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1 FORORD
Planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen fra Tønsberg til Larvik ble lagt ut til høring av
Bane NOR den 1.mars 2017. Frist for å komme med innspill til planprogrammet var 12.april 2017.
Planarbeidet berører kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik. Merknadsdokumentet
gjelder for hele planprogrammet som lå på høring våren 2017 for hele strekningen.
Det har kommet inn 176 merknader til forslaget til planprogram. Enkelte merknader er kommet både
som brev og e-post og er blitt registrert to ganger. Derfor går nummereringen av merknadene til 194. I
dette dokumentet er samtlige merknader summert opp og kommentert av Bane NOR. Merknadene i
sin helhet følger som eget vedlegg.
Dokumentet er bygget opp slik at det i kapittel 2 gis et overordnet sammendrag av hovedtrekkene i
uttalelsene. Sammendraget er strukturert etter om uttalelsene gjelder hele strekningen eller en
bestemt korridor og kommune. Kapittel 3 oppsummerer temaer mange har vært opptatt av i
merknadene og som vurderes som sentrale i det videre planarbeidet. I dette kapittelet vil Bane NORs
vurderinger av temaene og kommentarer fremgå. Bane NORS forslag til endringer i planprogrammet
fremgår i kapittel 4. Kapittel 5 gir en oversikt over innkomne merknader, mens kapittel 6 inneholder
sammendrag og Bane NORs kommentarer.
Kapitlene 3 og 4 svarer på mange av spørsmålene som stilles i merknadene. Svarene i kapittel 6 med
sammendrag av innkomne merknader og svar fra Bane NOR henviser til mer utdypende svar i kapittel
3 og kapittel 4.
I merknadene er det gjort rede for om merknaden:
Tas til orientering: Innhold i innspillet tas som opplysning/informasjon.
Tas til følge: Bane NOR vil følge opp innspillet med endring(er) i planprogrammet.
Tas ikke til følge: Bane NOR vil ikke følge opp innspillet.
Bane NOR takker for alt engasjement og alle innspillene ved høringen av forslag til planprogram.
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2 SAMMENDRAG
Flere av merknadene tar opp fordeler og ulemper ved korridorene. Nedenfor oppsummeres hovedtrekkene i uttalelsene, det vil si tema som flere er opptatt av. Uttalelsene angår strekningen og tiltaket
som helhet, eller spesielle forhold rundt en enkelt korridor eller tema.

2.1

Varsel om innsigelse

Bane NOR har mottatt varsel om innsigelse:
Vearkorridoren: Fylkesmannen i Vestfold, har varslet innsigelse med hensyn til hvordan
korridoren vil kunne berøre Ilene naturreservat og Ramsar-området,
Vestfold fylkeskommune/ Riksantikvaren har varslet innsigelse med hensyn til hvordan
korridoren vil kunne berøre Slottsfjellet som en del av middelalderbyen og landskapet i
Byfjorden og Jarlsberg hovedgård.
Nøtterøykorridoren: Kystverket har varslet innsigelse dersom korridoren vil berøre farleden i
Vestfjorden eller Kanalen.
Indre havn korridoren: Vestfold fylkeskommune/ Riksantikvaren har varslet innsigelse med på
grunnlag av hvordan korridoren vil kunne berøre kulturminnehensynet tilknyttet Herregården
og Tollerodden.
Statens vegvesen varsler at de vil vurdere bruk av innsigelse dersom
anleggsgjennomføringen ikke ivaretar SVV krav til vegnormaler.

2.2

Hele strekningen

Flere av merknadene påpeker forhold som gjelder hele strekningen fra Tønsberg til Larvik.
Hovedtrekkene i disse er:
•

Lokalisering av stasjonene er et sentralt tema. For å oppnå målet om kort reisetid og belaste
byområdene mindre direkte, fremmes ønsket om å legge stasjonene utenfor byene.
Eksempler på foreslåtte plasseringer i Tønsberg kommune er Barkåker, Jarlsberg,
Tomsbakken, Berg og Sem, mens Tagtvedt og Bergeløkka foreslås i Larvik. For å ivareta
adkomst fra stasjonen til sentrum, foreslås en annen tilbringertjeneste, som førerløse busser,
el. Lig. Bysentrum foreslås betjent med annen tilbringertjeneste. I Sandefjord ønsker mange at
dagens stasjonslokalisering videreføres.

•

Utbyggingen av spor og trasé vil gi store endringer i byene, både i anleggsperioden og det
ferdige anlegget i drift. Flere uttalelser ber om at konsekvensene av dette diskuteres og
utredes i et byutviklingsperspektiv, med fokus på hvilke barrierevirkninger, utfordringer så vel
som utviklingsmuligheter tiltaket kan gi.

•

Stiv kurvatur på jernbanen som følge av hastighetskrav gir flere ulemper for lokalmiljøene. Det
stilles spørsmål ved om hastighetskravet er nødvendig dersom avstanden mellom de planlagte stasjonene medfører at det ikke er mulig å oppnå 250 km/t.

•

I flere merknader beskrives tunneler eller kulvert som den beste løsningen, og det bes om at
dette utredes for å begrense de negative konsekvensene for omgivelsene rundt.

•

De dårlige grunnforholdene i Vestfold blir poengtert, og faren for kvikkleireskred er trukket
fram av NVE og DSB med flere, som understreker viktigheten av at dette er tema som må
utredes tilstrekkelig.

•

Betydningen av å berøre minst mulig dyrka og dyrkbar mark, samt viktigheten av en
hensiktsmessig arrondering av jordbruksarealene fremheves av både Fylkesmannen i
Vestfold samt flere interessegrupper.
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•

Det er kommet forslag til etterbruk av dagens bane. Eksempel er tilbakeføring til landbruk,
sammenhengende sykkeltrasé og bevaring av sporet som et kulturminne.

•

Mange er bekymret for konsekvenser i anleggsperioden, som blant annet støy,
fremkommelighet, setninger, nærmiljø og friluftsliv.

•

Viktigheten av et godt togtilbud og rask gjennomføring av prosjektet understrekes av en rekke
sentrale høringsparter. Dette blir forsterket jo lenger sør en kommer, jamfør uttalelsene fra
kommunene Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien og Kragerø, og Telemark fylkeskommune.
Vestfold fylkeskommune og NHO poengterer også tiltakets betydning for Vestfoldsamfunnet
som region.

Tønsberg og Nøtterøy

Et stort antall merknader i kommunene Tønsberg og Nøtterøy, gjelder Nøtterøy- og Vearkorridoren.
Merknadene omhandler hvordan korridorene berører viktige interesser, både lokale, regionale og
nasjonale. Utredningskorridorene skaper usikkerhet for nærmiljøene som kan bli berørt av
anleggsperioden og det ferdige anlegget. Dette gjelder spesielt i Tønsberg sentrum, på Nøtterøy og
på Vear. På grunn av store negative konsekvenser med både Nøtterøy- og Vearkorridoren ber flere
om at Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet og utredes videre på lik linje med øvrige
alternativer.

2.3.1 Vearkorridoren
Flere sentrale myndigheter er bekymret for konsekvensene av Vearkorridoren for fellesskapets
verdier. Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune og Riksantikvaren varsler innsigelse til
Vearkorridoren av hensyn til Ilene naturreservat og Ramsar-område, Slottsfjellet som en del av
middelalderbyen og landskapsbildet i Byfjorden og Jarlsberg hovedgård.

2.3.2 Nøtterøykorridoren
På grunn av de lokale negative konsekvensene tiltaket vil kunne medføre, ønsker hverken Tønsberg
kommune, Nøtterøy kommune eller Vestfold fylkeskommune at Nøtterøykorridoren utredes.
Kystverket har varslet innsigelse til Nøtterøykorridoren dersom korridoren gir begrensninger for
farleden. Fylkesmannen ber Bane NOR utrede en variant i Nøtterøykorridoren med en nedsenket
bane gjennom Tønsberg sentrum, under Kanalen og Teie, og videre i bru over Vestfjorden.
Beboere på vestsida av Vestfjorden, Robergåsen, Sjustokkstranda og Sjuestokk ber Bane NOR
vurdere en trase sør for boligene i Robergåsen og hyttene på Sjuestokk.

2.3.3 Jarlsbergkorridoren
Både myndigheter, lag og organisasjoner og privatpersoner ber om at Jarlsbergkorridoren tas inn i
planprogrammet og utredes i det videre planarbeidet. Både med og uten dagens sløyfe.
Flere oppfordrer spesifikt til at alternativet som ikke benytter sløyfa, i forstudiet kalt 1B-4 med stasjon
på Korten utredes. Mange mener at Jarlsbergtunnelen ikke må være premissgivende for valg av
løsning i Tønsberg.
Tønsberg stasjon foreslås også løst med buttspor («sekkestasjon») for å redusere behov for inngrep.
For å redusere inngrepene i Tønsberg foreslår flere også å bygge et eget spor for gods og fjerntrafikk
langs E18 fra Barkåker til Sem, og at lokaltrafikken kan fortsette å gå på den eksisterende Vestfoldbanen på denne strekningen.
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Sandefjord

Fra Stokke til Sandefjord foreslår planprogrammet at tre korridorer utredes. Det gjelder Torp vest-,
Unneberg- og Gokstadkorridoren. Merknadene er her i stor grad knyttet til bolig- og friluftsområdene
på hele strekningen.
Sandefjord stasjon skal tilrettelegges for vending og Sandefjord kommune ber Bane NOR utrede om
ruteplanene allerede i 2030 kan benytte Sandefjord som vendestasjon og gi et forbedret togtilbud.
Fra Geminifeltet sør for Sandefjord sentrum og videre sørover er det et ønske at traséen legges i
kulvert/miljøtunnel.
2.4.1

Nøtterøykorridoren

Sandefjord kommune anbefaler at det utredes en alternativ trasé gjennom Tønsberg, forutsatt at ett av
de foreliggende alternativene, fortrinnsvis Nøtterøykorridoren, utgår.

2.4.2 Unnebergkorridoren
De store friluftslivverdiene i Hjertås-, Storås- og Unnebergområdet er trukket spesielt fram av flere, og
beslagleggelse av dyrket mark trekkes også fram. I høringsuttalelser fra blant annet berørte
grunneierlag foreslås det å flytte eller utvide traséen noe lenger vest ved Unneberg, for å redusere
konsekvensene for nærmiljø, friluftsliv og landbruk i dette området. Det samme forslaget gjelder også
Torp vest-korridoren.
2.4.3 Torp vest-korridoren
I planprogrammet foreslås det å utrede Torp vest-korridoren med stasjon tilknyttet Torp Sandefjord
lufthavn. Unneberg- og Gokstadkorridorene foreslås utredet med både med enkel stasjon med
shuttlebussløsning, og uten stasjon og heller shuttlebussløsning til Torp fra Sandefjord eller Stokke.
Flere høringsparter peker på viktigheten av en stasjon ved Torp Sandefjord lufthavn.
En stasjon tilknyttet lufthavnen vurderes som viktig ikke bare for Vestfold, men for hele
Grenlandsområdet. Styret i Torp Sandefjord lufthavn påpeker at det lite realistisk med en flytting av
flyterminalen fra dagens plassering til østsiden av rullebanen.
2.4.4 Gokstadkorridoren
Vestfold fylkeskommune og Riksantikvaren viser til kulturmiljøet og – interessene omkring
Gokstadhaugen og Sandar kirkested. Kulturminnemyndighetene vurderer at nytt dobbeltspor kan bli
en barriere og virke visuelt negativt på kulturmiljøene.

2.5

Larvik

I Larvik kommune foreslår planprogrammet at det utredes to korridorer, med stasjonslokalisering Indre
havn og Kongegata. Larvik kommune støtter at begge korridorene utredes, men anbefaler
Kongegatakorridoren dersom denne kan bygges som tunnel og ikke åpen byggegrop.
Begge korridorene vil kunne berøre larvikittforekomstene på østsiden av Lågen, og flere høringsparter
anbefaler at et alternativ fra forstudiet, korridor 3A-5 utredes. Korridoren ligger lenger vest enn
tidligere foreslåtte korridorer, mot Verningen. Anmodningene kommer fra både Larvik kommune,
Vestfold fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning, Norsk Bergforening, NHO med flere. I
Larvik kommune fremheves også viktigheten av å utrede konsekvensene for naturressursene
Farrisvannet, Farriskilden, jordvanningskilder og dyrket mark.
Flere høringsparter, blant andre Larvik kommune, NHO og Larvik havn KF, presiserer at for alle
korridorer bør et havnespor til Larvik havn illustreres og at dette bør inngå i dobbeltsporprosjektet.
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2.5.1 Kongegatakorridoren
De fleste av merknadene ser flere fordeler ved denne korridoren. Det forventes at denne korridoren vil
stimulere til byutvikling i sentrum, samt at den ikke vil påvirke den viktige visuelle forbindelsen mellom
Larviksfjorden og byen slik som Indre havn-korridoren.

2.5.2 Indre havn-korridoren
Av hensynet til kulturmiljøet knyttet til Herregården og Tollerodden har Riksantikvaren og Vestfold
fylkeskommune varslet mulig innsigelse til Indre havn-korridoren. På samme måte som en rekke
organisasjoner, privatpersoner og næringslivsrepresentanter er de bekymret for at stasjonen i Indre
havn-korridoren vil bli en barriere som skiller byen fra fjorden. Det pekes spesielt på de visuelle og
fysiske barrierevirkningene et slikt anlegg vil få for forbindelsen mellom bysentrum og Larviksfjorden.

2.6

Innspill til nye utredningstema

Flere av merknadene omhandler også innspill til utredningene og de temaene som planprogrammet
foreslår. De fleste temaene som foreslås inngår allerede i utredningene, og er derfor anbefalinger om
utdyping. Temavise omtaler beskrives i kapittel 4.4. Et par tema er nye og listes opp under.
•

Mulig forurenset grunn i byene og på Torp.

•

Endrete strømningsforhold og forurensete sedimenter i Byfjorden og Kanalen.

•

Teknologisk utvikling.

•

Korridorenes påvirkning og konsekvens for bylivet i Tønsberg.

•

Trafikale endringer som følge av økt trafikk ved stasjonene og endret bruk av gatene.

•

Muligheter for gang- og sykkeltrafikk på jernbanebruen over Byfjorden i Tønsberg.
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3 GJENNOMGÅENDE PROBLEMSTILLINGER
Nedenfor oppsummeres hovedtrekkene i uttalelsene, det vil si de temaene flere er opptatt av og som
vurderes som sentrale for det videre planarbeidet. Disse vil også bli kommentert generelt i dette
kapittelet.

3.1

Planprosess

I 2012 ble arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) fullført[1]. Denne konkluderte med at
transportbehovet best kan møtes ved å bygge ut dobbeltspor mellom byene med dimensjonerende
hastighet på 250 km/t.
For å kunne utarbeide et planprogram med realistiske og sammenhengende alternativer ble det i
forkant av utarbeidelsen av planprogrammet gjennomført en forstudie for strekningen Tønsberg –
Larvik[2]. Forstudiet tok utgangspunkt i anbefalte konsepter fra konseptvalgutredningen, samt at det
ble utviklet nye korridorer på strekninger hvor usikkerheten knyttet til gjennomførbarhet var stor. Dette
for å finne de korridorene som i størst mulig grad oppfyller målene for prosjektet. Se planprogrammet
kapittel 1.9 for mer om konseptvalgutredningen og forstudiet.
Etter forstudiet ble et tidlig utkast av planprogrammet sendt på en begrenset høring hos berørte
planmyndigheter. Samtidig arbeidet Bane NOR videre med korridorene fra forstudiet.
Arbeidet innebar blant annet gjennomføring av flere grunnundersøkelser og verdivurderinger av
områder tilknyttet korridorene (landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmangfold, og
naturressurser.)
Økt kunnskapsnivå fra grunnundersøkelser, verdivurderinger og innspill fra myndigheter dannet
grunnlag for forslag til planprogrammet som Bane NOR utarbeidet og som ble sendt på offentlig
ettersyn og høring i perioden 1.mars til 12. april 2017.

3.2

Mål og samfunnsøkonomisk nytte

3.2.1 Mål for prosjektet
Dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik er en del av et sammenhengende jernbanesystem
(InterCity-nettet) og skal bidra til måloppnåelsen ikke bare for Vestfold og Grenland, men også for hele
InterCity-satsingen. Nytt dobbeltspor planlegges tidvis gjennom et tett befolket område med
vanskelige grunnforhold og viktige arealverdier. Samtidig skal dobbeltsporet dimensjoneres for 250
km/t, noe som gjør plassering av sporene lite fleksibel. For å oppnå målene for prosjektet, tilstrebes
det at toget har høy hastighet (250 km/t) mellom byene. I byområder hvor samtlige tog skal stoppe,
kan det tillates noe lavere hastighet rett før og etter stasjonen.
Et tog i høy hastighet kan ikke kjøre krappe svinger, enhver endring av retning må tas over lange
avstander med slake svinger for at det ikke skal bli risikofylt, eller ubehagelig som passasjerene.
Normal tillatt stigning på et jernbanespor er 12 promille. Det betyr at et spor kan heves/ senkes 12 m i
høyden over en distanse på 1000m bortover.»
Hver av korridorene som skal utredes må gi en akseptabel oppfyllelse av effektmålene som er satt for
Vestfoldbanen. Effektmålene er gjengitt i planprogrammets kapittel 1 om mål og rammer.

3.2.2

Samfunnsøkonomisk nytte

Samfunnsøkonomisk nytte er et begrep som sier noe om hvor god effekt samfunnet får igjen for
pengene som investeres i et tiltak.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

10 av 118
ICP-36-A-25621
02A
31.10.2017

Når det gjelder prosjektet Tønsberg-Larvik er det trafikantnytten som i størst grad påvirker den
samfunnsøkonomiske nytten. Trafikantnytten består av verdiene kortere reisetid, flere daglige
avganger med toget og dermed flere passasjerer. Både forventede drifts- og investeringskostnader og
den samfunnsøkonomiske nytten blir beregnet som en del av planarbeidet. Finansdepartementet har
utviklet en metodikk for samfunnsøkonomiske beregninger som skal benyttes for alle offentlige
samferdselsprosjekter.
Den totale nytten fordeler seg mellom trafikantene, det offentlige, transportoperatørene (for rullende
materiell) og for samfunnet for øvrig:
•

Trafikantnytten er den samlede verdien av alle forbedringene og forverringene som
trafikantene opplever, som for eksempel tidsbesparelser og reduserte ulemper. Trafikantnytten beregnes i kroner, basert blant annet på enhetsverdier i kroner pr. time (minutt) endring
i reisetid, basert på preferansestudier. Det betyr at jo flere reisende som benytter toget, og jo
kortere reisetid man oppnår, desto mer nyttig blir tiltaket (i dette tilfellet Vestfoldbanen). Selv
tilsynelatende små reisetidsreduksjoner vil kunne utgjøre store beløp i nytte over banens levetid. Verdsettingen av reisetid gjøres likt for alle prosjekter, og det skilles mellom korte og lange
reiser, fritids- og arbeidsreiser, samt reiser med ulike transportmidler. Beregninger av antall
reisende og fordelingen av de reisende mellom de ulike transportmidlene (bil, buss, tog,
sykkel, gange) gjøres med egne transportmodeller. Modellene simulerer hvordan trafikantenes
atferd endrer seg ved endringer i transporttilbudet, herunder blant annet kortere reisetid og økt
frekvens på Vestfoldbanen. Modellene bygger på statistiske analyser av reisevaneundersøkelser og andre typer data.

•

Operatørnytten omfatter kostnader, inntekter og overføringer for operatører, i dette tilfellet er
det togselskapene som trafikkerer Vestfoldbanen.

•

Offentlig nytte er summen av alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. Disse består
av investeringskostnaden, årlige drifts- og vedlikeholdskostnader på den nye jernbanelinjen,
samt endringer i årlige skatte- og avgiftsinntekter.

•

Nytte for samfunnet for øvrig omfatter endringer i ulykkeskostnader ved å flytte trafikk fra
vei til bane, støy, kostnader knyttet til global og regional luftforurensning, restverdi og
skattekostnader.

Av disse faktorene er trafikantnytten den desidert tyngste og det som bidrar mest til lønnsomheten av
samferdselsprosjektene. Det betyr at tidsbesparelser og reduserte ulemper bør ha et fokus i
planleggingen.

3.2.3

Vurdering av måloppnåelse

I tillegg til nytte og kostnader skal hensynet til en rekke forhold balanseres, blant annet konsekvenser
for ikke-prissatte verdier som nærmiljø og friluftsliv, landskapsbilde, naturressurser, naturmangfold og
kulturmiljø. Metoder for utredning av de enkelte temaene, sammenstilling og anbefaling er beskrevet i
det reviderte planprogrammet. Figur som viser prinsipp for hvordan Bane NOR skal sammenstille
analyser og vurdere måloppnåelse som grunnlag for en anbefaling om valg av korridorer er gjengitt
under. Både konsekvensutredningen og den tekniske planen er sammen med investeringskostnader
viktige grunnlag for å vurdere måloppnåelse.
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Figur 3-1 Prinsipp for sammenstilling av analyser, drøfting og anbefaling.

3.3

Korridorer og traséer

3.3.1 Utredningskorridorer
Hensikten med kommunedelplanarbeidet er å avklare korridor for jernbanen. Korridorene som skal
utredes har en større bredde enn jernbanen vil ha når det nye dobbeltsporet er ferdig bygget.
Utredningskorridorene har en bredde på om lag 300 meter, noen steder bredere, opptil 1200 meter.
Selve jernbanetraséen med dobbeltspor vil være 15-30 meter bred når den er bygget, avhengig av
hvordan banen blir liggende i terrenget og om det vil være behov for egen driftsveg. Stasjonene med
fire spor til plattform vil ha en bredde på rundt 45 meter.
De fleste arealer, funksjoner og bygninger som ligger innenfor utredningskorridorene vil ikke bli direkte
berørt av det endelige jernbanetiltaket. Nøyaktig hvilke arealer, funksjoner og bygninger som vil bli
direkte berørt, vil ikke bli avklart før i neste planfase som er reguleringsplan.
Jernbanetraséen skal plasseres innenfor utredningskorridoren på grunnlag av utredninger og
anbefaling. Når kommunedelplanene vedtas, fastsettes én korridor.
I neste planfase, reguleringsplan, fastlegges plassering innenfor denne korridoren og tiltaket
detaljeres.

3.3.2 Nøtterøykorridoren
Tønsberg og Nøtterøy kommune samt Vestfold fylkeskommune, vil ta Nøtterøykorridoren ut av
planprogrammet. Kystverket har også varslet mulig innsigelse til korridoren.
For Bane NOR er det av stor betydning å få utredet Nøtterøykorridoren. Korridoren har kort reisetid,
med en sentral stasjonsplassering i Tønsberg sentrum. Jernbaneteknisk er korridoren god, og den
berører vesentlig mindre jordbruksarealer enn øvrige korridorer.
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Bane NOR ser at anlegget vil kunne få negative konsekvenser for enkelte nærmiljø og farledene inn til
Tønsberg. Dette vil utredes nærmere i konsekvensutredningen.
Beboere ved Robergåsen har bedt om at traseen til Nøtterøykorridoren legges sør for Robergåsen.
Gjeldende trasé er dimensjonert for en hastighet på 250 km/t, noe som medfører at traséen i
begrenset grad kan tilpasses enkeltpunkter uten at det får negative konsekvenser for traséen over en
lang strekning. Nøtterøykorridoren mellom Sjuestokkstranda og Melsomvikveien er lagt gjennom
Robergåsen for å redusere lengden på brua over Vestfjorden, samtidig som korridoren treffer
terrenget bedre enn lengre sør, hvor det er lavere.
En bru over Vestfjorden er en konstruksjon som vil være et vesentlig kostnadselement og lengden på
brua er derfor vesentlig. Korridoren slik den er i forslag til planprogram berører også Robergåsen
naturreservat mindre, samt at konflikten med Vestfold golfbane reduseres. Bane NOR har per i dag
ikke tatt stilling til om korridoren skal utvides ved Robergåsen, da området hører til strekningen
Tønsberg-Stokke. Se kapittel 4.1 om videre prosess for strekningen Tønsberg-Stokke.
Bane NOR har på nytt vurdert senket trasé i Nøtterøykorridoren etter anmodning fra Fylkesmannen i
Vestfold. En nedsenket bane gjennom Tønsberg, under Kanalen, vurderes til å være teknisk
gjennomførbar, men byr på svært store tekniske og økonomiske usikkerheter. Bygging av en senket
trasé i denne korridoren har store usikkerheter forbundet med grunnvannsenk ning (vannmet ning)
og mulige setningsskader i eksisterende bebyggels e, samt mulig skader på kulturlagene i
middelalderbyen. I tillegg er det usikkerheter knyttet til omfang av tettetiltak og byggearbeider i
grunnen. En senket løsning i Nøtterøyk orridoren vil gi en seilingshøy de i Vestfjorden på
maksimalt 20 meter, noe som er vesentlig lavere enn hevet Nøtterøyk orridor.
Selv ved bruk av maksimalt tillatt fall fra stasjonen vil en ikke få full seilingsdybde i Kanalen. For å
kunne legge linjen lavere må det gjøres omfattende tiltak i Jarlsbergtunnelen.

3.3.3 Vearkorridoren
Som beskrevet i kapittel 2.1 og 2.3 er det varslet innsigelser til Vearkorridoren fra både Fylkesmannen
i Vestfold, Vestfold fylkeskommune og Riksantikvaren.
Bane NOR er klar over at Vearkorridoren berører nasjonale interesser innenfor naturmangfold og
kulturmiljø, men ønsker å utrede korridoren. Vearkorridoren har kortest reisetid mellom Tønsberg og
Stokke, og Bane NOR skal se nærmere på hvordan det er mulig å avbøte negative konsekvenser.
Stasjonsløsningen tar lite areal i Tønsberg sentrum og korridoren frigir mye sentrumsarealer ved å bli
kvitt dagens jernbanesløyfe. Korridoren tar lite jordbruksareal da løsningen innebærer mye tunnel.
Jarlsbergkorri doren
Flere myndigheter, lag og foreninger samt privatpersoner ønsker at Jarlsbergkorridoren utredes.
Mange ber også spesifikt om at korridoren utredes med en stasjonsløsning på Korten, kjent fra
forstudiet som 1B-4. Løsningen benytter hverken Jarlsbergtunnelen eller sløyfa.
Jarlsbergtunnelen ble åpnet i november 2011. Tunnelen er en del av et større byggeprosjekt hvor det
ble bygget dobbeltspor fra Barkåker i nord til Tønsberg stasjon. Bane NOR søker først og fremst
løsninger for videreføringen av Vestfoldbanen hvor samfunnet kan nyttiggjøre seg den store
investeringen som ligger så kort tilbake i tid.
Et jernbaneanlegg har en levetid på minst 75 år med normalt vedlikehold. Løsningene som ligger inne
i planprogrammet for Nøtterøy- og Vearkorridoren er tilpasset geometrien i Jarlsbergtunnelen, og kun
mindre justeringer av denne er nødvendig.
Bane NOR har vurdert alternativ 1B-4 med stasjon på Korten på nytt med utgangspunkt i nye grunnundersøkelser, og sett på muligheter for å optimalisere denne løsningen. Foreløpige vurderinger av
kostnader tilsier at disse vil ligge på samme nivå som for Nøtterøy- og Vearkorridoren, og at reisetiden
ligger på samme nivå som Nøtterøykorridoren. Korridoren berører i liten grad Tønsberg by, og frigir
store arealer ved dagens stasjonslokalisering, men hovedvegsystemet på Kjelle vil bli sterkt berørt
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samtidig som en stasjonsplassering på Korten gir mindre areal for fremtidig utvikling av knutepunktet
og et mindre tilgjengelig stasjonsområde for kollektivtransport, gående og syklende.
I forstudiet vurderte Bane NOR ulike alternativer for sløyfa. Dobbeltspor og stasjon på dagens terreng
gir stort arealbeslag og barrierevirk ning i byen. Det vil være stor konflikt med dagens vegnett og krever
omfattende vegomlegginger. Enkeltspor gir noe mindre arealbeslag i sløyfa, men vil kreve areal til
tilsvinger for jernbanen. Enkeltspor vil kunne gi redusert kapasitet og punktlighet. Delvis senket
stasjon (som foreslått i Nøtterøykorridoren senket) kan være en løsning for å krysse Halvdan
Willhelmsens Allé for sløyfealternativene.
Bane NOR har ikke tatt stilling til Jarlsbergkorridoren og alternativer i denne, da dette tilhører
prosessen for fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke, se kapittel 4.1.
3.3.5 Torp vest-korridoren og Unnebergkorridoren
Flere har foreslått å utvide Torp vest-korridoren vestover i området ved Hjertås/Unneberg for å
redusere de negative konsekvensene for det viktige frilufts- og rekreasjonsområdet. Bane NOR har
gjort foreløpige vurderinger av konsekvensene av å skyve korridoren noe vestover, og ser at det kan
redusere de negative konsekvensene ved korridoren. For å gjøre mer detaljerte vurderinger av
gjennomførbarheten vil Bane NOR utføre flere grunnundersøkelser.
Torp vest-korridoren gir mulighet for en stasjon med nærhet til Torp lufthavn. Korridorene har også
god reisetid.
Korridoren har god reisetid.
3.3.6 Gokstadkorridoren
Flere ønsker at ny stasjon blir liggende ved dagens stasjonsområde, for å redusere inngrepene i
Sandefjord by. Korridoren har en kjent, sentralt stasjonslokalisering i et område der store arealer
allerede benyttes til jernbaneformål. Det nye stasjonsområdet vil imidlertid bli vesentlig større enn den
det eksisterende, for å ivareta de jernbanetekniske kravene og bestillingen om fire spor til plattform, og
konsekvensen av dette vil utredes nærmere.
3.3.7 Indre havn-korridoren
Mange høringsuttalelser peker på barrierevirk ningen en stasjonsplassering i Indre havn vil være
mellom byen og vannet. Korridoren gir imidlertid god reisetid og har sentral og kjent
stasjonslokalisering, i et område som i dag brukes til jernbaneformål. Den vurderes til å være enklere
teknisk gjennomførbar da den innebærer mindre anleggsarbeider i sentrum. Stasjonslokaliseringen vil
kunne ha ulike barrierevirkninger, ettersom hvilken høyde man legger konstruksjonen på. Heves
konstruksjonen tilstrekkelig, vil det være enklere å etablere forbindelser på tvers, under nytt
dobbeltspor. Barrierevirkningene og knutepunktutvikling og øvrige konsekvenser for knutepunktet vil
være tema for utredningsarbeidet som danner grunnlaget for anbefalingen (se kapittel 3.2).
3.3.8 Kongegatakorridoren
Flere av høringspartene anbefaler at Kongegatakorridoren velges, dersom den lar seg gjennomføre
uten for store inngrep i bysentrum da den gir gode muligheter for byutvikling i sentrum og langs indre
havn. Stasjonslokaliseringen vil bli sentralt i Larvik by. For å få til gode trafikkløsninger vil det bli
nødvendig å vurdere bruk og omlegging av berørte gater.
Det er utfordringer knyttet til fundamentering og undergrunnsarbeider ved etablering av stasjon og
broløsning relatert til Farriskildene. Alternativet vurderes på dette stadiet i utgangspunktet som en
krevende og kostbart løsning, men antas likevel gjennomførbar. Korridoren har god reisetid og frigir
dagens jernbanearealer i Indre havn, hvilket åpner for ny bruk området.
Verningenkorridore n
Av hensyn til mineralressursene har det kommet flere forslag om å vurdere en korridor noe lenger vest
i Tjølling (3A-5 fra forstudiet). Verningenkorridoren vil kunne gi en noe lengre krysning over Lågen enn
korridoren om Stålaker, samtidig vil korridoren om Verningen kunne berøre færre lokaliteter av
mineralressurser som i kommuneplanen er avsatt til nåværende eller framtidig uttak.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

14 av 118
ICP-36-A-25621
02A
31.10.2017

Både Verningenkorridoren, og tidligere foreslått korridor om Stålaker, er mulig å forene med
stasjonsløsningene både i Kongegata og i Indre havn. Bane NOR ønsker å utrede begge korridorene
for å få belyst de ulike fordeler og ulemper som følger av de to utredningskorridorene på en god måte i
det videre utredningsarbeidet.
3.3.10

Eget spor fra Barkåker til Sem

For Bane NOR er det uaktuelt å bygge en løsning med eget spor fra Barkåker til Sem, og beholde den
eksisterende banen for lokaltrafikk inn til Tønsberg. Et slikt alternativ vil innebære at nordover-rettet
togtrafikk til/fra Tønsberg benytter jernbanetraséen mellom Barkåker og Tønsberg som buttspor.
Gjennomgående tog som betjener stasjoner sør for Tønsberg, vil da stoppe i Stokke istedenfor
Tønsberg. Bane NOR finner en slik løsning uaktuell. Årsakene er flere:
• De fleste tog er gjennomgående.
• Vestfoldbanen har en viktig rolle som transportmiddel mellom Vestfoldbyene og til/fra
Grenland, og er ikke bare en pendelbane for de som arbeider i Oslo. Mange arbeider i
Tønsberg og bor i andre byer og omvendt. Trafikkundersøkelser viser at en betydelig andel av
reisene er internreiser på Vestfoldbanen, og det er grunn til å tro at denne andelen vil øke når
strekningen Larvik – Porsgrunn åpner i 2018.
• Med bytte mellom transporttilbudene, vil den samlede reisetiden bli lengre for en stor del av
trafikantene.
• Det vil kreve store tilpasninger og tiltak for å knytte ny bane sammen med eksisterende bane
inn til Tønsberg.
• Sammenkobling av to baner som beskrevet over vil ta mye av den totale kapasiteten til
dobbeltsporet mot Oslo/Porsgrunn.

3.4

Stasjonene

3.4.1 Funksjonskrav
Ny Vestfoldbane skal være en del av et sammenhengende InterCity-nett på Østlandet[3]. Antall spor
på stasjonene avhenger av hvilke funksjoner stasjonene skal ha. Stasjonene Stokke og Torp
planlegges med to spor til plattform, Larvik med to eller tre spor til plattform, og Tønsberg og
Sandefjord med fire spor til plattform.
Tog med Tønsberg eller Sandefjord som endestasjon, vil da kunne stoppe og vende, uten å legge
beslag på kapasiteten for dobbeltsporet. Det legges til rette for triple togsett med en total toglengde på
330 meter og derfor skal alle InterCity-stasjoner planlegges med en plattformlengde på 350 meter.
Jernbaneinfrastrukturen som planlegges, inkludert plattformene, vil være tilpasset både toetasjes tog
(«dobbeltdekkere») og dagens togtyper som har én etasje. Det er Jernbanedirektoratet og
togselskapene som avgjør hvilke togtyper som skal benyttes. Bruk av dobbeltdekkere er i dag vurdert
som en lite kapasitetsøkende tiltak, og er derfor mindre attraktiv. Hovedgrunnen er at av- og
påstigning fra denne togtypen tar noe lenger tid sammenlignet med dagens tog, og vil redusere
kapasiteten på Oslotunnelen (og dermed Vestfoldbanen). Alternativet vil være å redusere antall tog
som kan passere gjennom Oslotunnelen pr. time, noe som ikke vurderes som aktuelt på nåværende
tidspunkt.
Det er ikke aktuelt å planlegge med såkalte sekkestasjoner med buttspor på InterCity-strekningene. Et
buttspor er et ikke-gjennomgående spor, altså et spor som ender på stasjonen. Tog som kjører inn til
en sekkestasjon med buttspor, må dermed kjøre motsatt veg («rygge») ut igjen.
Selv om mange togsett kan kjøres fra begge ender, tar det lang tid (10-12 minutter) å skifte
kjøreretning og snu (vende) på denne måten. Togene må «restartes» med tilhørende
sikkerhetsprosedyrer, og togfører må forflytte seg fra den ene enden av toget til den andre, noe som
kan utgjøre en distanse på opp mot 330 meter, avhengig av togets lengde. Bruk av sekkestasjoner
med buttspor resulterer dermed i økt reisetid og mindre lønnsomhet for togoperatøren (se kapittel
3.2.2). I tillegg reduseres kapasiteten fordi toget beslaglegger sporet på stasjonen over lenger tid enn
ved gjennomkjøring. Dette gir mer arealbeslag av stasjonen.
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Stasjonene skal ha atkomst fra etablert vegnett for gående, syklende og kjørende, samt busstopp,
sykkelparkering, taxiholdeplass, kiss n’ride, HC- og korttidsparkeringsplasser. Innfartsparkeringen på
InterCity-strekningene bygger på Bane NORs parkeringsstrategi. Se eget punkt om parkering og
tilgjengelighet 3.4.4.

