet:
Området Roligheten/Rauan må omtales i forslag til
planprogram side 26.
I forbindelse med utredningsarbeidet som skal
gjøres er det viktig at områdets historiske dimensjon
legges til grunn for landskapsforståelsen og således
er et «tema» i utredningen om «Landskapsbilde».
Kulturminner og kulturmiljø er tema i
planprogrammet og skal utredes. Det bør stå
eksplisitt i teksten s 44 —45 at temaet kulturminner
skal kartlegges, verdisettes og konsekvensutredes.
Avbøtende tiltak skal beskrives.
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www.vfk.no
Postadresse

Besøksadresse

Telefon/fax/E-post

Bankkonto

Postboks 2163
3103 TØNSBERG

Syend Foynsgt 9
3126 TØNSBERG

+47 33344000
+47 33315905
firmapostytk
no

7058 06 49260
Organisasjonsnr.
944025391

Dato:
08 09 2017

Referanse:
201506384-58
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Med vennlig hilsen

Siv Tørudbakken
samferdselssjef
Dokumentet

er godkjent

Marit Synnes Lindseth

elektronisk

og krever ikke signatur.

Vedlegg:

Kopi til:

FYLKESMANNEN I VESTFOLD, Postboks 2076, 3103 TØNSBERG
Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL

From:
Sent:
To:
Subject:

Lars Erik Vindfallet Lauritsen <Lars.Lauritsen@Statnett.no>
1. september 2017 11:41
Postmottak Bane NOR SF
17/00309-3 - Tilleggshøring - Verningenkorridoren - InterCity TønsbergLarvik - Utvidelse av pågående kommunedelplanarbeid - Planprogram
Stokke-Larvik - Frist 02.10.2017

Statnett viser til oversende tilleggshøring av Verningenkorridoren for Intercity Tønsberg – Larvik.
Statnett har ikke merknader til utvidelse av planområdet.

Lars Erik Vindfallet Lauritsen
Høringskoordinator
Miljø og tillatelser
M +4795109418
D +4723904740

T +47 23 90 30 00

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

statnett.no

Fra: 360melding@banenor.no [mailto:360melding@banenor.no]
Sendt: 21. august 2017 13:45
Til: Statnett Firmapost <firmapost@statnett.no>
Emne: Dokument 201723772-1 InterCity Tønsberg-Larvik - Tilleggshøring av Verningenkorridoren Oversendelsesbrev sendt fra Bane NOR SF
Dokumentet 201723772-1 InterCity Tønsberg-Larvik - Tilleggshøring av Verningenkorridoren Oversendelsesbrev for saken 965003 - InterCity - Tønsberg - Larvik - Planprogram Stokke Larvik er utsendt av Bane NOR SF.
Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Med hilsen
Bane NOR SF

E-post: postmottak@banenor.no. | Telefon: 05280
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

18.09.2017
17/00428-5
201723772-1

Utvidelse av planprogram Stokke-Larvik, uttalelse til høring av
planprogram
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 16. september 2017.

TELEFON + 47 73 90 46 00

Om planen
DMF viser til vår tilleggskommentar datert 06.04.2017, der det ble påpekt at DMF ikke
har fått gi innspill KVU-en selv om saken angår mineralressurser av nasjonal betydning.
Det ble anmodet om at alternativ 3a5 (Verningenkorridoren) ble tatt inn som alternativ
med tilhørende konsekvensutredning (KU) i den pågående planleggingen. Vi viser også
til vår uttalelse til høringen av planprogrammet, datert 24.03.2017.

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

TELEFON +47 79 02 12 92

Uttalelse til planen
DMF vil understreke at det er positivt at mineralressurser blir tatt med i
konsekvensutredningen. KU-en vil være helt nødvendig for å kunne gjøre en
tilstrekkelig god vurdering konsekvensene for berørte mineralressurser.
Larvikitt er en anerkjent naturstein som foredles til mange natursteinsprodukter til et
nasjonalt og internasjonalt marked. DMF ser fra Norges geologiske undersøkelse (NGU)
sitt ressurskart at området omfattet av det utvidete varslingsområdet også inneholder
forekomster med Larvikitt. NGUs kartlegging er blant annet grunnlaget for
kommunedelplan Steinressurser i Larvik kommune.
Det må foreligge gode begrunnelser for en eventuell båndlegging av denne typen
mineralressurser. Derfor vil det være helt essensielt at det blir innhentet og vurdert
nødvendig dokumentasjon for berørte forekomster i utredningsarbeidene til planen.
DMF er kjent med at flere av virksomhetene som driver uttak i området har ytterligere
kjennskap til forekomstenes egenskaper og kvaliteter. DMF forventer at denne
kunnskapen blir innhentet og hørt i arbeidet med KU.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Lars Libach

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lars Libach

Mottakere:
Bane NOR SF

Postboks 4350

Kopi til:
Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

2308 HAMAR

3103 TØNSBERG
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Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Elisabeth Bøen-Johnsen /

15/226255-15

Deres referanse:

Vår dato:
27.09.2017

33371787

Intercity Tønsberg - Larvik - tilleggshøring av Verningenkorridoren uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen viser til tilleggshøring av Verningenkorridoren i forbindelse med
planprogrammet for InterCity Tønsberg-Larvik.
Underveis i høringsfasen med planprogrammet for hele IC-strekningen Tønsberg – Larvik er
det besluttet å utvide forslag til planprogram med en tredje korridor på strekning Stokke –
Larvik.
Den nye strekningen tar ikke opp i seg ytterligere utfordringer knyttet til veinettet enn hva
som allerede er omtalt i vårt brev av 25.04.17, sak 15/226255-10.

Plan- og forvaltningsseksjonen
Med hilsen

Rune Sundmark
Seksjonsleder

Elisabeth Bøen-Johnsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 TØNSBERG
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Anton Jenssens gate 5

Statens vegvesen

3125 TØNSBERG

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 LARVIK
Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Vestfold fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 TØNSBERG

37179-1,9
K;.0-1-TATT

LIANE NOR

Fylkesmannen

i Vestfold

i;-

05 OKT2017

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Vår saksbehandler
Gunnar Kleven
33 37 11 85

/ telefon:

Deres referanse:

Vår referanse:
2015/3280
Arkivnr: 421.4

Vår dato:
02.10.2017

Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane parsell Tønsberg —
Larvik; uttalelse til utvidet planprogram og varsel om planoppstart for
Verningenkorridoren
Vi viser til brev fra Bane NOR SF datert 16.08.2017.
Plansaken
Bane NOR varsler i brevet at den såkalte Verningenkorridoren mellom IIimberg i Tjølling og
Byskogen i Larvik tas inn i videre planlegging og konsekvensutredning av ny Vestfoldbane
mellom Furustad og Larvik. Dette vil etter høring skje ved at korridoren innlemmes i endelig
planprogram, før dette blir fastsatt av kommunene som planmy ndighet for kommunedelplanen.
Det foreligger dermed forslag til planprogram til uttalelse for Verningenkorridoren. Samtidig
varsler Bane NOR i brevet at planarbeidet starter opp også innenfor denne korridoren.
Vi forstår det slik at Verningenkorridoren ønskes tatt inn i endelig planprogram etter innspill fra
Larvik kommune. Vestfold fylkeskommune. Direktoratet for mineralforvaltning m.fl.
Fylkesmannens rolle
Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling vil mcd hjemmel i plan- og bygningsloven
(pb1) § 19-1 påse at planer ikke er i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser
innenfor miljø, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse eller barn og unges interesser.
og samfunnssikkerhetsavdelingens
vurdering
Vi viser innledningsvis til vår uttalelse av 07.04.2017 ved planvarsling og offentlig ettersyn av
opprinnelig planprogram. Våre merknader om fare for betydelig tap av dyrka mark, om risiko og
sårbarhet og om utfordringer i anleggsfasen omfattet hele strekningen fra Tønsberg til Larvik.
Disse kommentarene står ved lag også for Verningenkorridoren.
Vi vil nedenfor kommentere enkelte temaer og forekomster innenfor det utvidede planområdet
Verningenkorridoren og gi innspi II til planprogrammet.
Naturmangfold
Innenfor Miljødirektoratets kartdatabase Nuturbasen er det generelt registrert flere viktige
naturtyper og artsforekomster i Vemingenkorridoren enn i den mer sørlige korridoren som var
gjenstand for høring i våren 2017. Først og fremst berører Verningenkorridoren forekomster av
naturtypen edelløvskog, som generelt er rommer med et rikt biologisk mangfold. Nær
Fylkesmannen
i Vestfold
Telefon. 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post. frnvepost@fylkesmannen
www.fylkesmannen.no/vestfold