3.4.2 Sentral stasjonsplassering
Flere peker på at ulemper kan unngås dersom stasjonene plasseres utenfor byene. InterCitysatsingen skal bidra til at veksten i persontransporten på Østlandet tas med kollektiv, sykkel og gange.
En viktig forutsetning for å lykkes, er sentral stasjonslokalisering og knutepunktutvikling rundt de nye
stasjonene. Da blir toget lett tilgjengelig, og flere kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt til
stasjonen. Dette vil ytterligere kunne forsterkes av at kommunen følger opp overordnede føringer
om fortetting rundt knutepunkt og samordnet areal- og transportplanlegging, se planprogrammet
kapittel 1, mål og rammer.
En reise varer fra dør til dør, og ikke bare fra plattform til plattform. Reisen oppleves mer tungvint for
hvert bytte. Nasjonale reisevaneunders økelser viser at selv med et godt kollektivtilbud, er
kollektivandelen langt lavere blant de som må bytte transportmiddel enn blant de som kan reise
direkte med et dårligere tilbud[5]. Trafikantene opplever bytte som en ulempe, både byttet i seg selv
og den tiden byttet tar.
En stasjon plassert utenfor bykjernen, for eksempel på Sem utenfor Tønsberg eller Bergeløkka i
Larvik, vil føre til økt biltrafikk og færre togpassasjerer enn om stasjonen ble plassert nær byenes
sentrum. Årsaken er todelt. For det første vil en stasjon på Sem eller Bergeløkka gi flere reiser til og
fra stasjonen med bil, enn om stasjonen var plassert sentralt i byen med kort vei til målpunkter som
handel, kontor og næring samt boliger. For det andre; med stasjon på Sem eller Bergeløkka vil flere
velge å kjøre bil på hele reisen i stedet for å ta toget, siden flere vil måtte bytte mellom buss og tog,
enn dersom stasjonen ble gitt en sentral plassering, jamfør kommunenes egen planlegging. Hvor
boliger og arbeidsplasser er lokalisert i dag, er grafisk fremstilt i figur 3-2 og figur 3-3.
Stasjonen skal ligge nærmest mulig målene de reisende har. Det er også viktig at det er aktivitet store
deler av døgnet i området rundt jernbanestasjonen fordi det skaper attraktivitet og sosial trygghet. En
jernbanestasjon hvor reisende kan bli stående alene og vente på toget føles ikke trygg. En trygg og
attraktiv stasjon trenger nærhet til boliger, arbeidsplasser, kaféer, butikker, kulturbygg og så videre.
Erfaringsmessig fører også jernbanestasjoner til etableringer av virksomheter i nærheten, jamfør
utviklingen i Moss, Lillestrøm og Sandvika. Dette er etableringer som er viktig å få sentralt i byene for
ikke å utarme bysentrene. Etablering av arbeidsplasser nær stasjonene bidrar til en konsentrert
arealbruk og færre bilreiser, og dermed til å støtte opp under nullvekstmålet for biltrafikken.
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Figur 3-3 Dagens befolkningstetthet på strekningen fra Tønsberg til Larvik.
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3.4.3 Stasjonsplassering og planlagt utvikling i kommunene
Stasjonslokaliseringene skal understøtte kommunenes planlagte utvikling, Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk og statlig politikk.
Tønsberg kommuneplan har blant annet følgende utbyggingsprinsipper/ mål:
• Videreføre og bygge opp om Tønsberg kommunes stjerneformede senterstruktur med
bysenteret som hovedsenter. Lokalsentrene rundt skal fastholdes og videreutvikles.
• Videreføre lokalsentrene med lokale servicefunksjoner, men ikke slik at bysenteret svekkes.
• Tilrettelegge for fortetting i og nær sentrum, slik at flere kan bo og jobbe der.
• Utvikling i nedre bydel og områdene langs kanalen.

Kommuneplan for Sandefjord kommune består av
kommuneplaner for de tidligere kommunene
Sandefjord, Stokke og Andebu.
Stokke kommuneplan[9] har blant annet følgende
utbyggingsprinsipper/ mål:
• Arealforvaltning basert på «stor U», det vil si
utvikling fra Vear, Stokke og til Arnadal.
• Planlegging skal legge vekt på boligutvikling i
og rundt Stokke sentrum og andre viktige
kollektivknutepunkt.
• Stokke sentrum skal gis en bymessig utvikling,
utvikles som handelssenter og Stokke tettsted
skal være et sted for knutepunktutvikling.
Sandefjord kommuneplan[10] har blant annet følgende
utbyggingsprinsipper/ mål:
• Forventet befolkningsvekst krever mer arealer
til bolig og næringsvirksomhet. Større
byggefelt legges til sentrumsnære eller områder med Figur 3-4 «Stor U» illustrerer
arealbruksstrategien i Stokke
gode kollektivforbindelser.
• Rundt sentrum er det lagt opp til boligbygging både på vest-, øst- og nordsiden av sentrum.
• Sentrum skal videreutvikles som handelssenter, boområde og arena for opplevelser og kultur
hvor viktige byplansmessige kvaliteter bevares og helst forbedres.
Larvik kommunes arealstrategi[11] har fire bærende
prinsipper
• Et bærek raftig utbyggingsmønster, hvor
prioriterte utbyggingsområder ligger
innenfor «Sommerfuglen»
• En tydelig senterstruk tur, hvor Larvik by er
Regionsenter, mens Stavern by er
områdesenter og Kvelde, Helgeroa og
Tjøllingvollen er lokalsentre.
• Et miljøvennlig transportsystem med
sentrumsnær jernbanestasjon og
kollektivknutepunkt, og prioriterte
kollektivakser fra Stavern til Gon, og fra
Bommestad til Klova. I tillegg skal Larvik
Havn utvikles som regionalt logistikkknutepunkt.
• En helhetlig overordnet arealplanlegging
som skal ivareta og styrke innbyggernes
helse i et langsiktig perspektiv.

Figur 3-5 Larvik kommune benytter
sommerfuglen som en illustrasjon på sin
arealbruksutvikling.
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3.4.4 Parkering og tilgjengelighet
Ved gjennomføringen av NTP 2018 – 2029[12] vil regjeringen øke innsatsen for at veksten i
persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.
InterCity-satsingen dekker imidlertid et stort geografisk område, og stasjonene er lokalisert i områder
med svært ulik karakter – fra by til spredtbygde strøk. Det påvirker om de reisende har mulighet til å
gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen eller om det bør være et tilbud om innfartsparkering når det
nye dobbeltsporet står ferdig. De ulike stasjonsprosjektene må derfor utformes i tråd med overordnede
føringer, og med utgangspunkt i lokale forutsetninger.
Innfartsparkering er et virkemiddel i områder hvor kollektivtransporten har dårlig dekning, og er i
hovedsak et tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen. For de stasjonene
som tilrettelegges for innfartsparkering vil dette være parkering på flate. Innfartsparkering har derfor et
stort arealbehov og kan medføre arealkonflikter og interessemotsetninger. Det betyr at arealkrevende
innfartsparkering ikke skal være en del av de nye stasjonsprosjektene i byområder. Her vil det være
fokus på knutepunktutvikling og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende. På
stasjoner i spredtbygde strøk vil innfartsparkering, i form av et rimelig og kapasitetssterkt
flateparkerings-tilbud, kunne være et kollektivtiltak. Det vil kunne bidra til at de reisende velger en kort
lokal bilreise og en lang togreise inn mot byene, fremfor bil hele vegen. Målet er at flere skal velge å
reise kollektivt inn mot de store byene, noe som vil bidra til å redusere trafikkavviklings- og
miljøproblemene i byområdene.
Parkering skal ikke være et bilfremmende tiltak som undergraver det lokale busstilbudet eller lokale
satsinger på sykkel og gange. Tanken er å fange opp de reisende tidlig i reisekjeden; dvs at innfartsparkering skal bidra til at de reisende velger en kort bilreise og en lang togreise. Den reisendes
byttemotstand øker jo kortere reisen er, og erfaring viser at potensialet for å kombinere ulike transportmidler er størst på reiser som varer over en halvtime.
Bane NOR har gjort en overordnet vurdering av hvor innfartsparkering vil være et reelt virkemiddel for
økt kollektivandel og hvor det må søkes andre mer bymessige løsninger fram mot 2024[4].
Konklusjonen er at i byene bør parkeringskapasiteten ikke økes fra dagens nivå. Parkeringstilbudet på
stasjonene i byene må ses i sammenheng med det øvrige parkeringstilbudet i byen.
Ved alle InterCity-stasjoner skal Bane NOR tilby følgende parkering:
• Av- og påstigning
• Korttidsparkering
• Sykkelparkering
• HC-parkering
Som del av planarbeidet vil mobilitet omkring stasjonene bli undersøkt. Hensikten er å sikre god
tilgjengelighet for kjørende, gående, syklende og kollektivtrafikk. Arbeidet oppsummeres i by- og
knutepunktrapportene for de tre stasjonskommunene. By- og knutepunktrapportene utgjør grunnlag
for beskrivelsene av lokal og regional utvikling som en del av andre samfunnsmessige virkninger.

3.4.5 Stasjonsløsning på Torp
Bane NOR ser på flere alternative stasjonslokaliseringer rundt Torp. Korridoren på vestsiden av Torp
Sandefjord lufthavn vil innebære en stasjon i nærheten av terminalen. En togstasjon vest for Torp vil
bygges nær dagens terminal. Ved valg av trase øst for Torp vil Bane NOR utrede følgende
løsninger: 1) å etablere en matestasjon øst for Torp Sandefjord lufthavn før terminalen flyttes. 2)
Ikke bygge en stasjon ved lufthavnen, men utrede nytten av shuttlebuss fra Stokke eller Sandefjord
stasjon inn til flyplassen. Både i Unneberg- og Gokstadkorridoren planlegges noe enklere stasjoner,
med transport til og fra flyplassen.
Bane NOR er forøvrig kjent med vedtaket i styret i Torp Sandefjord lufthavn om at terminalen blir
liggende på vestsiden i overskuelig framtid. Dersom korridor på østsiden av flyplassen vedtas, og
terminalen i framtiden flytter over på østsiden, vil det være tilrettelagt for at det kan bygges en stasjon i
nærheten av en ny terminal.
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Grunnforhold og tunneler

Bane NOR er godt kjent med de krevende grunnforholdene på strekningen. I merknader fra
privatpersoner nevnes blant annet Munkerekkveien på Nøtterøy, Hjertås/Unneberg og Torp øst i
Sandefjord som utfordrende. Kartlegging av grunnforhold gjøres som en del av arbeidet med den
tekniske planleggingen som skal legges til grunn for planarbeidet.
I flere av merknadene beskrives jernbane i tunnel som den beste løsningen. Jernbane i tunnel kan
gjøres på ulike måter, avhengig av grunnforholdene på den aktuelle strekningen:
•
•
•

Bergtunnel – tunnel som går i fjell
Løsmassetunnel – tunnel som går gjennom masser som ikke er fjell. Løsmassetunneler
krever også omfattende tiltak fra bakken, og må ikke oppfattes som et «usynlig» prosjekt.
Betongkulvert etableres i åpen byggegrop eller på terreng som en betongtunnel. Denne kan
dekkes over i etterkant for å gi rom for kryssinger og annen infrastruktur over jernbanen.
Eksempler er viltoverganger og vei- og landbrukskrysninger.

Mange steder på strekningen er det stor dybde til fjell, slik at eventuelle tunneler må legges i løse
masser. Løsmassetunneler er teknisk svært krevende og kostbare løsninger. Usikkerheten knyttet til
gjennomførbarheten med tilhørende kostnader er stor. Store kulverter vil også være dyre.
En nedgravd løsning gjennom Tønsberg, vil eksempelvis gjennomføres med en nedgravd kulvert.
Dette innebærer utgraving av en 20-25 meter bred og 15-20 meter dyp byggegrop der det er
dobbeltspor (det vil si utenom stasjonsområdet). I stasjonsområdet vil bredden på byggegropa bli i
størrelsesorden 50 meter. For å hindre senkning av grunnvannstanden og poretrykket i leiren må det
etableres en tett byggegrop samtidig som siget av vann fra den ene siden til den andre opprettholdes.
Arbeidet er svært krevende og innebærer store usikkerheter. Leiren er ømfintlig for setninger, og
senket poretrykk vil kunne gi betydelige setninger i stor avstand fra byggegropa. En slik løsning vil
også medføre risiko for skader på kulturlagene i middelalderbyen dersom disse får endret
vannmetning. Med kulturlag menes jordlagene hvor det finnes historiske spor etter menneskelig
aktivitet.
En nedgravd løsning gjennom Larvik har utfordringer spesielt tilknyttet innslag av kvikkleire i
morenemassene. Dette krever omfattende stabiliseringstiltak for å sikre bebyggelse og infrastruktur
over tiltaket. Løsmassetunnel vil kunne medføre åpen byggegrop i deler av sentrum i
anleggsperioden. Dette på grunn av manglende overdekning over tunnelen og tilkomst/ uttak av
masser og maskiner. Bane NOR vil vurdere om det kan være aktuelt å bygge deler av strekningen
som åpen byggegrop i anleggsperioden.
I enkelte av merknadene bes det om at deler av jernbanen legges i miljøtunnel. Bane NOR forstår
dette som at det er ønskelig at jernbanen legges inn i en kulvert av hensyn til omgivelsene.
Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv vil bli utredet, og eventuelle avbøtende tiltak vil vurderes. I all
hovedsak er det slik at alle former for tunneler er betydelig mer kostbare enn løsninger på terreng (i
dagsone) både i anleggs- og driftsfasen. Som nevnt over er det også krevende grunnforhold mange
steder, som krever omfattende tiltak, hvilket igjen påvirker kostnadene. I utgangspunktet er slike
løsninger kun aktuelt der det er behov for kryssing av jernbanen.

3.6

Farleder og seilingshøyde

Nøtterøykorridoren krysser både Kanalen og Vestfjorden, som begge er farleder inn til Tønsberg. I
dag er Vestfjorden definert som hovedled og Kanalen som biled. Hva som vil være akseptabel
seilingshøyde og seilingsdybde er avhengig av bruken av farledene. Bane NOR er klar over at både
Vestfjorden og Kanalen er farleder inn til havnen og at tilgjengelighet til havnen er viktig for både
næringstrafikk og fritidsbåter og for Tønsberg som by.
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Stigningskravene til jernbanen gir begrensninger på hvor raskt banen kan stige. For eksempel vil
høyden banen har over Kanalen og under Nøtterøy, påvirke hvilken seilingshøyde som kan oppnås
over Vestfjorden. Bane NOR har sett på ulike høyder på banen over denne strekningen og vil fortsette
å vurdere dette i samarbeid med aktuelle myndigheter.
I flere merknader har det vært stilt spørsmål om muligheten for å bygge jernbanebruer som kan åpnes
og lukkes. Slike bruer er av praktiske årsaker ikke aktuelt for jernbanen på strekninger med en viss
trafikkmengde. Det er mer krevende å bygge og drifte en slik jernbanebru enn en vegbru, fordi
jernbanebruer er betydelig tyngre konstruksjoner med strømførende ledninger som skal føres over
brua for at et tog skal kunne passere. En jernbanebru som kan åpnes og lukkes vil kreve en betydelig
tidsåpning for at båter skal kunne passere. Dette vil påvirke når og hvor ofte det kan kjøres tog på
linja, og er ikke forenlig med krav til regularitet og kapasitet for toget.

3.7
3.7.1

Hensetting og gods
Hensetting og driftsbase

Som omtalt i planprogrammet kapittel 2.5, hensetting og driftsbase menes det med hensetting et
anlegg der tog står parkert. I tilknytning til hensettingsanlegget er det i mange tilfeller ønskelig å
etablere en base for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, også kalt driftsbase.
For å kunne realisere planlagte tilbudsforbedringer som følge av et sammenhengende dobbeltspor
mellom Oslo-Tønsberg må det etableres et hensettingsanlegg i Tønsberg-området[13]. Bygging av
hensettingsanlegg i Tønsberg-området bør ses i sammenheng med forventet ferdigstillelse av
dobbeltsporet til Tønsberg ettersom hensettingsbehovet i Tønsberg oppstår når det skal kjøres 2
tog/time/retning i grunnrute til Tønsberg (hvorav 1 tog/time går til Skien).
Det videre planarbeidet vil blant annet avklare hvor det er aktuelt å plassere et hensettingsanlegg,
behov for antall plasser, støttefunksjoner, arealbehov, arealkonflikter osv.

3.7.2 Gods på Vestfoldbanen
Vestfoldbanen og strekningen Tønsberg-Larvik skal kunne fungere som erstatningsbane for overføring
av gjennomgående godstog til/fra Sørlandsbanen i avvikssituasjoner hvis Sørlandsbanen av ulike
årsaker ikke kan benyttes, samt ved planlagte stengninger for vedlikehold og fornyelse[3]. Fordi
Vestfoldbanen skal kunne avlaste i unntakssituasjoner, vil den dimensjoneres for godstrafikk, hvilket
gir mulighet for lokal godstrafikk i mindre omfang. Mulig etablering av godsterminal ved Kopstad og
initiativer fra Larvik Havn for omlasting av gods mellom skip og tog, medfører at InterCity-prosjektet
søker å ivareta lokal godstrafikk Drammen - Kopstad og Larvik - Skien.
Godstog skal ha så få stopp som mulig. Dimensjonerende hastighet er 100 km/t. 100 km/t bør derfor
være en nedre grense for hastighet gjennom stasjoner. Gods håndteres ikke på stasjoner med
persontrafikk.

3.7.3

Spor til Larvik havn

Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune ber om at havnesporet til Larvik havn planlegges og
bygges som en del av tiltaket. Initiativer fra Larvik havn for omlasting av gods mellom skip og tog
medfører at IC-prosjektet søker å ivareta lokal godstrafikk mellom Larvik og Skien gjennom å vurdere
mulig sportilknytning til Larvik havn.
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Justering av dagens Vestfoldbane til nytt dobbeltspor
Fortsatt bruk av dagens spor og stasjoner

I løpet av de vel 100 årene som er gått siden dagens Vestfoldbane ble bygget, har nærmiljøet tilpasset
seg jernbaneanlegget. Flere tar til ordet for at det enkleste og minst konfliktfylte vil være å bygge
dobbeltspor i dagens enkeltsporede jernbanetrasé og benytte dagens stasjoner.
De nye stasjonsanleggene blir større enn dagens stasjoner og vil ha et større arealbeslag. Kapittel 3.4
beskriver krav til de nye stasjonene.
For at det nye dobbeltsporet skal tilfredsstille kravene til hastighet på opptil 250 km/t og kapasitet i tråd
med målene for prosjektet (se kapittel 3.2), må både jernbanen og stasjonene bygges opp på nytt. Det
skal være to spor på hele strekningen, og for å kunne ivareta hastigheten kreves det rette strekninger,
hvilket innebærer en slak kurvatur og en generelt stivere bane med strenge krav til fundamentering.
Dette vil medføre store inngrep langs eksisterende trasé om denne skulle legges til grunn.
Minste radius for en kurve der toget kan kjøre i 250 km/t er 2900 meter. Eksisterende jernbane har
mange steder for krapp kurvatur til at den vil kunne legges til grunn for det nye dobbeltsporet. Dagens
bane har også betydelige utfordringer med driften på grunn av dårlige grunnforhold og for dårlig
fundament for banen. Inn mot stasjoner hvor de fleste tog skal stoppe, kan kravene til kurvatur
lempes noe.
For å tilby et mest mulig effektivt transporttilbud er det imidlertid viktig å opprettholde muligheten for
høy hastighet på størst mulig del av strekningen, samt å opprettholde den hastigheten gjennom
stasjonene for de togene som ikke skal stoppe. Det siste er av størst betydning for en mulig framtidig
sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen over Grenland og regiontog.
Dagens bane ligger i hovedsak på terreng og har en rekke planoverganger, både i sentrum av byene
og mellom byene. For den nye banen kreves det planskilte kryssinger. Alle kjørende (inkludert
landbruksmaskiner), gående, syklende og vilt må krysse over eller under et nytt dobbeltspor på bru
eller i kulvert.

3.8.2

Etterbruk av dagens bane

Etterbruk av dagens bane vil behandles i et eget planarbeid etter at korridor er valgt gjennom vedtak
av kommunedelplan. Flere høringsutt alelser peker på at det er naturlig at frigitt areal slås sammen
med arealet ved siden av, i hoveds ak tilbakeføring til jord- eller skogbruk. Flere ser positivt på
mulighetene til å få til sammenhengende turveg, en gang- og sykkelveg, på hele strekningen. Dagens
bane har betydd mye for samfunnsutviklingen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune ber derfor om at
etterbruk av dagens bane vurderes som et kulturminne.

3.9

Erverv av grunn og rettigheter

3.9.1 Reguleringsplanene gir grunnlag for grunnerverv
Planprogrammet gir rammer for arbeidet med kommunedelplaner og konsekvensutredninger for det
nye dobbeltsporet. Areal som inngår i de vedtatte kommunedelplanene båndlegges. Ønsker grunneier
å iverksette søknadspliktige tiltak på sin eiendom som ligger innenfor båndlagt område, blir søknaden
oversendt fra kommunen til Bane NOR for uttalelse. Bane NOR uttaler seg om tiltaket er i konflikt med
planene for nytt jernbaneprosjektet eller ikke. Båndleggingen er ikke til hinder for vanlig bruk og
vedlikehold av eiendommene
Neste planfase er reguleringsplan. Dette er en detaljert plan om hvor det nye dobbeltsporet skal gå
innenfor den vedtatte korridoren. Reguleringsplanen viser, i tillegg til trasé for jernbanen, blant annet
hvilke arealer som berøres og hvor det skal etableres for eksempel fyllinger, støyskjermer og anleggsområder. På samme måte som med kommunedelplaner, utarbeider Bane NOR reguleringsplaner og
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oversender til kommunene for politisk behandling. Direkte berørte grunneiere, offentlige etater og
frivillige organisasjoner mottar reguleringsplanen på høring. Planen legges også ut i kommunens
lokaler samt på nettsidene til Bane NOR og kommunen.
Det er først når reguleringsplanene er vedtatt at Bane NOR med sikkerhet vet hvilke eiendommer som
eventuelt blir berørt og i hvilken grad. Den ordinære grunnervervsprosessen tar utgangspunkt i vedtatt
reguleringsplan.
Bygging av nytt dobbeltspor krever arealer og rettigheter. Dette kan være på midlertidig basis til for
eksempel anleggsområde og riggområde eller på permanent basis; primært arealer til det nye
dobbeltsporet. Arbeidet med å bygge ny jernbane kan ikke starte før det er inngått avtaler med
grunneiere eller sikret tiltredelse/rettigheter (gjennom ekspropriasjon).
Bane NORs mål er å inngå minnelige avtaler som bygger på erstatningsrettslige regler. Det legges
særlig vekt på likebehandling av alle berørte grunneiere, og at inngåtte avtaler bygger på de samme
prinsippene. Ved grunnerverv ytes normalt engangserstatning i form av et kontantoppgjør.
Erstatningen skal gjenspeile grunneiers økonomiske tap, både for midlertidig og permanent avståtte
arealer og/eller rettigheter.
Dersom forhandling om minnelig avtale ikke fører fram, har Bane NOR anledning til å ekspropriere
nødvendig grunn og/eller rettigheter med hjemmel i vedtatt reguleringsplan.
3.9.2

Erverv av hel eiendom

Forhandlinger om erverv av hel eiendom starter normalt rundt to år før anleggsstart. Boligeiendommer
prioriteres. Erstatningen skal minimum dekke eiendommens markeds- eller bruksverdi. Ved avståelse
av bolig eller eiendom er prinsippet at dersom erstatningen av markedsverdien ikke dekker nok til å
holde eier skadesløs, skal erstatningen normalt dekke kjøp av eiendom med tilnærmet samme
standard og type i samme område. Dette prinsippet kan også gjelde fritidsboliger,
landbrukseiendommer, industri og annen næring.
For eksisterende jernbanetraséer er gjeldende byggegrense på 30 meter. Ved nybygging av jernbanetraséer er det ikke automatisk slik at alle bygninger innenfor 30 meter vil måtte innløses. Bane NOR vil
gjennomføre konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle, der det vil bli sett på forhold som støy, støv,
behov for midlertidig anleggsområde, mulighet for avbøtende tiltak (tiltak som fjerner ulempene eller
gjør dem mindre), atkomstmuligheter, sikkerhet og så videre. For eiendommer som ønskes innløst i
sin helhet, er det viktig at dialogen etableres på et tidlig tidspunkt (rundt to år før anleggsstart), slik at
det blir en god prosess og at grunneier får god tid til å skaffe ny eiendom.
3.9.3

Erverv av del av eiendom

Grunneier skal ha erstattet sitt økonomiske tap som følge av at eiendommen blir mindre. Her inngår
også rettigheter på gjenværende eiendom, f.eks. til atkomst og veg. Ved delavståelse vurderes det
økonomiske tapet som forskjellen mellom salgsverdien før og etter eiendomsinngrepet.
For produksjonsarealer som jord- og skogbruk, knytter tapet seg normalt til tapet i avkastning
(bruksverdien) fra de avståtte arealene. Tilsvarende for nærings- og industrieiendommer.
Der toget går nær eksisterende bebyggelse uten at det erverves areal fra eiendommen vil eventuelle
krav om ulempeserstatning bli vurdert opp mot tålegrensen i nabolovens § 2. Dette vil kunne føre til en
økonomisk kompensasjon eller alternativt at Bane NOR gjennomfører avbøtende tiltak som medfører
at tiltaket ikke lenger overskrider tålegrensen. Dette vil være gjenstand for en skjønnsmessig
vurdering i hvert enkelt tilfelle.
For landbruksområder som blir berørt av ny trasé, kan det være aktuelt med jordskifte for å skape
bedre eiendomsforhold og avbøte ulemper. Bane NOR kan i denne sammenheng erverve dyrket mark
med tanke på en mulig framtidig jordskiftesak.
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For mer info om prosessen rundt grunnerverv, se heftet Grunneier møter Bane NOR, som ligger på
prosjektets hjemmeside http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ vestfoldbanen/tonsbergskien/berorte-naboer/
3.9.4 Grunnundersøkelser
Som en del av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning vil det bli gjennomført
ytterligere grunnundersøkelser. Bane NOR må undersøke grunnforholdene i alle faser fra planleggingen starter og frem til anleggsstart. Det undersøkes blant annet hva løsmasser består av,
avstand til fast fjell, fjellkvalitet, sprekksoner og grunnvannsnivå. Bane NOR kontakter aktuelle
grunneiere for å informere og innhente tillatelser til grunnundersøkelser. Dersom det oppstår skade
eller økonomisk tap som følge av grunnundersøk elsene, vil dette bli rettet og/eller kompensert av
Bane NOR.
I forkant av anleggsperioden registreres arealer og bygninger i nærheten. Det kan være i form av
skriftlige beskrivelser, bilder, video e.l. Det utarbeides som regel en tilstandsrapport for eiendommene
som ligger innenfor et definert område.

3.10 Støy
Flere er opptatt av støy fra jernbaneanlegget. Støy er et sentralt tema i planarbeidet, og vurderes både
som en del av de ikke prissatte og de prissatte temaene.
Støybelastning beregnes og illustreres på kart som viser soner for støyutbredelse (jamfør retningslinje
for støy T-1442[14]). Det gir grunnlag for å angi hvor mange som vil bli berørt (boliger, skoler, andre
institusjoner). Det skal også vises om tiltaket vil gi støy i friluftslivsområder, og andre områder hvor
stillhet er en viktig egenskap eller forutsetning.
Avbøtende tiltak for å redusere støyulemper for bebyggelse som ligger innenfor gul eller rød støysone
skal vurderes og omtales i reguleringsplanfasen. Det er i retningslinjen T-1442 stilt krav til maksimale
støynivåer innendørs og utendørs. Støy i anleggsfasen utredes og sammenstilles i rapport om
konsekvenser i anleggsfasen.
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4 ENDRINGER I PLANPROGRAMMET
4.1

Planprogrammet deles

Høringen av planprogrammet har vist at det er store interessekonflikter knyttet til de ulike korridorene
på strekningen fra Tønsberg til Stokke og derfor vanskelig å komme frem til et omforent grunnlag om
hvilke korridorer som skal utredes. Det er større enighet om korridorene som er foreslått utredet fra
Stokke til Larvik.
For å sikre framdrift i planarbeidet har Bane NOR besluttet å dele planprogrammet i to, et for
strekningen Tønsberg – Stokke og et for Stokke – Larvik.
Det vil gi mulighet til å gå videre med planarbeidet for strekningen Stokke – Larvik, samtidig som det
jobbes videre med å få til en nødvendig enighet om hvilke korridorer om skal utredes mellom
Tønsberg og Stokke. Bane NOR har i utgangspunktet lagt kommunal planbehandling til grunn for
planarbeidet, men statlig fastsettelse av planprogrammet og/eller statlig planprosess kan bli aktuelt i
områder hvor det ikke er mulig å komme frem til enighet om utredningskorridorer og hvor det er viktige
nasjonale interesser.

4.1.1 Kommende planfaser
Med bakgrunn i høringen og videre dialog med kommunene og regionale myndigheter deles nå
planprogrammet i to. For strekningen Tønsberg-Stokke vil Bane NOR innlede dialog med
Samferdselsdepartementet og vurdere å anmode om statlig fastsettelse av planprogrammet.
Planprogram for strekningen fra Stokke til Larvik sendes Sandefjord kommune og Larvik kommune for
fastsetting.

Planprogram
Stokke Larvik
Planprogram
Tønsberg Stokke

Kommunedelplaner
med
konsekvensutredning

Kommunedelplaner
med
konsekvensutredning

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Byggeplan
KS2
Grunnerverv
Gjennomføring

Figur 4-1 Prinsipp: Prosess fra planprogram til gjennomføring
Etter at planprogrammene er fastsatt vil det bli utarbeidet kommunedelplaner med konsekvensutredning, tilrettelagt for kommunevise vedtak. Et viktig grunnlag for kommunedelplanene er teknisk
hovedplan, som er den tekniske planen for jernbanetiltaket. Hensikten med kommunedelplanprosessene er å avklare korridor for jernbanen på grunnlag av blant annet teknisk hovedplan og
konsekvensutredningen.
Neste planfase, reguleringsplanen vil gi en detaljert avklaring på arealbruk, og gir hjemmel til å starte
grunnervervsprosessene. Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler kan være aktuelle verktøy
for å sikre betingelser for gjennomføring.
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Bane NORs vurderinger av hvilke korridorer som anbefales utredet

Bane NOR har i arbeidet med å finne de beste korridorene for videre utredning, forsøkt å balansere
både lokale, regionale og nasjonale interesser og verdier mot de tekniske og økonomiske hensynene i
tråd med de vedtatte samfunnsmålene for prosjektet. Dette arbeidet skal videreføres i plan- og
utredningsarbeidet slik at alle hensyn ivaretas på best mulig måte.
Anbefaling av korridorer som skal utredes har endret seg i takt med økt kunnskapsnivå om de lokale
forholdene fra konseptvalgutredningen (KVU) og fram til forslag til planprogram. Det gjelder spesielt
grunnforhold. Grunnforholdene kan være så dårlige at tiltaket har svært stor usikkerhet knyttet til
gjennomførbarhet og/eller har svært høye kostnader.
Innspill fra myndighetene i pre-høringen av planprogrammet, resultater fra nye grunnundersøkelser og
bedre kostnadstall førte igjen til optimalisering av korridorene på bakgrunn av mer detaljert kunnskap.

4.2.1 Nøtterøykorridoren
I denne korridoren vurderes både et alternativ med delvis hevet og et alternativ med delvis senket
stasjonsløsning. Anbefalingen om å utrede Nøtterøykorridoren begrunnes med at den oppfyller viktige
samfunnsmål som kort reisetid, lavere konfliktnivå med nasjonale verdier og at den har en sentral
stasjonslokalisering.
Korridoren har kort reisetid, med en sentral stasjonsplassering i Tønsberg sentrum. Jernbaneteknisk
er korridoren god, og den berører lite jordbruksarealer. En stenging av Kanalen for seilbåter vil
medføre en stor negativ konsekvens for båtlivet. Muligheter og utfordringer med korridoren vil bli
belyst i det videre arbeidet med konsekvensutredningen og teknisk hovedplan.
En nedsenket bane gjennom Tønsberg, under Kanalen, vurderes til å være teknisk gjennomførbart,
men byr på svært store tekniske og økonomiske usikkerheter. En senket løsning i
Nøtterøyk orridoren vil gi en seilingshøy de i Vestfjorden på maksimalt 15-20 meter, noe som er
vesentlig lavere enn hevet Nøtterøyk orridor. Selv ved bruk av maksimalt tillatt fall fra stasjonen vil
en ikke få full seilingsdybde i Kanalen.
Avklaringer rundt Nøtterøykorridoren tilhører prosessen for fastsettelse av planprogrammet for
strekningen Tønsberg-Stokke, se kapittel 4.1, og hvilke løsninger som utredes videre er per i dag ikke
fastlagt.
Bane NOR har på dette tidspunktet, ikke tatt stilling til om korridoren skal utvides ved Robergåsen, da
området hører til strekningen Tønsberg-Stokke. Se kapittel 4.1 om videre prosess for strekningen
Tønsberg-Stokke.
4.2.2 Vearkorridoren
Korridoren gir god reisetiden mellom Tønsberg og Stokke og berører i liten grad dyrket mark.
Stasjonsløsningen tar lite areal i Tønsberg sentrum og korridoren frigir mye sentrumsarealer ved å bli
kvitt dagens jernbanesløyfe. Bane NOR er klar over at Vearkorridoren berører nasjonale interesser
innenfor naturmangfold og kulturmiljø, men ønsker å utrede korridoren i det videre planarbeidet for å
få belyst de ulike konsekvensene og mulighetene korridoren innebærer.
Som beskrevet i kapittel 2.1 og 2.3 er det varslet innsigelser til Vearkorridoren fra både Fylkesmannen
i Vestfold, Vestfold fylkeskommune og Riksantikvaren.
Avklaringer rundt Vearkorridoren tilhører prosessen for fastsettelse av planprogrammet for strekningen
Tønsberg-Stokke, se kapittel 4.1, og hvilke løsninger som utredes videre er per i dag ikke fastlagt.
4.2.3

Jarlsbergkorridoren

Korridoren er ønsket av en rekke høringspartnere, enten med en utbedring av dagens løsning i sløyfa
eller med stasjon på Korten.
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Bane NOR har på dette tidspunktet, ikke tatt stilling til Jarlsbergkorridoren eller hvilken løsning i
korridoren som eventuelt skal legges til grunn for det videre planarbeidet – sløyfa eller stasjon på
Korten. Avklaringer rundt Jarlsbergkorridoren tilhører prosessen for fastsettelse av planprogrammet
for strekningen Tønsberg-Stokke, se kapittel 4.1.

4.2.4 Torp vest-korridoren
Korridoren har kort reisetid og gir mulighet for en stasjon med nærhet til Torp lufthavn. Innspillene om
å utvide korridoren vestover i området Hjertås/Unneberg, tas til følge for potensielt å redusere de
negative konsekvensene for det viktige frilufts- og rekreasjonsområdet.
Bane NOR anbefaler at Torp vest-korridoren utredes og utvides ved Hjertås/Unneberg.

4.2.5 Unnebergkorridoren
Korridoren har bedre reisetid enn Gokstadkorridoren som også går øst for Torp. Bane NOR anbefaler
å utvide korridoren vestover i området Hjartås/Unneberg for potensielt å redusere de negative
konsekvensene for det viktige frilufts- og rekreasjonsområdet.
Bane NOR anbefaler at Unnebergkorridoren utredes og utvides ved Hjertås/Unneberg.

4.2.6 Gokstadkorridoren
Korridoren har en kjent, sentral stasjonsplassering i Sandefjord. Gokstadkorridoren er ønsket av flere
høringsparter, da den opprettholder dagens stasjonsplassering i et område der store arealer allerede
benyttes til jernbaneformål.
Bane NOR anbefaler at Gokstadkorridoren utredes.

4.2.7

Stasjonslokalisering i Indre havn og ved Kongegata

Som følge av høring av forslag til planprogram, ble Verningenkorridoren tatt inn i revidert planprogram,
etter at korridoren var på høring 21. august til 2. oktober 2017.
Verningenkorridoren skal utredes med en stasjonsløsning i både Kongegata og Indre havn, som
opprinnelig korridor fra Furustad til Lavik. Bane NOR har derfor besluttet å endre navn på korridorene i
mellom Furustad og Lågen i Sandefjord og Larvik kommune til Verningenk orridoren og
Stålak erk orridoren, hvor sistnevnte er kjent fra forslag til planprogram.
Begge korridorene skal utredes med begge stasjonsalternativer i Larvik by, og vil i det videre bli omtalt
som følgende:
• Verningenkorridoren via Kongegata
• Verningenkorridoren via Indre havn
• Stålakerkorridoren via Kongegata
• Stålakerkorridoren via Indre havn

4.2.8

Stålakerkorridoren

Stasjonslokalisering i Indre havn
Korridoren har noe dårligere reisetid enn med stasjonsalternativ i Kongegata, men løsningen har en
lavere tunnelandel, hvilket kan innebære mindre usikkerhet tilknyttet kostnader og gjennomførbarhet.
Stasjonsplasseringen er sentral i Larvik, og ligger i et område hvor det er stasjon og annen jernbaneinfrastruktur fra før. Tilpasning til Larvik kommunes planer om byutvikling i indre havnvil utredes og
belyses i konsekvensutredningen.
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Stasjonslokalisering i Kongegata
Denne korridoren er ønsket av flere høringsparter, dersom den lar seg gjennomføre uten for store
inngrep i bysentrum, da den gir gode muligheter for byutvikling i sentrum, med en sentral
stasjonslokalisering og kort reisetid på strekningen. Det er utfordringer knyttet til fundamentering og
undergrunnsarbeider ved etablering av stasjonen som er viktig å få utredet videre.
Stasjonslokalisering i Kongegata frigir dagens jernbanearealer i Indre havn, hvilket åpner for ny bruk
området.
Bane NOR anbefaler at Stålakerkorridoren via Indre havn og Stålakerkorridoren via Kongegata
utredes videre.
4.2.9

Verningenkorridoren

Stasjonslokaliseringene i Indre havn og Kongegata er beskrevet over i 4.2.8 Stålakerkorridoren, de
samme forhold gjelder for Verningenkorridoren.
Korridoren er ønsket av flere høringsparter da den potensielt kan reduserer de negative
konsekvensene for mineralressursene på østsiden av Lågen.
Bane NOR anbefaler at Verningenkorridoren via Indre havn og Verningenkorridoren via Kongegata
utredes videre.

4.3
4.3.1

Bane NORs vurdering av forslag til nye tema
Forurenset grunn

Flere steder i Vestfold har konsentrasjoner av miljøgifter i grunnen, ofte på grunn av gamle utslipp fra
industri, gartneri, gamle avfallsfyllinger og andre aktiviteter. Massene på sjøbunnen i mange norske
havne- og fjordområder er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land.
Det gjelder også Byfjorden i Tønsberg.
Planprogrammet for strek ningen Tønsberg-Stok k e vil bli endret slik at betydningen av forurenset
grunn og sedimenter i Byfjorden og Vestfjorden k ort blir omtalt under temaet naturmangfold.

4.3.2 Strømningsforhold
Området innerst i Byfjorden med Ilene og utløp av Aulielva har internasjonal verdi for naturmangfold.
Området er vernet som naturreservat og underlagt Ramsarkonvensjonen. Fylkesmannen peker på at
brufundamenter vil kunne påvirke strømningsforhold og partikkelsedimentasjon i Byfjorden og dermed
ha en potensiell innvirkning på naturverdiene. Fylkesmannen har bedt om at dette tema utredes.
Som del av konsekvensutredningen vil eksisterende dokumentasjon av strømning og sedimentasjon i
Byfjorden bli omtalt. Det vil også bli utført supplerende målinger i Kanalen og innerst i Byfjorden. Dette
vil både gi økt kunnskap om dagens situasjon og et utgangspunkt for å vurdere eventuelle effekter av
brufundamenter/pilarer. Kunnskapen skal dokumenteres i eget notat og i tillegg være grunnlag for
vurderinger av konsekvenser for naturmangfold.
Planprogrammet for strek ningen Tønsberg-Stok k e vil bli endret slik at behovet for å vurdere mulige
endringer i strømningsforhold blir presisert.

4.3.3 Teknologiske løsninger
Innovasjon og teknologisk utvikling som for eksempel egen tilbringerbane etterspørres i flere av
merknadene. Det nye dobbeltsporet planlegges med de aller siste godkjente tekniske løsninger.
Hvordan nye løsninger som for eksempel førerløse busser og kjøretøyer vil påvirke
tilbringertjenestene, vurderes ikke som del av dette planarbeidet. Uavhengig av hvilke typer
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tilbringertjenester som legges til grunn vil det bli nødvendig med overgang fra tog til et annet
transportmiddel, se kapittel 3.4.1 for nærmere redegjørelse av dette.
Det vurderes at forslag til planprogram er dek k ende for temaet og planprogrammet endres ik k e.

4.3.4 Byliv i Tønsberg
Tønsberg kommune ber om at de ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for bylivet i
Tønsberg og menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses.
Bane NOR mener at temaet overlapper med planprogrammets utredningstemaer for nærmiljø og
friluftsliv, kulturmiljø og andre samfunnsmessige virkninger og vil bli behandlet som del av dette.
Et bedret jernbanetilbud i Vestfold vil styrke Tønsberg som en sentral by og fylkessenter i Vestfold.
Dette kan gi ringvirkninger både økonomisk, kulturelt og sosialt. Ringvirkninger vil inngå i temaet
andre samfunnsmessige virkninger (lokal og regional utvikling).
Planprogrammet endres ik k e.

4.3.5 Trafikk og endret gatebruk
Statens vegvesen og Larvik kommune ber om at trafikk og gatebruk utredes. Som del av planarbeidet
vil Bane NOR vurdere mobilitet, bruk av vegnettet og omlegging av berørte gater og veger.
Nytt dobbeltspor vil krysse flere riks-, fylkes- og kommunale veger, gang- og sykkelveger og
atkomstveger til boliger og landbrukseiendommer. Planarbeidet bør derfor foregå i et nært samarbeid
mellom de ulike vegeierne og planmyndighetene.
Framkommeligheten ved anleggsgjennomføringen vil være av stor betydning. Det gjelder for alle
brukergrupper. Det vil derfor være viktig at også denne planleggingen gjøres i samarbeid med
vegeiere, planmyndighetene og større pågående planarbeider som Bypakke Tønsberg-regionen.
Egne gatebruksplaner vil ikke bli utarbeidet av Bane NOR. Bane NOR vil gi innspill til kommunenes
egne planarbeider.
Som del av den tekniske planleggingen vil Bane NOR se konkret på mulighetene i, og omkring
knutepunktene og stasjonsanleggene, tilgjengelighet til byttepunkt og mobilitet rundt det nye
knutepunktet for gående, syklende, kollektiv- og biltrafikk. Her inngår gatenettet. Dette vil komme fram
i den tekniske hovedplanen og i kommunedelplanene.
Planprogrammet endres ik k e.

4.3.6 Gang og sykkeltrafikk på bruene
Mulighetene for gang- og sykkeltrafikk på jernbanebruene over Vestfjorden og Byfjorden er etterspurt i
enkelte av merknadene.
Bane NOR vil følge opp ideen i den tekniske planleggingen og temaene nærmiljø og friluftsliv, og
andre samfunnsmessige virkninger.
Planprogrammet for strek ningen Tønsberg-Stok k e vil bli endret.
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Temavise presiseringer
Landskapsbilde

Flere av merknadene uttrykker bekymring for hvordan landskapet vil bli påvirket av dobbeltsporet. Det
gjelder spesielt de nasjonalt og regionalt viktige landskapene knyttet til Tønsberg, Sandefjord og
Larvik.
Både myndigheter og privatpersoner er opptatt av landskapene i Tønsberg knyttet til Jarlsberg, Ilene,
Slottsfjellet, Byfjorden, Vestfjorden, Kanalen og Teie. I Sandefjord nevnes spesielt landskapet knyttet
til sørenden av Akersvannet og Melsom, Hjertås-, Storås- og Unnebergområdet, og Furustadområdet.
I Larvik er mange svært opptatt av hvordan Indre havn-korridoren vil skape en barriere mellom byen
og Larviksfjorden.
Dette vil bli vurdert under tema landskapsbilde i konsekvensutredningen slik som beskrevet i
planprogrammet, temaet vurderes ivaretatt slik planprogrammet foreligger.
Planprogrammet endres ik k e.

4.4.2 Nærmiljø og friluftsliv
Et stort antall organisasjoner og privatpersoner er bekymret for konsekvensene for nærmiljøene som
vil kunne bli berørt. Det gjelder for eksempel støy og barrierevirkningene dobbeltsporet vil kunne
påføre nærmiljøene langs korridorene, på hele strekningen fra Tønsberg til Larvik.
De ulike korridorenes konsekvenser for beboere, nærmiljøer og friluftslivsområder inkludert fjordområdene vil bli utredet. Konsekvensutredningen vil også omtale aktuelle tiltak for å redusere
ulemper. Noen av disse vil bli innarbeidet i kommunedelplanen, og andre vil bli foreslått som mulige
avbøtende tiltak som kan redusere konsekvensomfanget.
Korridorene gjennom Hjertås-, Storås- og Unnebergområdet er i flere uttalelser foreslått forskjøvet noe
lenger vest av hensyn til blant annet friluftslivet. Bane NOR tar innspillene til følge og vil utvide
planområdet ved Hjertås-, Storås- og Unnebergområdet slik at disse inkluderes i det videre
utredningsarbeidet (se også kapitel 4.2).
I planprogrammet vil planområdet bli utvidet ved Hjertås-, Storås- og Unnebergområdet.

4.4.3

Naturmangfold

Det har kommet en rekke merknader knyttet til naturverdier i planområdet, samt innspill om
eksisterende kunnskapsgrunnlag på dette området.
Mange av merknadene peker på konsekvensene for det svært viktige våtmarksområdet, naturreservatet Ilene og hvordan det foreslås utredet. Ilene naturreservat er også et Ramsarområde. Norge
har gjennom Ramsarkonvensjonen forpliktet seg til å sikre den økologiske funksjonen til sine
Ramsarområder. Den formelle oppfølgingen skjer likevel etter Naturmangfoldloven og reservatets
verneforskrift og forvaltningsplan. I dette planarbeidet vil støy, endrete i strømforhold og
sedimentasjon og mulig påvirkning fra forurenset grunn vil kunne påvirke den økologiske funksjonen.
Konsekvenser for Ilene og andre viktige naturtyper i Byfjorden, skal sees i sammenheng med
konsekvenser av ny fastlandsforbindelse.
I utredning vil det bli lagt vekt på tiltakets påvirkning på områder av stor verdi, som naturreservat,
lokaliteter med stor verdi (A-verdi), Lågen som nasjonalt laksevassdrag, utvalgte naturtyper som store
gamle eiker, og andre verdifulle naturtyper.
Påvirkning på vassdrag i Tønsberg, Sandefjord og Larvik skal også utredes, både for vannkvalitet,
kantsone til vassdrag som eventuelt naturtype og påvirkning på fisk. Konkrete løsninger for kryssing
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av vassdrag, og anleggsarbeider nær vassdrag, beskrives i miljøoppfølgingsplanen som følger
reguleringsplanen (neste planfase).
Behovet for vilttrekk på enkeltstrekninger vil bli utredet på kommunedelplannivå, mens konkrete
løsninger angående plassering og utforming fastlegges ved detaljreguleringer, herunder viltgjerder og
bruer. Innspill om vilttrekk fra høringen vil inngå i grunnlaget for konsekvensutredningen.
Planprogrammet for strek ningen Tønsberg-Stok k e vil bli endret:
• Potensial for forurenset grunn, spredning av forurensede sedimenter, endring i strømforhold
og sedimentasjon i Byfjorden vil bli omtalt.
• Miljødirek toratets -Håndbok 19 om marint biologisk mangfold[15] og Veileder M47-2013
Veileder for behandling av utbyggingssak er som k an berøre Ramsarområder og andre
vernede Våtmark sområder[16] legges til i punk tet om veiledere.

4.4.4

Kulturmiljø

Kulturarv i Vestfold fylkeskommune og Riksantikvaren har deltatt i arbeidet fra forstudiet. Merknadene
viser at også kommunene, organisasjoner og privatpersoner er opptatt av kulturminner, og
kulturlandskap i Vestfold. Innholdet i planprogrammet bygger på de prioriteringene som myndighetene
har formidlet og de faglige veiledningene. Varslene om mulig innsigelse fra Vestfold fylkeskommune
og Riksantikvaren når det gjelder inngrep i Slottsfjellet og bru over Byfjorden i Tønsberg, nærføring til
Gokstadhaugen i Sandefjord, og forringelse av miljøet ved Herregården i Larvik forsterker
prioriteringene i den faglige veiledningen. I konsekvensutredningen vil det også bli lagt vekt på
områdene som er pekt ut i Regional plan for bærekraftig utvikling og andre spesielt verdifulle miljøer.
Konsekvensutredningen vil synliggjøre tiltakenes konsekvenser, også sett i sammenheng med løsning
for fastlandsforbindelse i Tønsberg. Det gjelder ikke minst forholdet til Slottsfjellet, Byfjorden og
Jarlsberg hovedgård. Tønsberg kommune ber om at verdiene knyttet til Teie hovedgård blir omtalt.
Gokstadkorridoren har nærføring til influensområdet rundt Gokstadhaugen og Bane NOR tilstreber å
unngå de områdene hvor kulturminnemyndighetene tydelig har signalisert at inngrep er uakseptabelt.
Dette gjelder også Herregården i Larvik, hvor korridorene med stasjonslokalisering i Indre havn,
berører ytterkanten av kulturmiljøet. Konsekvensutredningen vil foreslå avbøtende tiltak og det vil i
neste fase jobbes ytterligere med å redusere eventuelt negative konsekvenser for de verdifulle
områdene.
Planprogrammet vil ik k e bli endret.

4.4.5 Naturressurser
Viktigheten av jordvern blir framhevet både av myndigheter, organisasjoner og privatpersoner.
Dyrket og dyrkbar mark er sentralt innenfor temaet naturressurser. Utredningen vil legge til grunn
eksisterende kunnskap om jordkvalitet samt nyansere dette ved eget feltarbeid. Kryssing av nytt
dobbeltspor og tilgang til arealene vil omtales og sikres i planarbeidet. Arronderingsvirkninger skal
omtales i konsekvensutredningen på et overordnet nivå. Vurdering av de enkelte eiendommer og
behov for jordskifte, bli gjort i senere planfaser.
Etterbruk av dagens jernbanetrasé er ikke del av planoppgaven som skal løses, og eventuell
tilbakeføring til dyrket mark vil ikke framgå av arealregnskapet i denne omgang. Dette skal vurderes i
egen planprosess.
Eventuelle kompensasjonsarealer for beslaglagt jordbruksjord vurderes ikke i denne planfasen. Dette
må eventuelt gjøres senere i et eget planarbeid for nydyrking. Forskrift om nydyrking[6] gir
begrensninger i mulighetene for dette og hva slags type arealer som kan benyttes, jamfør de store
arealverdiene i Vestfold. Bane NOR mener temaet er godt ivaretatt i planprogrammet. Jordvern er
framhevet som en særlig viktig problemstilling som inngår i samfunnsmålene for InterCity-prosjektet.
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Larvikitt er en viktig ressurs som flere myndigheter, organisasjoner og privatpersoner trekker fram.
Flere foreslår av den grunn at alternativ 3A-5 (Verningenkorridoren) utredes i Larvik.
Konsekvenser for larvikittressursen skal utredes og presenteres som del av fagrapport for
naturressurser. Den vil omhandle både direkte og indirekte virkning for registrerte ressurser og for de
arealene som er avsatt i kommunedelplan for steinressurser i Larvik kommune[7]. Gjeldende og
framtidige planer er vist i kommuneplankartet med hensynssoner og bestemmelser. Lokalitetene ligger
nær eller berøres av korridorene som er foreslått i planprogrammet.
De erstatningsmessige sider av inngrep i naturressurser vil kun bli omtalt prinsipielt i en konsekvensutredning. Aktuelle erstatningsoppgjør vil følge gjeldende lover, regelverk og rettspraksis.
Planprogrammet vil bli endret som en følge av at Verningenk orridoren tas inn og utredes,
k onsek venser for naturressurser og øvrige utredningstema vil belyses også for denne k orridoren.

4.4.6

Andre samfunnsmessige virkninger

Både myndigheter og privatpersoner er opptatt av flere av temaene som inngår i andre
samfunnsmessige virkninger. For eksempel ber Tønsberg kommune om at konsekvenser av de ulike
korridorenes betydning for bylivet i Tønsberg blir utredet. Larvik kommune ber om at det legges stor
vekt på netto ringvirkninger.
Privatpersoner gir uttrykk for at belastningen på lokalsamfunnet er større enn nytten av tiltaket.
Statens vegvesen og Larvik kommune ber om at trafikale problemer rundt stasjoner og knutepunkt,
samt bruk av gater utredes. Konsekvenser for Larvik havn og farleder i Tønsberg er et viktig spørsmål
for myndigheter, organisasjoner og privatpersoner.
Utredningen av andre samfunnsmessige virkninger er omfattende og dekker deltemaene knutepunktutvikling (stasjonen og potensialet rundt stasjonslokaliseringer), lokale virkninger, regionale virkninger,
netto ringvirkninger og fordelingseffekter og for de innkommende merknadene. Temaene nevnt over
anses derfor som dekket av tema andre samfunnsmessige virkninger.
Planprogrammet endres ik k e.

4.4.7 Risiko og sårbarhet
Det er spesielt myndighetene som har merknader til risiko- og sårbarhetsanalysene. De er også
opptatt av å inkludere naturfarer som skred og flom i utredningen. Fylkesmannen gjør oppmerksom på
at Fylkes-ROS Vestfold er revidert. Den vil bli et viktig grunnlagsdokument.
Myndighetene gir tilslutning til foreslått opplegg, og peker på behovet for kontakt med nødetatene.
Planprogrammet vil bli oppdatert når det gjelder Fylk es-ROS Vestfold.

4.4.8 Bygge- og anleggsperioden
I hovedsak er det to typer merknader til dette temaet. Både privatpersoner, organisasjoner og
myndigheter er opptatt av hvordan anleggsfasen vil påvirke deres dagligliv. Anleggsarbeidene vil
foregå over flere år og berøre nærmiljøene på ulike måter. Bane NOR er spesielt opptatt av hvordan
anlegget gjennomføres slik at ulempene blir minst mulig og legger vekt på informasjon til alle berørte i
anleggsfasen.
Barn og unges interesser, som for eksempel sikkerhet og framkommelighet, vil bli vurdert både i det
overordnete arbeidet med planlegging av anleggsgjennomføringen og i de enkelte
miljøoppfølgings planene i neste planfase.
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Fylkesmannen med flere er opptatt av hvordan arbeidet skal gjennomføres med tanke på de allmenne
interessene knyttet til ytre miljø. Flere utfordringer som gjelder anleggsfasen vil overordnet bli omtalt
og vurdert i planarbeidet. Viktige tema i miljøoppfølgingsarbeidet skal detaljeres i
reguleringsplanfasen. Dette gjelder blant annet utslipp til vann og grunn fra anleggsarbeid.
Fare for kvikkleireskred følges opp gjennom eget arbeid med områdestabilitet. Jernbane har svært
strenge krav til sikker grunn, og Bane NOR vil kreve at sikringsarbeider gjennomføres der dette er
nødvendig.
Fylkesmannen anbefaler at Bane NOR søker konsesjon etter forurensningsloven for gjennomføringen.
Bane NOR vil ta stilling til dette i det videre planarbeidet.
Statens vegvesen legger stor vekt på framkommelighet i anleggsperioden og varsler at de vil vurdere
bruk av innsigelse om ikke vegene tilfredsstiller vegnormalene. Bane NOR vil fortsette det etablerte
samarbeidet med Statens vegvesenet, også i forbindelse med planleggingen av
anleggsgjennomføringen. Videre samarbeid er omtalt i kapittel 4.5.
I byområdene vil det bli lagt stor vekt på hensynet til konsekvensene for byen og eksisterende
situasjon.
NSB ber om at det nye dobbeltsporet planlegges med færrest mulig grensesnitt mot eksisterende
spor. Det er viktig for NSB at byggingen gir færrest mulig driftsbrudd. Bane NOR har lagt dette til
grunn for all planlegging av det nye dobbeltsporet.
Planprogrammet vil ik k e bli endret.

4.5

Samarbeid og medvirkning

Flere av myndighetene vil gjerne involveres i planleggingen og ber om tett kontakt med Bane NOR i
den videre prosessen. Det gjelder blant annet viktige forhold som endring av korridorer, og
samordning med pågående planarbeid blant annet Bypakke Tønsberg-regionen.
Bane NOR vil vektlegge samarbeid med myndigheter med andre ansvarsområder. Dette gir mulighet
for tidlige avklaringer og skaper forutsigbarhet og effektivitet i arbeidet. Bane NOR vil i det videre
arbeidet videreføre etablerte samarbeidsarenaer og vurdere nye møtepunkter for å sikre en
hensiktsmessig samarbeidsform og god dialog med andre myndigheter. Dette er også beskrevet i
planprogrammet kapittel 6.
God informasjon til alle, ikke minst lokalbefolkning, vil være viktig i det videre arbeidet.

4.5.1 Informasjon og involvering av befolkningen
Befolkningen vil få mulighet til å gi innspill ved høring av forslag til kommunedelplan, ved kunngjøring
av oppstart av reguleringsplanarbeid og ved høring av forslag til reguleringsplan (se figur 4.2). Bane
NOR vil også arrangere åpne møter og andre former for medvirkningsaktiviteter, som er åpne for
befolkningen som en del av det videre planarbeidet i tråd med plan- og bygningsloven.
Ved oppstart av reguleringsplanen vil alle berørte grunneiere, lag og organisasjoner, samt offentlige
myndigheter varsles direkte. Erverv av grunn og rettigheter starter normalt ved vedtak av
reguleringsplan.
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Figur 4-2 Oversikt over tidspunkt for høring og offentlig ettersyn i de ulike planprosessene
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5 OVERSIKT OVER INNKOMNE MERKNADER
5.1

Myndigheter

Merknadsnummer Fra
201717001Regionale og lokale folkevalgte
105
107
Vestfold fylkeskommune
190
179
Tønsberg kommune
87
Nøtterøy kommune
186
137
Sandefjord kommune

Dato mottatt

10.04.2017
10.04.2017
05.05.2017
21.04.2017
07.04.2017
28.04.2017
12.04.2017

62
93

Larvik kommune
Telemark fylkeskommune

04.04.2017
07.04.2017

15

Porsgrunn kommune

12.03.2017

45
46

Skien kommune
Kragerø kommune

31.03.2017
31.03.2017

Statlige fagmyndigheter
101
Fylkesmannen i Vestfold
90
183
33
71
7

10.04.2017

Kystverket

07.04.2017

Statens vegvesen

Statnett

25.04.2017
24.03.2017
06.04.2017
09.03.2017

34

Forsvarsbygg

24.03.2017

42
84

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)

29.03.2017
07.04.2017

85
92

Norsk maritimt museum
Mattilsynet

06.04.2017
07.04.2017

Fiskeridirektoratet Region sørøst

02.05.2017

Regiongeologen

10.04.2017

188
Andre fagetater
105
107

Direktoratet for mineralforvaltning
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Organisasjoner og næringsliv

Merknadsnummer
201717001-

Fra

Dato mottatt

21

Loggen Kystlag v/Arne Steinsbø

14.03.2017

24
32
40
48

Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter v/Petter Chr. Gran

Torp Sandefjord lufthavn AS

16.03.2017
24.03.2017
28.03.2017
31.03.2017

49

Elevrådet på Træleborg skole v/Selma Harries

31.03.2017

50
58

Gemini vel, sydøst v/Thor Morten Hem
Stiftelsen gamle Tønsberg

31.03.2017
04.04.2017

59
60

Opplysningsvesenets fond
Norsk Bergindustri

04.04.2017
04.04.2017

66

Træleborg skole v/Andreas Dyre-Hansen

04.04.2017

67
70

Sjuestokk vel og veilag
Block Watne

05.04.2017
06.04.2017

72

06.04.2017

76
77

Stiftelsen Berntine
Vearåsen velforening, Robergåsen velforening og
Sjuestokstranda velforening
Sørbyen vel
FAU Træleborg skole

79

Sandefjord Byforum

07.04.2017

80
82

Tønsberg og Omegn Turistforening
Norsk Ornitologisk Forening

07.04.2017
07.04.2017

83
86
88
109
89
108

Sandefjord Byen Vår
Tønsberg Maritime Kulturforum

07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
10.04.2017
07.04.2017
10.04.2017

75

91
95
99
140
100

Furustad Grunneierlag v/Nils Henry Haugen

Lundhs AS
Lett Tak Systemer AS
Næringsforeningene i Tønsberg, Larvik, Sandefjord,
Horten og Holmestrand, samt sentrumsorganisasjoen
Tønsberg sentrum
Tønsberg Idrettsråd

06.04.2017
07.04.2017
07.04.2017

07.04.2017

Velforeninger i Tønsberg v/Jens Kaurin

08.04.2017
09.04.2017
12.04.2017
09.04.2017

103
114

Larviksyklistenes Lokallag i Syklistenes Landsforening
Træleborg Velforening

10.04.2017
10.04.2017

116

FAU ved Vestskogen skole

11.04.2017

117
119

Grunneierlaget for steinbrudd i Tjølling
Baga Eiendom AS (Bama)

11.04.2017
11.04.2017

122
124

Velforeninger i Larvik
JM Norge AS

11.04.2017
11.04.2017

125

NHO Vestfold
Vestfold Golfklubb, Vear-Rakkevik, Sjuestokk Veilag,
Sjuestokk Stranda, Vearåsen og Robergåsen Vel

11.04.2017

131

Vear og Rakkevik vel

11.04.2017
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Fra

Dato mottatt

133

Larvik Historielag

11.04.2017

138
112
139
142
182
144

Sande nærmiljøutvalg

Jordvern i Vestfold

12.04.2017
10.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
24.04.2017
12.04.2017

148
153

Naturvernforbundet i Vestfold
Teie Vel og Valhalla Vel

12.04.2017
12.04.2017

154
155

Naturvernforbundet i Larvik
Naturvernforbundet i Sandefjord

12.04.2017
16.04.2017

159

Tjølling Bondelag

12.04.2017

161
162

Bøkeskogens og Kilens venner
Oslofjordens Friluftsråd

12.04.2017
15.04.2017

164
168

Vittersøbekken Grøftelag
Tønsberg Sjømannsforening

12.04.2017
17.04.2017

170

Unneberg nærmiljøutvalg

12.04.2017

171
172
104
175
176

Besøkssenter våtmark Ilene
Larvik Havn KF

Format Eiendom AS

18.04.2017
18.04.2017
10.04.2017
19.04.2017
19.04.2017

177
180

Vestfoldmuseene
FAU ved Melsom skole

21.04.2017
21.04.2017

181

Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold

21.04.2017

184
189

Skagerak energi
Larvik Havn KF

03.04.2017
04.05.2017

191
193

Ringnes
NSB

05.05.2017
11.05.2017

Loftum Eiendom AS
Fritzøe Eiendom AS

Vestfold Bondelag
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Grunneiere og berørte privatpersoner om forhold i Tønsberg og på
Nøtterøy

Kommentarene i disse merknadene omfatter i hovedsak forhold i Tønsberg og på Nøtterøy.
Merknadsnummer
201717001-

Fra

Dato mottatt

2
3

Ole M. Kulbraaten
Håkon B. Thoresen

01.03.2017
02.03.2017

4
6

Ruth Iren Tandstad Tjäder
Sigurd Wilhelmsen

02.03.2017
06.03.2017

8

Sigmund Vistad

09.03.2017

10
11

Eivind N. Abrahamsen
Roar Jonstang

09.03.2017
09.03.2017

12
13

John Ivar Liverød
Egil Fej

10.03.2017
10.03.2017

16

Audun Nordbotten

13.03.2017

17
18

Rene Kristensen
Terje Kristiansen

14.03.2017
13.03.2017

20
27

Tore O. Slethei
Magnus Kirø

14.03.2017
21.03.2017

29

Jan Egge Nørgaard

21.03.2017

36
38
43
39
44
47
51
52

Sverre Brydøy

Lise Cathrine Thomassen

26.03.2017
27.03.2017
29.03.2017
27.03.2017
30.03.2017
31.03.2017
01.04.2017
01.04.2017

53
54

Gert Heiberg
Rene Kristensen

03.04.2017
03.04.2017

55

Reidulf Stensbakk

03.04.2017

56
63

Fredrikke Steen Hansen
Svenn Arne Heum og Nina Larsen

03.04.2017
04.04.2017

64
65

Jan Arild Lier
Geir Regstad Aamodt

04.04.2017
04.04.2017

68

Arnulf Hestnes

05.04.2017

69
73

Petter Samuelsen
Siri og Børre Vik-Jakobsen

05.04.2017
06.04.2017

78
94

Rolf Aage Jensen
Børre Arnesen

07.04.2017
07.04.2017

97

Trine Eliassen Sandum

10.04.2017

98
102

Gaute Nordbotten
Ranveig og Thore Bøe

09.04.2017
10.04.2017

110
111

Steinar Andreassen
Catherine Helene

10.04.2017
10.04.2017

Torgeir Myrvang
Rolf Morten Børsum
Thorbjørn Vestby
Inger Lisbeth Sørensen og Ole Johan Junge
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Fra

Dato mottatt

Fra

Dato

Eigil Kongsfjell

10.04.2017
11.04.2017
10.04.2017
11.04.2017

123
126

Erik Asbjørn Sandum
Ole Kristian Skjelbred

11.04.2017
11.04.2017

127

John Ivar Trannum

11.04.2017

129
130

Kirsti Fønhus og Rolf S. Grundesen
Tore Moskvil og Gullik Jensen

11.04.2017
11.04.2017

134
141

Anne Kari Botnmark og Tom Andersen
Sigrun Haugerud

11.04.2017
12.04.2017

143

Øyvind Greve

12.04.2017

145
165

Christian Thuv
Karin og Erik Bjørnstad

12.04.2017
12.04.2017

166
169

Andreas Hojem Olsen og Janne Olsen
Arne Nymoen

12.04.2017
17.04.2017

174

Svein Edna

19.04.2017

187
194

Olve Storhaug
Tom Undrum

28.04.2017
18.05.2017

Gunnar Skorgenes
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Grunneiere og berørte privatpersoner om forhold i Sandefjord

Kommentarene i disse merknadene omfatter i hovedsak forhold i Sandefjord
Merknadsnummer
201717001-

Fra

Dato mottatt

14

May Anne og Per Ole Rykkelid

10.03.2017

19
23

Anne Bugge-Næss og Trond Harald Wettre
Gunn Astrid, Eamon, Eoin, Aedan og Liam Herron

13.03.2017
15.03.2017

25

Astrid Holt

19.03.2017

26
28

John Dolven
Tordis Granerød

20.03.2017
21.03.2017

30
31

Stian Sørby
Magne Sten Bjerkseth

23.03.2017
24.03.2017

35

Frøydis Andersen

25.03.2017

37
41
61
74
81

Anne Marie Iversen
Yngve Bolstad

Beboere Bærefjell - Stokke

25.03.2017
28.03.2017
04.04.2017
07.04.2017
07.04.2017

96
115

Grunneiere på Unneberg
Kathe og Arne Olav Stavnum

09.04.2017
11.04.2017

120

Marthe Osmundsen

11.04.2017

135
136

Preben Liland Madsen
Eivind og Kristin Hasle Sundby

11.04.2017
12.04.2017

146
149

Einar Klavenes og Kari Hasaas Klavenes
Anne Heimdal

12.04.2017
12.04.2017

152

Hoang Vu Nguyen og Bich Phoung Thi Nguyen

12.04.2017

156
157

Jan Erik Ringstad
Berit Svensson

15.04.2017
12.04.2017

160
163

Grunneiersammenslutning i sydenden av Akersvannet
Hans Petter Enge

13.04.2017
12.04.2017

192

Nina Trapp Kristoffersen

09.05.2017

Bjørn Einar Stange
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Grunneiere og berørte privatpersoner om forhold i Larvik

Kommentarene i disse merknadene omfatter i hovedsak forhold i Larvik.
Merknadsnummer
201717001

Fra

Dato mottatt

Asbjørn Guren

28.02.2017

9
57

Tim Mathiesen
Ole Sannes Riiser

10.03.2017
03.04.2017

106

Siri Rosengren og Kari Wiik

10.04.2017

128
147

Kjell-Peder Midttun
Eilert André Kaupang

11.04.2017
12.04.2017

150
151

Aud-Mari og Odd Ivar Langegard
Renate Skaara

12.04.2017
12.04.2017

158

Ragnar Ridder-Nielsen

13.04.2017

167
185

Ragnar Solberg og Henriette Haakestad
Petter Skaatan Mathisen

12.04.2017
28.04.2017

5
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6 OPPSUMMERING AV MERKNADENE OG BANE NORS
KOMMENTARER
6.1

Myndigheter

105
107
190

Vestfold fylkeskommune

Vedtak:
1. Vestfold fylkeskommune støtter planlegging av
dobbeltsporet jernbane og anbefaler at planleggingen
gjennomføres i henhold til forslått framdriftsplan.

Bane NORs kommentarer

1. Bane NOR tar merknaden til
orientering. Se også kapittel 4.

2.

Vestfold fylkeskommune anbefaler Bane NOR å
fortsette planleggingen av «Vearkorridoren», men at
«Nøtterøykorridoren» utgår av planprogrammet.

2. Vurdering av hvilke korridorer
som skal utredes er drøftet i
kapittel 3.3. Korridorer som
anbefales utredet er oppsummert
i kapittel 4.2

3.

Vestfold Fylkeskommune anbefaler at det utredes et
tredje alternativ over Jarlsberg.

3. Vurdering av hvilke korridorer
som skal utredes er drøftet i
kapittel 3. Korridorer som
anbefales utredet er oppsummert
i kapittel 4.2

4.

Konsekvensutredningen og optimalisering av
korridorene må ta særlig hensyn til nasjonale og
regionale verdier knyttet til kulturminner, kulturmiljø,
naturressurser, dyrket mark, landskapsbilde og bymiljø.

4. Bane NOR vil i det det videre
arbeidet med kommunedelplanen
og tilhørende konsekvensutredning belyse disse temaene
som beskrevet i planprogrammet.

5.

Både det for det vestre og det østre alternativet til trasé
forbi Torp flyplass må det bygges togstopp.

5. Hva som skal legges til grunn for
utredning av stasjonsløsning ved
Torp er beskrevet i kapittel 3.4.5.

6.

Vestfold fylkeskommune viser til at naturressurser av
meget stor verdi og samfunnsmessig betydning kan gå
tapt i forbindelse med framføring av ny jernbanetrasé.
Larvikitt er en spesiell og verdifull bergart, og den har
stor betydning for samfunnet hva angår arbeidsplasser
og lokal identitet. Vestfold fylkeskommune ber på
denne bakgrunn Bane NOR ta inn trasé 3A-5 i
planprogrammet, å vurdere det på linje med de to andre
alternativene i planen.

6. Bane NOR tar merknaden til
følge, korridoren kjent som 3a-5,
fra forstudiet, tas inn i
planprogrammet som
Verningenkorridoren. Dette er
nærmere beskrevet i kapittel 3.3
og kapittel 4.2

7.

Godsspor til Larvik Havn må inngå i InterCity-prosjektet,
gjennomføringsmessig og finansielt.

7. IC-prosjektet søker å ivareta lokal
godstrafikk mellom Larvik og
Skien gjennom å vurdere mulig
sportilknytning til Larvik havn.se
for øvrig kapittel 3.7

8.

Vestfold fylkeskommune vil sammen med de berørte
kommunene gå i aktiv dialog med Bane NOR for å sikre
best mulig traséutforming.

8. Bane NOR ønsker et godt samarbeid med regionale så vel som
lokale myndigheter i det videre
arbeidet, og ser frem til et fortsatt
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godt samarbeid med fylkeskommunen.
Som vedlegg til Vestfold fylkeskommunes behandling ligger
Riksantikvarens høringsuttalelse:
Tønsberg – Stokke:
1.

Vearkorridoren. Riksantikvaren vil ikke akseptere
inngrep i Slottsfjellet og den foreståtte bruløsningen, og
vil be Vestfold fylkeskommune om å fremme innsigelse
til et slikt alternativ dersom Bane NOR og Tønsberg
kommune vil gå videre med dette alternativet i en
kommunedelplan.

1. Merknaden tas til orientering.
Bane NOR ønsker å videreføre
etablert dialog med
kulturminnemyndighetene i det
videre planarbeidet.

2.

I Nøtterøykorridoren vil middelalderbyen i Tønsberg og
Slottsfjellet bli mindre berørt enn i Vearkorridoren, men
det vil likevel være store inngrep som vil påvirke
opplevelse av disse kulturmiljøer. Traséen ligger nær
Teie hovedgård som må ses i sammenheng med
middelalderbyen og Slottsfjellet. Grunnvannsnivået i
Tønsberg må utredes med tanke på konsekvensene for
middelalderbyen. Senkning av bane eller veg for å få
banen over Kanalen vil kunne medføre endringer av
grunnvannsnivået i middelalderbyen og dermed skade
kulturlagene der. Traséen vil dessuten virke inn på den
fredete Kanalbrua og konsekvensene for denne må
utredes.

2. Bane NOR tar merknaden til
orientering. Grunnvanns nivået i
Tønsberg vil bli utredes i
forbindelse med planarbeidet slik
at usikkerheten reduseres mest
mulig. Konsekvensene for freda
kulturminner vil bli utredet i
konsekvensutredningen. Se for
øvrig kapittel 4.1 om deling av
planprogrammet.

3.

Av de valgene man er stilt ovenfor i planprogrammet
med hensyn til korridorer, ser Riksantikvaren at
Nøtterøykorridoren er det alternativet som muligens har
potensial til å gjennomføres uten at vesentlige
nasjonale kulturminneinteresser går tapt gjennom
Tønsberg.

3. Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Stokke – Sandefjord
4. Riksantikvarens førstelinjeansvar gjelder her Sandar
kirkested som ligger nær dagens stasjon i Sandefjord.
Gokstadkorridoren vil i stor grad følge eksisterende
trasé i Sandefjord sentrum, og det må der tas særlig
hensyn til middelalderkirkestedet i den videre
planleggingen. Dette gjelder fyllinger, bruer og annet
som kan virke utilbørlig skjemmende på kirkestedet.

4. Bane NOR vil utrede
konsekvensene for kulturmiljøene
som vil kunne bli berørt av nytt
dobbeltspor i
konsekvensutredningen,
herunder Sandar kirkested.

5.

Dersom denne traséen velges for videre planlegging,
må sporene og andre inngrep legges lengst mulig unna
Gokstadhaugen.

5. Bane NOR vil søke å
opprettholde eksisterende
avstand til Gokstadhaugen.

6.

Torp vest- og Unnebergkorridoren vil være å foretrekke
av de aktuelle korridorene på denne strekningen.

6. Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Sandefjord - Larvik
7. Indre havn-korridoren berører et nasjonalt viktig
kulturmiljø som ikke bør forringes ved
jernbaneutbygging. Foruten Herregården, er Larvik

7. Bane NOR er kjent med de store
verdiene som er knyttet til kulturmiljøet Herregården og Toller-
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fengsel forskriftsfredet, og traséen griper inn i
Riksantikvarens NB!-område «Tollerodden». Dette er et
alternativ vi vanskelig ser at det er mulig å gjennomføre
uten svært store negative konsekvenser for flere
nasjonalt viktige kulturminner. Riksantikvaren anbefaler
derfor at dette alternativet utgår fra den videre
planleggingen, og ber fylkeskommunen fremme
innsigelse til planforslag i denne korridoren som vil
forringe de nasjonale kulturminneinteressene knyttet til
miljøet ved Herregården i Larvik.
8.

179

Kongegatakorridoren går i tunnel under Byskogen og
kommer ut i Kongegata. Dette alternativet er klart å
foretrekke framfor Indre havn når det gjelder våre
interesser.

Tønsberg kommune

Vedtak:
1. Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor
Jarlsbergkorridoren er tatt ut er gjennomført på et for
tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante
dokumentene er fremlagt.
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odden, samt varsel om mulig
innsigelse. Bane NOR vil søke å
begrense de negative
konsekvenser av tiltaket, og
konsekvensene for kulturmiljøene
vil bli utredet. Bane NOR ønsker
å videreføre etablert dialog med
kulturminnemyndighetene i det
videre planarbeidet.

8. Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Bane NORs kommentarer

1. Merknaden tas til orientering.
Videre prosess for strekningen
Tønsberg-Stokke er beskrevet i
kapittel 4.1.

2.

Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i
planprogrammet for å sikre at det opprettholdes
realistiske og gjennomførbare alternativer i det videre
arbeidet med konsekvensutredning.

2. Vurdering av hvilke korridorer
som skal utredes er drøftet i
kapittel 3.3. Bane NOR har på
nåværende tidspunkt ikke tatt
stiling til Jarlsbergkorridoren, se
for øvrig kapittel 4.1.

3.

Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale negative
konsekvenser for både eksisterende bygnings- og
bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs
identitet som havne- og turistby samt målsetning om
nærings- og boligutvikling langs Kanalen, og må tas ut
av planprogrammet.

4.

Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og
lokale interesser knyttet til både natur rundt Ilene
naturreservat og kulturminnehensyn, og står som følge
av dette i fare for å bli faset ut som alternativ.