no

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4

Numedalslågens østre bredd berører korridoren to områder med den utvalgte naturtypen hule
eiketrær, som omfattes avforskrift om utvalgte naturtyper av 13.05.2011. Denne naturtypen er gitt
særlig beskyttelse, kfr. naturmangfoldloven § 53. Vi understreker at korridoren kan berøre andre
forekomster av store/hule eiketrær som så langt ikke er registrert i våre databaser.
1 denne forbindelsen viser vi til statusrapporten Naturtypekartlegging i Larvik 2008 —2012,
Asplan Viak 2014. Vi oversendte denne rapporten som vedlegg til vår uttalelse av 07.04 i år.
For ordens skyld minner vi om at det påhviler tiltakshaver å gjøre nødvendige tilleggsundersøkelser der hvor eksisterende registreringer er mangelfulle. kfr. § 7 iforskrift om
konsekvensutredninger fir planer etter plan- og hygningsloven av 19.12.2014 (KU-forskriften).
Når det gjelder naturforhold på landskapsøkologisk nivå vil vi peke på at det ved bygging av ny,
firefelts El8 på strekningen Langåker —Bommestad ble anlagt to —tre planfrie krysningspunkter
egnet for hjortevilt og småvilt. Dette består av betongtunnel i løsmasser ved Dancbo og to luftige
bruspenn i området Sejerstad —Rødbøl. Med sikte på å opprettholde slike økologiske korridorer
også på tvers av ny Vestfbldbane er det ønskelig å utrede/planlegge slike krysningspunkt i
Verningenkorridoren så vel som i korridoren lengre syd.
Som antydet innledningsvis er det en del registreringer av sjeldne og sårbare arter i dette utvidede
planområdet, især innenfor naturtypen rik edelløvskog og forekomster av hule eiker.
Landskap
Vemingenkorridoren krysser et verdifullt landskapsområde i kategorien Helhetlig kulturlandskap,
nemlig området Roligheten —Rauan. Området er klassifisert som interessant mht. biologisk
mangfold og svært interessant mht. kulturhistorisk interesse i Miljøforvaltningens Naturhase.
Området er videre en del av fylkeskommunens prioriterte kulturmiljøer, kfr. temakart knyttet til
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).
Det ligger i utgangspunktet an til konflikt med det helhetlige landskapsområdet Roligheten —
Rauan, som minimum anses å ha stor regional verdi som kulturlandskap. Det bør arbeides for å
redusere konfliktnivået gjennom å optimalisere lokalisering av traseen, evt. velge luftige viadukter
gjennom deler av landskapsområdet.
Også kryssingen av Numedalslågen fordrer nøye vurdering og optimalisering for å redusere
konflikt med landskapsverdier her.
Når det gjelder strekningen fra Himberg —Rauan antar vi at det gjennom optimalisering av
horisontal- og vertikalprofilet er mulig å oppnå akseptabel landskapsvirkning av tiltaket.
Når det gjelder utredning og visualisering, anbefaler vi at Bane NOR benytter avanserte
tredimensjonale terrengmodeller i kombinasjon med gode bildedata.
Landbruk
Verningenkorridoren krysser øst for Numedalslågen et betydelig areal av fulldyrka, lettbrukt jord.
Det framgår av regional verdiklassifisering at den helt overveiende andelen er klassifisert til Averdi i Fylkesmannens klassifisering utført som ledd i fylkeskomrnunens arbeid med Regional
plan far bærekraftig arealpolitikk (RPBA). 1tillegg omfatter planområdet betydelige arealer med
dyrkbar jord i skogteigene mellom jordbruksteigene.
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Vi legger til grunn at konsekvensutredningen
mark, samt ulike boniteter av skog.

må redegjøre for arealbeslag av dyrket og dyrkbar

Utover det permanente arealbeslaget representerer anleggsfasen en fare for å påføre dyrka mark
betydelig kjøreskade på anleggsvcier, anleggsbelte generelt, riggområder, eventuelt midlertidige
deponier. Vi ber om at det allerede på kommunedelplannivået gis føringer for å redusere slike
tilleggsbelastninger utover det permanente arealbeslaget av dyrka og dyrkbar mark.
Risiko og sårbarhet
Som beskrevet i forslaget til planprogram side 52 skal det gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsanalyse slik pbl. § 4-3 fordrer.
Hva gjelder grunnforhold berører Verningenkorridoren løsmassetyper som marin
strandavsetning, tykk havavsetning (marin leire), lynn hav-/strandavsetning og tarv og myr.
Det kan ikke utelukkes forekomster av kvikkleire innenfor korridoren.
For ø‘rig antar vi at kryssing av Numedalslågen med overgang til fielltunnel øst for Lågen
representerer krevende strekninger i korriodren.
Når det gjelder dokumentet Fylkes-ROS, kan vi bekrefte at dokumentet er revidert. og vi sendte
Bane NOR revidert versjon vedlagt vårt brev av 07.04. i år.
Utfordringer i anleggsfasen
Her viser vi til våre innspill i brev av 07.04. til opprinnelig forslag til planprogram. Vi anser at alle
disse kommentarene er relevante også for Verningenkorridoren.
Sammenholdt med de ø‘rige linjene i Tjølingområdet er terrenget vesentlig mer kupert innenfor
Verningenkorridoren. på strekningen mellom Lågen og Skuggedalsveien syd for Vemingen. Dette
medfører større utfordringer med jorderosjon og partikkelforurensning av vassdrag i anleggsfasen.
Dette kan f.eks. ramme Rauanbekken med sideløp.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Fred-Ivar Syrstad
plansjef
Dokumentet

er elektronisk

Gunnar Kleven
seniorrådgiver
godkjent

og har derfor ingen signatur.

3

Kopi til:
Vestfold fylkeskommune
Larv ik kommune
NVE Region Sør
Statens vegvesen - region sør

Postboks 2163
Postboks 2020
postboks 2124
Sen iceboks 723 Stoa

3103
3255
3103
4808

TONSBERG
Larvik
TONSBERG
Arendal
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Fra

Dato mottatt

Larvikadvokatene for Lundhs AS
Verningen vel
Grunneierlaget for steinbrudd i Tjølling
Larvik Granite
Vittersøbekken Grøftelag

15.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
01.10.2017
01.10.2017

"

2 3

MOTTATT

BAN E NOR

28 SEPT
2017
Verningen Vel
v/ Morten Skuggedal
Gamle Ravei 271
3270 Larvik

27. september

2017

Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar

UTVIDELSEAV PLANPROGRAM STOKKE-LARVIK,UTIALELSETIL HØRING AV
PLANPROGRAM
Bane NOR la i august Verningenkorridoren
strekningen

Tønsberg-Larvik.

ut på høring og varslet utvidelse av planarbeid

Bane NOR inviterte

til åpent møte 14. september,

for IC-

hvor oppmøtet

fra

Verningen var stort.
Verningen Vel vil med dette komme med innspill og synspunkter
Vi forstår at det er næringsinteresser
grunnen til at Verningenkorridoren
har ikke noe grunnleggende

til høringen.

(først og fremst steinindustrien)

som har vært den viktigste

nå foreslås tatt inn i planprogrammet.

imot at Verningenkorridoren

Vi har respekt for dette og

tas inn i planprogrammet

og utredes.

Ikke desto mindre mener vi det kan konkluderesi valg mellom de ulike korridorene uten videre
utredning. Dette begrunnervi med at Verningenkorridorendirekte og indirekte vil ramme både
boligområder(Verningen)og tilhørende rekreasjonsområder,noe andre alternativer ikkegjør på
samme måte. Samtidigrammes steinindustrienuansett hvilket alternativ som velges.Vi kan derfor
ikke se at Verningenkorridorenvil være et aktuelt alternativ uansett.
I det følgende går vi nærmere inn på momenter

som vi mener er viktige i vurdering

og utredning

av

Verningenkorridoren.