3. Bane NOR er kjent med de
verdiene i planområdet som
berøres av Nøtterøykorridoren.
Likefult ønsker Bane NOR å få
belyst konsekvensene av tiltaket
for disse verdiene i det videre
planarbeidet, dette for å
framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
vurdere hva som samlet sett er
den beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

5.

Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større
forutsetninger for å kunne opprettholdes dersom
Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.

4. Bane NOR er kjent med de
verdiene i planområdet som
berøres av Vearkorridoren.
Likefult ønsker Bane NOR å få
belyst konsekvensene av tiltaket
for disse verdiene i det videre
planarbeidet, dette for å
framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
vurdere hva som samlet sett er
den beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.
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5. Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen
Tønsberg-Stokke.
6.

87
186

Andre merknader til utredningsprogrammet: De ulike
utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for
bylivet i Tønsberg og menneskets opplevelse og bruk
av byen må belyses.

Nøtterøy kommune

6. Vegvesenets håndbok V712
Konsekvensanalyser legges til
grunn for arbeidet med konsekvensutredningen. Bane NOR
mener at tiltakets påvirkning og
konsekvens for bylivet i Tønsberg
og menneskets opplevelse og
bruk av byen er dekket av
temaene regionale og lokale
virkninger, samt temaet nærmiljø
og friluftsliv i konsekvensutredningen. Se også kapittel 4.

Bane NORs kommentarer

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

1. Vurdering av hvilke korridorer
som skal utredes er drøftet i
kapittel 3.3. Bane NOR har på
nåværende tidspunkt ikke tatt
stiling til Jarlsbergkorridoren, se
for øvrig kapittel 4.1.

2.

Silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er
gjort på et for tidlig tidspunkt og uten at de
beslutningsrelevante dokumentene er framlagt for
kommunen som planmyndighet. Anbefalingene fra
forstudierapporten (datert 28. april 2016) om å utrede
Jarlsberg- og Vearkorridoren legges til grunn.

2. Tas til orientering.

3.

Utredningsalternativet i Jarlsbergkorridoren må tas inn i
planprogrammet. Dette er viktig for å sikre at det
opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer
i det videre arbeidet med konsekvensutredning og en
mer forutsigbar framdrift på utredningsarbeidet og
beslutningsprosessen.

3. Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen
Tønsberg-Stokke.

4.

Koordineringen av planarbeidet med planprosessene
som pågår i Bypakke Tønsberg-regionen må
videreføres. Dette gjelder både kommunedelplan for ny
fastlandsforbindelse og for gange, sykkel og
kollektivtransport.

4. Tas til orientering. Bane NOR ser
det som ønskelig å fortsette
koordinering av planprosessene i
Bypakke Tønsberg-regionen.
Koordineringen skjer ved
deltagelse i administrativ
styringsgruppe for Bypakken,
koordineringsmøter på
samarbeidsgruppe for IC
rådgivernivå med Bypakken,
planmyndighetsmøte med
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kommunen og samarbeidsgruppe
for InterCity.

137

Sandefjord kommune, Formannskapet

Bane NORs kommentarer

Vedtak:
Prosjektets framdrift og gjennomføring har stor betydning
for utviklingen i Sandefjord kommune.
1.

Sandefjord kommune slutter seg til vurderingene i Bane
NORs forslag til planprogram for kommunedelplaner på
InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik.

1. Bane NOR tar formannskapets
vedtak til orientering.

2.

Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de
foreslåtte korridorer (planområdet), både innenfor
Sandefjord kommune, og i øvrige Vestfoldkommuner
med unntak av i Tønsberg. Sandefjord kommune anbefaler at det i videre prosess utredes en alternativ
korridor gjennom Tønsberg, forutsatt at ett av de foreliggende alternativene, fortrinnsvis Nøtterøykorridoren,
utgår.

2. Vurdering av hvilke korridorer
som skal utredes er drøftet i
kapittel 3.3. Korridorer som
anbefales utredet er beskrevet i
kapittel 4.2.

3.

Utredningsbehovene som er definert i foreliggende
planprogram bør sikre en tilstrekkelig utredning av både
disse og øvrige konsekvenser av anlegget. Allikevel,
sett i lys av de samfunnsmessige virkningene anlegget
antas å generere, ønsker kommunen følgende
tilføyelse til planprogrammets kapittel 5.4: Muligheten
for pendelstart i Sandefjord i 2030 utredes.

3. Ruteplanene er tog-operatørene
(eksempelvis NSB) oppgave og
ansvar, men infrastrukturen som
Bane NOR bygger for det nye
dobbeltsporet, vil legge til rette for
mulig pendelstart i Sandefjord i
2030 – dersom det er aktuelt.

4.

Kommunen minner om at de momenter som ble
beskrevet i uttalelser gitt av de gamle kommunene og
fellesnemda forsommeren 2016 fortsatt gjelder, og må
ses i sammenheng med denne høringsuttalelsen.

4. Bane NOR tar formannskapets
vedtak til orientering.

5.

I det videre planarbeidet bør det legges til rette for at
den gamle traséen eventuelt kan brukes til sammenhengende sykkeltrasé for transportsyklister på
strekningen Larvik - Sandefjord - Stokke - Tønsberg.

5. Se kapittel 3.8. om bruk av
eksisterende spor.
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Larvik kommune

Vedtak:
• Larvik kommune støtter samfunnsmålet, og slutter seg
til forslag til planprogram for kommunedelplan for
dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik med
følgende kommentarer:
• Larvik kommune støtter at Indre havn- og
Kongegatakorridoren er de to alternativene som skal
utredes. Av de to alternativene framstår
Kongegatakorridoren som det klart beste. Larvik
kommunestyre anbefaler videre planlegging og
prioritering av dette alternativet.

Bane NORs kommentarer

Bane NOR tar Larvik kommunestyret
vedtak til orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

For Larvik kommune er følgende punkter svært viktig:
1. Rask planleggingstid er avgjørende viktig, slik at
arealbåndlegging reduseres mest mulig.
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1. Bane NOR tar merknaden til
orientering.

2.

Utbygging av dobbeltspor må forseres slik at det
fullføres senest innen 2030.

2. Bane NOR planlegger i tråd med
NTP 2018-2029 og bevilginger fra
Stortinget, og vil etterstrebe en
god planprosess.

3.

Raskest mulig kjøretid mellom Larvik og Oslo er svært
viktig.

3. Se Konseptdokumentet[3] for
InterCity-strekingene.

4.

En effektiv stasjon på Torp Sandefjord lufthavn er viktig
for Larvik.

4. Bane NOR utreder
stasjonsløsning på Torp som
beskrevet i kapittel 3.4.5.

5.

Den historiske og fredede Herregården må ikke berøres
av utbyggingen.

5. Bane NOR vil søke å unngå
negative konsekvenser for
Herregården, og konsekvensene
av tiltaket for Herregården vil
vurderes i konsekvensutredningen.

6.

Larvik ønsker ingen barriere mellom byens sentrum og
sjøfronten i Indre havn.

6. Barrierevirkningene av en løsning
i Indre havn, vil som for
Kongegata, vurderes i
konsekvensutredningen.

7.

Jernbanestasjonen må bli knutepunkt for all kollektivtrafikk.

7. Bane NOR ønsker sentralt
plasserte knutepunkt, se kapittel
3.4.

8.

Det må etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser i
nær tilknytning til stasjonen.

8. Bane NORs parkeringsstrategi for
Vestfoldbanen legger føringer for
hvordan prosjektet skal legge til
rette for at økt transportbehov
kan dekkes av kollektiv, sykkel og
gange, og for lokalisering av
nødvendig innfartsparkering, se
kapittel 3.4.4.

9.

Det må etableres gode og effektive tilførselsveger til
stasjonen og parkeringsplassene.

9. Se svar til punkt 8.

10. De verdifulle steinforekomstene ved Jåberg og Stålaker
må hensyntas.

10. Mineralressursene ved Stålaker
og Jåberg vil bli vurdert i arbeidet
med konsekvensutredningen
under fagrapport naturressurser,
se for øvrig kapittel 4.2 og 4.4.

11. Larvik kommune ser at framdrift er vesentlig for å nå
målet om vedtatt planprogram høsten 2017. Dersom
det ikke lar seg gjøre å vedta et planprogram for hele
strekningen Tønsberg-Larvik, ønsker vi at strekningen
deles slik at planprogram kan vedtas for de delene der
det ikke er behov for eventuell ny høring.

11. Planprogrammet deles i to,
Strekningen Tønsberg-Stokke og
strekningen Stokke-Larvik. Mer
om dette i kapittel 4.1.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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12. Tilknytning av godsspor fra Revet til Vestfoldbanens
nye trasé må løses uten å benytte dagens
jernbanetrasé mellom Torstrand og Kleivertunnelen.
Godsspor til Larvik Havn må inngå i InterCity-prosjektet.
Planmessig, gjennomføringsmessig og finansielt.

Larvik kommune ber om at følgende temaer utredes
nærmere:
13. Konsekvensene for vegsystemet og parkeringsforhold
må beskrives tydelig i utredningen.
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12. Utredningene vil vise hvordan
dobbeltsporet kan kobles til
Larvik havn, se for øvrig kapittel
3.7. IC-prosjektet søker å ivareta
lokal godstrafikk mellom Larvik og
Skien gjennom å vurdere mulig
sportilknytning til Larvik havn.se
for øvrig kapittel 3.7
13. Konsekvensutredningen skal
belyse både prissatte og ikkeprissatte verdier, som beskrevet i
kapittel 4.4 og i planprogrammet.

14. Reservekapasitet for parkering må utredes.

14. Se punkt 8 og 13.

15. Det må utarbeides gatebruksplaner for nærområdene til
den nye stasjonen

15. Vegsystem og parkering vil bli
omtalt i planbeskrivelsen på
kommunedelplan-nivå. Videre
detaljering herunder eventuell
gatebruksplan, vil vurderes i
neste planfase.

16. Utviklingen av Larvik havn er nært knyttet til gods på
bane. Vi ber om at korridorenes havnetilknytning
illustreres.

16. Se kommentar til punkt 12.

17. Stasjonslokalisering og antall avganger pr. time har
betydning for både det lokale og regionale næringsliv.
Vi ber om at de næringsøkonomiske ringvirkningene
(mernytte) av stasjonslokaliseringen og antall avganger
utredes.

17. I utredningsarbeidet for
kommunedelplanen vil temaet bli
belyst under lokale og regionale
virkninger, samt byutvikling og
knutepunkt.

18. Utbyggingen av spor og trasé vil gi store konsekvenser
for Larvik sentrum både i anleggsperioden og i drift. Vi
ber om at dette diskuteres og utredes i et
byutviklingsperspektiv, både hvilke konkrete
utfordringer vi står ovenfor og hvilke mulige
konsekvenser og utviklingsmuligheter dette kan gi.

18. Bane NOR vil i det kommende
utredningsarbeidet belyse
konsekvensene av tiltaket både i
anleggsfasen og for driftsfasen.
Fagrapport for by- og knutepunkt
samt lokale og regionale
virkninger vil blant annet ta for
seg utviklingsmulighetene.

I tillegg er følgende vedtatt:
19. Larvik kommune er bekymret for at begge de foreslåtte
traséer gjennom Tjølling vil berøre store steinressurser.

19. Se punkt 10, samt kapittel 4.2 og
4.4.

20. Larvik kommune ber Bane NOR legge fram en
konsekvensanalyse som belyser hvilke framtidige
økonomiske utfordringer som kan påregnes ved de to
foreslåtte alternativene, og hvilket ansvar Bane NOR
mener de har i forhold til erstatning.

20. Konsekvensene for
steinressursene vil bli utredet.

21. Jordvern skal være en viktig premiss i den videre
planlegginga av dobbeltspor Tønsberg - Larvik.

21. Bane NOR tar merknaden til
orientering. Dyrka og dyrkbar
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mark utredes i fagrapport
naturressurser som beskrevet i
kapittel4.4 og i planprogrammet.
22. Den frigjorte jernbanetraséen tilbakeføres landbruket
der det er naturlig.

22. Se kapittel 3.8 om bruk av
eksisterende bane.

23. Dyrket mark som omdisponeres i forbindelse med ny
jernbanetrasé skal kompenseres med nydyrking av
jord.

23. Eventuelle kompensasjonsarealer
for beslaglagt jordbruksjord
vurderes ikke i denne planfasen,
men vil kunne være aktuelt i
senere planfaser.

24. Planarbeidet, både kommunedelplan og reguleringsplan, må koordineres med mulighetsanalysen for
samordnet transport i Larvik.

24. Bane NOR har deltatt i arbeidet
med mulighetsanalysen og Bane
NOR vil fortsette i samarbeidet.

25. Larvik kommune ber om at planarbeidet for InterCityprosjektet for byen gir løsning på gjennomgangstrafikken i bydelen Torstrand.

25. Ingen av utredningskorridorene
for nytt dobbeltspor følger
eksisterende jernbane gjennom
Torstrand. Bruk av eksisterende
bane vil følges opp i eget
planarbeid.

26. Larvik kommune ber Bane NOR ta inn trasé 3A-5 i
planprogrammet, og vurdere det på lik linje med de to
andre alternativene i planen.

26. Merknaden tas til følge.
Korridoren kjent som 3A-5 fra
Forstudiet, tas inn i
planprogrammet som
Verningenkorridoren på lik linje
med øvrige korridorer. Se kapittel
3.3 og kapittel 4.2.

27. Farriskilden må ivaretas og vurderes spesielt.

27. Farriskilden inngår i
utredningsarbeidet som
beskrevet i planprogrammet, og
mulige konsekvenser for denne
vil bli utredet.

28. Konsekvensene for drikkevann (Farrisvannet),
jordbruksvanning og Farriskildene må beskrives tydelig
i utredningen.

28. Se punkt 27.

29. Netto ringvirkninger (summen av positive og negative
effekter vurdert tidligere i programmets punkter) må
tillegges stor vekt ved valg av alternativ (pkt. 5.4.4.).

29. Bane NOR tar merknaden til
orientering.

30. Fordelingsvirkninger, fordeler og ulemper fordelt
geografisk (for eksempel vitaliseres bysentrum eller
periferi, blant annet handel) og mellom befolkningsgrupper må beskrives tydelig i utredningen (pkt. 5.4.5).

30. Inngår i planprogrammet. Bane
NOR tar merknaden til
orientering.

31. Miljøprogram, klimagass/klimabudsjett for og
livsløpsvurderinger av alternativene må beskrives
tydelig i utredningen (pkt. 5.7).

31. Bane NOR vil utarbeide
miljøprogram for strekningen
Tønsberg-Larvik.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Telemark fylkeskommune, Fylkesutvalget

Vedtak i fylkesutvalget:
1. Telemark fylkeskommune legg til grunn at planprogrammet omhandlar alle relevante tema og støttar
utkastet slik det ligg føre.
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Bane NORs kommentarer

Bane NOR tar vedtaket til
orientering.

2.

Telemark fylkeskommune påpeikar at planarbeidet har
stor regional tyding for Telemark og at dobbeltspor på
strekninga mellom Tønsberg og Larvik er eit av to
høgste prioriterte prosjekt i NTP 2018-2029.

Bane NOR tar vedtaket til
orientering.

3.

Det er viktig at arbeidet med å få avklart korridor for
Tønsberg – Larvik gjennomførast så hurtig som mogeleg. Vesentleg innkorting i reisetid mellom Grenland og
Oslo, og mål om to tog i timen innan 2026, er viktig.

Bane NOR tar vedtaket til
orientering.

4.

Vestfoldbanen må dimensjonerast for fjerntog til
Sørlandet via Grenlandsbanen og effektiv framkomst til
Torp flyplass.

Bane NOR tar vedtaket til
orientering, se for øvrig kapittel 3.2
og 3.4.

15

Porsgrunn kommune

Vedtak:
1. Støtter planprogrammet slik det foreligger, og
understreker prosjektets store regionale betydning
for Telemark.
2. To spor på strekningen Tønsberg-Larvik er
Telemarks høyeste prioritet inn mot NTP 20182029.
3. Påpeker at framdrift er viktig, og minner om det
førende reisetidsmålet på 1,5 time Oslo-Porsgrunn
og målet om to tog i timen til Skien innen 2026.
4. Kommunen er opptatt av dimensjonering for
fjerntog til Sørlandet/Grenlandsbanen og effektiv
atkomst til Torp flyplass.

45

Skien kommune

Bane NORs kommentarer

1.

Bane NOR tar vedtaket til
orientering.

2.

Bane NOR tar vedtaket til
orientering.

3.

Bane NOR tar vedtaket til
orientering.

4.

Bane NOR tar vedtaket til
orientering, se for øvrig
kapittel 3.2 og 3.4.

Bane NORs kommentarer

Vedtaket er identisk med Porsgrunn kommune.

Bane NOR tar vedtaket til
orientering.

46

Bane NORs kommentarer

Kragerø kommune

Vedtak er identisk med Porsgrunn og Skien kommuner.

Bane NOR tar vedtaket til
orientering.
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Bane NORs kommentarer

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen presiserer:
1. Landbruksdirektøren er opptatt av at tapet av fulldyrket
jord må reduseres gjennom god planlegging.

1. Dette er i tråd med InterCity
prosjektets samfunnsmål, se

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
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også kapittel 3.8, 4.3 og 4.4 samt
planprogrammet.
2.

Det er fra fylkesmiljøvernsjefens side varslet at
Vearkorridorens bru inntil Ilene naturreservat vil komme
i sterk konflikt med nasjonale og internasjonale
verneverdier.

2. Bane NOR er kjent med verneverdiene i Ilene, og vil i det videre
arbeidet med kommunedelplanen
søke å unngå negative
konsekvenser og utrede
konsekvensene av en eventuell
løsning i Vearkorridoren.

Delstrekning 1 Tønsberg — Stokke:
3. Bane NOR har ikke dokumentert faglig grunnlag for å
utelate Jarlsbergkorridoren og anbefaler at korridor
Jarlsberg — Stokke tas inn igjen i planprogrammet.

3. Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tattstilling til
Jarlsbergkorridoren, se kapittel
4.1 om deling av planprogrammet
og kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

4.

Vearkorridoren med bru langs Ilene naturreservat og
Ramsarområde gir et svært høyt konfliktnivå med
nasjonale og internasjonale naturverdier. Brukonstruksjonen i Vearkorridoren vil være negativ for
landskapsverdier av nasjonal verdi. Fylkesmiljøvernsjefen varsler derfor innsigelse.

4. Bane NOR vil søke å unngå
negative konsekvenser for Ilene
naturreservat og kulturlandskapsverdiene vil bli utredet slik at
kunnskapsgrunnlaget blir best
mulig til å kunne foreta endelig
vurdering (se forslag til
planprogram).

5.

Bane NOR bør kun utrede en senket løsning under lokk
fra jernbanestasjonen mot Kanalen, FMVE tror
utfordringer knyttet til grunnvannsstanden kan løses.

5. Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og
et for Stokke-Larvik. Se kapittel
4.1 og 4.5 om videre prosess
rundt dette, samt kapittel 4.2
vedrørende korridorer i
planprogrammet.

6.

FMVE anbefaler å utrede en variant i Nøtterøykorridoren med nedsenket bane gjennom byen og
under Teie, inkludert senketunnel under Kanalen og bru
over Vestfjorden.

6. Se punkt 5.

7.

Planområdet og innspill til utredningsprogrammet:
• Ilene og andre verdifulle, marinetyper
• Brufundamentene, strømningsforhold og
partikkelsedimentasjon
• Forurensete sedimenter
• Rekreasjonsinteresser av regional verdi
• Faunapassasjer
• Akersvannet naturreservatet
• Jordverninteressene
• Kulturlandskapsområdet Jarlsberg – Ilene som
anses å ha nasjonal verdi

7. Merknaden tas delvis til følge,
Bane NOR endrer
planprogrammet for strekningen
Tønsberg-Stokke vedrørende
utredning av forurenset grunn og
strømningsforhold, se kapittel 4.3.
Øvrige punkter tas til orientering
da Bane NOR vurdere disse som
dekket av foreslåtte
utredningstemaer, se for øvrig
kapittel 4.4 for temavise
presiseringer.

Delstrekning 2 Stokke — Sandefjord v/ Furustad:
8.

Anbefaler å utrede løsninger øst og vest for Torp.

9.

Fylkesmannen ønsker primært å opprettholde dagens

8. Merknaden er i tråd med forslag
til planprogram, tas til orientering.
9. Bane NOR tar merknaden til
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stasjon i Stokke sentrum med tanke på at
Vestfoldbanen vil ha et variert tog- og stoppmønster.
Om Jarlsbergkorridoren går direkte til Torp vest blir det
ikke stasjon i Stokke sentrum
10. Planområdet og innspill til utredningsprogrammet
• Kystvassdrag
• Kartlegging av viktige naturtyper Forskrift om
utvalgte naturtyper inkludert utvalgte naturtypen
hule eik er
• Grunnforurensning - sentrumsområder,
industriområder, godsterminaler samt sivile og
militære flyplasser
• Jordverninteressen
• Verdifulle rekreasjonsområder mellom Torp og
Sandefjord by
Delstrekning 3 Sandefjord v/ Furustad – Larvik:
11. Ingen innvendinger på korridorene, men peker på
betydningen av god jernbanetilknytning mellom
Vestfoldbanen og Larvik havn.
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orientering, planprogrammet
foreslår å utrede stasjon i Stokke.

10. Bane NOR viser til planprogrammet som dekker disse
punktene, og vil bli presisert slik
at det også omhandler grunnforurensning.

11. IC-prosjektet søker å ivareta lokal
godstrafikk mellom Larvik og
Skien gjennom å vurdere mulig
sportilknytning til Larvik havn.se
for øvrig kapittel 3.7

12. Planområdet og innspill til utredningsprogrammet
• Jordvern
• Kystvassdrag.
• Faunapassasjer og tunnel for rekreasjon og fauna i
skogområdet i Tjølling
• Mangelfull kartlegging av naturmangfold
• Lågen er et nasjonalt laksevassdrag.
• Viktige naturtyper og rekreasjonsinteresser av
regional verdi knyttet til Lågen,
• Når det gjelder framtidig jernbanestasjon i Larvik, er
FMVE opptatt av gode muligheter for
kollektivtransport, sykkel og gange i
tilbringertjenesten. Stasjonsplassering i Kongegata
synes å ha større utfordringer på dette området.

12. Bane NOR viser til planprogrammet som dekker disse
punktene, samt kapittel 4.3 og
4.4.

13. Utkast til planprogram dekker etter fylkesmannens
oppfatning godt de krav og hensyn som skal settes til
risiko- og sårbarhetsanalyser. Planprogrammets
korridorer vil for deler av strekningene være utfordrende
for nødetatene ved redningsoperasjoner. Krever et nært
samarbeid med nødetatene i den videre prosessen.

13. Bane NOR tar merknaden til
orientering.

14. Utfordringer i anleggsfasen:
• Faren for vannforurensing.
• Forurenset sjøbunn og sedimenter.
• Akutte utslipp av stoffer som olje, diesel, betong/injeksjonsmasse i fjell, eventuelt kjemikalier som
anvendes i løpet av anleggsfasen.
• Støy og støv
• Kvikkleireskred i traséen eller massedeponier.
• Fremmede organismer er tilstede i slike prosjekter,
flytting av jordmasser er eksempel på en operasjon
som kan føre til slik spredning.

14. Utfordringer med
anleggsgjennomføring vil bli
belyst i arbeidet med
konsekvensutredningen.
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15. Plandokumenter etter Plan- og bygningsloven og
konsesjon i medhold av forurensningslov med forskrifter
gir samlet et godt grunnlag for miljøoppfølging i
anleggsfasen. Jordbruksarealer som benyttes som
midlertidige anleggsområder, riggområder og
anleggsveger kan bli utsatt for langvarige skader.
Krever stor oppmerksomhet under detaljplanlegging og
gjennomføring. Fylkesmannens landbruksavdeling
stiller seg til rådighet for å bistå i denne prosessen.

15. Bane NOR tar merknaden til
orientering og ønsker å
opprettholde dialogen med
Fylkesmannen.
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Bane NORs kommentarer

Kystverket

1.

Farleder som kan berøres av planarbeidet er:
• Hovedleden Tjømekjæla til Tønsberg, farledsnr.
1012, som går gjennom Vestfjorden og Byfjorden
• Bileden Jarlsøy – Tønsberg, farledsnr. 2031, som
går fra Kanalen og østover til Træla og videre til
Oslofjorden

1. Bane NOR er kjent med de to
farledene inn til Tønsberg. Se for
øvrig kapittel 4.1 om deling av
planprogrammet.

2.

Begge led brukes av både nyttefartøy og fritidsbåter.
Industriområdet på Kaldnes anløpes av større fartøy,
med fri seilingshøyde på inntil 55 m, Kystverket vil
vurdere å fremme innsigelse til et planforslag som
medfører svekket sikkerhet eller framkommelighet i
hovedleden i Vestfjorden / Byfjorden eller i bileden i
Kanalen.

2. Bane NOR er kjent med kravet til
høyde i Vestfjorden. Vurdering av
hvilke korridorer som skal utredes
er drøftet i kapittel 3. Korridorer
som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.

3.

Kystverket minner om at etablering av bruer innenfor
havne- og farvannslovens virkeområde krever tillatelse
av Kystverket. Kystverket har konkrete innspill til
planprogrammet (ROS og framkommelighet) og ber om
å bli involvert i det videre planarbeidet.

3. Bane NOR ønsker å fortsette
samarbeidet med Kystverket. Se
også punkt 1.

183

Statens vegvesen

1.

Manglende involvering av øvrige myndigheter i
silingsprosessen.

2.

Korridorene krysser følgende fylkes -og riksveger:
• Fylkesvegene 103, 104, 251, 301, 428, 557, 105,
270, 302, 459, 560, 106, 272, 303, 468, 107, 275,
305, 469, 108, 308, 109, 311, 112, 114, 115, 162,
163, 166 og 180.
• Riksvegene E18 og Rv 40.

3.

Tekniske forutsetninger:
• Ber om en tett dialog ang detaljer knyttet til
kryssingspunkt mellom bane og veg. Stenging og
omkjøringsmuligheter belyses i KU-fasen. Anleggsgjennomføring i by må belyses godt i KU-fasen.
• Ved nærføring til fylkesveger, se retningslinjer om
byggegrenser til fylkesveger i Vestfold.

Bane NORs kommentarer
1. Bane NOR har løpende møter
med overordna myndigheter,
både mindre arbeidsmøter om
konkrete problemstillinger med
aktuelle myndighet, samt større,
tverrfaglige fora som
samarbeidsgruppa. Se kapittel
4.1 og 4.5 for nærmere
beskrivelse av videre samarbeid.
2. Bane NOR tar kommentaren til
orientering. Koblingen mellom
punkt 2 og 3 vil være grunnlag for
videre drøftinger med Statens
vegvesen og kommunene.

3. Varsel om mulig innsigelse tas til
orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

•
•
•
•
•

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Nye underganger for veg må etableres med fri
høyde og nødvendig bredde.
Det må også tas hensyn til frisikt.
Gjennom byene må barriereeffekten minimaliseres.
Det ikke skal gå trafikk under reis, støp eller andre
områder med fare for fallende last.
Hvis bru over veg er i strid med vegnormalens krav
ved anleggsgjennomføring, vil vegvesenet vurdere
å fremme innsigelse til detaljregulerings-planen.
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Statens vegvesen viser til krav til
selve anlegget og til
anleggsfasen. Framkommelighet i
anleggsfasen er et viktig tema og
vil inngå i vurderingene. Se
kapittel 4. Gjeldende vegnormaler
legges til grunn, krav til de ulike
vegene vil bli drøftet i det videre
samarbeidet. Nytt dobbeltspor vil
ikke ha kryssing i plan og vil
derfor bli løst med over eller
underganger. Kryssinger
planlegges og vil vises i
kommunedelplanene.

4.

Tønsberg-Stokke:
• Fv 308 og 311. Begge fylkesvegene krysses av
skoleelever. Firefeltsveger skal til enhver tid ha
tovegstrafikk i fire felt.
• Fv 308 Kjelleveien skal kunne opprettholdes for
trafikk både i anleggs- og driftsfasen.
• Fv 303, 560 og 557 går gjennom Stokke sentrum.
Forventer planskilt kryssing, og at barriereeffekten
minimaliseres.

5.

Stokke-Sandefjord:
• E 18 og Fv 272 Ny jernbane må betjene Torp.
På E18 inn til Torp må det være trafikk i to
retninger.
• Fv 303 og 305, Ringveien og Sandefjordsveien i
med trafikk i begge retninger.

6.

Sandefjord-Larvik:
• Rv 40 –trafikk i begge retninger i anleggsfasen.
• Fv 104, 301, 302 og 303 er viktige tverrforbindelser

7.

Utredningstemaer som mangler:
• Trafikale virkninger. Ny bane vil ha stor påvirkning
på vegnettet, og behov for nye veger.
• Teknologisk utvikling.

7. Forslag til nye utredningstemaer
er kommentert i kapittel 4.3.

8.

Bypakke Tønsberg-regionen:
Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse planlegges
vedtatt i 2018. Statens vegvesen vil anbefale framtidig
veglinje høsten 2017 uavhengig av jernbanekorridorene,
men vil omtale samlet konsekvens av veg og bane.

8. Bane NOR tar kommentaren til
orientering.

Fastlandsforbindelsen:
• Kortenområdet. Veg- og jernbanebru lar seg ikke
kombinere, de må ligge i samme høyde.
• Jernbanebru mellom Korten og Smørberg i
kombinasjon med senketunnel mellom Kaldnes og
Korten, vil redusere manøvreringsarealet for skip i
Byfjorden. Gjelder også for alternativ 12200 mellom
Kaldnes og Smørberg.
• Alle linjene mellom Kaldnes og Smørberg er
konfliktpunktene løsbare. Det vanskeligste er
tilpasningen mellom vegbru og jernbanebru

4. Bane NOR vil opprettholde dialog
med Statens vegvesen og
kommunene, herunder om
forhold angående krav og
løsninger for framkommelighet.

5. Bane NOR tar kommentaren til
orientering. Se punkt 4.

6. Bane NOR tar kommentaren til
orientering. Se punkt 4.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner
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(alternativ 12000).
Planprogram for kommunedelplan for gange, sykkel og
kollektiv forventes vedtatt i mai 2017. Det er behov for
samarbeid ved planlegging av ny jernbanestasjon, og
gatebruk i Tønsberg sentrum.
Konfliktpunkter:
• Nøtterøykorridoren vil krysse viktige traséer for
kollektiv, sykkel og gange i Tønsberg sentrum.
Viktige traséer opprettholdes, uten barrierer mellom
bolig-, arbeid- og handelsområder.
• Planskilt kryssing av Halvdan Wilhelmsens allé.
9.

Det vil være store utfordringer knyttet til
anleggsgjennomføring og barrierevirkninger i
Nøtterøykorridoren, og samordning med ny
fastlandsforbindelse i Vearkorridoren. Statens
vegvesen anbefaler om også å utrede
Jarlsbergalternativet, både med og uten jernbanesløyfe
gjennom sentrum av Tønsberg.

10. Statens vegvesen anmoder om bruk av samme
organisering og medvirkning som Nykirke – Barkåker
prosjektet.
11. Oppsummering:
• Statens vegvesen vil vurdere bruk av innsigelse i
forbindelse med anleggsgjennomføring om dette
ikke tilfredsstiller våre vegnormaler.
• Statens vegvesen ber Bane NOR om å ta inn
Jarlsbergalternativet.
• Statens vegvesen ber Bane NOR om å ta med
utredningstemaene trafikale virkninger og
teknologisk utvikling inn i planprogrammet.
• Statens vegvesen forutsetter en tettere dialog i det
videre arbeidet med kommunedelplanen og
detaljreguleringsplanen.
33
71

Direktoratet for mineralforvaltning

Bane NOR ser det som ønskelig å
fortsette koordinering av
planprosessene i Bypakke Tønsbergregionen og arbeidet med nytt
dobbeltspor. Se for øvrig kapittel 4.1
og 4.5.

9. Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stilling til
Jarlsbergkorridoren, se mer om
dette i kapittel 3.1, 3.3 og kapittel
4.

10. Bane NOR tar merknaden til
orientering. Se for øvrig kapittel
4.5.

11. Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Bane NORs kommentarer

1.

Mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs og bør
derfor utnyttes framfor å deponeres. Oppfordrer til at
det sorteres mellom utfyllingsmasser og masser som
byggeråstoff.

1. Bane NOR tar merknaden til
orientering. Mineralressursene og
håndtering av disse inngår i
arbeidet med
kommunedelplanen.

2.

Ber om at det gis en beskrivelse av estimerte volumer
av overskuddsmasser, bruk eller midlertidig/varig depot.

2. Volumene vil bli estimert på et
grovt nivå og som detaljeres i
senere planfaser.

3.

Larvikitt er en nasjonal ressurs. DMF anmoder derfor
om at alternativ 3A5 fra forstudierapporten tas inn som
alternativ og konsekvensutredes.

3. Merknaden tas til følge.
Korridoren kjent som 3A-5 fra
Forstudiet, tas inn i
planprogrammet som
Verningenkorridoren på lik linje

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
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med øvrige korridorer. Se kapittel
3.3 og kapittel 4.2.

7

Statnett

Bane NORs kommentarer

Ingen merknader til planforslaget.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

34

Bane NORs kommentarer

Forsvarsbygg

Forsvaret har anlegg og virksomhet på strekningen, men
blir ikke berørt med utgangspunkt i planprogrammets
illustrasjoner. Forsvaret er heller ikke nevnt i
planprogrammet. Forutsetter at Forsvarets
arealbruksinteresser blir ivaretatt videre.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

42

Bane NORs kommentarer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Oppfølgingsans varet er delegert til henholdsvis kommunen
og det kommunale brann- og redningsvesen som er
ansvarlig for å følge opp forbyggende og
beredskapsmessige brannverns pørsmål og til
Fylkesmannen hva angår generelle spørsmål rundt
arealplanlegging og for beredskap og samfunnssikkerhet
for øvrig. Vi forutsetter derfor at Fylkesmannen og det
kommunale brannvesen blir orientert om planprosessen og
gir eventuelle uttalelser.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

84

Bane NORs kommentarer

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)

NVE har ikke synspunktet på de ulike trasealternativene.
1. Vassdrag
Dersom det planlegges tiltak i vassdrag, som kan ha
betydning for allmenne interesser, kan dette være
omfattet av vannressursloven (vrl.). Alle kryssinger av
vassdrag bør dimensjoneres for en 200-års
flomhendelse med 20 prosent klimapåslag, jamfør
Klimaprofil Vestfold (Norsk klimaservicesenter 2015).

1. Bane NOR tar merknaden til
orientering. Klimaprofil Vestfold
ligger til grunn for planarbeidet,
som beskrevet i planprogrammet
kapittel 1.6.

2. Flom- og sk redfare
I forbindelse med ROS-analysen må det framgå både
om planlagte tiltak vil være utsatt for flom- eller
skredfare og om tiltakene vil kunne øke faren for
omgivelsene. Fareområder vises som hensynssoner.
Jamfør NVEs veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred
(veileder 7/2014).

2. Veilederen ligger til grunn for
arbeidet.

3. NVE ønsker å bli holdt orientert om planarbeidet og ber
Bane NOR ta kontakt.

3. Bane NOR ønsker en god dialog
med NVE også i det videre
planarbeidet og vil ta kontakt ved
behov.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Norsk Maritimt Museum (NMM)
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Bane NORs kommentarer

Varsler at det er nødvendig å gjennomføre kulturminneregistreringer i sjøbunnen innenfor plangrensen av de
korridorer som blir vedtatt utredet (jf. Kulturminneloven § 9).

Bane NOR vil ta kontakt med NMM
om Kulturminneregistreringer i
sjøbunnen i neste planfase.

92

Bane NORs kommentarer

Mattilsynet

Mattilsynet er statlig myndighet med ansvar for å ivareta
nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i saker
som kan berøre drikkevann og kan Iese ut av planprogramdokumentet at Bane NOR har planer for utredning av
hvorvidt dobbeltspor-byggingen kan ha innvirkning på
drikkevannskvaliteten i blant annet Farrisvannet i Larvik
kommune. Mattilsynet imøteser dette arbeidet.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

188

Bane NORs kommentarer

Fiskeridirektoratet Region sørøst

Kystverket Sørøst framholder i sin uttalelse blant annet at
det gjennom planprogrammet er definert flere alternative
korridorer som innebærer kryssing av farvann, for eksempel
Tjømekjæla og Træla. Fiskeridirektoratet har spesielt god
kjennskap til fangstområder og fiskeplasser, gyte- og
oppvekstområder, viktige og verdsatte marine naturtyper
mv. Vi kan også formidle kontakt med lokale fiskerlag i
forhold til viktige fiskeriinteresser. Fiskeridirektoratet region
Sør ber om snarlig tilbakemelding fra Bane NOR SF.

Bane NOR tar merknaden til
orientering og vil ta kontakt med
Fiskeridirektoratet Region sørøst når
det er aktuelt.

105 Regiongeologen
107
Regiongeologen viser til
• Forstudiet og alternativ 3A5 som går utenom
larvikittressursen.
• Påpeker mangelfull kontakt med Direktoratet for
mineralforvaltning.
Viser til Larvik kommunes vedtak om å ta alternativ 3A5 inn
i planprogrammet igjen.

Bane NORs kommentarer

6.2

Organisasjoner og næringsliv

21

Loggen Kystlag v/Arne Steinsbø

Hevder at stasjon i Frodeåsen og bruk av eksisterende
jernbanetrasé over Jarlsbergjordene er den beste
løsningen.
Nøtterøykorridoren vil få store konsekvenser for seilbåter
på grunn av seilingshøyde og planlagt promenade ved
Kanalbrua.
Vearkorridoren vil være skjemmende for bybildet og skape

Merknaden tas til følge. Korridoren
kjent som 3A-5 fra Forstudiet, tas inn
i planprogrammet som
Verningenkorridoren på lik linje med
øvrige korridorer. Se kapittel 3.3 og
kapittel 4.2.

Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering.
Konsekvensvurdering av de ulike
korridorene vil bli utført i forbindelse
med utarbeidelsen av
kommunedelplanen. Se for øvrig
kapittel 4.1 om deling av

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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problemer for ny fastlandsforbindelse.

planprogrammet, for strekningen
Tønsberg-Stokke og Stokke-Larvik.