Boligområdene
Verningenkorridoren
høringsnotatet
innenfor

vil både direkte og indirekte

og som ble presentert

korridoren.

av boligområdene
Verningen.

på Verningen

Jernbanetraseen

berøre boligområdene

14. september

i Verningenkorridoren

direkte og ellers komme meget tett på de eksisterende

over at ny jernbanetrase

industriområder

Kartskissene i

Solåsen ligger

vil dermed både hindre videre utbygging

Dette vil gjøre at folk ikke ønsker å etablere seg på Verningen,

som ønsker å etablere seg nære nye etablerte

på Verningen.

viser at utbyggingsområdet

boligområdene

på

noe som vil negativt for de

(Ringdal og Amundrød).

Vi er klar

fra Furustad til Larvik uansett vil ramme både boliger og gårdsbruk.

Men vi

mener man må unngå å legge traseen i og tett opptil det eneste tettstedet
det kan unngås ved å velge andre alternativ.
for industrietableringen

på strekningen

Det kan avgjøre om Verningen

(Ringdalskogen-Amundrød)

i fremtiden

så lenge

blir et godt boligområde

eller ikke.

Rekreasjonsområder rundt Verningen
Verningenkorridoren
Verningen.

går rett gjennom det største og viktigste

I tillegg til turområdene

«Timbo» i dette området,
aktiviteter

og individuell

og rekreasjonsområdet
ikke muligheter

(Bredvei, ødegaarden,

som inkluderer

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

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

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

Med vennlig hilsen
Grunneierlaget for steinbrudd i Tjølling

Anders Skalleberg
leder

From:
Sent:
To:
Subject:

Stephan Christian Kleive <StephanChristian.Kleive@larvik-granite.no>
1. oktober 2017 00:19
Postmottak Bane NOR SF
Merknad til tilleggshøring Verningen korridor

Vi viser til varslingen fra 22.08.2017 om utredningen av Verningen korridor og har følgende merknader;
Utvidet varslingsområde ligger stedvis veldig nærmere Håkestad steinbrudd (Storås). Bruddet er på
ressurskartet til Larvik kommune vurdert som meget viktig forekomst av Larvikitt. Bruddet utgjør en av
de største forekomstene i Tjølling og har en antatt driftstid på 70-80år med dagens reguleringsplan. Det
er store muligheter for utvidelse og for annen industriell etterbruk av arealene i fremtiden.
Vi har tidligere etterspurt hvilke krav jernbaneverket har til sikkerhetsavstand og eventuelle rystelser,
men har foreløpig ikke fått informasjon om dette. Det er dermed vanskelig for oss som bruddrivere å
uttale oss om hvorvidt den foreslåtte korridor har noen negativ effekt for driften, men enhver
begrensning av utvidelsesmulighetene mot nord og eventuelle begrensninger på driftstid/metode vil vi
anse som meget negativ.
Samtidig så ser vi at dersom jernbane utbyggingen kan medføre at det blir bygget nye veier slik at Fv. 163
kan ledes utenom Verningen, så kan dette være positivt for å løse de utfordringene dagens veinettet har
gjennom Verningen.
Det er flere steinressurser i Tjølling området og vi ber om at det i konsekvensutredningen redegjøres for
hver enkelt ressurs, det er til dels stor forskjell både i gjenværende levetid og kvalitet på de enkelte
ressursene.

Vennlig hilsen
Stephan Kleive
mobil 934 63 615

Vittersøbekken Grøftelag
Lindhjemveien 196
3280 Tjodalyng
paul.edvard@vitterso.no

Bane NOR SF
postmottak@banenor.no

Larvik, 01. oktober 2017

Høringsuttalelse vedr. planprogrammet Vestfoldbanen ‐ Furustad til Larvik
Vittersøbekken er en del av vassdraget som starter på Himberg og renner ut i sjøen ved Hemskilen.
Det er ørretførende som betyr bl.a at vannets turbiditet overvåkes av miljøvernmyndighetene og
tiltak i bekken må søkes om. Vittersøbekken Grøftelag er et av flere grøftelag i dette vassdraget
som har som formål å sørge for vedlikehold av bekken. Vittersøbekken Grøftelag består av 25
grunneierne og har vært i drift siden mellomkrigstiden. Hovedfunksjonen er å bidra til at bekken tar
unna vann fra dreneringen på jordene, og det flate terrenget og våtmarksområdet rundt Vittersø‐
tjønna gjør at vedlikeholdet må gjøres møysommelig.
Vittersøbekken grøftelag har avgitt en uttalelse i april, og vil også benytte anledningen å gjøre dette
for «Verningenkorridoren».
Generelt om jernbaneutbyggingen
Bane NOR må i sin planlegging sørge for at den korridoren og til slutt traséen som velges legger
beslag på minst mulig dyrket og dyrkbar jord, både i anleggsperioden og ved et framtidig jernbane‐
spor. Med dette mener vi at:
1. Minst mulig dyrket eller dyrkbart areal beslaglegges.
2. Arronderingen på de dyrkede arealene opprettholdes eller forbedres.
3. Tilgangen til arealene forblir god.
4. Agronomisk kvalitet på jorda opprettholdes.
5. Funksjonen til dreneringssystemer og andre hydrotekniske tiltak bevares.
6. Funksjonen for rørledninger og hydranter for vanningsanlegg bevares.
Om Verningenkorridoren
Verningenkorridoren berører Vittersøbekken i liten grad og går i all hovedsak utenom dette
vassdraget og tilhørende våtmarksområder. Vassdraget starter imidlertid i områder som er omfattet
av Verningenkorridoren. Det er derfor viktig å opprettholde fordrøyningskapasiteten ved nedbør slik
at tilførselen til vassdraget jevnes ut i størst mulig grad og dermed redusere flomfaren nedstrøms.

Med hilsen for styret i Vittersøbekken Grøftelag
Stein Martinsen (leder) tlf. 926 14 107
Paul Edvard Vittersø (styremedlem) tlf. 982 50 315
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UTVIDELSE AV PLANPROGRAM STOKKE -LARVIK, UTTALELSE TIL HØRING AV
PLANPROGRAM
Verningenkorridoren kom inn i planprogrammet etter påtrykk fra aktører knyttet til
steinindustrien. Bane NOR la derfor den 21. august d.å. ut en høring vedrørende
Verningenkorridoren og varslet utvidelse av planarbeidet for IC-strekningen Tønsberg-Larvik.
Som berørt grunneier for eiendommene Håkestadveien 440 (gnr 1059/bnr2)gårdsbruk Bredvei,
Håkestadveien 442 (gnr 1059/bnr 9) og Håkestadveien 464 (gnr 1059/bnr 6) ønsker jeg å komme
med høringsuttalelse til planprogrammet.

Forstudierapporten
Jeg viser til forstudierapporten utarbeidet av Jernbaneverket av 28.04.2016.
Jeg ønsker å fremheve hvilke mål og vurderinger som ble gjort her og som jeg antar vil være
styrende for senere planprosess.
I pkt. 2.1.2. Mål for Vestfoldbanen (side 38) hvor det står følgende:
«Jernbaneverket har definert følgende overordnede effektmål for InterCity-prosjektet:
1. Pålitelig togtilbud (punktlighet, regularitet og oppetid)
Punktlighetsmålet fra KVU videreføres i InterCity-prosjektet. I konseptdokumentet er det i tillegg
definert mål for regularitet og oppetid.
2. Kort reisetid
• Kort reisetid mellom byer og tettsteder
• Kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkter
For Vestfoldbanen betyr dette:
• 1 time Oslo – Tønsberg
• 1 ½ time Oslo - Porsgrunn
3. Høy kapasitet og frekvens
Infrastrukturen skal dimensjoneres for å kunne håndtere denne togfrekvensen:
• Minst fire InterCity-tog pr. time og retning mellom Oslo og Tønsberg, og minst to InterCity-tog pr.

time og retning mellom Tønsberg og Skien
• Fjerntog. Ett tog pr. time og retning
• Godstog. Vestfoldbanen skal dimensjoneres for godstrafikk slik at den skal kunne fungere som
erstatningsbane for gjennomgående godstog fra Sørlandsbanen i avvikssituasjoner. InterCityutbyggingen legger til rette for noe lokal godstrafikk langs Vestfoldbanen
Konseptvalgutredningen definerer fire krav i tillegg til effektmålene beskrevet over. Effektmålene
er utledet av det prosjektutløsende behovet, mens de fire tilleggskravene er utledet av andre viktige
samfunnsbehov. Disse kravene er:
4. Miljøvennlig transportsystem
• Redusere utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter (ref. effektmål for miljø)
• Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet for ny vegutbygging
5. Regionvekst og by- og tettstedsutvikling
• Styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, gjennom utvikling av
kompakte byer og tettsteder, og økt tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og
mot Osloområdet
6. Trafikksikkert transportsystem
•Reduksjon i antall ulykker med drepte og alvorlig skadde
7. Arealinngrep
• Begrense inngrep i viktige naturressurser som dyrket og dyrkbar mark, friluftsområder,
naturmiljøer og kulturminner
Kravene er i konseptvalgutredningen brukt til å evaluere de alternativene korridorene og ikke som
absolutte krav som må tilfredsstilles. Begrepet mål er derfor mer dekkende enn krav.»
Jeg viser her spesielt til ovennevte pkt 7 Arealinngrep hvor det spesielt nevnes at man skal begrense
inngrep i viktige naturressurser som dyrket og dyrkbar mark osv. Jeg ønsker her allerede å nevne at
det ikke er nevnt noe om mineralressurser (steinressurser).
Videre står i det følgende om arbeidsprosessen i forstudiet:
«3.2 Arbeidsprosessen i forstudiet
Forstudiet har blitt gjennomført etter en arbeidsprosess som er vist i forenklet form i Figur 3-2.
Oppstart var mars 2015 og arbeidet ble avsluttet april 2016. Ved viktige milepæler har grunnlag,
analyser og vurderinger blitt presentert og diskutert i tverrfaglig arbeidsmøter (AM). Disse møtene
har igjen resultert i avklaringer og anbefalinger som har blitt løftet videre i neste fase.
I tillegg til en intern arbeidsprosess, har Jernbaneverket etablert eksterne fora for samarbeid,
medvirkning og informasjon, se kapittel 3.3.
Grunnlag
Faglig grunnlag fra Jernbaneverket er beskrevet i referanseliste, se kapittel 10.2. Digitalt og
statistisk datagrunnlag ble oppdatert. Annet viktig grunnlag i denne fasen har vært Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) [18] og gjeldene kommuneplaner [9].
Plan for gjennomføring av grunnundersøkelser ble utarbeidet. Disse ble tidlig igangsatt, og det har
vært en omfattende kartlegging av de anbefalte korridorene fra konseptvalgutredningen.
Grunnundersøkelser pågår fortsatt for alle aktuelle korridorer.

Traséoptimalisering og –utvikling
Basert på det oppdaterte faglige grunnlaget, har de anbefalte konseptene fra konseptvalgutredningen
blitt bearbeidet videre. Ny kunnskap om grunnforhold, vurdering av arealverdier og byutvikling har
resultert i nye forslag til korridorer og varianter innenfor disse.
Analyser- og vurderinger
Alle varianter har blitt gjenstand for grundige faglige analyser og vurderinger.
Sammenstilling og anbefaling
Det har vært utført en samfunnsøkonomisk analyse. Et viktig grunnlag for denne analysen har vært
markedsanalyser og kostnadsberegninger. Sammenstilt med faglige vurderinger har dette gitt et
tverrfaglig grunnlag for anbefalinger om hvilke korridorer og varianter innenfor disse som bør
utredes videre i en formell planprosess.»
«8.3.7 Anbefaling, korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Samlede vurderinger med særlig vekt på stasjonslokalisering, teknisk gjennomførbarhet og
samfunnsøkonomi gjør at vi anbefaler at korridor 3A utredes videre, med unntak av variantene 3A-3
og 3A-4 (senket stasjonsløsning og traséer rett nord for Sanden/sør i Hammerdalen). Årsaken til at
disse ikke anbefales er risiko for Farriskilden, kostnader og teknisk gjennomførbarhet. Variant 3A-5
peker seg ikke ut som vesentlig bedre enn de anbefalte variantene i korridor A.
Havnesportilknytningen vil være mer komplisert enn for øvrige varianter. Variant 3A-5 øst for
Lågen anbefales derfor heller ikke utredet videre.»
Jeg ønsker å vise til at forstudiet fremstår som en grundig analyse og vurdering av de ulike
elementene og at konklusjonen herfra er at alternativ 3 A-5 Verningenkorridoren ikke
anbefales å utredes videre. Jeg anmoder Bane NOR om å ta sin tidligere vurdering med seg i
det videre arbeidet og i sine vurderinger av alternativene.

Forslag til planprogram
I forslag til planprogram for dobbeltspor Tønsberg – Larvik, InterCity Vestfoldbanen av Mars 2017
utarbeidet av Bane NOR fremkommer det følgende vedrørende korridorer som ikke skal utredes
videre:
«7 Korridorer som ikke utredes
Det er gjennomført en forstudie for IC Tønsberg-Larvik som ble avsluttet våren 2016. I forstudien
er det vurdert flere korridorer som ikke utredes i det videre planarbeidet.
I etterkant av forstudiet er det er gjennomført supplerende undersøkelser som har gitt bedre
kunnskap om blant annet grunnforhold og de ikke-prissatte verdiene (kulturminner, landskapsbilde,
naturressurser, naturmangfold og nærmiljø og friluftsliv). På bakgrunn av dette og som en del av
arbeidet med de tekniske løsningene er de vurderte korridorene videreutviklet.
Dette har gitt økt kunnskap om blant annet kostnader og teknisk gjennomførbarhet, som gir
grunnlag for ikke å utrede korridorene beskrevet i dette kapittelet videre.
Korridorene tilfredsstiller ikke et eller flere av følgende krav og/eller mål:

 God oppfyllelse av målet om reisetid
 God jernbaneteknisk funksjonalitet som sikrer pålitelig togtilbud, kort reisetid og høy
kapasitet og frekvens, både i anleggsfasen og driftsfasen
 Sentral stasjonslokalisering med god tilgjengelighet
 God samfunnsøkonomisk nytte
 Akseptable investeringskostnader
I tillegg er noen av korridorene vurdert som teknisk svært vanskelig gjennomførbare, noe som
medfører økt risiko for prosjektet. Bane NOR utreder ikke korridorer hvor det kan være stor risiko
for at korridoren ikke er teknisk gjennomførbar, for eksempel på grunn av kvikkleire.»
Også i Bane NOR sitt forslag til planprogram er ikke Verningenkorridoren (3 A-5) med i
utredningen videre fordi Bane NOR mener at korridoren ikke tilfredsstiller ett eller flere av
krav og/eller mål, jfr ovenfor. Jeg anmoder at Bane NOR fortsatt står ved sin tidligere
vurdering og ikke velger Verningenkorridoren.

Høringsuttalelser
Den 12. mai 2017 ble alle 193 høringsuttalelsene i forbindelse med planprogrammet av mars 2017
lagt ut og blandt dem var det flere som tok i orde for å hensynta steinindustrien og steinressursene i
større grad ved å utrede Verningenkorridoren.
I forhold til de to jernbanekorridorene som nå vurderes (Verningenkorridoren og
Stålakerkorridoren) er det 3 godkjente steinbrudd i området, Krukåsen driftet av Lundhs, Håkestad
driftet av Larvik Granite (godkjent søker er Tønsberg Granite AS) og Stålaker driftet av Lundhs.
Jeg ønsker å vise til kommunedelplan for Steinressurser som ble vedtatt av Kommunestyret i Larvik
18.04.2012 og som gjelder for perioden 2012-2024.
I planbeskrivelsen med konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsananlyse er følgende beskrevet
om disse 3 steinbruddene (side 54 flg.):
"7.1.4 Stålaker og Håkestad
Stålaker og Håkestad ligger henholdsvis ca. 5 og 7 km nord for Tjøllingvollen og ca. 2 og 4 km sør
for Verningen (jf. Figur 18). Bruddene ligger på en åskolle (Storås) med spredt boligbebyggelse
langs Fv. 163 Håkestadveien. De sterkeste interessene det vurderes å kunne oppstå konflikter
med, er bo- og nærmiljøinteresser på Verningen og bebyggelsen langs Håkestadveien,
rekreasjons- og friluftsinteresser samt registrerte verdifulle naturtyper.
Nordover fra Håkestad, mot boligområdet på Verningen, er det skogkledde åser, noe dyrka mark
og spredt boligbebyggelse.
Østover, fram til Fv. 163 Håkestadveien, er det dyrka mark.
Mellom Håkestad og Stålaker, er det i dag et skogområde som er regulert til skrotdeponi.
Sør for Stålaker, er det dyrka mark, og så skog videre fram til Tjøllingvollen.
Vestover, er det skogkledde åser ned mot Kjøndalgårdene og dyrka mark.
7.1.5 Krukåsen
Krukåsen ligger ca.7 km nord for Tjøllingvollen og ca. 2 km sør for Verningen (jf. Figur 19).
Bruddet ligger på en lav åskolle med skog og dyrka mark rundt. Det er spredt gårdsbebyggelse både
i nord og i syd. De sterkeste interessene det vurderes å kunne oppstå konflikter med, er registrerte
kulturminner innenfor og spredt gårdsbebyggelse relativt nære planområdet.
Nordover, er det skog fram til gårdsbebyggelse langs Lindhjemveien.