24

Bane NORs kommentarer

Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter v/Petter Chr.
Gran

Ønsker stasjon i Frodeåstunnelen og bruk av eksisterende
jernbanetrasé over Jarlsbergjordene. Foreslår at det
etableres rullende fortau inn til Tønsberg sentrum. Dagens
jernbanesløyfe kan benyttes til gang- og sykkelveg.
Mener Nøtterøy- og Vearkorridoren gir helt unødvendige
inngrep i etablerte miljøer.

32
40

Furustad Grunneierlag v/Nils Henry Haugen

Bane NOR tar merknaden til
orientering.
Konsekvensvurdering av de ulike
korridorene vil bli utført i forbindelse
med utarbeidelsen av
kommunedelplanen. Se for øvrig
kapittel 4.1 om deling av
planprogrammet, for strekningen
Tønsberg-Stokke og Stokke-Larvik.

Bane NORs kommentarer

Ønsker en positiv og medvirkende dialog med Bane NOR,
slik at ny jernbanetrasé tilpasses på best mulig måte.

Bane NOR takker for positivt innspill
og ser frem til videre dialog.

For å ivareta kulturlandskapet må det opprettes grønne
voller og miljøtunneler for å bedre skjule inngrepet.
Ønsker støyskjerming da hastigheter med opptil 250 km/t vil
gi et betydelig støynivå som påvirker både beboere og
husdyr. Det må tas hensyn til dårlige grunnforhold i
området, noe som kan gi vibrasjoner og setningsskader.

Detaljutforming av tiltaket vil bli utført
i arbeidet med reguleringsplan.
Beregninger og eventuelle
støyskjerming og – isolering vil bli
gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinje T-1442.
Grunnforholdene vil bli vurdert i
planarbeidet. Se kapittel 3.5.

Viltkorridorene i området må ivaretas (se kart i merknad).
Påpeker at Marumbekken ikke har ekstra kapasitet til
overvannshåndtering. Korridoren vil dele en rekke
eiendommer. Det må derfor lages nok kryssinger slik at
man sikrer effektiv landbruksdrift.

Opplysninger om viltkorridorer
vurderes sammen med forvaltningsmyndighetene, og legges eventuelt
inn i kartbasen. Overvannshåndtering og landbrukskryssinger vil
bli utredet i konsekvensutredningen,
og utformet i arbeidet med
reguleringsplanen.

48

Bane NORs kommentarer

Torp Sandefjord lufthavn AS

Valg av jernbanekorridor og stasjon på Torp er av
avgjørende betydning for Torp Sandefjord lufthavns
utvikling som et viktig knutepunkt for både innbyggere og
næringslivet i regionen.

Bane NOR tar Torp Sandefjord
lufthavn merknad om realistisk
utvikling av lufthavna til orientering.

Det er i overskuelig framtid lite realistisk for Torp Sandefjord
lufthavn å finansiere en flytting av terminalen over til
østsiden. Lufthavnens styre har besluttet å videreutvikle

Bane NOR ser på flere alternative
stasjonslokaliseringer rundt Torp.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
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lufthavnen på vestsiden ved dagens terminal.
For Torp Sandefjord lufthavn er Torp vest-korridoren med
gangavstand til flyterminalen det som er klart mest gunstig
for videre, stegvis utvikling.
Dersom Bane NOR av andre årsaker skulle ende opp med
å legge framtidig jernbanetrasé på østsiden av Torp, er det
av avgjørende betydning for lufthavnen at det anlegges et
stopp på Torp.
I det videre planarbeidet er det viktig at det for både østre
og vestre korridor ved Torp vurderes hva som er
nødvendige arealbehov for lufthavnens infrastruktur, slik at
ikke jernbanetraséen kommer i konflikt med framtidig
utvidelsesbehov for Torp.

49

Elevrådet på Træleborg skole v/Selma Harries

Vearkorridoren er ikke forstyrrende for miljøet ved
Træleborg skole. Det er positivt at korridoren går utenfor
sentrum, men den vil føre til negative konsekvenser for
naturmiljøet.
Nøtterøykorridoren vil føre til støy i nærområdet rundt
Træleborg skole.
Selv om Nøtterøykorridoren mest sannsynlig ikke vil berøre
skolen direkte, så vil den gi negative konsekvenser for
boliger som ligger i nærhet av sporet.
Både SFO og regnbuen barnehage kommer til å måtte rives
hvis sporene i Nøtterøykorridoren blir bygget.

50
Gemini vel, sydøst v/Thor Morten Hem
Er særlig bekymret for støy fra ny jernbanetrasé. Jernbanen
vil ligge enda nærmere bebyggelsen på Geminifeltet, og
togene vil ha vesentlig større fart.
Foreslår å legge jernbanen i en miljøtunnel fra krysset ved
Kjellbergveien og fram til Skiringsal folkehøgskole.
Tunnelen kan dekkes til med grøntanlegg m.m.

58

Stiftelsen gamle Tønsberg

Ønsker at det utredes et alternativ der jernbanen legges i
en ny tunnelsløyfe i Frodeåsen, med en stasjonsløsning
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Korridoren på vestsiden av Torp
Sandefjord lufthavn vil innebære en
stasjon i nærheten av terminalen.
Ved valg av trase øst for Torp vil
Bane NOR utrede følgende
løsninger: 1) å etablere en
matestasjon øst for Torp
Sandefjord lufthavn før terminalen
flyttes. 2) Ikke bygge en stasjon ved
lufthavnen, men utrede nytten av
shuttlebuss fra Stokke eller
Sandefjord stasjon inn til flyplassen.
Dette vil bli utredet på et
overordnet nivå i
kommunedelplanfas en, og
eventuelt detaljert i senere
planfaser. Se forøvrig kapittel 3.4.

Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering.
Planprogrammet viser en bred
korridor (fra 300-1200 meter) slik at
en kan lete etter de beste
løsningene. Ferdig anlegg vil bli
vesentlig smalere (fra 15 til 30
meter). Se kapittel 3.3
Konsekvenser som støy,
barreiervirkninger og for naturmiljø,
vil være blant temaene som skal
utredes i arbeidet med
kommunedelplanen og tilhørende
konsekvensutredning, se kapittel 4.3
og 4.4. Prosess for eiendommer som
vil kunne bli berørt er beskrevet i
kapittel 3.9.

Bane NORs kommentarer
Støyberegninger og eventuelle tiltak i
form av skjerming og isolering vil bli
gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets retningslinje T1442. Se også kapittel 4.4.
Se kapittel 3.5 for vurdering av
tunneler.

Bane NORs kommentarer
Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.

InterCity-prosjektet
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Merknadsdokument –
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Larvik kommuner

delvis i fjellet ved Kjelle. Videre kan sporene følge dagens
jernbanetrasé over Jarlsbergjordene. Dette er en løsning
som vil ta bedre hensyn til Tønsberg by og dens
kulturhistorie.
Ber for øvrig om at det vektlegges en sentral
stasjonsplassering nærmest mulig byens kjerne, slik at
transportavstanden blir kort til sentrum og de bedrifter som
har sitt virke i byen.
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Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4. Sentral
stasjonslokalisering er drøftet i
kapittel 3.
Bane NOR tar merknadene til
orientering.

Av Bane NORs forslag er Vearkorridoren det beste
alternativet. Velges denne korridoren ønskes det at brua
dekoreres med motiv/utsmykning fra Vikingetiden.
Nøtterøykorridoren er uakseptabel da den vil stenge
båttrafikken ute og ødelegge vitale deler av Tønsberg og
Nøtterøy.

59

Opplysningsvesenets fond

Bane NORs kommentarer

Ber om å bli kontaktet ved berøring av eiendom tilhørende
Opplysningsvesenets fond. Ber for øvrig om å bli holdt
oppdatert i saken.

Direkte kontakt med grunneiere skjer
i neste planfase, se kapittel 3.9. Se
også kapittel 4.5 om samarbeid og
medvirkning.
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Bane NORs kommentarer

Norsk Bergindustri
1.

Gjør oppmerksom på at foreliggende korridorer på
strekningen mellom Sandefjord og Larvik er sterkt
negativt for Norsk Bergindustris medlem Lundhs og
for forvaltningen av larvikittressurser. Denne
virksomheten betyr mye for Larvik i form av
arbeidsplasser og verdier, for både bedrift og
lokalsamfunn gjennom skatteinngang.

1.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

2.

Regjeringen vedtok i 2015 at det forventes at
fylkeskommunene og kommunene sikrer
tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig
utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Dette innebærer at man i
denne plansaken må vurdere hvilke konsekvenser
de ulike trasévalgene får for forvaltningen av
larvikittressurser.

2.

Konsekvensutredningen vil
belyse hvordan tiltaket vil
kunne påvirke
mineralforekomstene, se
kapittel 4.4.

3.

En jernbanetrasé gjennom en larvikittåre av høy
kvalitet vil begrense mulighetene for framtidig uttak
av en svært verdifull naturressurs. De
næringsmessige og samfunnsøkonomiske
omkostningene vil være svært omfattende om man
velger å legge traséen gjennom dette området.

3.

Se punkt 2.

4.

Hittil har man i denne plansaken ikke sett nøye nok
på konsekvensene for steinindustrien i Larvik. Det
forventes at dette tas med i den videre vurderingen.

4.

Se punkt 2.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Træleborg skole v/Andreas Dyre-Hansen

Løsningene som er presentert vil ha stor påvirkning på den
daglige driften av Træleborg skole. I de foreliggende
tegningene gis det inntrykk av at skolebygget, skolegården
og barnehagen blir direkte berørt.
Ytrer en bekymring for konsekvensene av støy.
Påpeker at skolens uteområde også er et samlingspunkt og
rekreasjonsområde for nærmiljøet. Det planlegges å
investere mye tid og ressurser de neste to årene for å
oppgradere dette uteområdet.
Ber om at skolen, uteområdet, rekreasjonsområdene og
skolevegene som er knyttet til Træleborg skole blir
forskånet i den videre prosessen.
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Sjuestokk vel og veilag
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Bane NORs kommentarer
Planprogrammet viser en bred
korridor (fra 300-1200 meters
bredde) slik at en kan lete etter de
beste løsningene. Det endelige
anlegget vil bli fra 15 til 30 meter
bredt, se kapittel 3.3.
Støyberegninger og eventuelle tiltak i
form av skjerming og isolering vil bli
gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets retningslinje T1442. Se også kapittel 4.4.
Bane NOR tar merknaden til
orientering, se for øvrig kapittel 3.13.3 samt 4.1 og 4.5.

Bane NORs kommentarer

1.

Bekymret for hvordan støy vil påvirke beboernes
folkehelse langs Nøtterøykorridoren fra
Munkerekke/Hogsnes til Hella/Skjærsnes.

1.

Støyberegninger og
eventuelle tiltak i form av
skjerming og isolering vil bli
gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets
retningslinje T-1442. Se
også kapittel 4.4.

2.

Kryssingen av Vestfjorden i bru vil virke svært
negativt for et stort antall boliger ved fjorden.

2.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Vurdering av
hvilke korridorer som skal
utredes i det videre
planarbeidet er drøftet i
kapittel 3.3 og 4.2. Se for
øvrig kapittel 4.1 om deling
av planprogrammet.

3.

Begrensning av tilgjengelighet for båttrafikk inn til
Tønsberg by vil kunne gi negative konsekvenser for
turisme og næringsliv.

3.

Se punkt 2, samt kapittel 4.3.

4.

Nøtterøykorridoren vil dele lokalsamfunnet på
Sjuestokk/Vear i to. Sjuestokk benytter Vear som
sitt rekreasjonsområde. Sjuestokkmyra og Vestfold
golfbane er et viktig område for turgåing og
folkehelse.

4.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

5.

Nøtterøykorridoren vil påvirke hekkeområde for fugl
ved Sjuestokkstranda. Korridoren vil også kunne
påvirke vilttrekk fra Vear til Nøtterøy.
Sjuestokkmyra og Roberg naturreservat er biotoper
som bør vernes for framtiden.

5.

Betydning for hekkeområder,
vilttrekk og naturreservatet,
vil bli vurdert som del av
temaet naturmangfold i
konsekvensutredningen.

6.

Viktig med god atkomst til stasjonen og tilstrekkelig
med parkeringsmuligheter. Det vil være større
mulighet for å tilrettelegge for dette ved å etablere
en stasjon på utsiden av sentrum.

6.

Se kapittel 3.4.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

7.

70

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Ønsker at det utarbeides et alternativ over
Jarlsbergjordene med stasjon på Kjelle. Det er
ønskelig at store deler av dagens jernbanetrasé
benyttes.

Block Watne

7.
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Se kapittel 3.3, 4.1 og 4.2.

Bane NORs kommentarer

Block Watne har inngått en avtale med hjemmelshaverne til
GBNR 46/27 i Tønsberg kommune om utvikling av deler av
denne eiendommen til boligbebyggelse. Deler av denne
eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel og er der benevnt som område «D10
Firingen».
Det er planlagt å varsle oppstart av reguleringsarbeidet ila.
første halvår 2017, og vi er opptatt av å kunne utvikle og
bebygge området parallelt med videre avklaringer av ny
jernbanetrasé.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Dersom Vearkorridoren blir valgt som ny trasé ber vi om at
en tunnel under Firingen planlegges slik at utbyggingen av
det nye boligområdet kan gjennomføres uavhengig av
framdriften til byggingen av ny jernbanetrasé.

Bane NOR har varslet Nasjonal
interesse til varsel om oppstart.
Tiltakshaver er dermed underrettet
om Bane NOR sitt planarbeid og
fortsetter reguleringssaken for egen
regning og risiko.

Block Watne varslet oppstart
23.6.2017.
Jernbanetraséen utvikles etter
strenge geometriske krav, se kapittel
3. Det er derfor relativt lite rom for
justeringer av traséen i høyde. De
arealmessige konsekvenser av dette
blir avklart gjennom hovedplanfasen
og konsekvensutredningen.

Dette betyr at Bane NOR vil fremme
innsigelse ved eventuell høring som
igjen innebærer at kommunen ikke
kan vedta planen før innsigelsen er
avklart.
Block Watne eier eiendommene gbnr 3020/2316,
3020/2318, 3020/2763 og 3020/1416 i Larvik. En eventuell
ny stasjon i Kongegatakorridoren vil kunne få konsekvenser
for våre eiendommer. Vi ber om at dette hensyntas i deres
videre planlegging slik at disse eiendommene kan
videreutvikles til framtidig boligbebyggelse.

Bane NOR er kjent med
eiendomsforholdene og tar
merknaden til orientering.
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Bane NORs kommentarer

Stiftelsen Berntine

Nøtterøykorridoren med lav bru over Kanalen vil ødelegge
for bruk av den verneverdige ishavsskuta Berntine.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Stenging av Kanalen med lav bru vil være sterkt negativt for
kystbyen Tønsberg og det maritime kulturmiljøet.

Se kapittel 4.1 om deling av
planprogrammet, samt kapittel 3.3 og
4.2, 4.3 og 4.4 vedrørende
korridorene og
konsekvensutredningen.

Fraråder derfor Nøtterøykorridoren og ønsker at et bedre
alternativ utarbeides.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
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Vearåsen velforening, Robergåsen velforening og
Sjuestokstranda velforening
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Bane NORs kommentarer

Det er potensiale for at Nøtterøykorridoren vil dele
lokalsamfunnene Vear og Hogsnes/Bjelland/Smørberg.

Konsekvensene og mulig avbøtende
tiltak for nærmiljøene vil bli utredet
som del av temaet nærmiljø og
friluftsliv. Se kapittel 4.4 og
planprogrammet.

Nøtterøykorridoren går gjennom et godt benyttet
friluftsområde med skog, turstier og et rikt dyreliv i
nærheten av Sjuestokstranda.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Nøtterøykorridoren vil legge beslag på et stort antall boliger
og svekke livskvaliteten for svært mange mennesker, både i
anleggsperioden og i driftsfasen.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.3
og kapittel 4.2. Se forøvrig kapittel
4.1 om deling av planprogrammet.

Ønsker at det utredes et tredje alternativ/korridor.
Nøtterøykorridoren må utvides sørover på vestsiden av
Vestfjorden (se kartskisse i merknad). Dette vil gi
muligheten til å utrede en trasé som vil gjøre betydelig
mindre skade på eksisterende og planlagt bebyggelse.

Bane NOR tar merknaden med seg
til det videre planarbeidet på
strekningen Tønsberg-Stokke, som
beskrevet i kapittel 4.1.

Jernbanetrasé burde graves ned i kulvert for å redusere de
negative konsekvensene for bolig- og rekreasjonsområdet
på Vear.

Konsekvensene for nærmiljøene vil
bli utredet som del av temaet
nærmiljø og friluftsliv. Se kapittel 4.4
og planprogrammet.

En bru som tilfredsstiller Kystverkets krav om seilingshøyde
i Vestfjorden vil være uakseptabelt for Vearsamfunnet, da
det vil umuliggjøre en nedgravd løsning.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.
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Bane NORs kommentarer

Sørbyen vel

Nøtterøykorridoren vil tangere Sørbyen Vels område, og vil
spesielt kunne gi ulemper i form av støy for beboerne.

Støyberegninger og eventuelle tiltak i
form av skjerming og isolering vil bli
gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets retningslinje T1442. Se også kapittel 4.4.

Redusert reisetid må vurderes opp mot hvilke effekter en
utbygging vil gi for bomiljøet de neste 40-50 årene.

Se kapittel 3.2.

Ønsker ny stasjon i nærheten av Kjelle. Eventuelt en
stasjon og parkeringshus i fjellet ved Frodeåsen. Videre kan
sporet følge dagens jernbanetrasé over Jarlsbergjordene.
Ønsker ingen av de foreslåtte korridorene.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stilling til
Jarlsbergkorridoren, se kapittel 3.3,
4.2 samt kapittel 4.1 o deling av
planprogrammet.

Ved dagens stasjonsområde vil det frigjøres store arealer
som kan benyttes til å etablere en ny bussterminal.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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FAU Træleborg skole
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Bane NORs kommentarer

Bekymret for skolens nærområde og skolens
eksistensgrunnlag i framtiden hvis Nøtterøykorridoren blir
gjennomført.

Planprogrammet viser en bred
korridor (fra 300-1200 meter) slik at
en kan lete etter de beste
løsningene. Ferdigstilt anlegget vil bli
fra 15 til 30 meter bredt. Se kapittel
3.3.

Det er lagt ned betydelig innsats i å oppgradere utemiljøet
rundt skolen. Nøtterøykorridoren vil ødelegge
nærmiljøanleggene og være et hinder for framtidig
befolkningsøkning.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Nærmiljø er ett av flere
temaer som skal uteeds i det
kommende arbeidet, se kapittel 4.4.

Det vil være store negative konsekvenser som følge av støy
på og rundt skolen.

Støyberegninger og eventuelle tiltak i
form av skjerming og isolering vil bli
gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets retningslinje T1442. Se også kapittel 4.4.

Skolekretsen vil med denne løsningen bli splittet, hvilket
betyr at elever må krysse jernbanesporene.

Med nytt dobbeltspor vil kryssinger
av jernbaneanlegget være planskilte.
Barrierevirkninger forsøkes unngått
og eventuelle konsekvenser vil bli
utredet i konsekvensutredningen, se
kapittel 4.4.
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Bane NORs kommentarer

Sandefjord Byforum

Sandefjord Byforum anser Torp vest-korridoren som den
beste løsningen for Sandefjord by i et langsiktig perspektiv.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Torp vest-korridoren velges ut fra ønsket om en rask og
god framdrift i kollektivsatsingen mot Oslo og mellom
Vestfoldbyene, til tross for at det medfører betydelige
ulemper for Sandefjord som by, da det blir større avstand
fra bysentrum til stasjonsområdet.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Byutvikling, utvikling av
tilbringertransport og helhetlige
kollektivløsninger blir viktige
oppgaver for flere parter når valg av
korridor og stasjonsplassering er
gjort, med vedtatt kommunedelplan..

Det vil spesielt være viktig å legge vekt på utredningen av
andre samfunnsmessige ringvirkninger i planprosessen.

Andre samfunnsmessige virkninger
vil bli utredet som beskrevet i kapittel
4.4 og i planprogrammet.

De betydelige ulemper som påføres Sandefjord by og dens
sentrumsutvikling ved utbygging av Torp vest-korridoren må
kompenseres med en stor innsats fra Bane NOR, fylket og
kommunen for å snu denne utviklingen til en fordel. Dette
kan gjøres gjennom god knutepunktutvikling og at det
etableres en effektiv og miljøvennlig tilbringertjeneste fra
stasjonen som betjener viktige transportpunkter i sentrum.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Når politikerne skal beslutte hvilket trasévalg som ønskes,
må det foreligge gode konsepter på utforming av stasjon,
eksakt plassering, innhold, funksjoner og estetikk.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Tønsberg og Omegn Turistforening

Det arbeides med Kyststi gjennom hele Vestfold, og i dag
mangler det kyststi mellom blant annet Ilene og Rakkevik.
En kyststi her vil passere bruelementene i både Nøtterøyog Vearkorridoren.
•

Hvordan vil det bli tilrettelagt for en slik passering,
og vil en passering medføre noen form for risiko?

•

Hvilke støynivå bil det bli for bebyggelse, beboere
og fugle-/dyreliv i forbindelse med bru og bane
langs strekningen Barkåker – Stokke?

•

Hvor langt vil ny støysone strekke seg ut fra selve
banelegemet?

•

Hvilken virkning vil dette få for fugle-/dyreliv i
Ramsar-området?

•

82

Hvor blir det lagt til rette for passering av
banelegemet til fots?

Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Ornitologisk Forening vil på det sterkeste fraråde at
Vearkorridoren blir tatt med videre i planprogrammet.
Vearkorridoren vil berøre viktige landskapsøkologiske
verdier, og ha store indirekte, og kanskje også direkte,
konsekvenser for Ramsarområdet Ilene naturreservat. En
utbygging vil måtte meldes til Ramsar-konvensjonens
sekretariat, slik at våre internasjonale forpliktelser blir nøye
vurdert.
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Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering.
Bane NOR gjennomfører
konsekvensutredningen med fagekspertise på de aktuelle områder,
herunder prosjektets påvirkning av
dyre- og fugleliv (herunder RAMSARområder), naturmiljø, nærmiljø og
støy. Det vil bli tilrettelagt for
passering av kyststier under bruene.
Beregninger og eventuelle støyskjerming og – isolering vil bli
gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinje T-1442.
Det vil bli lagt vekt på å opprettholde
viktige kjøreveger, gang- og
sykkelveger og turveger der
jernbanen krysser disse.

Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering og er godt kjent med
konfliktpotensialet tiltaket vil kunne
ha med de store naturmangfoldsverdiene. Dette vil bli vektlagt i det
videre plan- og utredningsarbeidet.
Det vises til kapittel 4.3, 4.4 og
planprogrammet.

Ved vurderinger av en utbygging i størrelsesorden det her
er snakk om, må opprettholdelsen og ivaretakelsen av
naturmangfoldet, økologiske sammenhenger og
landskapsverdier stå sterkt. Fysiske installasjoner og
hindringer vil kunne påvirke forflytningen av fugler til og fra
Ramsarområdet, og dermed virke inn på reservatets
funksjon som raste- og næringssted.

Vearkorridoren skal utredes på linje
med de øvrige, slik at plan-, og
forvaltningsmyndighetene får et
bredest mulig informasjonsgrunnlag
når endelig valg av ny korridor for
InterCity Vestfoldbanen fastlegges.

Under utredningen må større områder sees i sammenheng,
ikke bare arealet innenfor selve planområdet.

Hele influensområdet skal vurderes.
Influensområdets utstrekning vil
være ulikt for temaene.

Nøtterøykorridoren er planlagt å tangere Robergvannet
naturreservat, og et gunstig valg av trasé, og eventuelt
kompenserende tiltak, må få stort fokus dersom man går
videre med dette alternativet.

Bane NOR tar merknaden til
orientering

Norsk Ornitologisk Forening ønsker at Jarlsbergkorridoren,
slik den er beskrevet i forstudierapporten, utredes og
inkluderes i planprogrammet.

Se kapittel 3.3 og 4.4 vedrørende
korridorer, samt kapittel 4.1
angående deling av planprogrammet.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Sandefjord Byen Vår

Ber om at arbeidet med dobbeltspor helt fram til Skien
fullføres snarest.
Bane NORs mål om et pålitelig togtilbud med kort reisetid,
høy frekvens og høy kapasitet er et viktig og godt fokus for
de valg som nå skal tas.
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Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering. Se for øvrig kapittel 4.4
angående korridorer som skal
utredes, samt kapittel 4.1 og
Framdrift omtales i kapittel 3.1, 4.1
og 4.5 vedørende planprosessen.

Ønsker at Torp vest-korridoren utredes nærmere.
Opptatt av framdriften som er skissert i planprogrammet
opprettholdes, slik at strekningen blir ferdig som planlagt i
2030 (2032). Det er derfor viktig at urealistiske utredninger
bli fjernet.
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Tønsberg Maritime Kulturforum

Bane NORs kommentarer

Tønsberg Maritime Kulturforum vil på det sterkeste
protestere på en gjennomføring av Nøtterøykorridoren med
lav bru over Kanalen. Ingen av Tønsbergs verneverdige
fartøyer (DS Kysten, Osebergskipet (replika) og seilskuta
Berntine vil kunne komme under brua i retning av Færder
nasjonalpark.

Konsekvensene av tiltaket for
farledene er ett av flere temaer som
vil bli utredet i
konsekvensutredninger, se kapittel
4.3 og 4.4, samt svar til merknad nr.
67.

Nøtterøykorridoren vil virke ødeleggende for Tønsberg
Kystkultursenter og kulturlandskapet rundt.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Vearkorridoren vil ikke hindre fartøyer i Vestfjorden, men
dette alternativet vil ødelegge et viktig kulturlandskap.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Det eneste akseptable alternativet er en trasé over
Jarlsbergjordet, og en stasjon i fjellet i Frodeåsen.

Se kapittel 3.3 og 4.4 vedrørende
korridorer, samt kapittel 4.1
angående deling av planprogrammet.

Dersom prosjektet «Bypakke Tønsberg-regionen»
konkluderer med en senkebru fra Kaldnes til Korten, vil
sentrum gradvis bli trukket mot denne stasjonsløsningen.
Denne utviklingen vil naturligvis bli forsterket av en
lokalisering av stasjonen i Frodeåsen.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.
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Bane NORs kommentarer

Lundhs AS

For Lundhs AS er det av avgjørende betydning at Bane
NOR vurderer et trasévalg som ikke kommer i konflikt med
bedriftens steinressurser. Lundhs AS ber om at variant 3A5 tas inn i planprogrammet, da denne ikke kommer i konflikt
med bedriftens behov for steinressurser slik det er tilfelle for
de korridorer som nå foreligger. Kommunedelplanen for
steinressurser viser at foreslåtte korridorer, unntatt
alternativ 3A-5, er i konflikt med steinressursene.

Merknaden tas til følge. Korridoren
kjent som 3A-5 fra Forstudiet, tas inn
i planprogrammet som
Verningenkorridoren på lik linje med
øvrige korridorer. Se kapittel 3.3 og
kapittel 4.4.

Påpeker at Lundhs AS er en betydelig virksomhet av stor
samfunnsmessig betydning. Det er derfor riktig å ta disse

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner
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interessene i betraktning ved valg av korridor.
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Lett Tak Systemer AS

Bane NORs kommentarer

Det er av avgjørende betydning at Bane NOR vurderer et
trasévalg som ikke rammer bedriften. Ber om at man
vurderer og velger alternativ 3A-5 øst for Lågen. Det er
fordeler ved valg av alternativ 3A-5 som er av vesentlig
betydning både for Larvik og samfunnet for øvrig.

Merknaden tas til følge. Korridoren
kjent som 3A-5 fra Forstudiet, tas inn
i planprogrammet som
Verningenkorridoren på lik linje med
øvrige korridorer. Se kapittel 3.3 og
kapittel 4.2.

Bedriften er i kontinuerlig virksomhet, noe som innebærer at
man vanskelig kan tilpasse seg en stans eller reduksjon i
aktiviteten. En flytting av bedriften vil være meget kostbart
(størrelsesorden 500 millioner).

Bane NOR tar merknaden til
orientering.
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Bane NORs kommentarer

Næringsforeningene i Tønsberg, Larvik, Sandefjord,
Horten og Holmestrand, samt sentrumsorganisasjonen Tønsberg sentrum

Torp Sandefjord lufthavn har en stor betydning for både
arbeidsmarkedet og regionens attraktivitet, og med dette
innspillet ønsker vi å støtte opp under en videre utvikling av
flyplassen som et viktig knutepunkt for hele regionen.

Bane NOR ser på flere alternative
stasjonslokaliseringer rundt Torp.
Se kapittel 3.4.

Opptatt av at framdriften som er skissert i planprogrammet
opprettholdes, slik at strekningen blir ferdig som planlagt i
2030 (2032). Påpeker at urealistiske utredninger må
unngås.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Ønsker at Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet.
Jarlsberg- og Vearkorridoren er ønsket utredet hvis det kun
skal utredes to korridorer i Tønsberg. Videre må stasjonen
ligge i nærheten av dagens plassering.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Ønsker at Unnebergkorridoren tas ut av planprogrammet,
da den ikke ivaretar Torp Sandefjord lufthavn og at ny
stasjon ikke ligger sentralt i Sandefjord.

Se kapittel 3.3, 3.4 og 4.2

Støtter foreslåtte korridorer i Larvik, men ønsker også at
3A-5 utredes, da den ikke vil komme i konflikt med viktige
næringsinteresser og kjente mineralressurser.

Merknaden tas til følge. Korridoren
kjent som 3A-5 fra Forstudiet, tas inn
i planprogrammet som
Verningenkorridoren på lik linje med
øvrige korridorer. Se kapittel 3.3 og
kapittel 4.2.
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Bane NORs kommentarer

Tønsberg Idrettsråd

Tønsberg idrettsråd ønsker at Nøtterøykorridoren tas ut av
planprogrammet, da dette er det dårligste alternativet med
hensyn til idretten. Dagens svømmehall er lokalisert i

Bane NOR er kjent med
svømmehallen og er i dialog med
Tønsberg kommune vedrørende

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Nøtterøykorridoren, og det planlegges en ny interkommunal
svømmehall som fortrinnsvis må lokaliseres ved dagens
plassering da den skal ligge så nært Nøtterøy/Færder
kommune som mulig.
En bru over Kanalen vil være i direkte konflikt med
Færderseilasen.
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lokalisering for svømmehallen. Bane
NOR ønsker å få belyst
konsekvensene, av tiltaket i
Nøtterøykorridoren i det videre
planarbeidet, se kapittel 3, 3.3 samt
kapittel 4.2.

Tønsberg idrettsråd oppfordrer til at Jarlsbergkorridoren tas
inn igjen i det videre utredningsarbeidet.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Konsekvensene for
farledene samt friluftsliv vil bli utredet
i det videre planarbeidet, se kapittel
4.4. Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.
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Bane NORs kommentarer

Vearkorridoren har store negative konsekvenser for
friluftsliv og folkehelse og svekker identitetsfølelsen til byen.

Vear og Rakkevik vel

Nøtterøykorridoren vil gi store negative konsekvenser for
lokalsamfunnet på Vear. Både en overdekt jernbane og en
jernbane i dagen her vil splitte lokalsamfunnet og føre til at
hus må rives.

Konsekvensutredningen vil vurdere
de alternative korridorene blant annet
med hensyn til påvirkning av
nærmiljøer og arealutvikling, se
kapittel 3.9 samt 4.4.

Frykter at Nøtterøykorridoren vil føre til båndlegging som
begrenser den nye kommunedelplanen som skal utarbeides
for området. Dette vil være negativt for områdets
videreutvikling.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Nøtterøykorridoren vil ha negative konsekvenser for
skipsfart/nyttenæring og turistnæring i Tønsberg by.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Konsekvensene av
korridoren vil bli utredet som
beskrevet i kapittel 4.3, 4.4 og i
planprogrammet.

Jernbanebru over Vestfjorden vil redusere kvalitetene for
hytte- og friluftslivet ved Sjuestokkstranda. Brua vil også ha
innvirkning på sjøfugl i området.
Ønsker en modifisert løsning av Jarlsbergkorridoren uten
sløyfa og med stasjon og knutepunktutvikling på Korten.
Påpeker at det også er sannsynlig at ny vegløsning fra
Nøtterøy vil komme ut på Korten.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke. Planprogrammet klippes, et
for strekningen Tønsberg-Stokke, og
et for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1
og 4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

På tross av Vearkorridorens klare ulemper for historiske
Tønsberg og Ramsar-området, så støttes det at denne
korridoren tas med videre i utredningsarbeidet.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Velforeninger i Tønsberg v/Jens Kaurin
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Bane NORs kommentarer

Uttalelsen avgis på vegne av 9 velforeninger i Tønsberg.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Fremmer forslag med en ny jernbanetunnel som går i bue
øst for dagens Jarlsbergtunnel. Deretter fortsetter sporene
langs nåværende trasé over Jarlsbergjordene. Ny stasjon
legges mellom Korten og Stenmalen.

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

Foreslått trasé vil frigjøre arealet ved dagens stasjon og
jernbanesløyfe til framtidig byutvikling. Ønsker at foreslått
alternativ tas inn i planprogrammet og utredes på samme
nivå som Nøtterøy- og Vearkorridoren.
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Larviksyklistenes Lokallag i Syklistenes
Landsforening

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Bane NORs kommentarer

Påpeker viktigheten av sterk satsing på sykkel for å nå
nullvekstmålet ved omlegging for miljøvennlig infrastruktur.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Sykkelsatsingen må legges inn i en tidlig planfase der
separate traséer for sykkel settes av, og at det tas høyde
for at sykkel skal være det foretrukne framkomstmiddel til
stasjonene.

Miljøvennlig transport inngår i
InterCity-prosjektets mål slik det
framgår av kapittel 3.2. Se også
kapittel 3.4 om stasjonene.

Følgende punkter må vektlegges i hele planområdet:
• Separate, sammenhengende sykkelveger til
stasjonen
• Enkle og sikre muligheter for sykkelparkering
• Muligheter for lading av el-sykler på
stasjonsområdet
• Muligheter for gratis transport av sykkel på
togreisen

Etterbruk av dagens jernbanetrasé
inngår ikke i denne planen, men vil
utarbeides som et eget planarbeid.

Ønsker at frigjort jernbanetrasé utredes for bruk til
sykkelsti/turveg mellom Tønsberg og Larvik. I Larvik ønskes
det en utredning av en sykkelbru over Hammerdalen i
forbindelse med Kongegatakorridoren.
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Træleborg Velforening

Bane NORs kommentarer

Fraråder på det sterkeste Nøtterøykorridoren da den vil
gjøre store inngrep i vårt boligområde. Videre er korridoren i
konflikt med to lekeplasser.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Nøtterøykorridoren gir meget store negative konsekvenser
bare for å spare 2 minutter og 40 sekunder i reisetid.
Forventer at Nøtterøykorridoren tas ut av planprogrammet.

Effekt og samfunnsmålene for
InterCity-satsingen, vedtatt av
Stortinget går fram av kapittel 3.2

Ønsker at Jarlsbergkorridoren tas inn og at det etableres en

Vurdering av hvilke korridorer som

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

ny stasjon ved Frodeåsen. Nytt dobbeltspor følger dagens
jernbanetrasé fra Semslinna.
Dagens stasjonsområde kan benyttes til framtidig
byutvikling.
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skal utredes drøftes i kapittel 3.3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2.
Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

116 FAU ved Vestskogen skole
FAU v/Vestskogen skole erkjenner at utbygging av
dobbeltspor er et stort og viktig prosjekt for hele Vestfold.

Bane NORs kommentarer

Nøtterøykorridoren er i konflikt med lokale interesser og vil
gjøre store inngrep i nærmiljøet for hele skolekretsen. Dette
gjelder spesielt rekreasjonsområder, arealer til friluftsliv og
forutsigbare og gode bevegelsesmønstre for barn og unge.

Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Nøtterøykorridoren. Likefult ønsker
Bane NOR å få belyst
konsekvensene av tiltaket for disse
verdiene i det videre planarbeidet,
dette for å framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
vurdere hva som samlet sett er den
beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Alternativet vil gi økt ulykkesrisiko, særlig for barn og unge.

Planprogrammet viser en bred
korridor (fra 300-1200 meter) slik at
en kan lete etter de beste
løsningene. Ferdigstilt anlegget vil bli
fra 15 til 30 meter bredt. Se kapittel
3.3.

Ber om at det videre planarbeidet balanserer utviklingen
opp mot Vestskogens til nå trygge og gode bomiljø.

Ønsker at Bane NOR framlegger mer detaljert informasjon
om hvor jernbanesporet skal gå da en bred korridor gjør det
vanskelig å gi eksakte tilbakemeldinger. Etterlyser også
planer for å kompensere de betydelige tapene av
friområder et slikt tiltak vil gi.
Ønsker at Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Nærmiljø er ett av flere
temaer som skal utredes i det
kommende arbeidet, se kapittel 4.4.
Støyberegninger og eventuelle tiltak i
form av skjerming og isolering vil bli
gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets retningslinje T1442. Se også kapittel 4.4.
Med nytt dobbeltspor vil kryssinger
av jernbaneanlegget være planskilte.
Barrierevirkninger forsøkes unngått
og eventuelle konsekvenser vil bli
utredet i konsekvensutredningen, se
kapittel 4.4.
Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen Tønsberg-

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner
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Stokke.
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Grunneierlaget for steinbrudd i Tjølling

Bane NORs kommentarer

Grunneierlaget for steinbrudd i Tjølling har til formål å
ivareta felles interesser angående steinbrudd, og er svært
opptatt av å sikre og utnytte steinressursen best mulig i et
kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Steinindustrien inngår tidsbegrensende og oppsigelige
leieavtaler med grunneierne, og ved avtalens utløp/opphør
er det grunneiers ansvar å forvalte arealene. Ber derfor om
å trekkes aktivt inn i arbeidet med utarbeidelse av planer
som berører larvikittressurser.

Bane NOR vil invitere aktuelle parter,
som grunneierlag til relevante
møtepunkter utover åpne møter og
åpne kontordager. Se kapittel 4.5.

Etterlyser omtale av mineralressurser (larvikittforekomster)
og den økonomiske utnyttelsen av ressursen i de prissatte
konsekvensene. Forutsetter at dette ligger inne i
utredningsbehovet for investeringskostnader.

Konsekvensene for
larvikittressursene vil bli utredet i
konsekvensutredning, se kapittel 4.4
og planprogrammet.

Ber om at det i forbindelse med konsekvensutredningen
også kartlegges/undersøkes områder som ikke allerede er
vurdert for drift. Dette gjelder spesielt området nord for
Skåra mot Istre/Auby.

I utredningen av naturressurser,
herunder mineralressurser, vil det bli
redegjort for kjente ressurser som
kan bli berørt av tiltaket. Norges
geologiske undersøkelser (NGU),
Regiongeologen og steinindustrien
vil være viktige kilder til kunnskap om
larvikitten.

Foreslått korridor berører uttaksområde ved
Stålaker/Håkestad. Konsekvensutredning må vise
konsekvenser for drift i disse områdene. Trasé må om
mulig justeres slik at drivverdige områder ikke berøres.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.3
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2

Hvilke sikkerhetssoner som gjelder for steinbruddsdrift må
utredes og konkretiseres i det videre utredningsarbeidet.

Krav til sikkerhetsavstand vil bli
kartlagt som en del av planarbeidet.
Konsekvenser for steinindustrien,
herunder eventuelle begrensninger,
vil bli utredet

Alternativ 3A-5 unngår konflikt med steinressurser og bør
tas inn i planprogrammet.

Merknaden tas til følge. Korridoren
kjent som 3A-5 fra Forstudiet, tas inn
i planprogrammet som
Verningenkorridoren på lik linje med
øvrige korridorer. Se kapittel 3.3 og
kapittel 4.2.

Eksisterende spor som fases ut bør tilbakeføres til landbruk
og sikkerhetssoner oppheves.

Etterbruk av dagens bane vil bli et
eget planarbeid. Se kapittel 3.8.
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Bane NORs kommentarer

Baga Eiendom AS (Bama)

Overrasket over at Nøtterøykorridoren var tatt inn i det
endelige planforslaget.Nøtterøykorridoren går tvers over
Findustomten på Teie. Baga Eiendom er sterkt kritiske til

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Se kapittel 3.1.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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denne korridoren.
Findustomta har en sentral beliggenhet og Baga Eiendom
arbeider med nyutvikling av tomta som i ny
kommunedelplan er avsatt til boligformål med 500 boliger
og 1000 arbeidsplasser. Baga Eiendom vurderer verdien på
tomta til å være 174 millioner kroner.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Foreslår at det i det videre planarbeidet arbeides med
Vearkorridoren. I tillegg ønskes det at Jarlsbergkorridoren
utredes. Hvis Nøtterøykorridoren blir valgt vil det utløse et
erstatningsansvar.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.3
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2.

Ber Bane NOR ta ut Nøtterøykorridoren av
planprogrammet. Erfaringsmessig kan planprosesser bli
forsinket, noe som vil stanse arbeidet med nyutvikling av
Findustomten inntil kommunedelplanen er vedtatt. Varsler
derfor utløsning av erstatningsplikt hvis en slik lang periode
oppstår.

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

Vedlagt til merknaden følger en mulighetsstudie og
verdivurdering av Findustomta.

Samtlige korridorer vil medføre
innløsninger av eiendom.
Grunnerverv er omtalt i kapittel 3.9.
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Bane NORs kommentarer

Velforeninger i Larvik

Felles høringsuttalelse for velforeningene Torstrand, Larvik
By, Langestrand Nyttige Selskab og Steinane – Jegersborg
i Larvik kommune.
En hevet løsning i Indre havn-korridoren vil gi en visuell
barriere mellom byen og fjorden. Den kan også få uheldige
konsekvenser for Herregården.

Se kapittel 3.3 vedørende
problemstillinger tilknyttet de ulike
korridorene, samt kapittel 4.2 for
korridorer som anbefales utredet.

Kongegatakorridoren vil by på store utfordringer med
hensyn til grunnforhold, noe som vil gi store inngrep i byen.
Hvis dette lar seg løse på en skånsom måte så er
Kongegatakorridoren å foretrekke framfor Indre havnkorridoren.
Ønsker at det utredes flere korridorer gjennom Larvik på
grunn av overnevnt e utfordringer.
Fremmer tre alternative korridorforslag (se vedlagt kart i
merknad) som ønskes utredet:
Korridorforslag 1:
Korridor som går nord for Hegdalsåsen og i bru over Lågen.
Stasjon kan enten etableres ved Elveveien ved
Tagtvedtjordet eller som en underjordisk løsning ved
Bergeløkka.
Korridorforslag 2:
Korridor går noe lenger sør enn korridorforslag 1.
Korridoren går i tunnel under byen med underjordisk
stasjonsløsning på Bergeløkka.

Korridoren kjent som 3A-5 fra
Forstudiet, tas inn i planprogrammet
som Verningenkorridoren på lik linje
med øvrige korridorer. Se kapittel 3.3
og kapittel 4.2.
Mange alternativer ble tidlig
undersøkt i arbeidet med å foreslå
korridorer for videre utredning. I den
foreløpige høringsuttalelsen til
planprogrammet i 2016 ba også
Larvik kommune om å utrede en
rekke nye alternativer.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Korridorforslag 3:
Korridor 3 er sammenfallende med korridorforslag 1 fram til
Lågen. Fra Lågen går den i bru over Elveveien og i tunnel
gjennom Hovlandområdet. Øst for Yttersøveien kan det
etableres to varianter innenfor denne korridoren, hvor den
ene går under nordre del av Månejordet, mens den andre
går under søndre del (v/idrettsplassen). Deretter følger den
gamle E18 i miljøtunnel fram til Bergeløkka hvor det
etableres en nedgravd stasjonsløsning.

De foreslåtte korridorene fra
Velforeningene har lange tunneler,
nedgravde og/eller stasjoner langt fra
sentrum. Stasjonslokaliseringer og
tunneler er omtalt i kapittel 3.4 og
3.5.
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Bane NORs kommentarer

JM Norge AS

Eier av gbnr 422/152 og 422/320, 458/2, 458/6 m.fl. (se kart
i merknad) er berørt av varslet korridor i Stokke, samt gbnr
203/9 og 203/464 og 207/160 (utviklingsavtale) i Tønsberg.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Planlagt utbygging av eiendommene i Stokke i Sandefjord
kommune og Tønsberg vil enten måtte skrinlegges eller
reduseres sterkt i omfang, hvilket vil innebære
erstatningskrav.

Se kapittel 3.9 vedrørende
grunnerverv.

For gbnr 203/9 og 203/464 og 207/160 vil
Nøtterøykorridoren avskjære Vear fra de store
sammenhengende friluftsområdene med kyststi mot
Melsomvik og Stokke golfbane. I tillegg vil et større
eksisterende hyttefelt på Sjuestokk bli ødelagt av den
planlagte brua over Vestfjorden. En jernbaneutbygging som
angitt vil medføre at utviklingen av dette boområdet vil bli
sterkt redusert.

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

Ber om at Nøtterøykorridoren tas ut av planprogrammet.
Støtter også innspill i media om at Jarlsbergkorridoren må
tas inn igjen.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.
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Bane NORs kommentarer

NHO Vestfold

Ønsker en rask og miljøvennlig jernbane gjennom Vestfold
som binder regionen sammen til ett bo- og arbeidsmarked.
Det vil være avgjørende for bedriftenes tilgang til kompetent
arbeidskraft og for at regionen blir et attraktivt bo- og
besøkssted.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4. Framdrift er
beskrevet i kapittel 4.

Opptatt av at dobbeltsporet gjennom hele Vestfold
ferdigstilles i tråd med forskjøvet frist (2032) i forslag til ny
NTP 2018-2029. Forutsigbarhet er viktig for framtidig
næringsutvikling i de berørte kommunene, og NHO Vestfold
er derfor opptatt av at det tilføres nok planleggingsressurser
i kommende budsjetter for å avklare traséer og
stasjonsplasseringer innen 2019.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

For delstrekning Tønsberg – Stokke er det sterk politisk
motstand mot Nøtterøykorridoren. Motstanden handler

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
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spesielt om å sperre Tønsberg havn med to bruer, samt
store inngrep i bolig- og næringsmiljøer. For Vearkorridoren
kan det også møtes sterk motstand fra myndighetene i
forbindelse med naturverninteressene i Ramsar-området
Ilene. På grunn av motstanden mot de to framlagte
forslagene kan resultatet bli at vi havner i en situasjon uten
vedtatte traséer, og dermed muligheter for store
forsinkelser. NHO Vestfold mener derfor at
Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet.

for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

Av hensyn til tidsforsinkelsen og arealinngrepene som et
eventuelt framtidig spor i dagens sløyfe gjennom Tønsberg
representerer, ønsker vi også at alternativ 1B-4 utredes.
Løsninger som unngår bruk av sløyfa må vurderes nøye.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Hvis 3 korridorer i Tønsberg representerer for høye totale
utredningskostnader, ønsker vi at Nøtterøykorridoren bør
tas ut.
Støtter forslaget om stasjon øst for nåværende Stokke
stasjon. NHO Vestfold ønsker at det utredes traséer på
begge sider av rullebanen, men det er helt avgjørende at
det uansett etableres stasjon i tilknytning til flyplassen. Torp
Sandefjord lufthavn er svært viktig for næringslivet og
befolkningen i regionen. NHO Vestfold mener begge
stasjonsplasseringer og korridorer i Larvik bør utredes
videre. Forholdet til produksjon av larvikitt i Stålakerområdet
må avklares i dialog med bedriftene.

Bane NOR tar NHOs synspunkter på
stasjonslokaliseringer i Stokke, Torp,
Sandefjord og Larvik til orientering.
Bane NOR vil utrede flere alternative
stasjonslokaliseringer rundt Torp, se
kapittel 3.4

Ønsker også at alternativ 3A-5 fra forstudiet
(Verningenkorridoren) tas inn i planprogrammet og utredes.
Denne korridoren vil ikke komme i konflikt med viktige
næringsinteresser (Hegdal industriområde) og kjente
steinressurser, samtidig som den ivaretar Larvik kommunes
ønsker om stasjonsplassering, reisetid og tilknytning til
havnespor.

Merknaden tas til følge. Korridoren
kjent som 3A-5 fra Forstudiet, tas inn
i planprogrammet som
Verningenkorridoren på lik linje med
øvrige korridorer. Se kapittel 3.3 og
kapittel 4.2.

NHO Vestfold mener det er viktig å sikre at Larvik Havn får
jernbanetilknytning. Tilknytningen til jernbaneterminalen på
Larvik Havn må være en del av InterCity-prosjektet,
uavhengig av hvilken stasjonslokalisering som velges i
Larvik.

IC-prosjektet søker å ivareta lokal
godstrafikk mellom Larvik og Skien
gjennom å vurdere mulig
sportilknytning til Larvik havn.se for
øvrig kapittel 3.7
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Bane NORs kommentarer

Vestfold Golfklubb, Vear-Rakkevik, Sjuestokk Veilag,
Sjuestokk Stranda, Vearåsen og Robergåsen Vel

Fellesmerknad fra seks foreninger og lag i Vearområdet.
Ønsker at Jarlsbergkorridoren med stasjon på Korten tas
inn i planprogrammet. Understreker videre at et galt
trasévalg kan være ødeleggende for Tønsberg og at
planene som nå er framlagt ikke tar hensyn til historien.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Nøtterøykorridoren vil dele Vestfold golfbane i to. Anlegget

Konsekvenser som innsender
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består av turstier og historiske minnesmerker, og det er et
populært rekreasjonsområde hele året.
En bru over Vestfjorden vil ha store negative konsekvenser
for 120 hytter på Sjuestokkstranda. Brua vil skyggelegge
området og kyststien.
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påpeker vil bli utredet, og utgjøre en
del av grunnlaget for endelig valg av
korridor, se kapittel 4.3, 4.4 samt
planprogrammet.

Vear består av viktig kulturarv som nå står i fare for å bli
ødelagt.
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Larvik Historielag

Bane NORs kommentarer

Larvik Historielag foretrekker Kongegatakorridoren.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Frykter at Indre havn-korridoren vil komme i alvorlig konflikt
med Herregården og området rundt den gamle kinoen
Munken, Kirkestredet, Fenslet og Tollerodden. Videre vil
denne korridoren øke barrieren mellom sjø og by og
medføre store trafikale problemer under anleggsperioden.

Konsekvensene for Indre havnkorridoren vil bli utredet. Se kapittel
4.4 samt planprogrammet.

Larvik Historielag oppfordrer Bane NOR til å starte
planleggingen fra Larvik da de frykter uenighet i Tønsbergregionen kan forsinke planleggingen.

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.
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Bane NORs kommentarer

Sande Nærmiljøutvalg

Utvalget presiserer at det beste for Sande nærmiljø er at
jernbanen går i tunnel i Torp vest- og Unnebergkorridoren.
Dette vil bidra til at man unngår å rive boliger, samt at man
slipper støy og risiko for barn i jernbanesporet. Utvalget
mener at å flytte stasjonen i Sandefjord lenger vest ikke vil
ha noen stor praktisk betydning for togpendlere.
Påpeker at Hjertåsområdet er et viktig turområde. Utvalget
ønsker at flest mulig av stiene som blir berørt av tiltaket
opprettholdes ved opparbeidelse av brede bruer eller
miljøtunneler.

Bane NOR tar merknaden til
orientering og er kjent er kjent med
de verdiene i planområdet som
berøres av korridorene. Likefult
ønsker Bane NOR å få belyst
konsekvensene av tiltaket for disse
verdiene i det videre planarbeidet,
dette for å framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
vurdere hva som samlet sett er den
beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Gokstadkorridoren berører Sande skole. En jernbane i
nærhet av skolen vil ødelegge skolen og dens nærmiljø.

Sande skole ligger utenfor
Gokstadkorridoren.
Utredningskorridorene er vesentlig
bredere (300-1200 meters bredde)
enn ferdig anlegg (15-30 meters
bredde), se kapittel 3.3.

Korridoren berører også to kirker m/kirkegårder. Utvalget
mener Sandefjord vil miste en viktig del av bybildet og
kulturen dersom disse blir berørt. Det vil også være en
påkjenning for pårørende om graver må flyttes.

Det vektlegges å finne løsninger som
unngår å flytte graver i forbindelse
med gjennomføring av anlegget.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Bane NORs kommentarer

Loftum Eiendom er utvikler og utbygger i boligområdet
Sandskjæråsen, parsell av g.b.nr 47/9, i Sandefjord
kommune. Uttalelsen vedrører strekningen Torp – Furustad
innenfor Torp vest- og Unnebergkorridoren. Arbeidet med å
regulere Sandskjæråsen siden våren 2015. Mottok
innsigelse til reguleringsplanen fra Bane NOR våren 2016.
Planleggingen er nå satt på vent.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.3
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2.

Bane NOR bekreftet i et møte 3.april 2017 at de skulle
prioritere en avklaring av hensyn til den store belastning det
vil være å vente til et vedtak sent i 2018. Loftum Eiendom
AS henstiller Bane NOR å trekke innsigelsen mot
reguleringsområdet Sandskjæråsen snarest mulig.

Bane NOR vil ha dialog med
Sandefjord kommune, vedrørende
innsigelsen på Sandskjæråsen.

Loftum Eiendom synes det er svært uheldig at Bane NOR
ikke opplyser om vertikalkurvatur på folkemøtene, tross
oppfordring. Høydeforhold kan ha avgjørende betydning for
planen på Sandskjæråsen.

Bane NOR ønsker å få belyst de
positive og negative konsekvensene
som følger av utredningskorridorene i
det videre planarbeidet. Dette for å
framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
vurdere hva som samlet sett er den
beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Det bes om at Bane NOR gjør grundige undersøkelser for
Torp vest- og Unnebergkorridoren. Det bes videre om at
Bane NOR vurderer målsettingen om kort reisetid opp mot
andre samfunnshensyn som må vike. Det foreslås at
hastighetskravet senkes.

Bane NOR kan bekrefte at det
legges omfattende grunnundersøkelser til grunn for de traséer
som tilslutt legges til fram i
kommunedelplanen. Dette gjelder
både horisontal- og vertikalplassering av traséene.
Loftum Eiendom ønsker ikke korridorene Unneberg og Torp
vest som går under Sandskjæråsen og Mokollen. De ber
Bane NOR velge Gokstadkorridoren som følger
eksisterende trasé. Utbygger varsler de vil komme med et
erstatningskrav dersom Torp vest- og Unnebergkorridoren
blir valgt.

Bane Nor tar merknaden til
orientering.
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Bane NORs kommentarer

Fritzøe Eiendom AS

Fritzøe Eiendom AS er utvikler, forvalter og grunneier til en
rekke eiendommer i bynære områder i Larvik kommune.
Bane NORs planprogram vil ha stor innvirkning på områder
Fritzøe Eiendom forvalter i Larvik:
•
•
•
•

Hammerdalen, bydelsutvikling med bolig og næring
fra fjorden til Farris
Øya, næringsområde ved Lågen, sør for jernbanen
Martineåsen, framtidig boligområde
Klova, framtidig næringsområde vest for Larvik

Bane NOR merker seg innspillet med
synspunkt på valg av korridor i
Larvik. Vurdering av hvilke korridorer
som skal utredes er drøftet i kapittel
3.3 Korridorer som anbefales utredet
er oppsummert i kapittel 4.2.
Det videre arbeid vil omfatte
konsekvenser for viktige verdier og
temaer som berøres av
alternativene.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Fritzøe Eiendom mener Kongegatakorridoren representerer
et godt og dekkende alternativ til Indre havn-korridoren. For
å få en illustrasjon og beskrivelse av hvilke konsekvenser
og muligheter en sentral stasjonsplassering (Kongegata) vil
gi for byen, har Fritzøe Eiendom engasjert arkitekt Niels
Torp til å utarbeide en mulighetsstudie med utgangspunkt i
dette alternativet (vedlagt merknaden).
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Fritzøe Eiendoms mulighetsstudie for
byutvikling vil kunne være et innspill
til Larvik kommunes videre
utviklingsplaner for Larvik sentrum.

Dersom stasjonen flyttes opp til Kongegata, vil både byen
kunne bindes sammen med fjorden, samtidig som
stasjonen vil bli et trafikknutepunkt som kan øke
befolkningsstrømmen i området og gi nytt liv til Larviks
sentrum.
Fritzøe Eiendom er tilfreds med at by- og
knutepunktutviklingen er en sentral del av utredningen.
Utredningstemaer som har betydning for områder
tilhørende Fritzøe Eiendom:
• Klargjøre konsekvenser i byggeperioden, av begge
alternativer, for transport, boforhold og næring.
Riggområder og deponiområder for masser må
utredes. Fritzøe Eiendom antar det vil være mulig å
finne riggområder og deponiområder for masser fra
jernbaneutbyggingen på eller i tilknytning til
områder som selskapet disponerer
• Hammerdalen og Farriselven utgjør et sentralt
område for byen og et stort rekreasjonsmessig
potensial for menneskene som bor her
• Konsekvenser for Hammerdalen sin miljøvennlige
og fornybare kraftproduksjon og fjernvarme
• Konsekvenser for Farriskilden
• Etterbruk av eksisterende infrastruktur og potensial
i byutviklingen

Temaene Fritzøe Eiendom nevner,
vil på ulike måter inngå i
konsekvensutredningen og
planarbeidet, se kapittel 3.4, 4.4 og
planprogrammet.

Bane NOR tar utredningsteamene til
orientering, disse vil bli vurdert i det
videre arbeidet, se kapittel 4.4.

Fritzøe Eiendom støtter vektlegging av lokal medvirkning
gjennom åpen dialog og samhandling i den videre
prosessen. Fritzøe Eiendom vil være tilgjengelig med
relevant kunnskap om de områder som berøres av
utredningen.

Bane NOR tar merknaden til
orientering, videre planarbeid og
medvirkning går fram av kapittel 4.5.
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Bane NORs kommentarer

Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold mener linjeføring og ikke minst
utformingen av alle tilhørende anlegg må gjøres på en så
skånsom måte som mulig i forhold til dyrket og dyrkbar jord.
Vi innser likevel at det ikke er mulig å få ny dobbeltsporet
jernbane gjennom Vestfold uten at det vil gå med dyrket og
dyrkbar mark. En naturlig konsekvens av dette er at det må
gå tilsvarende mindre til andre samferdselstiltak, til
næringsbygg og til boligbygging i fylket.

Bane NOR tilstreber å begrense
inngrep i dyrka mark, jf InterCitysatsingens mål, se kapittel 3.2.

Jordvern Vestfold forutsetter at Bane NOR tar kontakt med
regionale og lokale utbyggingsmyndighet for å fastsette et
forpliktende arealregnskap som samsvarer med ny nasjonal

Bane NOR gjennomfører planlegging
av nytt dobbeltspor i nær kontakt
med planmyndighetene, både lokalt
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jordvernstrategi for årene fra 2024 og fram til 2030.

og regionalt.

Kravene knyttet til en høyhastighetsbane som tåler
hastigheter inntil 250 km/t og ganske tett med stoppesteder
mellom Tønsberg og Sandefjord gjør at det blir få eller
ingen alternativ å velge mellom. Jordvern Vestfold tviler på
at togene i praksis vil kunne kjøre i slike hastigheter på
delstrekningen mellom Tønsberg og Sandefjord og mener
Bane NOR her må ta et skritt tilbake og bestemme om dette
skal være en høyhastighetsbane eller en lokalbane.

Kravene til hastighet og herunder
linjeføring, se kapittel 3.2
Dimensjonerende hastighet er
fastsatt, stoppmønsteret vil bli
vurdert.

Jordvern Vestfold ber Bane NOR lage gode bestemmelser
og planer for det videre arbeidet med kommunedelplanen:
1) Erstatningsarealer for dyrket og dyrkbar mark som går
tapt.
2) Tilbakeføring til dyrket jord av gammel jernbanetrasé
gjennom jordbruksområder.
3) På dyrket og dyrkbar mark må avstanden til
sikkerhetsgjerdet reduseres til et minimum mot at det heller
bygges et bedre gjerde.
4) Områder for hensetting av tog må inn i planleggingen og
vurderingene.

Bane NOR søker å finne korridorer
som omdisponerer minst mulig
dyrket og dyrkbar mark. Bane NOR
vil utarbeide arealregnskap som del
av sine utredninger, dyrkamark
inngår i arbeidet med
konsekvensutredningen.
Omdisponering av dyrket mark er
omtalt i kapittel 4. Detaljutforming
med skråningsutslag, gjerder o.l,
følger i arbeidet med
reguleringsplanen. Etterbruk av
dagens bane vil bli handlet i eget
planarbeid. Se kapittel 3.
Hensetting er omtalt i kapittel 3.7
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Bane NORs kommentarer

Naturvernforbundet i Vestfold

Fraråder videre utredning av Nøtterøykorridoren fordi den
er konfliktfylt for store boligområder og vil ødelegge
atkomsten for større fartøyer gjennom Kanalen.
Vearkorridoren frarådes på grunn av Ramsarområdet Ilene
naturreservat samt dårlige bunnforhold i fjorden.

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

Ønsker at Jarlsbergkorridoren tas inn i planprogrammet, og
særlig en variant der kjøreretningen snus i Tønsberg og
linjen går i tunnel under Jarlsbergjordene.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Ønsker utredet en variant med lang tunnel sørover fra
Tønsberg. Påpeker at erstatning av dyrket og dyrkbar jord
er et undervurdert kostnadselement i analysene til Bane
NOR.

Se kapittel 3.5 angående
grunnforhold og tunneler.

Kollektivknutepunkt i Tønsberg for både tog og buss bør
planlegges samlet, fortrinnsvis på det nåværende jernbaneområdet. Jernbanestasjonen i Tønsberg bør vurderes
nedsenket.

Buttspor, nedgravde løsninger,
samfunnsmål og samfunnsøkonomien er beskrevet i kapittel 3.4
Vurdering av stasjonslokaliseringer
går også fram av samme kapittel.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Bane NORs kommentarer

Aksepterer ikke Nøtterøykorridoren grunnet konsekvenser
for lokalmiljøet og kryssing av Kanalen.

Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Nøtterøykorridoren. Bane NOR
ønsker likefult å få belyst
konsekvensene av tiltaket for disse
verdiene i det videre planarbeidet, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Ønsker Jarlsbergkorridoren utredet. Mener grunnforholdene
over Jarlsberg ikke kan være vanskeligere enn forholdene i
Byfjorden for Vearkorridoren. Ønsker også utredet et
alternativ på Jarlsberg som er hevet over bakken og pælet
til fast grunn.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.
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Bane NORs kommentarer

Naturvernforbundet i Larvik

Mener at ingen av alternativene for stasjon i Larvik er
optimale. Videre er det ikke ønskelig med en framtidig trasé
gjennom Indre havn. En stasjon i Kongegata vil rasere en
hele bydelen Bøkelia samt at trafikkflaskehalsene
(Stavernsveien/Storgata – Møllegata og Møllegata
/Kongegata) vil bli forverret.
Bane NOR må planlegge gode vegforbindelser og gode
parkeringsmuligheter for å få en attraktiv jernbane.
Det bør anlegges ny stasjon på Bergeløkka som vil være et
framtidsrettet trafikknutepunkt som er lett tilgjengelig for
hele kommunen og vil føre til mindre forurensing i
sentrumsnære strøk.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Vurdering av stasjonslokaliseringer,
konsekvensene av de ulike
korridorene og stasjonslokaliseringene vil bli utredet, se
kapittel 3.4. Parkering omtales også i
kapittel 3.4.
Se kapittel 3.4vedrørende sentral
stasjonsplassering.

Kryssing av Hammerdalen bør gjøres lengst nord der dalen
er smalest for å beholde Hammerdalen som en grønn
korridor og gjøre inngrepet mest mulig skånsomt.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Mellom Furustad og Lågen må dyrket mark prioriteres foran
steinressursene. Videre er det ønskelig at traséen legges i
mest mulig rett linje fra Furustad til Heggdalåsen med
tunnel i flere partier.

Konsekvensene for naturressurser
skal utredes i KU, se kapittel 4.4
samt planprogrammet.
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Bane NORs kommentarer

Naturvernforbundet i Sandefjord

Ser positivt på at Vestfoldbanen blir oppgradert.
Mener det er viktig å være klar over at det i de foreslåtte
korridorene ikke har fullstendige kartfestede registreringer.
Naturvernforbundet har begynt å stadfeste kulturhistoriske-,
natur-, bolig- og landbruksverdier som kan bli påvirket i
korridorene. Det gjelder for eksempel tråkk og stier som er
viktig for tilgjengeligheten til friområder. Det gjelder
hensynet til sjøørretførende vassdrag og det gjelder det
biologiske mangfoldet i sin helhet.

Bane NOR baserer sine utredninger
på eksisterende kunnskapsgrunnlag
framskaffet av lokale og regionale
fagmyndigheter, samt supplerende
befaringer. Kunnskapsgrunnlaget
kvalitetssikres i samarbeid med
nevnte etater, samt gjennom
høringer/medvirkning. Det vises til
kapittel 4.5 om den videre
planprosess.
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Ber Bane NOR vente med en avgjørelse for trasé før man
har en mest mulig komplett kunnskap om de verdiene som
må tas vare på.
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Tjølling Bondelag

Bane NORs kommentarer

Uttalelsen vedrører strekningen fra Furustad til kryssingen
av Lågen i Larvik. Bondelaget mener tiltaket vil medføre et
betydelig inngrep i landskapet med de følger det får for
næringsutøvelse innen landbruk og bergverk samt en
vesentlig omlegging av infrastruktur.

Bane NOR søker å finne korridorer
som omdisponerer minst mulig dyrka
og dyrkbar mark. Bane NOR vil
utarbeide arealregnskap som del av
sine konsekvensutredninger,
dyrkamark inngår i dette arbeidet.
Omdisponering av dyrket mark er
omtalt i kapittel 4.

Påpeker at dyrket og dyrkbar mark vil ha betydelige tap og
ber om at tap av matjord begrenses. Ideelt ønskes en trasé
som blir liggende under bakken. Bondelaget mener en stor
del av dagens spor kan tilbakeføres til dyrket mark.

Detaljutforming med skråningsutslag,
gjerder o.l, følger i arbeidet med
reguleringsplanen. Etterbruk av
dagens bane vil bli handlet i eget
planarbeid. Se kapittel 3.
Grunnforhold og tunneler, se kapittel
3.5, etterbruk av eksisterende bane,
se kapittel 3.8.

Det er viktig med tilstrekkelige krysningspunkter under
sporet og at disse er størrelsestilpasset en framtidig
maskinpark. Det må analyseres hvordan tiltaket vil påvirke
vannveger og hydrotekniske tiltak som er gjort i landbruket.

Krysningspunkter på tvers av
jernbane og hydrotekniske tiltak vil bli
detaljert i arbeidet med
reguleringsplanen.

Håper på en tett dialog med Bane NOR for å diskutere
løsninger for ulemper i anleggsperioden og med ferdig
bane.

Bane NOR ønsker en god dialog
med aktuelle parter, herunder
grunneierlag. Se kapittel 4.5.

Ber om at Bane NOR revurderer et nordre alternativ (3A-5).

Merknaden tas til følge. Korridoren
kjent som 3A-5 fra Forstudiet, tas inn
i planprogrammet som
Verningenkorridoren på lik linje med
øvrige korridorer. Se kapittel 3.3 og
kapittel 4.2.
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Bane NORs kommentarer

Bøkeskogens og Kilens venner

Bøkeskogens og Kilens venner ønsker at
Kongegatakorridoren velges i Larvik. Dette fordi
Bøkeskogområdet ikke berøres, havneområdet blir frigjort
og byens landskapsbilde bevares.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.
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Bane NORs kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd mener landskapsbildet kan forstås
bedre ved å bruke 3D-modeller og det bør utredes i
henhold til landskapskonvensjonen.

3D-verktøy er i bruk ved
planleggingen, utredningen og
illustrasjonsmateriale vil utarbeides
og vedlegges kommunedelplanen.
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I forbindelse med nærmiljø og friluftsliv skal barrierevirkninger og støy i forhold til verdifulle rekreasjonsområder
utredes. I Nøtterøykorridoren berøres for eksempel flere
offentlige og statlige sikrede friområder. Anbefaler Bane
NOR å kontakte kommunene som arbeider med et
kartleggings- og verdsettingsprosjekt av friluftsområdet.

Utredning av de temaer som nevnes
blir gjennomført i konsekvensutredningen for alle korridorer. Se
kapittel 4.4 og planprogrammet.

Påpeker at det er viktig å utrede hvilke konsekvenser
Nøtterøy- og Vearkorridorene kan medføre for småbåtlivet.
Både Nøtterøy- og Vearkorridorene kan innebære store
konflikter for naturmangfold i sjø og fugleliv i våtmarksområdet.

Farleder i Tønsberg, samt
konsekvenser for naturmangfold, se
kapittel 4.3 og 4.4.

Mener konsekvenser av støy i viktige rekreasjons- og
friluftsområder bør utredes grundig siden stillhet er
friluftslivets viktigste kvalitet.

Beregninger og eventuelle støyskjerming og – isolering vil bli
gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinje T-1442.

Det bør være et tett samarbeid med Kulturarv Vestfold for
og best mulig ta vare på viktige kulturmiljø og fokusere på
avbøtende tiltak.

Samarbeid og medvirkning i det
videre arbeidet går fram av kapittel 4.

Ønsker at Jarlsbergkorridoren vurderes på nytt ut ifra de
mange negative konsekvensene Nøtterøy- og
Vearkorridoren vil kunne få i forhold til naturmangfold,
friluftsliv, landskap og kulturmiljø.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.
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Bane NORs kommentarer

Vittersøbekken Grøftelag

Uttalelsen vedrører Vittersøbekken som er en del av vassdraget som starter på Himberg og renner ut i sjøen ved
Hemskilen. Grøftelaget vedlikeholder bekken slik at jordarealene er dyrkbare. Grøftelaget har vedlagt kart som viser
Vittersøbekkens plassering innenfor korridoren.
Grøftelaget ønsker at korridoren som velges legger beslag
på minst mulig dyrket og dyrkbar jord, både i anleggsperioden og ved et framtidig jernbanespor.
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Tønsberg Sjømannsforening

Tønsberg Sjømannsforening mener at Nøtterøykorridoren
med to jernbanebruer vil ødelegge Tønsberg som havneby,
uansett seilingshøyder.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Den detaljerte
oppfølgingen av dyrket mark vil skje i
senere planfaser. Minst mulig
inngrep i verdifulle landbruksområder
er et av InterCity-prosjektets mål.
Naturressurser vil bli utredet i KU, se
kapittel 4.4 og planprogrammet.

Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering.
Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.4 Farledene
er kommentert i kapittel 3.6.

Som sjøfartsorganisasjon har de ikke noe mot Vear-

Bane NOR har på nåværende
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korridoren, men på grunn av Ramsarområdet anbefaler
foreningen å ta inn Jarlsbergkorridoren.

tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.
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Bane NORs kommentarer

Unneberg nærmiljøutvalg

Ønsker Gokstadkorridoren framfor Torp vest- og Unnebergkorridoren. Gokstadkorridoren vil ha færrest negative
konsekvenser for de etablerte boligområdene fra Torp til
Sandefjord sentrum, full bevaring av Sandefjords mest
populære friluftsområde ved Hjertås/Unneberg, samt
gjennom opprettholdelse av dagens togstasjon sikre en
videre sentrumsplassert togstasjon som bidrar til reell
knutepunkt- og sentrumsutvikling og økt togbruk til og fra
Sandefjord.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

De to øvrige korridoralternativene Torp vest og Unneberg
vil medføre store og varige konsekvenser for de store og
etablerte boligområdene fra Torp til Sandefjord sentrum og
permanent ødeleggelse av verdifulle friluftsområder ved
Hjertås/Unneberg.

Alle de korridorer som framgår av
planprogrammet utredes for å få en
best mulig oversikt over
konsekvenser, negative og positive,
før valg av korridor og traséplassering.

Ved å flytte stasjonen ut av Sandefjord sentrum vil togets
attraktivitet reduseres og det blir en begrenset
knutepunkteffekt for Sandefjord som by.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Skulle likevel Torp vest- eller Unnebergkorridoren velges,
bør korridoren flyttes så langt mot vest som mulig. Dette gir
større muligheter for å legge banen i tunnel.

Merknaden tas til følge, korridoren er
utvidet mot vest i området ved
Hjertås-, Storås- og
Unnebergområdet, se kapittel 4.2.
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Bane NORs kommentarer

Besøkssenter våtmark Ilene

Besøkssenter våtmark Ilene vil på det sterkeste advare mot
Vearkorridoren. En bru som følger Ilene naturreservat vil
være uforenlig med å ivareta områdets verneverdier.
Minner om at Ilene har internasjonale verneverdier som
Ramsar-område. Området har også meget stor verdi for
befolkningen i og rundt Tønsberg som et mye brukt tur- og
friluftsområde, i tillegg bruker et stort antall skoler og
barnehager området i sin undervisning.

Utredningskorridorene er vesentlig
bredere (300-1200 meters bredde)
enn ferdig anlegg (15-30 meters
bredde), se kapittel 3.3.

Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Vearkorridoren.
Bane NOR ønsker likefult å få belyst
konsekvensene av tiltaket for disse
verdiene i det videre planarbeidet, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Ber om at Vearkorridoren tas ut av planprogrammet.
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Larvik Havn KF

Larvik Havn etablerer ny jernbanegodsterminal
(ferdigstillelse 2018) og forutsetter at havneterminalene er
sikret tilknytning til ny framtidig jernbanekorridor.
Ber om at godsspor til Larvik Havn må inngå i InterCity-

Bane NORs kommentarer
Initiativer fra Larvik havn for
omlasting av gods mellom skip og
tog medfører at IC-prosjektet søker å
ivareta lokal godstrafikk mellom
Larvik og Skien gjennom å vurdere
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prosjektet, både plan-, gjennomføringsmessig og finansielt.

mulig sportilknytning til Larvik havn.
Se for øvrig kapittel 3.7.
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Bane NORs kommentarer

Vestfold Bondelag

Ber om at Bane NOR har som overordnet prinsipp at
potensialet for matproduksjon skal være minst på samme
nivå som i dag etter at planen er gjennomført.

Minst mulig inngrep i verdifulle
landbruksområder er et av InterCityprosjektets mål. Målene for InterCityprosjektet er omtalt i kapittel 3.2.

Ønsker at det vedtas samme retningslinjer på strekningen
Tønsberg – Larvik som det ble på Nykirke – Barkåker.

Bane NOR vil vurdere retningslinjer
tilknyttet arbeidet med
kommunedelplanen.

Bane NOR har nedsatt en faggruppe for å ivareta
potensialet for matproduksjon og Vestfold bondelag
signaliserer de gjerne bistår på denne strekningen.

Videre samarbeid og medvirkning er
omtalt i kapittel 4.5

Påpeker at hensynet til dyrkbar jord bør komme tydeligere
fram i planene for strekningen.

Tas til orientering, dyrka og dyrbar
mark utredes som beskrevet i kapittel
4.4 og planprogrammet.
Detaljert utforing av gjerder og
skjæringer følger av arbeidet med
detaljreguleringen i neste planfase.

Avstanden til sikkerhetsgjerdet bør reduseres til et minimum
der hvor traséen går over dyrket og dyrkbar mark. Det bør
også vurderes om det er hensiktsmessig å dimensjonere for
hastigheter inntil 250 km/t.
Ønsker at planene for hensetting av tog sees i
sammenheng med InterCity-utbyggingen.

Hensetting er omtalt i kapittel 3.7.

Påpeker at det er viktig med en god prosess for berørte
grunneiere i planprosessen og etter endelig vedtak.
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Format Eiendom AS

Bane NORs kommentarer

Format Eiendom utvikler boligprosjektet Stokke Hageby AS
(vedtatt 2006) med 200 boliger. Prosjektet ligger inntil
dagens jernbane rett syd for Stokke sentrum.
Format Eiendom tolker det dit hen at korridorene ligger øst
for dagens jernbane og at dagens og framtidige boliger i
Stokke Hageby ikke vil få endrede forutsetninger selv om
boligområdet ligger innenfor korridoren.
Ber om en rask avklaring og tilbakemelding på hvordan de
korrekt skal informere dagens og framtidige beboere.
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Vestfoldmuseene

Uttalelsen vedrører i hovedsak Larvik museum og
Slottsfjellmuseet i Tønsberg. I tillegg oppfordrer
Vestfoldmuseene Bane NOR til å ta større hensyn til de
berørte kulturminnene innenfor hele planområdet.