Østover, er det skog mot dyrka marka.
Sørover er det skog, samt gårdsbebyggelse.
Vestover er det skog og dyrka mark."
Det er videre i planbeskrivelsen med konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsananlyse
utfyllende beskrevet om konsekvensene av en utvidelse av steinbruddene. Det er ikke søkt
eller planlagt utvidelse av bruddet på Stålaker, men i bruddet på Håkestad og Krukåsen.
Følgende er skrevet om utvidelse av bruddet Håkestad (side 94):
"S47 Håkestad
Utvidelse på Håkestad vil ha følgende samlede konsekvenser. Utvidelsen vil føre til tap av skog
med både høy, middels og lav bonitet. I utgangspunktet er dette akseptabelt, da det er bedre å tillate
utvidelse av eksisterende steinbrudd enn å åpne nye steinbrudd. Innenfor utvidelseområdet er det
registrert områder med edelløvskog og bøkeskog. Administrasjonen har gjort en vurdering og mener
at områdene kan utbygges, da det finnes lignende forekomster mange andre steder i kommunen. Det
er ikke registrert spesielle arter innenfor utvidelseområdet, men det er registrert to vilttrekk gjennom
området. I tillegg kan det forekomme hjort og rådyr.
Utvidelse av Håkestadbruddet vil endre landskapet, med den største endringen skjer nå ved at
utvidelse av dagens brudd tar toppen av storås. Dagens utvidelse er allerede godtkjent, da det
foreligger en egen reguleringsplan for denne utvidelsen. Ønskede utvidelser vil skje nordover og
vestover. Utvidelsen vestover vil skje bak eksisterende ås mot det lokalt viktige kulturlandskapet på
Kjøndal. Det arbeides i dag med å lage en skjermfylling mot Håkestadveien, når skjermfyllingen er
ferdig og bruddet bak er kommet lenger ned i terrenget vil bruddet bli mindre synlig.
I forbindelse med utvidelsen ønskes det å flytte adkomstveien nordover. Det forutsettes et bytte av
areal, slik at det ikke blir tatt mer dyrka mark. Utvidelsen er derfor ikke i konflikt med målet om
ikke å bygge ned dyrka mark.
Utvidelse av dette området er konfliktfylt, på grunn av at utvidelsen i nord vil påvirke eksisterende
stisystem, redusere et av nærturområdene til lokalbefolkningen i området og påvirke to registrerte
vilttrekk.
Nedenfor er det tatt inn et kart som viser utvidelsesområdet med vilttrekk og turstier.

Figur 41 Kart som viser utvidelsen på Håkestad, viltrekk og turstier. Steinbruddsområdet vil bli
trukket 80-100 meter mot syd i utformingen av reguleringsplanen for Håkestad.
Verningen Vel har fått etablere flere stier i området. Når bruddet er blitt utvidet har stiene blitt
endret. Grunneier mener at det er greit at området brukes av turgåere, så lenge det ikke er til
hinder for steinbruddet. Grunneier mener at stisystemet ikke kan hindre utvidelse, da stiene kan
endres. Det som er viktig er å beholde så mange stier at det er mulig å gå på en rundtur, da disse
rundsløyfene brukes mye mer enn stier hvor en må gå fram og tilbake samme vei. Så i
utgangspunktet bør stisystemet ikke hindre utvidelse av steinbruddet. At det er laget flere turstier i
områddet gjør området til et attraktivt nærturområde. Å redusere dette er i utgangspunktet negativt,
men kan aksepteres dersom det er andre alternative nærturområder. Lokalbefolkningen kan med
utvidelsen fremdeles bruke en god del av Håkestadåsen som nærturområde, i tillegg kan de også
bruke Bommestadåsen og Roligheten som er nærturområder som ikke ligger langt unna. Så en
reduksjon av nærturområdet på Håkestad, kan aksepteres da de har andre nærturområder i sine
nærområder. Men det som blir avgjørende her er om utvidelsen kan forenes med å sikre
eksisterende vilttrekk. Dersom vilttrekkene kan opprettholdes er det greit å utvide, men ødelegges
vilttrekkene må utvidelsen reduseres mot nord. Vilttrekkene må med andre ord hensynstas og
ivaretas i den påfølgende reguleringsplanen. Hvorfor dette er så viktig er at dersom viltrekkene
ødelegges er det med på å ødelegge hovedtrekkene som går over E18 og helt ut på Eftang jf. rapport
”Kryksningsområder for vilt på ny E18 Bommestad – Langåker.
I tillegg til det som er nevnt over er vurdering av støy viktig, da utvidelsen på Håkestad ligger på en
høyde og av den grunn fører til at støyen spres til et større område enn om bruddet hadde ligget på
et flatt område inne i en skog, slik som er tilfelle Krukåsen. I følge de utarbeidede støysonekartene
vil utvidelsen være mulig, forutsatt at det blir iverksatt støydempende tiltak for å redusere støyen til
omkringliggende bebyggelse. Skjermfyllingen som er under etablering mot Håkestadveien i

forbindelse med å få skjermet bruddet for innsyn, er også positivt, da det vil redusere støyen til
omkringliggende bebyggelse."
S2 Krukåsen
Utvidelse av prøvedriften på Krukåsen vil ha følgende samlede konsekvenser. Utvidelsen vil føre til
tap av skog med middels bonitet. Det er ikke registrert leveområde for vilt eller vilttrekk gjennom
området. Men det kan forekomme hjort og rådyr. Når det gjelder musvåk registreringen ligger
denne utenfor området og utvidelsen vil mest sannsynlig ikke påvirke denne arten. Landskapet vil
bli endret, men det forutsettes at det settes av nok arealer til å få til skikkelig skjerming mot
omkringliggende områder, dette er viktig både fordi området utgjør en skogkledd ås med dyrka
mark rundt, samt at deler av åsen er med i det viktige kultulandskasområdet Bergan-Slottet.
Utvidelse av dette området er den lite konfliktfylt, jf. ikke høybonitet skog, ikke dyrka
mark/dyrkabar mark, lite innsyn, lite påvirkning av stisystemer og lite areal som går tapt som
næturområde. Men området ligger nær annen bebyggelse så støy vil her være en kritisk faktor. Det
er dermed de utarbeidede støysonekartene som vil bli avgjørende for om det er mulig å utvide. Men
støysonekartene viser at utvidelsene er mulig, forutsatt at det blir iverksatt støydempende tiltak for
å redusere støyen til omkringliggende bebyggelse. Avslutningvis må det påpekes at utvidelsen
forutsetter frigivelse av kulturminnene innenfor planområdet. Dersom dette ikke skjer vil utvikling
av dette området mest sannsynlig ikke skje."
Jeg ønsker å vise til at her foreligger det dokumentert at det er vilttrekk, viktige
rekreasjonsområder og turstier som allerede er beskyttet og hensyntatt i den vedtatte planen.
Ytterligere inngrep i form av jernbanetrase vil radere bort disse og det taler sterkt for at det
ikke legges en jernbanekorridor i dette området.
Videre i planen under pkt 8.3.6 Trafikk på side 84 flg. står det skrevet følgende:
"Bygging av avlastningsveien utenom Verningen vill bedre trafikksituasjon for beboerne på
Verningen, samt legge til rette for å lede trafikken utenom Verningen og opp til E18.
Veien øst for Verningen har ligget inne i tidligere kommuneplaner (1995-2006) og ble regulert i
forbindelse med reguleringsplanen for boligfeltet Brekkåsen, som ble vedtatt den 25.02.1998.
Planen inneholder omlegging av Håkestadveien (Fv. 163) fra Korsrød til Rødbøl. Kjøreadkomst til
boligfeltet vil bli fra ny fylkesvei i nord og syd. Traseen er utarbeidet i samarbeid med Statens
vegvesen. I forbindelse med planarbeidet ble det ikke avsatt midler til å gjennomføre vegprosjektet,
men det ble nedfelt at utforming og gjennomføring av ny fylkesvei skulle tas opp med Statens
vegvesen særskilt. Det ble laget en utbyggingsavtale om bruk og utbygging av fylkesveien, men i
og med at firmaet som sto for utbyggingsplanene gikk konkurs foreligger det i dag beklageligvis
ingen utbyggingsavtale om utbygging av denne veien."