Utredningskorridorene er vesentlig
bredere (300-1200 meters bredde)
enn ferdig anlegg (15-30 meters
bredde), se kapittel 3.3. de kapittel
3.1 og 4.1 for videre planarbeid og
tilhørende detaljeringsgrad.

Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering.
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Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.3
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2
Bane NOR vil minne om at
konsekvensutredningen ikke er
gjennomført, men at den skal
gjennomføres i henhold til det
planprogrammet som blir fastsatt.
Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
korridorene. Bane NOR ønsker
likefult å få belyst konsekvensene av
tiltaket for disse verdiene i det videre
planarbeidet, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Ønsker at Jarlsbergkorridoren med spor i dagens
jernbanetrasé tas inn i planprogrammet.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

I Larvik frarådes Indre havn-korridoren, og det anbefales å
gå videre med Kongegatakorridoren.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Savner mer presis begrepsbruk for de berørte kulturminner
og fredete bygninger.

Bane NOR merker seg behovet for
en presis begrepsbruk. Dette vil bli
ivaretatt i konsekvensutredningen.

Vestfoldmuseene har mye kultur- og lokalhistorisk
kompetanse og deltar gjerne på befaring sammen med
Riksantikvaren og Vestfold fylkeskommune.

Bane NOR takker for tilbudet og vil ta
kontakt med aktuelle aktører som
Vestfoldsmueene ved behov
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Bane NORs kommentarer

FAU ved Melsom skole

Stiller seg kritisk til Nøtterøy- og Vearkorridoren. Begge
korridorene går gjennom Melsom skolekrets og er i
nærføring med skolens område. Et dobbeltspor kan få store
negative innvirkninger på skolemiljø og barnas sikkerhet.

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.
Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Nøtterøykorridoren. Likefult ønsker
Bane NOR å få belyst de negative og
positive konsekvensene av tiltaket i
det videre planarbeidet, dette for å
framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
vurdere hva som samlet sett er den
beste løsningen, se
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kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.
Foreslår at flere alternativer, som for eksempel
Jarlsbergkorridoren, skal inngå i Bane NORs videre arbeid.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.
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Bane NORs kommentarer

Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold

Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold (FNF) er et
samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjonene i Vestfold.
FNF hevder at grunnlaget for utvalg av korridorer ikke er
tilstrekkelig fundert og verdilagt med hensyn til natur og
friluftsliv. Det har blitt lagt for stor vekt på pålitelig togtilbud,
kostnader, reisetid og sentral stasjonslokalisering.

Pålitelig togtilbud, kostnader, reisetid
og sentral stasjonslokalisering er
forankret i målene til InterCitysatsingen, se kapitel 3.2.

Det er uheldig kun å gå videre med de framlagte
korridorene i Tønsberg da disse er meget kontroversielle.
Ønsker at flere alternativer utredes i dette området.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.3
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2

Særlig bekymret for Vearkorridoren og Ilene Våtmarksenter.
Avbøtende og kompenserende tiltak må utredes spesielt og
sannsynligheten av at tiltakene vil lykkes bør beregnes og
vektlegges.

Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Vearkorridoren. Bane NOR ønsker
likefult å få belyst konsekvensene av
tiltaket for disse verdiene i det videre
planarbeidet, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Det pågår en kartlegging og verdsetting av friluftsområder i
alle kommunene i Vestfold og FNF forutsetter at denne
informasjonen innhentes.
Avbøtende tiltak og forslag til kompenserende områder,
restaurering av berørte naturområder i tillegg til å vurdere
sannsynligheten for å lykkes med tiltakene bør inkluderes i
konsekvensutredningen.

Bane NOR baserer sine utredninger
på eksisterende kunnskapsgrunnlag
framskaffet av lokale og regionale
fagmyndigheter, samt supplerende
befaringer og kartlegginger. Se
kapittel 4 og planprogrammet.
Kunnskapsgrunnlaget kvalitetssikres
i samarbeid med myndighetene,
samt gjennom høringer/medvirkning.
Avbøtende tiltak inngår i
konsekvensutredningene, se
planprorgammet..

Ber om involvering og forutsetter en tett dialog med Bane
NOR. Ønsker også at det etableres en referansegruppe.

Videre samarbeid og medvirkning er
beskrevet i kapittel 4.5
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Bane NORs kommentarer

Skagerak energi

Ønsker samarbeid angående mulige konflikter med
distribusjonsnettet.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Bane NORs kommentarer

Dette innspillet er en utdypning av høringsuttalelse nr. 172.
Påpeker at det bør sikres påkjøringsmulighet begge veger
fra havnesporet i Larvik for å minimere behovet for skifting
på Larvik stasjon. Dersom det ikke er mulig må det sikres
tilstrekkelige muligheter for skifting med godstog på nye
Larvik stasjon.

Se kapittel 3.7, samt svar på
merknad nr. 172..

Bane NOR må vurdere om havnesporet kan samlokaliseres
med et servicespor for Bane NORs vedlikeholdsmaskiner.
Larvik havn ber om at man sikrer at stigning og fall på den
nye linjen er innenfor Bane NORs normalkrav til nye linjer.
Stasjoner og bane må utformes med gode
forbikjøringsmuligheter for godstog som er minst 750 m
lange.
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Ringnes

Bane NORs kommentarer

Uttalelsen omfatter togtraséen gjennom Larvik.
Ringnes er bekymret for at utbyggingen kan forringe eller
ødelegge Farriskildene, uavhengig av hvilken korridor som
blir valgt. Begge korridorene innebærer betydelige
grunnarbeider i umiddelbar nærhet til kildens mineralrike
tilsigskanaler. Et inngrep vil kunne føre til forurensning av
kildene eller at de forsvinner.

Bane NOR har fokus på å unngå
tekniske løsninger so vil kunne gi
negative konsekvenser på
Farriskilden.

Ringnes ber Bane NOR bekrefte at brev (2012) fra tidligere
samferdselsminister Kleppa fortsatt er gjeldende og at det
legges opp til en tilstrekkelig konsekvensutredning om
Farriskildene før trasébeslutning fattes (brev er vedlagt i
merknad).

Forhold tilknyttet Farriskilden vil bli
undersøkt og vurdert som del av
konsekvensutredningen.
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Bane NORs kommentarer

NSB

NSB støtter hovedprinsippene bak utredningskorridorene
som er valgt for planprogrammet.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Viktig at alle stoppestedene på delstrekningen
opprettholdes (Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord og
Larvik).

Vurdering av stasjonslokaliseringer
går fram av kapittel 3.4.

NSB støtter prinsippet om at stasjonslokaliseringen skal
være sentral i byene. NSB skal sørge for effektiv,
tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport og denne
oppgaven løses best med en sentral stasjonslokalisering.
Dette perspektivet er spesielt viktig i Sandefjord og
Tønsberg hvor det også vurderes mer perifere
stasjonslokaliseringer. NSB er fornøyd med at det er valgt å
gå videre med sentral stasjonslokalisering i Stokke og
Larvik. Understreker at jernbanestasjoner ikke bare er

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Sentral
stasjonslokalisering, se kapittel 3.4.
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steder man reiser fra, men også steder man reiser til. Høy
arealutnyttelser tett inntil stasjonene er derfor viktig å
etterstrebe, slik at målpunktet for reisen i stor grad er nådd
når den reisende ankommer stasjonen med tog.
Ved valg av trasé forbi Torp Sandefjord lufthavn er det
viktig å ta i betraktning hva det vil koste å etablere nytt
terminalbygg. Hvis kostnaden for bygging av spor vest for
rullebanen overskygger kostnaden for et nytt terminalbygg
øst for rullebanen, burde Bane NOR vurdere å gi lufthavnen
tilskudd til etablering av nytt terminalbygg, slik at de
samlede kostnadene for samfunnet blir lavere.

Bane NOR ser på flere alternative
stasjonslokaliseringer rundt Torp.
Korridoren på vestsiden av Torp
Sandefjord lufthavn vil innebære en
stasjon i nærheten av terminalen. En
togstasjon vest for Torp vil bygges
nær dagens terminal.
Ved valg av trase øst for Torp vil
Bane NOR utrede følgende
løsninger: 1) å etablere en
matestasjon øst for Torp Sandefjord
lufthavn før terminalen flyttes. 2) Ikke
bygge en stasjon ved lufthavnen, men
utrede nytten av shuttlebuss fra
Stokke eller Sandefjord stasjon inn til
flyplassen. Se forøvrig kapittel 3.4.

Ved bygging av ny infrastruktur er NSB opptatt av at det blir
så få bruddperioder som mulig. Viktig at ny bane i så stor
grad som mulig bygges med en driftsmessig forsvarlig
avstand fra spor i drift, og med så få grensesnitt som mulig.
Dette er også viktig i tidlig planfase.

Bane NOR søker etter løsninger som
i størst mulig grad kan være med på
å bygges med en driftsmessig
forsvarlig avstand fra spor i drift, og
med så få grensesnitt som mulig.

6.3

Grunneiere og berørte privatpersoner om forhold i Tønsberg og på
Nøtterøy

Kommentarene i disse merknadene omfatter i hovedsak forhold i Tønsberg og på Nøtterøy.
2

Ole M. Kulbraaten

Bane NORs kommentarer

Ønsker nytt dobbeltspor i dagens jernbanetrasé i Tønsberg,
da de foreslåtte korridorer skaper frykt, redsel og
usikkerhet. I tillegg vil foreslåtte korridorer ha store negative
konsekvenser for natur og rekreasjonsområder.

Når det gjelder vurderingen for nytt
dobbeltspor i eksisterende trasé
vises det til kapittel 3.8.
Konsekvenser for natur- og
rekreasjonsområder vil bli vurdert i
konsekvensutredningen.

3

Bane NORs kommentarer

Håkon B. Thoresen

Støtter ikke Nøtterøy- og Vearkorridoren på grunn av
unødvendige store inngrep og investeringer, bør lages en
mer kostnadseffektiv løsning.
Mener 30 prosent av gods skal transporteres på jernbanen
og ønsker derfor en ny trasé mellom Barkåker – Sem med
nytt dobbeltspor til Larvik langs E18. Beholde enkeltspor
mellom byene som kan gi beboerne i Vestfold et tilbud,

Når det gjelder vurderingen av
kostnader, gods og reisetid vises det
til kapittel 3. Vurdering av hvilke
korridorer som skal utredes er drøftet
i kapittel 3.3. Korridorer som
anbefales utredet er oppsummert i
kapittel 4.2.
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mens reisetidmålet oppfylles ved at persontrafikk mellom
Oslo og Skien bruker samme spor som gods langs E18.
Kartskisse vedlagt.

4

Ruth Iren Tandstad Tjäder

Bane NORs kommentarer

Ønsker at Vearkorridoren flyttes lenger sørover og at det
utredes en stasjon ved Melsom i forbindelse med Brunstad
konferansesenter. Det må også tas hensyn til skiløypa og
idrettsanleggene på Vear.

Bane NOR er kjent med nærmiljøanleggene på Vear. De vil bli vurdert
i konsekvensutredningen. Sentral
stasjonslokalisering er en
forutsetning, se kapittel 3.4.

6

Bane NORs kommentarer

Sigurd Wilhelmsen

Nøtterøykorridoren vil få store negative konsekvenser for
nærområdene i Tønsberg, på Nøtterøy og på Vear.
Nøtterøykorridoren vil redusere verdien på nærliggende
boliger som følge av tiltaket. Dette verditapet er for stort
bare for å spare noen minutters reisetid.

Bane NOR er kjent med nærmiljøkvalitetene i Nøtterøykorridoren. De
vil bli vurdert i konsekvensutredningen. Reisetid er en viktig
premiss, se kapittel 3.2. Når det
gjelder verditap på boliger vises det
til kapittel 3.9 om grunnerverv.

8

Bane NORs kommentarer

Sigmund Vistad

Støtter ikke Nøtterøy- og Vearkorridoren.
Foreslår ny stasjon ved Berg (nord for Jarlsbergtunnelen)
og førerløse tog inn til Tønsberg sentrum. Fra Berg går
korridoren videre til Sem og vest for Stokke. Ingen stasjon
på Stokke, men på Torp vest. Kartskisser er vedlagt.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.
Planprogrammet deles, se kapittel
4.1. Konsekvenser for Tønsberg by
og naturen rundt vil bli vurdert i
konsekvensutredningen, se kapittel
4.4 og planprogrammet.
Sentral stasjonslokalisering og
reisetid er en viktig premiss ICutbyggingen, se kapittel 3.

10

Eivind N. Abrahamsen

Det tas for lite hensyn til bilister og parkeringsplasser og for
stort fokus på myke trafikanter og kollektiv i forbindelse med
tilgjengelighet til stasjonene. Foreslår at stasjon flyttes til
Korten eller nærmere flyplassen, hvor det må etableres
tilstrekkelig med parkeringsplass. Mener det ikke er
dårligere grunnforhold over Jarlsberg enn i Byfjorden.
Ønsker en kartlegging av reisemønsteret i regionen sett i
sammenheng med framtidige utbyggingsplaner.

Bane NORs kommentarer
Når det gjelder vurderingen av
parkering, se kapittel 3. Vurdering av
hvilke korridorer som skal utredes er
drøftet i kapittel 3. Korridorer som
anbefales utredet er oppsummert i
kapittel 4.
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Bane NORs kommentarer

Det må tas hensyn til bilister og legges til rette for
parkering. Ønsker Jarlsbergkorridoren utredet.

Når det gjelder vurderingen av
parkering, se kapittel 3.4.
Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

12

Bane NORs kommentarer

John Ivar Liverød

Støtter ikke korridor over Teie/Nøtterøy. Ønsker andre
utredningsalternativer. Mener forslaget ikke tar høyde for
framtidens transportløsninger (for eksempel autonome
transportløsninger) samt dagens og framtidens trafikk.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Se for øvrig kapittel 4
vedørende endringer i
planprogrammet.

13

Bane NORs kommentarer

Egil Fej

Støtte til Bane NOR sine planer og måten det blir framstilt
på. Dagens sløyfe i Tønsberg og framtidige sløyfer må
unngås. Jordvern må veie tyngre enn for eksempel en bru
over en kanal.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

16

Bane NORs kommentarer

Audun Nordbotten

Ønsker endestasjon/sekkestasjon ved dagens stasjon i
Tønsberg tillegg til dobbeltspor fra Barkåker til Sem mot
Sandefjord med stasjon på Sem. Dette vil kunne gi kortest
reisetid mellom Oslo og Kristiansand.

Se kapittel 3.4 ang innspill om
sekkestasjon og stasjonslokalisering.

Som et andre alternativ støttes Nøtterøykorridoren. Det er
mulig med jernbanebruer over vann med båttrafikk.
Vearkorridoren burde forkastes.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

17

Bane NORs kommentarer

Rene Kristensen

Hensyn til gamle hus (fra tidlig 1900-tallet) ved
Banebakken, Tønsberg gamle bryggeri, Teie hovedgård,
Tønsberg kystkultursenter og båttrafikk må ivaretas.
Ønsker i utgangspunktet at Nøtterøykorridoren tas ut av
planprogrammet.

Bane NOR vil utrede de positive og
negative konsekvensen av tiltaket i
konsekvensutredningen, se kapittel
4.4.
Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.
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Bane NORs kommentarer

Nøtterøy- og Vearkorridoren vil få store konsekvenser for
nærmiljø/bebyggelse og naturvernområder. Foreslår en ny
korridor hvor det etableres tunnel under Slottsfjellet,
Kanalen, Kaldnes/Ramberg, Byfjorden og Vear. Bør
koordineres med ny vegforbindelse fra Nøtterøy.
Dagløsning fra Akersvannet til Stokke.

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

20

Bane NORs kommentarer

Tore O. Slethei

Mener det er viktig med nytenkning mtp stasjonsplassering
siden korridorene i Tønsberg sentrum møter stor motstand.
Forslag om stasjon utenfor Tønsberg sentrum (i området
mellom Kjelle, Barkåker og Sem) for å kunne betjene
ekspresstog til Sørlandet, selv om dette er uheldig
trafikkmessig og i strid med forutsetningene til
planprogrammet. Gamle Tønsberg stasjon kan beholdes
som ende- og sekkestasjon i Tønsberg for pendlertrafikken
til/fra Oslo.

Se kapittel 3.4 angående
stasjonslokalisering.
Merknaden tas for øvrig til
orientering.

27

Bane NORs kommentarer

Magnus Kirø

Ønsker utredning av hvilke konsekvenser en bru over
Kanalen vil ha for innseiling, samt påvirke turisme og
hyttebeboernes opplevelse av Tønsberg. Det er også for
lang avstand mellom en stasjon i Eckersbergs gate og
dagens buss/kollektivterminal. Dette vil gi økt sannsynlighet
for at reisende vil benytte bil framfor andre transportmidler
til stasjonen. Det må også være tilstrekkelig med
parkeringsplasser i forbindelse med Tønsberg stasjon.

Konsekvensene av Nøtterøy- og
Vearkorridoren vil bli vurdert i
konsekvensutredningen, herunder
konsekvenser for farledene, se
kapittel 4.3, 4.4 og planprogrammet.

Oppfordrer Bane NOR til å oppdatere infosiden sin
angående innsending av innspill.

Bane NOR takker for innspill,
hjemmesiden oppdateres
fortløpende.

29

Bane NORs kommentarer

Jan Egge Nørgaard

Se kapittel 3.4 vedrørende parkering
og stasjonslokalisering.

Foreslår ny jernbanelinje fra Barkåker til Sem. Ønsker
vurdering av førerløst tog fra Tønsberg til Sem, med ny
stasjon på Sem. Dette vil kunne gi kortere reisetid mellom
Oslo og Larvik. Forslaget vil også redusere kostnadene ved
etablering av dobbeltspor i Tønsberg.

Se kapittel 3.4 vedrørende
stasjonslokalisering.

36

Bane NORs kommentarer

Sverre Brydøy

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.
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Bane NOR er kjent med verdiene i
planområdet som berøres av
Nøtterøykorridoren og
Vearkorridoren. Likefult ønsker Bane
NOR å få belyst konsekvensene av
tiltaket for disse verdiene i det videre
planarbeidet, dette for å framskaffe
et godt beslutningsgrunnlag for og
kunne vurdere hva som samlet sett
er den beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Ønsker at Jarlsbergkorridoren (og variant 1B-4) tas inn
igjen i planprogrammet og utredes grundig. Hevder at
jernbane i bru over Jarlsbergjordene vil redusere tap av
matjord.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

38
43

Bane NORs kommentarer

Torgeir Myrvang

Dagens stasjonsplassering i Tønsberg er ikke egnet for
framtidig utvikling. Foreslår ny jernbanelinje fra Barkåker til
Sem, med stasjon ved Jarlsberg flyplass. Det er viktig at
stasjonen ikke forlenger reisetiden, har god plass til
framtidig utbygging og parkeringsplasser og har god
infrastrukturforbindelser mellom E18, Tønsberg sentrum og
Nøtterøy (når ny bru er bygget). Stasjon vil fungere som et
tyngdepunkt når Re kommune slås sammen med Tønsberg
i 2020, og vil være et egnet område for næringsutvikling.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke, samt kapittel 3.4 angående
sentral stasjonslokalisering.

39

Bane NORs kommentarer

Rolf Morten Børsum

Støtter forslag framsatt av Vidar Aarvold og Sverre Brydøy i
Tønsberg blad (linker vedlagt).
Ønsker stasjon i Frodeåsen, variant av alternativ 1B-4 fra
forstudien. Foreslår å bygge ny tunnel under Byskogen og
inn i Frodeåsen og la traséen fortsette over Jarlsbergjordene. Med denne varianten oppnår man en sentrumsnær
stasjon, jernbanesløyfa nedlegges, bommene i Halvdan
Wilhelmsens Allé fjernes, lite ødeleggelse av det historiske
kulturlandskapet Jarlsberg-Ilene-Byfjorden og Slottsfjellet,
ingen forstyrrelse av Ilene naturreservat og
Ramsarområdet, innseilingsmulighetene for store skip
ivaretas og deler eller hele av dagens Jarlsbergtunnel kan
benyttes i forbindelse med nytt stasjonsområde.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren (herunder 1B-4),
se for øvrig kapittel 4.1 vedrørende
videre prosess for strekningen
Tønsberg-Stokke, samt kapittel 3.4
angående sentral
stasjonslokalisering.

Det må utredes hvordan dagens Jarlsbergtunnel kan
benyttes som tilbringertjeneste fra dagens stasjonsområde
og til en stasjon i Frodeåsen. Dagens stasjonsområde vil
frigjøres til andre formål ved å flytte stasjonen.

Bruk av Jarlsbergtunnelen og
Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2
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Samarbeid og medvirkning går fram
av kapittel 4. Mål og samfunnsnytten
er omtalt i kapittel 3.
Se kapittel 3.4 angående Bane NOR
parkeringsstrategi.

Bane NOR må legge mer vekt på å lytte til innbyggerne og
lokale myndigheter. Nøtterøy- og Vearkorridoren er helt
uakseptable for lokalsamfunnet. Det må tas større hensyn
til Tønsbergs viktige historie og kultur- og naturlandskap.

Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Nøtterøykorridoren. Likefult ønsker
Bane NOR å få belyst
konsekvensene av tiltaket for disse
verdiene i det videre planarbeidet,
dette for å framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
vurdere hva som samlet sett er den
beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Ønsker at Bane NOR tar en ny runde med departementer
og statsråder for å høre om mandatet kan tolkes noe
mindre rigid på for eksempel reisetid. Det burde ikke bare
søkes etter løsninger som er juridisk og politisk mulig, men
også bestrebe seg på å finne løsninger som er etisk,
estetisk, kulturelt, historisk og økologisk holdbare. Det er
viktig at verdier som vanskelig å beregne i kroner og øre
også verdsettes.

Bane NOR har løpende møter med
overordna myndigheter, både mindre
arbeidsmøter om konkrete
problemstillinger med aktuelle
myndighet, samt større, tverrfaglige
fora som samarbeidsgruppa. Se
kapittel 4.1 og 4.5 for nærmere
beskrivelse av videre samarbeid.

44

Bane NORs kommentarer

Thorbjørn Vestby

Forslag om å bygge stasjon under bakken i skogen nord for
Jarlsberg hovedgård inkludert pendlerparkeringer (vedlagt
kartskisse). Dobbeltsporet fortsetter sør for Jarlsberg
flyplass og kobles til eksisterende spor ved Semsbyen.
Dobbeltsporet legges i kulvert slik at det kan etableres
dyrket mark over dobbeltsporet der det er mulig.
Dobbeltsporet går over eller under Aulielva og fortsetter
under bakken fram til vest for Akersvannet.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Dagens Jarlsbergtunnel benyttes for førerløse tog eller
buss fra den gamle stasjonen i Tønsberg. Alternativt kan
Jarlsbergtunnelen benyttes som avlastningsveg for trafikk
nordfra og inn til Tønsberg.

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

Fordelene med dette forslaget er at toget går utenom
Tønsberg, lavere kostnader og kort byggeperiode, relativt
rett strekning, byen blir ikke berørt, frigjør store arealer i
sentrum, spor fra Kjelle til Semsbyen kan fjernes og
arealene kan gjøres om til dyrkbar mark, Tønsberg,
Kanalen, Teie, Munkerekka, Vestfjorden, Vear og
Akersvannet blir ikke ødelagt.

Merknaden tas for øvrig til
orientering.
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Inger Lisbeth Sørensen og Ole Johan Junge

Nøtterøy- og Vearkorridoren har for store negative konsekvenser, og ivaretar ikke Tønsberg bys interesser.
Vearkorridoren vil komme i konflikt med fuglelivet i Ramsarreservatet på Ilene. Området er vernet i henhold til Ramsarkonvensjonen, en internasjonal forpliktelse Norge har lagt
vekt på å overholde. Vearkorridoren vil også ødelegge et
meget viktig historisk landskap for Tønsberg. Byfjorden er
del av kulturlandskapet sammen med Slottsfjellet.
Nøtterøykorridoren vil ødelegge store boligområder både
direkte og indirekte og den vil dele Tønsberg sentrum i to.
Seilingshøyden i Kanalen vil bli for lav og ødelegge byen
som båt- og turisthavn.
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Bane NORs kommentarer

Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Nøtterøykorridoren og
vearkorridoren. Likefult ønsker Bane
NOR å få belyst konsekvensene av
tiltaket for disse verdiene i det videre
planarbeidet, dette for å framskaffe
et godt beslutningsgrunnlag for og
kunne vurdere hva som samlet sett
er den beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Ønsker at Jarlsbergkorridoren tas inn igjen i
planprogrammet og fremmer forslag til løsning (vedlagt
kartskisse). I dagens Jarlsbergtunnel lages det en sløyfe i
retning av dagens jernbaneovergang ved Kjelle. Ny stasjon
legges rett etter overgangen. Det etableres en miljøvennlig
tilbringerbane/-trikk til og fra eksisterende stasjon. Det må
tilrettelegges for et godt kollektivtilbud ved stasjonen.
Videre må det legges vekt på å ivareta miljø og
kulturlandskap i størst mulig grad. Over Jarlsbergjordene
foreslås det å bygge jernbanebruer som det kan dyrkes
under (vedlagt svensk artikkel om banebruer).

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Fordeler med foreslått løsning er lett tilgang for bil gjennom
Frodeåstunnelen, ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy vil
antageligvis komme til Korten, alle som kommer med bil
slipper å kjøre gjennom sentrum, gangavstand fra Statens
Park/Korten, sentral for folk som bor utenfor byen, frigjør
store arealer ved dagens stasjon, deler av eksisterende
tunnel benyttes, løsningen er enkel å få til, relativt billig, og
vil ha begrensede negative konsekvenser.

Merknaden tas for øvrig til
orientering.

52

Bane NORs kommentarer

Lise Cathrine Thomassen

Ønsker at Nøtterøy- og Vearkorridoren droppes. Vil
ødelegge tettbygde bomiljøer, stenge sjøvegen og forsøple
vakker natur med bruer som ødelegger landskapet og
forstyrrer et unikt fugleliv. Oppfordrer til å tenke igjennom
om teknologien kan gi oss andre transportmuligheter, som
kanskje vil vise at slike inngrep ikke er nødvendig. Det er
ikke behov for stasjon midt i sentrum.

Merknaden tas for øvrig til
orientering.
Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Nøtterøykorridoren og
vearkorridoren. Likefult ønsker Bane
NOR å få belyst konsekvensene av
tiltaket for disse verdiene i det videre
planarbeidet, dette for å framskaffe
et godt beslutningsgrunnlag for og
kunne vurdere hva som samlet sett
er den beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.
Se også kapittel 3.2

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Gert Heiberg
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Bane NORs kommentarer

Heiberg viser til beskrivelsen av Nøtterøykorridoren og viser
til at Bane NORs regelverk om maks tillatt stigning på
nybygde traséer er 12, 5 promille, og unntaksvis inntil 20
promille over kortere strekninger. Hvor stor seilingshøyde
Kystverket vil kreve er usikkert, men regelverket er 55
meter.
Heiberg ønsker svar på følgende spørsmål:
1. Gjelder disse kravene også for spor på bru, eller er det
andre krav/begrensninger?
2. Kan frittliggende bruer bygges i kurve, eller må de
bygges i rett linje?
3. Er det de samme regler fastsettelse av
maksimalhastigheter på bruer som på spor på terreng?

1. Stigningskrav for jernbanen er
uavhengig av om sporet går på bru
eller på terreng.
2. Enkelte brutyper har begrensinger
knyttet til kurver på traséen. Brutyper
fastsettes i senere planfase.
3. Tillatt hastighet for jernbanen er
uavhengig av om banen ligger på bru
eller på terreng.

54

Bane NORs kommentarer

Rene Kristensen

Familie som vil bli berørt av Nøtterøykorridoren. Korridoren
vil ødelegge Tønsberg by og nordre del av Nøtterøy. Det
etterlyses også utredninger i forbindelse med støy. En
jernbane i tunnel innenfor korridoren er forståelig, men en
hevet trasé i samme korridor er helt uforståelig.
Boligen må rives eller ligge tett inntil traséen hvis denne
korridoren velges. Hvis det ikke må rives så vil eier bli
påført betydelige økonomiske tap. Mener mennesker som
får eiendommene sine ødelagt av støy og andre ulemper
må få dette kompensert. Mener Bane NOR må også ivareta
de som ikke berøres direkte. Bane NOR kan ikke la de som
rammes havne i et økonomisk ufør. Nøtterøykorridoren vil
gi enorme negative konsekvensene for Tønsberg, Nøtterøy,
Vear og Melsomvik.

55

Reidulf Stensbakk

Konsekvensene for Nøtterøykorridoren vil bli vurdert i
planarbeidet. Beregninger og
eventuell støyskjerming og –isolering
vil bli gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets retningslinje T1442. Se også kapittel 4.
Når det gjelder verditap på boliger,
vises det til kapittel 3.9 om
grunnerverv.
Merknaden tas for øvrig til
orientering.

Bane NORs kommentarer

Fremmer forslag med dobbeltsporet tunnel fra Tomsbakken
og i bue fram til under Stenmalveien, med ny stasjon delvis
inn mot fjellet i Frodeåsen. Fra Frodeåsen følges dagens
trasé og i bue rundt Jarlsberg travbane og under
Manumåsen. Bussterminalen kan flyttes til stasjonsområdet, og det anlegges en stor parkeringsplass inne i
fjellet. Det kan anlegges avkjørsel fra Stenmalveien og
Farmandsveien til stasjonsområdet for å sikre at busser og
biler har lett tilkomst.

Merknaden tas for øvrig til
orientering.
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Bane NORs kommentarer

Fredrikke Steen Hansen

Se kapittel 3.3 vedrørende
korridorene, 3.4 angående
stasjonslokalisering samt kapittel 4
angående endringer i
planprogrammet.
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Ønsker at Jarlsbergkorridoren tas inn igjen i
planprogrammet. Nøtterøy- og Vearkorridoren har store
negative samfunnsmessige konsekvenser. Det må foretas
en ny vurdering av korridoren både når det gjelder
trafikkavvikling, samlokalisering buss/jernbane og mulige
besparelser både tidsmessig og økonomisk, samt å bevare
Tønsberg by slik den er i dag.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Fremmer forslag med en trasé som svinger i en bue fra
Tomsbakken og fram til dagens jernbane ved Jarlsberglinna
istedenfor å kjøre inn i Jarlsbergtunnelen og sløyfa (se
illustrasjon i merknad). Det foreslås to mulige lokaliseringer
for en ny stasjon like ved den nye interkommunale
legevakten på Kjelle. Det må etableres rikelig med
parkeringsplasser. En stasjonsplassering her vil være
meget sentralt, og vil bygge opp under trafikknutepunktet
ved Korten. Det bør etableres en bybusslinje som går i en
sløyfe hvert femte minutt for å gjøre tilgjengeligheten god.

Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av Vearog Nøtterøykorridoren. Likefult
ønsker Bane NOR å få belyst
konsekvensene av tiltaket i det
videre planarbeidet, dette for å
framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
vurdere hva som samlet sett er den
beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.
Vurdering av stasjonslokaliseringer
og parkeringsløsninger går fram av
kapittel 3.4.

63

Bane NORs kommentarer

Svenn Arne Heum og Nina Larsen

Det er meget ustabile og dårlige grunnforhold i området ved
Munkerekkeveien. Vi er bekymret for konsekvensene ved
sprenging og masseforflytting dersom man velger
Nøtterøykorridoren. Dette kan gi skader på vår bolig. Det er
meget dårlige grunnforhold i hele Munkerekkeveien, og den
vil ikke tåle anleggstrafikk (Statens vegvesen er klar over
forholdene).
Viser til at Kystverket krever en seilingshøyde på 55 meter i
Vestfjorden. Det vil også være et voldsomt inngrep i
naturen og omgivelsene med en slik bru.
Vearkorridoren eller en korridor over Jarlsberg vil gi mindre
alvorlige negative konsekvenser for boligområder og
grunnforhold.

64

Jan Arild Lier

Bane NOR takker for interessante
opplysninger som vil bli tatt med i det
videre utredningsarbeidet.
Grunnforholdene vil bli utredet, se
kapittel 3.5.

Bane NOR ønsker å videreføre
dialogen med Kystverket og
Tønsberg kommune angående
farleden. Planprogrammet klippes, et
for strekningen Tønsberg-Stokke, og
et for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1
og 4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

Bane NORs kommentarer

Ønsker ikke foreslåtte løsninger strekningen mellom
Tønsberg og Stokke på grunn av ødeleggelse av nye og
gamle boligområder for tusenvis av eiere. Oversender
forslag til løsning som han mener tar hensyn til
menneskene, ikke bare dyr, fugler og historie.

Bane NOR ønsker å utrede Vear- og
Nøtterøykorridoren for å få belyst de
positive og negative konsekvensene
tiltaket vil kunne medføre for de ulike
prissatte og ikke-prissatte verdiene,
se kapittel 3.3 og kapittel 4.

Mener Bane NORs argumenter fra folkemøtet ikke
stemmer. Seilingshøyde i Vestfjorden er 55 meter.

Bane NOR er kjent med Kystverkets
farledsnormal på 55 meters
seilingshøyde i Vestfjorden.

InterCity-prosjektet
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Mener avstanden fra Kanalbrua til Vestfjorden over
Munkerekka og tillatt stigning stemmer ikke overens med
tillatt seilingshøyde. Det kan ikke være krav om 2000
meters radius på stasjonene siden det ifølge
planprogrammet skal være stopp i Tønsberg for alle tog.
Dermed faller argumentet om høyhastighet på 250 km/t ved
stasjonen bort.
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Regelverket tilsier at gjennomsnittlig
stigning/fall skal være 12,5 promille.
Større stigning/fall kan benyttes over
kortere strekninger. Konsekvenser
for seilingshøyden over Vestfjorden
vil bli vurdert i planarbeidet.
Kravet om radius på 2000 meter ved
plattform er ikke knyttet til hastighet,
men til sikkerhet i form av avstand
mellom tog og plattform, og
siktforhold for lokfører og togpersonell. Inn mot stasjoner hvor de
fleste tog skal stoppe, kan kravet til
gjennomgående hastighet på 250
km/t – og dermed også radius på
kurver – reduseres.

Foreslår ny stasjon ved Korten/Kjelle, hvor jernbanesporet
er rettet ut fra Barkåker. Det utarbeides et nytt knutepunkt
som er delvis nedgravd, med gode veg- og kollektivforbindelser. Videre legges jernbanespor i miljø/senketunnel til et innslag under Bjellandåsen og videre i
tunnel under Vear og mot Stokke. Delvis nedgravd løsning i
Stokke.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.
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Bane NORs kommentarer

Geir Regstad Aamodt

Ønsker at Jarlsbergkorridoren tas inn igjen i
planprogrammet. Nøtterøy- og Vearkorridoren har store
negative samfunnsmessige konsekvenser. Det må foretas
en ny vurdering av korridoren både når det gjelder
trafikkavvikling, samlokalisering buss/jernbane og mulige
besparelser både tidsmessig og økonomisk, samt å bevare
Tønsberg by slik den er i dag.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Fremmer forslag med en trasé som svinger i en bue fra
Tomsbakken og fram til dagens jernbane ved Jarlsberglinna
istedenfor å kjøre inn i Jarlsbergtunnelen og sløyfa (se
illustrasjon i merknad). Det foreslås to mulige lokaliseringer
for en ny stasjon like ved den nye interkommunale
legevakten på Kjelle. Det må etableres rikelig med
parkeringsplasser. En stasjonsplassering her vil være
meget sentralt, og vil bygge opp under trafikknutepunktet
ved Korten. Det bør etableres en bybusslinje som går i en
sløyfe hvert femte minutt for å gjøre tilgjengeligheten god.

Konsekvensene for Nøtterøy- og
Vearkorridoren vil bli vurdert i
konsekvensutredningen. Vurdering
av stasjonslokaliseringer går fram av
kapittel 3.4. Korridorer som
anbefales utredet er oppsummert i
kapittel 4.2

68

Bane NORs kommentarer

Arnulf Hestnes

Foreslår løsning med sekkestasjon i Tønsberg og trasé
over Jarlsbergjordene. Dette vil medføre at sløyfa kan
fjernes, ingen kryssing over Kanalen eller fjorden og ingen
tunnel.

Vurdering av stasjonslokaliseringer
går fram av kapittel 3.4.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
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Larvik kommuner

Petter Samuelsen

Ønsker at det utredes et stasjonsalternativ utenfor sentrum i
Tønsberg selv om Bane NOR ikke har et slikt mandat. Det
kan etableres underjordisk førerløs transport til/fra
stasjonen fra underetasjene i Farmandstredet.
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Bane NORs kommentarer
Se kapittel 3.4 vedrørende
stasjonslokalisering og reisetid, samt
parkering.

Reisetid må regnes fra hjemsted til besøkelsessted, ikke fra
stasjon til stasjon. Tidsgevinst ved å flytte stasjonen ut av
sentrum da de fleste som tar toget ikke bor i byen. Det må
opparbeides tilstrekkelig med parkeringsplass ved
stasjonen.

73

Siri og Børre Vik-Jakobsen

Hevder at ingen av samfunnsmålene for InterCity-prosjektet
blir oppfylt ved å legge ny jernbanetrasé i Nøtterøy- og
Vearkorridoren.

Vearkorridoren er i direkte eller indirekte konflikt med viktige
kulturminner, naturmiljøer (Ilene naturreservat), nærmiljø og
friluftsområder og jordbruksarealer. Nøtterøykorridoren går
gjennom viktige nærings- og boligområder og vil låse
seilingshøyden ved Kanalbrua. Generelt sett vil all dyrket
mark som ødelegges av en ny jernbanetrasé utgjøre et stort
tap. En ny stasjon bør ligge i randsonen av dagens by, med
effektive transportløsninger til og fra stasjonen.
Ønsker at Jarlsbergkorridoren tas inn igjen i
planprogrammet. En utvidelse av dagens spor vil gi
betydelig mindre inngrep enn Nøtterøy- og Vearkorridoren.