Kart som viser foreslått avlastningsvei øst for Verningen:

Ett bedre kart finnes her:
https://kart.larvik.kommune.no/Planarkiv/0709/200931/Dokumenter/Temakart%204A%20%20illustrajon%20eksisterende%20og%20framtidig-%20H%C3%A5kestadKruk%C3%A5sen18042012.pdf
Kartet viser tydelig markert ved rød strek den nye planlagte veien. Kartet for øvrig viser
illustrasjon over eksisterende og framtidige steinbrudd/masseuttak med vegegasjonssone for
de 3 steinbruddene Håkestad, Krukåsen og Stålaker.
Dessverre for beboerne på Verningen har ikke denne veien blitt bygget pga en utbygger som
gikk konkurs. Som det står beskrevet vil veien avlaste bebyggelsen på Verningen for mye
tungtransport og øvrig trafikk. Veien gjennom begyggelsen på Verningen er bygget med
fartsdempere og 30 km/t sone og er delvis uten gang- og sykkelsti.
Veien er vedtatt, men det er ikke avsatt midler til å bygge den.
Jeg anmoder på det sterkeste at Bane NOR legger veien inn som en del av utbyggingsplanene
dersom anbefalt jernbanetrase skulle bli Verningenkorridoren.
Fra høringsuttalelsene bl.a. Norsk Bergindustri på vegne av Lundhs står det følgende:
"For Larvik betyr naturligvis denne virksomheten mye, både i form av arbeidsplasser – Lundhs er
Larviks største private arbeidsgiver med sine 140 arbeidsplasser – og verdier, for både bedrift og
lokalsamfunn gjennom skatteinngang."
Jeg ønsker å påpeke at det fremstår endel unyansert når det tilsynelatende ser ut til at
Stålakerkorridoren vil medføre at det ikke blir steinindustri igjen i Larvik kommune. For å
sette ting i litt perspektiv ønsker jeg å vise til at Lundhs driver 15 steinbrudd med disse 140
ansatte og at det eventuelt berørte steinbruddet i Stålaker sysselsetter 6 personer.

Jeg viser til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Stålaker
steinbrudd i Larvik kommune sendt Fylkesmannen i Vestfold den 07.10.2013 hvor det bl.a.
kommer frem at det er 6 personer sysselsatt og at uttaket av blokker er 3.000 m3,
Storstein/mureblokker er 1.000 m3 og pukk til lokale veier er 1.500 m3. Dette er gjeldende
godkjente produksjon for Lundhs i Stålaker steinbrudd.
Den andre aktøren som driver i Håkestad steinbrudd er Tønsberg Granite AS som i sin
søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Håkestad steinbrudd i Larvik
kommune sendt fylkesmannen i Vestfold den 15.10.2014 sysselsetter 13 personer og tar ut
naturstein blokk 15.000 m3, murerblokker 1.000 m3, brus og pukk til intern bruk 5.000 m3 og
storstein, biprodukter for eksport 150.000 m3.
Jeg ønsker da å viser til at uttaket i Håkestad steinbrudd er mange ganger større enn det
uttaket som foregår i steinbruddet i Stålaker.
Jeg viser også til at levetiden på steinressursene i de to bruddene også er vesentlig forskjellig.
Stålaker har en gjenværende levetid på 22 år (fastslått i Lundhs brev av 31. januar 2017 til
Jernbaneverket med kopi til Larvik kommune). I det samme brevet blir det også vist til
Gjerstadskogen og et mulig nytt uttak fra dette bruddet i fremtiden, men det ikke intet uttak
der idag. Steinbruddet i Håkestad har en beregnet levetid på 60-80 år med et vesentlig større
uttak enn Stålaker.
Fylkesmannen i Vestfold har i sin høringsuttalelse datert 06.04.2017 følgende: "Vi har ikke
innvendinger til valget av utredningskorridorer på strekningen." Dette tilsier at
Fylkesmannen i Vestfold var tilfreds med en løsning innenfor Bane NOR sin anbefalte
korridor, Stålakerkorridoren.
Vestfold Fylkeskommune har i sin høringsuttalelse uttalt følgende:
"Naturressurser
Parsellen på strekningen Furulund-Larvik går gjennom nasjonalt og internasjonalt viktige
larvikittressurser og er i konflikt med drift på viktige framtidsressurser. Vestfold
fylkeskommune er opptatt av å forvalte uttak av larvikittressursene i et langsiktig perspektiv.
Utkast til planprogram fra 2016 viste et alternativ, kalt 3a5, som ikke er i konflikt med uttak av
viktige ressurser.
Larvikitt er en av verdens mest spesielle natursteinstyper og er kjennetegnet ved et blålig
eller sølvaktig fargespill. Larvikitt prises høyt på det internasjonale markedet og brukes som
fasadestein, i bord og benkeplater, til ornamenter og skulpturer etc. Larvikitten er unik. Den
finnes bare i Norge, og da i produserbar kvalitet bare i Larvik (samt mindre mengder i
tilgrensende deler av Porsgrunn og Sandefjord). Larvikitt er tidligere kåret til Norges
nasjonalbergart. Larvik kommune forvalter altså verdens larvikittressurser. Fylkeskommunen
ber om at den videre planleggingen gjennom Larvik optimaliseres på en måte som tar
hensyn til forvaltning og fremtidig uttak av steinressursene."
Det medfører ikke riktighet at alternativ 3 A-5 Verningenkorridoren ikke berører
larvikittressursene. Uansett hvilken av de 2 korridorene som velges vil det ramme
larvikittforekomstene og uttaket av disse.
Hvis det er slik at en ny jernbanetrase ikke skal komme i noen som helst konflikt med
larvikittforekomstene må Bane NOR utrede helt andre korridorer på strekningen Furustad –
Larvik. Det fremgår av flere kart hvor disse ressursene er kartlagt at det er forekomster hele
veien fra Verningen nesten til bebyggelsen på Tjøllingvollen. Jeg viser til kart over
ressursforekomster vedtatt av Larvik kommunestyre 18.04.2012:
https://kart.larvik.kommune.no/Planarkiv/0709/200931/Dokumenter/Temakart%201%20%20Geologisk%20forekomst-ressurskart.pdf

Jeg oppfordrer Bane NOR til å gå i dialog med den samlede steinindustrien for å komme frem
til en trase-løsning innenfor Stålakerkorridoren som i størst mulig grad hensyntar
mulighetene for uttak av larvikittforekomstene.

Høringsnotat Verningenkorridoren
I høringsnotatet vedrørende Verningenkorridoren som ble fremlagt 21. august 2017 fremkommer
følgende i pkt 2:
«2 BAKGRUNN
Våren 2017 ble det gjennomført høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for
kommunedelplanarbeid på InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik [1]. Bane NOR mottok innspill
fra både Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning, Norsk
Bergforening, NHO med flere hvor det blir bedt om at en korridor over Verningen tas med i den
videre utredningen. På bakgrunn av disse innspillene har Bane NOR sett på muligheter for
tilpasninger av Verningenkorridoren og vurdert måloppnåelse for justert korridor.
Kravet til bestemmende stigning for Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien er etter forstudiet
presisert og fastsatt til 17 promille. Stigningen i Verningenkorridoren er nå tilpasset for å
tilfredsstille dette kravet.
Bane NOR har konkludert med at korridoren har tilnærmet lik måloppnåelse med de andre
korridorene på strekningen. Etter dialog med kommunene og regionale myndigheter foreslår Bane
NOR derfor å utvide planområdet i Sandefjord og Larvik slik at Verningenkorridoren inkluderes i
planprogrammet.»
Jeg konstaterer at deler av steinindustrien har presset på og fått Verningenkorridoren inn i de
videre utredningsplanene tiltross for at Bane NOR ikke ønsket å utrede denne korridoren
utfra faglige vurderinger.
Jeg merker meg også at Verningenkorridoren nå er tilpasset for å tilfredsstille kravet til
stigning for Vestfoldbanen. Verningenkorridoren er akkurat innenfor med 17 promille, mens
det ønskede målet fra Bane NOR er 12,5 promille. Beste løsningen ser for meg ut til å være en
trase som har minst mulig stigning og det er Stålakerkorridoren.
Under pkt 3.1 Beskrivelse av korridoren siste avsnitt står det følgende: «Korridoren er noe kortere
enn de andre korridorene mellom Furustad og Larvik og traséen vil ha potensial til å bli kortere enn
de øvrige traséene gjennom Tjølling. Korridoren berører verdifulle områder for kulturmiljø og
viktige forekomster av larvikitt.»
Videre står det i pkt 3.2 Relevante problemstillinger «Korridoren berører i hovedsak de samme
temaene som de andre korridorene. Den deler blant annet et område som er definert som regionalt
og nasjonalt viktig kulturmiljø i RPBA Vestfold (regional plan for bærekraftig arealpolitikk i
Vestfold), ved Roligheten-Rauan. Dette området omfatter et verdifullt kulturlandskap med flere
gravfelt. Korridoren berører også flere lokaliteter med verdifulle naturtyper.
Videre berører Verningenkorridoren flere områder hvor det er registrert forekomster av larvikitt med
stor verdi. Kommuneplanens areadel i Larvik viser utvidelse av boligfelt på Verningen, som også
ligger innenfor korridoren.
Grunnforholdene langs korridoren domineres av hav- og fjordavsetninger, det vil si marin leire og
silt. Innimellom løsmasseavsetningene stikker det opp bergrygger med varierende størrelse. På

grunn av de varierende grunnforholdene kan det bli nødvendig med omfattende stabiliseringstiltak
langs banen. Som en del av planarbeidet skal det utredes hvilke konstruksjoner og tiltak i grunnen
som er nødvendig for bygging av nytt dobbeltspor. Fare for kvikkleireskred langs korridoren skal
også utredes.»
Som en ser av det ovenfor er det mange forhold som tilsier at man ikke skal legge en
jernbanetrase slik foreslått ved Verningen. I tillegg vil jeg påpeke de ulemper vi idag allerede
har fra steinindustrien. Det er støy, støv, tungtrafikk og rystelser som beboerne på Verningen
opplever daglig. Selv bor jeg på fjellgrunn hvor vi har opplevd at glasset i glasskapet i
kjøkkendørene har sprukket pga rystelser fra sprengning i steinbruddene. Vi er inneforstått
med at det er steinbrudd i området og at det må tas ut larvikittforekomster og det aksepterer
jeg fullt ut. Men at vi i tillegg til alle ulempene fra steinindustrien også skal ta belastningen
med å få en jernbanetrase helt opp til boligene er ikke akseptabelt, da blir totalbelastningen
for stor!
Oppsummering:
En jernbanetrase som skal anlegges på ett nytt sted vil gjøre stor inngripen i landskapet og vil
berøre mange mennesker. Det er mange hensyn å ta og det viktigste for meg er at Bane NOR velger
den beste løsningen uavhengig av særinteresser. Med den beste løsningen tenker jeg særlig på
stigningsforhold og svinger samt grunnforhold som reduserer muligheten for fremtides jernbane.
Flest mennesker vil bli berørt dersom trasevalget ender på Verningenkorridoren. Det foreligger
godkjente reguleringsplaner for tettbebyggelse som blir direkte berørt. Det er et flott
rekreasjonsområde med mange turstier (rundløyper) og ikke minst vilttrekk. Det er også rådyr og
andre dyrearter i nærområdet.
I tillegg vil støy- og støvplager ble til vesentlig sjenanse for beboerne i området rundt den nye
jernbanetraseen.
Stigning i traseen er en utfordring for Bane NOR ved valg av Verningenkorridoren med 17 promille
og Stålakerkorridoren er således ett bedre alternativ når det gjelder målet om marginal stigning.
Videre må grunnforholdene konsekvensutredes slik at traseen legges der det er best grunnforhold.
Jeg anmoder Bane NOR om å foreta en grundig utredning og foreta et valg av trase bygget på
nøytrale og upartiske (les politiske) påvirkninger!
Jeg ønsker Bane NOR lykke til med utredning og bygging av ny jernbanetrase Larvik – Tønsberg.

Med vennlig hilsen
Svein Arne Gusland
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UTVIDELSE AV PLANPROGRAM STOKKE – LARVIK, UTTALELSE TIL HØRING
AV PLANPROGRAM

Verningenkorridoren ble av Bane NOR på nytt tatt inn i planprogrammet den 21. august 2017.
Som beboere i Hemveien 10 på Verningen har vi en del synspunkter i denne forbindelse som
vi her ønsker å få med i den videre utredningen.
Da vi så at Larvik kommune, Vestfold Fylkeskommune, Interesseorganisasjonene for
steinindustrien og NHO ba om at Verningenkorridoren (3A -5) ble pånytt tatt med, forsto vi at
det har blitt utøvet sterkt politisk press fra berørte parter. Under en samtale med et medlem av
Larvik kommunestyre ble det bekreftet at presset kom fra den største aktøren innen
steinindustrien i Larvik. Vi forstår at vedkommendes hovedinteresse er størst mulig fortjeneste.
Vårt fokus ligger på å opprettholde livskvaliteten for beboerne på Verningen og forhindre tap
av verdi på hjemmene våre. Den opprinnelige konklusjonen til Bane NOR var at
Verningenkorridoren ikke var egnet, blant annet på grunn av en stigning på 17 promille som
var langt over den ønskede grensen på 12,5 promille, og derfor ikke skulle utredes videre. Etter
innspill fra alle de ovenfor nevnte parter aksepterte Bane NOR en stigning på 17 promille. Det
er også allment kjent blant husbyggere på Verningen at det er blåleire/kvikkleire under et tynt
lag med sandholdig matjord. Dette kan skape store utfordringer for Bane NOR.
I forbindelse med andre høringsuttalelser til IC utbygningen i Vestfold, leste vi at banksjefene
i en av kommunene forventet en halvering av verdien på eiendommene som blir liggende inntil
korridorene. Dette skapte såpass bekymring at vi kontaktet et par av eiendomsmeglerne i
Larvik. De bekreftet at de kjente til at Verningenkorridoren pånytt var tatt med i den videre
utredningen. De ville ikke sette en konkret prosentandel, men bekreftet at verditapet på
hjemmene våre vil bli betydelig hvis Verningenkorridoren blir valgt.
Steinbruddene påfører oss daglig støy, støv og rystelser i grunnen. I tillegg kommer all
tungtransport med stein som går gjennom Verningen. Det er også planlagt å bygge pukkverk i
Håkestadbruddet. Om vi i tillegg får jernbanen med to til fire tog i timen, som skal passere oss
i 250 km/t blir det et samlet støynivå som gir en urimelig stor reduksjon i livskvalitet.
Vi valgte å flytte til Verningen fordi det var barneskole, sykkel og gangsti og ikke minst nærhet
til naturen. Fra kjøkkenvinduet vårt ser vi ut på jordene nedover i Tjølling. Der ser vi ukentlig
rådyr som gresser. De føler seg så trygge her, og hvert år kommer det nye kull med kalver som

går med mødrene sine rett nedenfor tomten vår. Musevåk får kull i nærheten hvert år, og kan
stadig observeres. Som rullestolbruker er jeg så heldig å ha fine turområder med stier jeg kan
kjøre på. Disse turområdene er i umiddelbar nærhet, så jeg kan være i skogen på fem minutter.
Dette gir meg en uvurderlig livskvalitet. Jeg slipper å være avhengig av bil for å komme ut i
naturen.
Før jeg ble ufør var jeg aktiv ornitolog på amatørnivå. Observasjon av insekter, planter og dyr
er også meget viktig for min livskvalitet. Alt dette har jeg rett ved hjemmet her på Verningen.
I sommer observerte jeg en sommerfugl, sølvkåpe, (Lat:Issoria lathonia) Denne var ikke
observert i Vestfold siden 1965. Jeg så den både på Solås, Bommestadåsen og Verningen.
Likeledes er det en liten dam ved Bredveigården hvor jeg har registrert mange slags insekter:
øyenstikkere, libeller og vann-nymfer blant annet.
Medlemmer av Larvik kommunestyre har uttalt at de innser nå at det var feil å stemme for
nedleggelse av Rødbøl barneskole. Dette fordi det blir bygget nye hus, og at Verningen er blitt
et populært sted å bo.
Dersom Verningenkorridoren blir valgt, vil dette få veldig negative konsekvenser for alle
beboerne på Verningen.
Vi håper derfor at våre synspunkter blir medregnet i den videre utredningen, og at hensynet til
menneskene som bor her blir prioritert fremfor profitt til steinindustrien.

Med vennlig hilsen

Siv og Jens Tybring
Tlf: 92030122
Epost: jtybring@gmail.com

Kristin og Robert Bredvei
Håkestadveien 430
3280 Tjodatyng

1. oktober 2017

Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar

Utvidelse av planprogram Stokke-Larvik, Uttalelse

til høring av planprogram.

Vi ønsker med dette å komme med noen synspunkter

til h6ringen,

da vi blir direkte berørt.

Vårt gårdsbruk(Bredvei) ligger midt i Verningenkorridoren og vi vil med stor sannsynlighet ikke kunne
bo på og drive gården hvis Verningenkorridoren blir valgt.
Vi tok over familiegården i 2013 og har lagt ned mye tid og ressurser for å ta vare på gården og
utvikle denne videre siden det. Gården har vært i familien siden 1700-tallet og vi ønsker å ta vare på
denne arven for videre generasjoner.
Som en del av videreutviklingen av gården har vi de senere årene nydyrket et areal på ca. 90 DA, hvor
av det meste ligger i Verningenkorridoren. Det er betenkelig at vi som unge gårdbrukere med tro på
fremtiden skulle få Ødelagt slike arealer. For øvrig er det et politisk ønske at det utføres nydyrking.

tilknytning til gården og naboeiendommer er utbyggingsområdet Solåsen blitt etablert. Dette ligger
innenfor korridoren og jernbanen vil derfor både hindre videre utbygging og komme veldig nære
allerede utbygd område. Dette vil også f6re til en forringelse av bomiljøet ikke bare på Solåsen, men
for hele Verningen som boligområde.
I

Verningenkorridoren vil direkte berøre det viktigste rekreasjonsområde både for oss og Verningen
f or øvrig. Nærmiljøanlegget «Timbo» har vært og er en veldig viktig friluftsarena og en mye brukt ski/ake- bakke. Vi har brukt dette anlegget til ski og aking siden vi var små, og våre barn bruker det i
dag. Dette anlegget er veldig viktig for oss som lokalsarnfunn og er med og skaper samhold og trivsel,
foruten fysisk aktivitet for store og små på Verningen.

Med hilsen
Kristin og Robert Bredvei
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Elin og Øystein Winnem
Skuggedalveien 57
3270 Larvik
oystein.winnem@gmail.com
Bane NOR
Postboks 4350
3208 Hamar
postmottak@banenor.no
1. oktober 2017

UTVIDELSE AV PLANPROGRAM STOKKE-LARVIK, UTTALELSE TIL HØRING AV PLANPROGRAM
Med bakgrunn i at Bane NOR legger Verningenkorridoren ut på høring med varsel om utvidelse av
planarbeid for IC-strekningen Tønsberg-Larvik, kommer vi med denne uttalelsen.
Vårt hjem Skuggedalveien 57 ligger midt i Verningenkorridoren og vil enten bli innløst eller i det
minste sterkt berørt hvis ny jernbane til slutt legges hit. Vi bor her med våre seks barn og har pusset
opp og planlegger påbygg med tanke på at det er her vi ønsker at barna våre skal ha sine barneår.
Huset ligger fint til med en furukledd ås bak tomten og Ødegårdens jorder på nedsiden.
Vi har forståelse for at næringsinteresser, gårdsbruk og privatboliger vil bli berørt ved begge
alternativer. Utover de eiendommer som direkte berøres vil Verningenkorridoren imidlertid ha stor
negativ innvirkning på hele lokalsamfunnet på Verningen. Et svært viktig moment her den berørte
skogens betydning som både samlingspunkt og rekreasjonsområde. På allmøtet som ble avholdt på
Hedrum skole 14. september fikk vi tydelig inntrykk av at Bane NOR ikke er klar over skogens
betydning for Verningens innbyggere. Ikke minst er det et sentralt poeng at friarealet «Timbo» ligger
midt i Verningenkorridoren.
Skogen mellom Skuggedalveien og gårdene Bredvei og Håkestad blir svært mye brukt som
rekreasjonsområde og har flere merkede turløyper. Timbo vært et naturlig sted for små og store på
Verningen å møtes gjennom flere tiår. Her er det opparbeidet en ake- og slalåmbakke med
lyskastere, «rails» og hopp som holdes ved like på dugnad. Her er det en permanent gapahuk med
bålplass som brukes til alle årstider. Hvert år er det her Verningen Bedehus, Idrettslaget Sporty og
Verningen Vel er sammen om julegrantenning med veldig godt oppmøte, uansett om det regner eller
snør!
Både gjennom Timbo, mye av skogsområdene, og på jordene både øst og vestsida av skogen kjøres
det på vinterstid opp sammenhengende skiløyper på flere kilometer så fort det er nok snø. Disse
løypene brukes flittig fra tidlig morgen til sene kvelden av både barn, unge og voksne så fort de er på
plass! Denne flotte turmuligheten vil forsvinne med jernbane i Verningenkorridoren.
I sommerhalvåret brukes bakken i Timbo som lekeplass for barn og treningsanlegg for unge og
voksne, og barnehager i området bruker blant annet Timbo når de har utflukter. Det arrangeres både

barnebursdager (hele året) og utdrikningslag på stedet. Hedrum Orienteringslag bruker skogen her
jevnlig for klubborientering. Det har også vært arrangert landsdekkende orienteringsstevner her,
senest i 2013, samt turorientering.
Timbo og skogen brukes også av andre enn Verningens befolkning. I forbindelse med mange av
boligene som legges ut for salg på Verningen, trekker boligannonsene frem Timbo og skogsområdet
rundt som fristed og mulighet for rekreasjon. Forsvinner denne muligheten, vil også dette ha negativ
betydning for Verningens attraktivitet for potensielle nyinnflyttere.

Med hilsen
Elin og Øystein Winnem

Kristin og Ole Harald Monsen
Skuggedalveien 77
3270 Larvik
olemonsen@hotmail.com
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Bane NOR
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Verningen 1.oktober 2017

Utvidelse av Planprogram Stokke-Larvik, uttalelse til høring av Planprogram.
Bane NOR legger Verningenkorridoren ut på høring med varsel om utvidelse av planarbeid for ICstrekningen Tønsberg-Larvik. Med den bakgrunn ønsker vi å komme med en uttalelse.
Vi er eier av Ødegården med gårds/bruksnummer 2034/3, og vi blir sterkt berørt av en eventuell
Verningentrasé.
Høringsuttalelsen fra Verningen Vel sammenfaller med vårt syn i saken, men vi ønsker allikevel å
påpeke noe som har spesiell betydning for oss:
Verningentraseen vil berøre 950 meter av vår skog og jordeiendom og således ha stor negativ
betydning for oss. Vi er heltidsbønder og har over tid fått en rasjonell og god drift av jordene på
gården. En utbygging av jernbanen vil selvfølgelig både ta jord og splitte jordareal til mindre enheter,
og dermed føre til et svekket næringsgrunnlag i tillegg til andre åpenbare ulemper.
Nærmiljøanlegget «Timbo» ligger i vår skog, og er et samarbeidstiltak mellom Verningen Vel og
grunneier til felles glede for alle på Verningen. Dette ski/akeanlegget brukes hele året og er
finansiert av tippemidler samt dugnad. Timbo ligger midt i korridoren.
Det er tidligere foretatt boringer på eiendommen med henblikk på en eventuell togtrasé. Det er
avdekket kvikkleire og jeg går ut i at det er noe av grunnen til at dette trasévalget gikk ut i forrige
runde. Det at Verningenkorridoren nå er aktuell igjen, har sin bakgrunn politisk i Larvik kommune.
Det vil være å håpe at denne korridoren igjen blir skrinlagt.

Med vennlig hilsen
Kristin og Ole Harald Monsen