78

Rolf Aage Jensen

Bane NORs kommentarer
Konsekvensene for Nøtterøy- og
Vearkorridoren vil bli vurdert i
konsekvensutredningen. For ulike
utredningstema, se kapittel 4.3 og
4.4.
Vurdering av stasjonslokaliseringer
går fram av kapittel 3.4.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Bane NORs kommentarer

Dagens Jarlsbergtunnel er et stort feilgrep. Bane NOR bør
legge dette bak seg, og i stedet se på nye løsninger.

Vurdering av stasjonslokaliseringer
går fram av kapittel 3.4.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2.

Ønsker at Jarlsbergkorridoren tas opp igjen. Planleggingen
må begynne før (Barkåker) og ikke etter Jarlsbergtunnelen.
Alternativt kan dagens stasjon benyttes som en
sekkestasjon.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Bevarelse av nærmiljø og Tønsberg by er viktigere enn å
spare noen minutters reisetid.

Merknaden tas for øvrig til
orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Børre Arnesen

Fremmer forslag om ny korridor fra Barkåker og over
Jarlsbergjordene med ny stasjon på Semslinna (se
illustrasjon i merknad).
Dagens Jarlsbergtunnel kan benyttes som avlastingsveg for
Kjellekrysset og Semslinna. Det settes opp buss fra
busstasjonen og hotellene i sentrum som korresponderer
med hver togavgang.

97

Trine Eliassen Sandum

Nøtterøykorridoren er kun akseptabel hvis sporet legges
under bakken og Kanalen. En hevet løsning er sterkt
negativt for Tønsbergs historie, identitet og visjon, samt
byens innbyggere.
Vearkorridoren vil få store negative konsekvenser for
Ramsarområdet og Slottsfjellet som kulturmiljø og
rekreasjonsområde. Denne korridoren må legges under
fjorden.
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Bane NORs kommentarer
Vurdering av stasjonslokaliseringer
går fram av kapittel 3.4.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2.
Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Bane NORs kommentarer
Konsekvensene for Nøtterøy- og
Vearkorridoren vil bli vurdert i
konsekvensutredningen. Vurdering
av stasjonslokaliseringer går fram av
kapittel 3.4.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2.

Ønsker at Jarlsbergkorridoren med stasjon på Korten
utredes, slik at man unngår jernbanesløyfa i Tønsberg.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

98

Bane NORs kommentarer

Gaute Nordbotten

Inntrykk av at de fleste som reiser med tog fra dagens
stasjon i Tønsberg ikke kjører bil til stasjonen. Støtter derfor
en sentral stasjonslokalisering, ettersom svært mange går,
tar buss eller sykler. En flytting ut av sentrum vil føre til at
flere bruker bil. Det er likevel viktig å opprettholde
pendlerparkering for de som ikke har tilstrekkelig
busstilbud.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Viktigheten av sentralt
plasserte stasjoner er beskrevet i
kapittel 3.4.

Innsparing av reisetid er viktig når man ser det i et større
perspektiv. I Nøtterøykorridoren bør Bane NOR samarbeide
med Statens vegvesen/Bypakke Tønsberg og legge et
tredje spor på strekningen Tønsberg stasjon – bussterminal
på Teie. Dette kan brukes til et skytteltog mellom Nøtterøy
og Tønsberg. Da slipper man å belaste Kanalbrua med
kollektivtrafikk. Bane NOR bør vurdere bruer som kan
åpnes/lukkes, slik at de ikke blir en barriere for båttrafikk.
Oppfordrer Bane NOR til å legge til rette for gang- og
sykkelveg på bru over Vestfjorden.

For vurderingen av bruer vises til
avsnitt om farleder i kapittel 3.6.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Ranveig og Thore Bøe

Stiller seg sterkt negativt til foreslåtte korridorer fra Bane
NOR, og stiller seg bak de protester som har framkommet i
media.
Et alternativ over Kjelle/Jarlsbergjordene vil være vesentlig
bedre.

110

Steinar Andreassen

Både Nøtterøy- og Vearkorridoren vil være sterkt negative
for kulturlandskapet i Tønsberg, og vil gjøre ubotelig skade
hvis de legges i dagen.
Ønsker at stasjonen skal bli liggende sentralt i byen ved
dagens stasjonsplassering, da en usentral plassering vil
være svært uheldig. Stasjonen må legges under bakken og
traséen må gå i dyp tunnel under Tønsberg, Nøtterøy og
videre til Stokke.
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Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering.
Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering.
Konsekvensene for Nøtterøy- og
Vearkorridoren vil bli vurdert, se
kapittel 4.3 og 4.4 samt
planprogrammet.

Hvis Jarlsberg- eller Vearkorridoren velges, så må disse
legges i enten senke- eller miljøtunnel.

Kapittel 3.4 angående stasjoner og
3.5 vedrørende tuneller og
grunnforhold.

111

Bane NORs kommentarer

Catherine Helene

Viktig at Tønsberg stasjon blir liggende der den er i dag, i
bykjernen. Ønsker at busstilbudet knyttes nærmere
stasjonen, slik som det for eksempel er gjort på Lillestrøm.

Vurdering av stasjonslokaliseringer
og tunneler er beskrevet i kapittel 3.4
og 3.5.

Traséen mellom Sandefjord og Tønsberg bør være strakest
mulig. Foreslår at stasjonsområdet er delvis nedsenket og
at traséen går i tunnel fram til området Melsomvik/Brunstad
mot Stokke/Torp stasjon.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Ønsker framtidige tunneler tilpasset dobbeltdekkere og
mulighet for heller å bygge dobbeltsporet i høyden i stedet
for bredden.

Infrastrukturen Bane NOR bygger
legger til rette for dobbeltdekkere,
dersom togoperatørene finner dette
hensiktsmessig. Se kapittel 3.3 og
3.4.

113
132
173

Bane NORs kommentarer

Gunnar Skorgenes

Ønsker å benytte eksisterende dobbeltspor gjennom
Frodeåsen, ny Tønsberg stasjon under bakkenivå som
fortsetter i senketunnel under Kanalen/fjorden og fortsetter
fram til Torp. Arealene over tunnel/kulvert i Tønsberg kan
benyttes til framtidig byutvikling. Stensarmen vil bli

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner
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gjenstand for større boligutbygging, slik at sentrum blir der
det ligger i dag.
Framhever viktigheten av å beholde stasjonen i sentrum.
Ønsker ikke en usentral stasjon ved Korten og trasé over
Jarlsbergjordet. Dette vil gi en barriereeffekt ved
innkomsten (Kjelle) til Tønsberg og vil ødelegge det viktige
landskapet på Jarlsberg.

Sentral stasjonslokalisering er
beskrevet i kapittel 3.4. Eventuelle
barriereeffekter av tiltaket vil bli
utredet i konsekvensutredninger, se
kapittel 4.3, 4.4 og Planprogrammet.

Oppfordrer til ikke å tenke kortsiktig/hva som er rimeligst,
men se de framtidige fordelene ved å ha en stasjon i
dagens sentrum av Tønsberg.

Tas til orientering.

118

Bane NORs kommentarer

Eigil Kongsfjell

Ønsker tunnel/nedsenket løsning i Nøtterøykorridoren. På
tross av at investeringskostnadene blir noe høyre, ivaretar
et slikt prosjekt sentral stasjonsplassering, bedre miljø
(unntatt i anleggsfasen), farleder i Kanalen og Vestfjorden
og bevaring av den historiske byen av havnen.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

123

Bane NORs kommentarer

Erik Asbjørn Sandum

Jernbane på bru i Nøtterøykorridoren i Tønsberg sentrum
vil være sterkt negativt for bo- og bymiljøet i Tønsberg og
Nøtterøy. Ønsker at nedsenket løsning i Nøtterøykorridoren
tas inn igjen i planprogrammet.

Konsekvensene for Nøtterøy- og
Vearkorridoren vil bli vurdert i
arbeidet med
konsekvensutredningen, se kapittel
3.3, 3.4, 3.5 samt kapittel 4.

Vearkorridoren har svært negative konsekvenser for
kulturlandskapet rundt Slottsfjellet og Ilene naturreservat og
Ramsarområde.
Det er sterkt ønskelig at Jarlsbergkorridoren tas inn igjen,
uten sløyfa (variant av 1B-4).
Fremmer forslag som er en variant av 1B-4 (se kartskisse i
merknad). Ny tunnel som går i bue øst for dagens
Jarlsbergtunnel. Det opprettes en ny stasjon rett over
tunnelåpningen (Frodeåsen) på dagens Jarlsbergtunnel.
Stasjonen er i to plan, hvor sporene ved utgangen av
dagens Jarlsbergtunnel benyttes som stasjonens første
plan. Her opprettes det en sekkestasjon for tog til/fra Oslo. I
plan to er det spor for gjennomgående tog. I tillegg kan det
utredes et ekstra spor fra Barkåker til Sem langs E18. Dette
kan brukes til godstog og fjerntog som ikke skal stoppe i
Tønsberg.

126

Ole Kristian Skjelbred

Fremmer forslag om å flytte Tønsberg stasjon til gamle
Barkåker stasjon. Det kan opprettes (førerløse) tilbringertog
fra Tønsberg sentrum via dagens Jarlsbergtunnel. Nytt

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Bane NORs kommentarer
Se kapittel 3.3 samt 3.4, samt
kapittel 4. Merknaden tas for øvrig til
orientering.
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dobbeltspor kan legges direkte fra Barkåker til Sem, noe
som vil redusere reisetid og kostnader betraktelig.

127

John Ivar Trannum

Etterspør mer helhetlig tankegang og viser til at
underjordisk stasjon og senketunnel var foretrukket løsning
ved tidligere tankegang fra Tønsberg kommune og Bane
NOR (daværende Jernbaneverket).

Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Etterlyser oppmerksomhet rundt konsekvensene for
innbyggere og næringsliv ved en trasé over
Jarlsbergjordene og Semsbyen. Dette virker fraværende fra
debatten.
Ønsker en moderne, framtidsrettet og tidseffektiv jernbane.

129

Kirsti Fønhus og Rolf S. Grundesen

Bane NORs kommentarer

Foreslår at ny stasjon i Tønsberg legges til Barkåker og at
dobbeltsporet legges direkte til Sem. Fra Tønsberg sentrum
opprettes det en førerløs tilbringertjeneste i dagens
Jarlsbergtunnel. Det må bygges et stort parkeringshus i
tilknytning til stasjonen. Dagens spor over Jarlsbergjordet
tilbakestilles til dyrket mark.

Sentral stasjonslokalisering er en
forutsetning og vurdering av
stasjonslokaliseringer går fram av
kapittel 3.4 Vurdering av hvilke
korridorer som skal utredes er drøftet
i kapittel 3.3

Stasjonsløsning på Barkåker syd vil være sentralt når Re
og Tønsberg kommune slås sammen og mindre kostbar.
Foreslått trasé vil spare byen for store inngrep, skape
mindre trafikk inn mot bykjernen og dagens jernbanearealer
kan brukes til boligformål.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Se kapittel 3.3 og 3.4
ang stasjon på Sem.

Ber om at både politikere og Bane NOR ser på alternative
utredninger enn Nøtterøy- og Vearkorridoren.

Det er NSB som har trafikktallene for
Vestfoldbanen. Tallene er ikke
offentlig tilgjengelig.

Har bedt om trafikktall fra Bane NOR som ikke er mottatt.

130

Tore Moskvil og Gullik Jensen

Nøtterøykorridoren vil gi varige ødeleggelser for verdifulle
bo- og rekreasjonsområder langs hele jernbanetraséen.
Støykravene vil ikke bli oppfylt ved Teieskogen og
Munkholmen. Brua over Vestfjorden vil ikke kunne tilpasses
landskapet. Dyrkbar mark, Vestfold Golfklubb og Ilene vil bli
berørt. På begge sider av Munkerekkeveien er det
kvikkleire og stor risiko for leirras. Det er også langt ned til
fjell i området. Seilingshøyden vil ha store konsekvenser for
Tønsberg som sjøfartsby og maritimt kultursenter.

Bane NORs kommentarer
Bane NOR takker for interessante
opplysninger som vil bli tatt med i det
videre utredningsarbeidet.
Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Nøtterøykorridoren. Likefult ønsker
Bane NOR å få belyst
konsekvensene av tiltaket for disse
verdiene i det videre planarbeidet,
dette for å framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
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vurdere hva som samlet sett er den
beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.
Ønsker Jarlsbergkorridoren med stasjon på nordsiden av
sentrum hvor man unngår jernbanesløyfa og kan etablere
gode parkeringsforhold og samtidig oppnå ønskede
reduksjon i reisetid. Nøtterøykorridoren må byttes ut med
Jarlsbergkorridoren i planprogrammet.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

134

Bane NORs kommentarer

Anne Kari Botnmark og Tom Andersen

Stiller seg kritisk til å utrede Vearkorridoren på grunn av
store konflikter med naturreservatet og Ramsar-området
Ilene. Av de to våtmarksområdene i Tønsberg (Ilene og
Presterødkilen) er Ilene mest uberørt. En jernbanetrasé i
nærhet a Ilene vil være i strid med den internasjonale
Ramsar-konvensjonen som er ratifisert av Norge.

Bane NOR er kjent med de verdiene
i planområdet som berøres av
Vearkorridoren. Likefult ønsker Bane
NOR å få belyst konsekvensene av
tiltaket for disse verdiene i det videre
planarbeidet, dette for å framskaffe
et godt beslutningsgrunnlag for og
kunne vurdere hva som samlet sett
er den beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2.

Grunnforholdene i Byfjorden er undersøkt ved tidligere
planer om jernbanebru (ca. 30 år siden), hvor det ble
avdekket dårlige grunnforhold. Antar derfor at dette fortsatt
er gjeldende. Området (LNF-område) ved
Smørberg/Hogsnes og Vear benyttes til rekreasjon for
beboerne. Det finnes også kulturminner og vernede
fuglearter i området. En jernbanetrasé vil ødelegge
landbruks- og rekreasjonsområdet og også beslaglegge
viktig dyrket mark.

Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

Oppfordrer Bane NOR til å ta Vearkorridoren ut av
planprogrammet og ser på mer egnede alternativer.

141

Sigrun Haugerud

Stiller spørsmål rundt begrunnelsene for Bane NORs
vurderinger der Jarlsberg ble foretrukket i forstudiet mens
den var ute i planprogrammet.
Innsender ønsker Jarlsbergkorridoren med stasjon på
Korten/Kjelle og uten sløyfe i Tønsberg utredet fordi
Tønsberg trenger et nytt kollektivknutepunkt hvor det er
plass til både buss, tog, sykkel- og bilparkering. Det vil
bevare etablerte nabolag og friluftsområder i Tønsberg,
Nøtterøy, Vear, Stokke og Nordbyen. Bane NOR må gi
avkall på bruk av Frodåstunnelen for å redusere pendlertid.
Traséen forbi Gihle i Stokke vil medføre store tap av
matjord og rasere hjem og nabolag. Jernbanen må utvides i

Bane NORs kommentarer
Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Bane NOR ønsker å utrede de
positive og negative konsekvensen
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Øyvind Greve
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av tiltaket, for belyst konsekvensene
av tiltaket for disse verdiene i det
videre planarbeidet, dette for å
framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for og kunne
vurdere hva som samlet sett er den
beste løsningen, se
kapittel 3, 3.3 samt kapittel 4.2

Bane NORs kommentarer

Det er viktig at ensidig negative tilbakemeldinger fra
Tønsberg vektes godt mot de behov samfunnet har. Mener
mange av debattantene i det offentlige rom, som ønsker
Jarlsbergkorridoren og en stasjon utenfor Tønsberg
sentrum, ikke er togreisende, frykter forringelse av verdi på
egen eiendom og har et konservativt syn på byutvikling.

Merknaden er tatt til orientering.

Viktig å plassere en ny jernbanestasjon så sentralt som
mulig. Det ville vært ideelt med en stasjon under byen i en
korridor under Kanalen og Nøtterøy retning Stokke.
Nøtterøykorridoren, med dagløsning, er ikke et ønsket
alternativ fordi den stenger Byfjorden for variert båttrafikk.

Se kapittel 3.4 vedr.
stasjonslokalisering.
Konsekvensene for Nøtterøy- og
Vearkorridorene vil bli vurdert i det
videre planarbeidet.

Vearkorridoren har ikke en optimal stasjonsplassering og
bru over Byfjorden er kun akseptabel om dette ikke har
konsekvenser for områdene med særskilt vern på Ilene.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4. Når det
gjelder vurdering av tunneler er dette
beskrevet i kapittel 3.

Valg av Jarlsbergkorridoren medfører at sløyfen beholdes
og reisetiden forlenges. Jernbanen vil også forringe
landskapet rundt Jarlsberg hovedgård.

145

Christian Thuv

Anbefaler Vearkorridoren forutsatt at det blir en god løsning
for fuglene i Ilene naturreservat. Mener området mellom
Nordbyen og Korten er lite brukt i lokalmiljøet. Nordbyen er
først og fremst en gjennomfartsveg for gående og syklende.
Vearkorridoren gir også en flott togopplevelse ved at
jernbanen kjører over vannet inn i Slottsfjellet.

Bane NORs kommentarer
Merknaden er tatt til orientering.

Mener små grupper får stor innflytelse hos politikere og
lokalavis som kanskje ikke speiler resten av
lokalbefolkningen.

165

Karin og Erik Bjørnstad

Mener Vearkorridoren vil ødelegge det karakteristiske
landskapet rundt Tønsberg by, er uheldig for Ramsarområdet, har dårlig grunnforhold i Byfjorden og ødeleggelse
av LNF-området (rekreasjon og dyrket mark) på

Bane NORs kommentarer
Merknaden er tatt til orientering.
Konsekvensene for Vearkorridoren
vil bli vurdert i arbeidet med
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Smørberg/Hogsnes og Vear. Det må tas hensyn til byen
Tønsberg som destinasjon.

konsekvensutredningen, se kapittel
4.

Ønsker Jarlsbergkorridoren med stasjon på Kjelle som
fortsetter i dagens spor på Sem.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

166

Bane NORs kommentarer

Andreas Hojem Olsen og Janne Olsen

Mener Nøtterøykorridoren begrenser skipstrafikken i
Tønsberg, ødelegger verdifulle rekreasjonsområder både
visuelt i landskapet og støymessig på begge sider av ny
bru.

Konsekvensene for
Nøtterøykorridoren vil bli vurdert i
konsekvensutredningen, se kapittel
4.2.

Ønsker at Jarlsbergkorridoren vurderes på nytt.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

169

Bane NORs kommentarer

Arne Nymoen

Foreslår en ny stasjon utenfor Tønsberg sentrum på jordet
nord for Tomsbakken. Mener et lokalt spor kan gå videre
inn til sentrum gjennom eksisterende tunnel i Frodeåsen,
mens et annet spor føres sørvest og kobles med det
gjennomgående sporet. Vedlagt følger en skisse.

Sentral stasjonslokalisering er en
forutsetning for InterCity-satsingen,
se kapittel 3.4 angående
stasjonslokalisering.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2.

174

Bane NORs kommentarer

Svein Edna

Viser til kommentar av Bane NOR i Tønsberg Blad 19.4.17
og er enig en jernbanestasjon må ligge i sentrum.
Foreslår en trasé under kanelen over Nøtterøy og samtidig
satse på felles kryssing med veg/bane over eller under
Vestfjorden.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.3
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.2. Når det
gjelder vurdering av tunneler er dette
beskrevet i kapittel 3.5.

187

Bane NORs kommentarer

Olve Storhaug

Ønsker at det bygges ny stasjon på Kjelle. Nytt dobbeltspor
følger deler av dagens Jarlsbergtunnel før den svinger i en
bue ut mot ny stasjon. Foreslått alternativ frigjør areal i
sløyfa som kan brukes til byutvikling. Forslaget gir mindre
inngrep i naturområder og nærmiljø i forhold til Nøtterøy- og
Vearkorridoren, samt at det vil være mer estetisk.

Konsekvensene for Nøtterøy- og
Vearkorridoren vil bli vurdert i
planarbeidet. Vurdering av hvilke
korridorer som skal utredes er drøftet
i kapittel 3.3. Korridorer som
anbefales utredet er oppsummert i
kapittel 4.2
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Stasjonen på Kjelle blir lettere tilgjengelig for bil enn dagens
stasjonsplassering. Stasjonen vil flytte biltransport, tog og
forurensning ut fra der folk bor og ferdes i Tønsberg by.
Forslaget vil ikke være like kostbart som Nøtterøy- og
Vearkorridoren.

194

Tom Undrum

Ønsker å legge jernbanetraséen i tunnel fra Tønsberg
stasjon til Torp flyplass. Viser til den lange tunnelen i
Holmestrand.

6.4

Bane NORs kommentarer
Vurdering av tunneler er beskrevet i
kapittel 3.5.

Grunneiere og berørte privatpersoner om forhold i Sandefjord

Kommentarene i disse merknadene omfatter i hovedsak forhold i Stokke og Sandefjord.
14

May Anne og Per Ole Rykkelid

Bane NORs kommentarer

Bekymret for konsekvensene Unnebergkorridoren vil ha på
boligbebyggelsen i Øvre Lundenvei 13. Det er dårlige
grunnforhold i området, og hevder det blant annet er stor
fare for setningsskader.

Vurdering av grunnforhold er
beskrevet i kapittel 3. Skade og
verditap på bolig er beskrevet i
kapittel 3.

19

Bane NORs kommentarer

Anne Bugge-Næss og Trond Harald Wettre

Det må tas hensyn til nye boligområder som er under
utbygging i Stokke (Bærefjelltunet og Helgerødsletta),
Frydenberg barnehage og øvrig boligbebyggelse i Stokke
der korridorene Torp vest og Torp øst skiller lag. Det ser
ikke ut som alle de nyeste boligene og planlagte boliger er
kommet med i kartet i planprogrammet.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Kartgrunnlaget vil bli
oppdatert med siste grunndata fra
kommunen/Statens kartverk.

23

Bane NORs kommentarer

Gunn Astrid, Eamon, Eoin, Aedan og Liam Herron

Eier av bolig som muligens vil bli berørt ved etablering av
stasjon i Sandefjordsveien. Vil gi verditap på bolig. Mener
besparelse i reisetid ikke er verdt inngrepene.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Se kapittel 3.9 for mer
utfyllende info om grunnerverv og
eventuelt verditap på boliger.

Ønsker Gokstadkorridoren og stasjon ved dagens
plassering. Dette gir en sentral stasjon. Dagens verneverdige stasjon som er en del av byens historie må tas vare
på.

25

Astrid Holt

Det må tas hensyn til gammel bebyggelse i Sandefjord.
Dagens stasjonsplassering i Sandefjord må opprettholdes.

Bane NORs kommentarer
Bane NOR tar merknaden til
orientering. Verdier og konsekvenser
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for kulturmiljø vil bli kartlagt som en
del av konsekvensutredningen.

26

John Dolven

Bane NORs kommentarer

Ønsker stasjon ved dagens stasjonsplassering i Sandefjord.
Det vil være for høye kostnader ved å flytte stasjonen til en
annen lokalitet på grunn av erstatning av eiendommer og
flytting av busstasjon.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

28

Bane NORs kommentarer

Tordis Granerød

Ønsker stasjon ved dagens stasjonsplassering i Sandefjord.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

30

Bane NORs kommentarer

Stian Sørby

Ønsker at stasjonen i Sandefjord skal ligge ved dagens
plassering. Flytting til Sandefjordsveien vil bli for usentral.
Hevder også at reisetid får for stort fokus i forhold til at
stasjonene burde ligge sentralt. Det tas for lite lokalt
hensyn.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Vurdering av
stasjonslokaliseringer går fram av
kapittel 3.4. Dette vil også bli vurdert
i konsekvensutredningen. Når det
gjelder vurderingen av reisetid vises
det til kapittel 3.2.

31

Bane NORs kommentarer

Magne Sten Bjerkseth

Støtter ikke stasjon ved Sandefjordveien. Dette vil gå på
bekostning av nærliggende boliger, lengre avstand til
sentrum. Antar at det er vesentlig høyere samfunnsøkonomiske kostnader ved å flytte stasjonen.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Vurdering av
konsekvensen ved en eventuell
flytting av stasjonslokaliseringen vil
bli utført i konsekvensutredningen.
Se for øvrig kapittel 3.4 og kapittel
4.3 og 4.4.

35

Bane NORs kommentarer

Frøydis Andersen

Hevder at bolig vil miste verdi ved flytting av jernbanen i
Sandefjord. Ønsker stasjon ved dagens stasjonsplassering.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Når det gjelder verditap
på boliger vises det til kapittel 3.9 om
grunnerverv.

37

Bane NORs kommentarer

Anne Marie Iversen

Ønsker ikke Torp vest- og Unnebergkorridoren siden
innsender eier bolig som muligens vil bli berørt. Tunnel
gjennom Mokollen og stasjon i Sandefjordveien vil berøre

Bane NOR tar merknaden til
orientering.
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mange boliger og det er allerede mye trafikk i området.
Ønsker at stasjonen i Sandefjord enten blir liggende der
den er i dag eller at dobbeltsporet legges langs E18 med
stasjon ved Fokserød. Fra Fokserød kan det settes opp
buss til Torp, sentrum og resten av kommunen.

Sentral stasjonslokalisering er en
forutsetning. Vurdering av
stasjonslokaliseringer går fram av
kapittel 3.4.

41

Bane NORs kommentarer

Yngve Bolstad

Pendler mellom Tønsberg og Sandefjord og ønsker
redusert reisetid. Støtter stasjonsforslag i Sandefjordveien.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

61
74

Bane NORs kommentarer

Bjørn Einar Stange

Gården Stange er direkte berørt av utredningskorridorer
som er lagt fram mellom Sandefjord og Larvik. Med hensyn
på den foreslåtte utredningskorridoren er det nødvendig å
belyse eiendommens historiske og innholdsmessige
kvaliteter, slik at disse opplysningene kan hensyntas i den
videre utredning for endelig trasévalg.
Gården framstår som et harmonisk og stedstypisk gårdsbruk med rikholdig historie gjennom bygninger, inventar og
kunnskap. Dersom trasévalget legges over ett eller begge
gårdstun, slik utredningskorridorene åpner opp for, vil det
være katastrofalt for de verdifulle gårdstunene, den tilstedeværende kunnskapen, og selvfølgelig menneskene som bor
der. Det må velges en trasé som ikke forringer gårdstunenes kvaliteter, og da må banen ligge i god avstand fra
den historiske bygningsmassen. Grunnerverv på eiendommen må kompenseres.
I tillegg til det ovennevnt e, framsettes det samme
merknader som Furustad grunneierlag har framsatt i egen
merknad (201717001-32). Gården er medlem av Furustad
Grunneierlag.

81

Beboere Bærefjell - Stokke

Beboere i nyetablert boligfelt i Stokke (Bærefjell) vil anmode
om at det i størst mulig grad tas hensyn til eksisterende
boligbebyggelse i og rundt sentrum, og at man i særlig grad
vurderer samfunnsøkonomien i å rive hele eller deler av et
nyoppført boligområde.
Ønsker å minne om at et helt nabolag kan bli rasert, og
dette vil påvirke barns oppvekstsvilkår.
I planprogrammet er ikke de aller nyeste boligene og planlagte boliger kommet med i kartgrunnlaget, slik at feltets
totale størrelse ikke kommer godt nok fram.

Bane NOR tar merknaden til
orientering og vil i det videre arbeidet
med konsekvensutredningen, belyse
de verdier og de positive og negative
konsekvenser som tiltaket vil kunne
påføre disse. Kulturmiljø er et av
flere temaer som her skal utredes, se
for øvrig kapittel 4.4 og
planprogrammet.
Planprogrammet viser en bred
korridor (fra 300-1200 meter) slik at
en kan lete etter de beste
løsningene. Ferdigstilt anlegget vil bli
fra 15 til 30 meter bredt. Se kapittel
3.3.
Når det gjelder verditap på eiendom
vises det til kapittel 3.9 om
grunnerverv. Kapittel 4 beskriver det
videre planarbeidet.

Bane NORs kommentarer
Konsekvenser for nærmiljø vil bli
vurdert. Kartgrunnlaget vil bli
oppdatert med siste grunndata
kommunen/Statens kartverk.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Bane NORs kommentarer

Ønsker at Gokstadkorridoren prioriteres hvis det blir stasjon
på østsiden av Torp Sandefjord lufthavn.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Hvis det etableres en stasjon på vestsiden av Torp
Sandefjord lufthavn må Torp vest-korridoren utvides og
utredes med en trasé lenger vest.
Vedlagt til merknaden medfølger et inntegnet alternativ for
en flytting av Torp vest-korridoren. Ønsker at dette
alternativet utredes på lik linje med de øvrige. Dette
alternativet ønskes med en jevn stigning fra Peder Bogens
gate og opp til Torp. Med en jevn stigning vil traséen gå i
tunnel under åsryggene gjennom hele Hjertås- og
Unnebergskogen. Kryssingen av Unnebergbekken, hvor
turløypa må krysses blir fortrinnsvis kort og bør derfor
kunne løses ved å bygge en kulvert. En slik løsning vil i
praksis spare hele området for negative konsekvenser hvis
alternativ med stasjon på vestsiden av Torp velges.

Merknaden tas til følge, Bane NOR
utvider korridoren ved
Hjartås/Unneberg, se kapittel 4.2 og
4.3 samt 4.4.

Unnebergkorridoren forkastes og ønskes ikke utredet
videre da den har svært negative konsekvenser for Hjertåsog Unnebergskogen som rekreasjonsområde. I tillegg vil
den medføre at svært mye dyrket mark vil gå tapt.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Det vises til samfunnsmålene for InterCity-prosjektet hvor
det framgår at det er et mål å gjøre «minst mulig inngrep i
verdifulle natur-, kultur- og landbruksinteresser». Hjertåsog Unnebergskogen er Sandefjords viktigste rekreasjonsområde og består av en rekke kvaliteter som et godt utviklet
løypenett (skiløyper og turstier), rikt naturmangfold/dyreliv
og kulturlandskap. Skal samfunnsmålene følges må
Unnebergkorridoren forkastes og Torp vest-korridoren
utvides/flyttes med et alternativ lenger vest hvis denne
korridoren velges.

Bane NOR er kjent med at
utredningskorridorene berører en
rekke prissatte og ikke prissatte
verdier, likevel ønsker Bane NOR å
få belyst konsekvensene av tiltaket
for disse verdiene i det videre
planarbeidet, se kapittel 3, 3.3 samt
kapittel 4.2.

Mener det ikke er noe som tilsier at Torp vest- og
Unnebergkorridoren skal være sammenfallende fram til
utløpet av tunnelen i Mokollen. Torp vest-korridoren bør
utredes selvstendig fra Peder Bogens gate til Torp.

Planprogrammet viser en bred
korridor (fra 300-1200 meter) slik at
en kan lete etter de beste
løsningene. Ferdigstilt anlegget vil bli
fra 15 til 30 meter bredt. Se kapittel
3.3.

Ønsker å bidra også i den videre utredningen, og ber om en
tett dialog med Bane NOR i den videre utredningsfasen.

Bane NOR takker for interessante
opplysninger som vil bli tatt med i det
videre utredningsarbeidet. For mer
informasjon om den videre
planprosessen og medvirkning, se
kapittel 4.5.

115

Bane NORs kommentarer

Kathe og Arne Olav Stavnum
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Kan bli berørt av Unneberg- og Gokstadkorridoren på
østsiden av Torp Sandefjord lufthavn. Traséen på østsiden
av Torp bør ligge på kommunens arealer, hvor arealene
ikke er dyrket mark. Jernbane over dyrket mark vil ha store
konsekvenser for gårdsdriften.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Konsekvenser for dyrka
mark vil bli utredet i
konsekvensutredningen, se kapittel
4.4.

Det informeres om at det er registrert kvikkleire i området.

Bane NOR takker for interessante
opplysninger som vil bli tatt med i det
videre utredningsarbeidet.

120

Bane NORs kommentarer

Marthe Osmundsen

Ønsker å slutte seg til merknad 201717001-19 hvor det bes
om mest mulig hensyn til de nyoppførte boligområdene
Bærefjelltunet og Helgerødsletta.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

135

Bane NORs kommentarer

Preben Liland Madsen

Stiller seg positiv til Bane NORs planprogram. Påpeker at
effektiv, pålitelig og tilgjengelig infrastruktur som kan frakte
mennesker til og fra jobb og fritidsaktiviteter er viktig for å
møte framtidens transportbehov og for å senke klimagassutslippene. Oppfordrer til å arbeide sammen med Bane
NOR om hvordan ulempene ved foreslåtte korridorer kan
reduseres så mye som mulig framfor å jobbe mot dem.
Stiller seg bak Bane NORs forslag og har tiltro til at de gjør
så godt de kan.

Baner NOR takker for interessante
opplysninger som vil bli tatt med i det
videre planarbeidet. Se for øvrig
kapittel 4.5 om videre planprosess.

En korridor over Jarlsbergjordene vil legge beslag på mye
dyrket mark. Støtter likevel en Jarlsbergkorridor hvis
løsningen gjør at jernbanesløyfen forsvinner, Tønsberg
stasjon fortsetter å være gjennomgående, unngår en
usentral stasjonsplassering og at det etterstrebes å legge
stasjonen så tett som mulig opp til dagens plassering.

Bane NOR har på nåværende
tidspunkt ikke tatt stiling til
Jarlsbergkorridoren, se for øvrig
kapittel 4.1 vedrørende videre
prosess for strekningen TønsbergStokke.

Påpeker at ferdigstillelsen av Jarlsbergtunnelen i 2011 har
gitt uheldige føringer på hvor dobbeltsporet kan gå. Ønsker
derfor at Bane NOR må være villige til å legge vekk denne
tunnelen hvis det gir et alternativ som vil fungere bedre for
Tønsberg.
Støtter konklusjonen om å ha et stopp i Stokke uavhengig
av korridorvalg. Ønsker at det blir ett stopp pr. halvtime i
Stokke (på lik linje med resten av stasjonene på InterCity
Vestfoldbanen). Forslag om at Stasjon i Stokke fortrinnsvis
bør ligge ved dagens stasjonsplassering. Eventuelt en
stasjon der dagens Kornmagasingate ligger (se
illustrasjoner i merknad).

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Se for øvrig kapittel 3.4
om stasjonene.

Ønsker stasjon på Torp øst framfor Torp vest, da
Sandefjord kommune har ønske om et næringsområde her i
framtiden.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Eivind og Kristin Hasle Sundby

Grunneiere presiserer at et erstatningskrav kan bli aktuelt
for eventuelle tap i forbindelse med mulige framtidige
restriksjoner når det gjelder utbygging av det godkjente
boligområdet Sandskjæråsen.
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Bane NORs kommentarer
Når det gjelder erstatning for
eiendom vises det til kapittel 3.9 om
grunnerverv. Se for øvrig svar til
merknaden fra Loftum eiendom.

Støtter innsigelsen gitt av Loftun Eiendom A/S
(merknadsnr. 201717001-139).

146

Einar Klavenes og Kari Hasaas Klavenes

Bane NORs kommentarer

Et skogsområde i ly av Matgloveåsen i nordøstre del av
Hasleåsen som er en liten, men særdeles artsrik rest av en
antatt større edelløvskog er markert på kartet. I tillegg til å
ha rikt dyreliv og variert biologisk mangfold er skogen et
viktig rekreasjonsområde. Påpeker viktigheten av tur- og
rekreasjonsområdet Hjertås og kulturhistoriske steder i
Hjertåsområdet. Mener jernbanen bør legges i tunnel for å
bevare området.

Baner NOR takker for interessante
opplysninger som vil bli tatt med i det
videre planarbeidet.

Ber om at området kartlegges og vurderes å gi utvidet
vernestatus samt ta hensyn til området ved anleggsgjennomføringen.

Bane NOR vil i arbeidet med
konsekvensutredningen, utrede de
negative og positive konsekvensen
for de potensielt berørte verdiene, se
kapittel 4.3 og 4.4 samt
planprogrammet.

149

Bane NORs kommentarer

Anne Heimdal

Et tidligere sendt brev til JBV 14.09.15 (vedr. kvaliteter ved
området Unneberg signert 45 personer) er vedlagt.
Korridorene Torp vest og Unneberg innebærer ødeleggelse
av Sandefjords mest populære friluftsområde
Unneberg/Hjertås samt verdifullt natur- og kulturlandskap. I
tillegg ødelegges etablerte boligområder både på Unneberg
og i Lunden. Korridorene medfører at togstasjonen blir
plassert langt utenfor sentrum og bytilbudene i Sandefjord.
Usentral plassering gjør toget mindre attraktivt som
transportmiddel til/fra sentrum.

Konsekvensene for Torp vest-,
Unneberg- og Gokstadkorridoren vil
bli vurdert i planarbeidet. Bane NOR
er godt kjent med verdiene i Hjertås-,
Storås- og Unnebergområdet. Bane
NOR vil i arbeidet med
konsekvensutredningen, utrede de
negative og positive konsekvensen
for de potensielt berørte verdiene, se
kapittel 3.4, 4.3 og 4.4 samt
planprogrammet.

Gokstadkorridoren vil i svært liten grad medføre ulemper
siden eksisterende trasé allerede følger korridoren og dette
området har liten samfunnsmessig verdi. Korridoren
ødelegger ikke natur- og friluftsområder og beholder støyen
fra fly og tog samlet. Gokstadkorridoren sikrer stasjon i
sentrum.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.4

Torp vest- og Unnebergkorridoren er vesentlig mer
kostbare enn Gokstadkorridoren og forskjellen i reisetid
mellom dem er for lav til å være avgjørende.

Bane NOR vil utrede prissatte og
ikke prissatte verdier, herunder
investeringskostnader i det
kommende planarbeidet, dette for å
ha et best mulig beslutningsgrunnlag

Fire stopp på strekningen Tønsberg – Sandefjord på 25 km

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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kan ikke forsvares når det bidrar til store ødeleggelser. Det
er unødvendig med stopp på Torp.

for vedtak av endelig korridor.

Dersom man mot formodning skulle ende opp med å
vurdere Torp vest- eller Unnebergkorridorene, bør traséen
flyttes så langt mot vest som mulig, slik at traséen blir lagt i
tunnel. Likevel vil en få en stasjon plassert utenfor
Sandefjord sentrum med de ulemper det medfører.

Merknaden tas til følge, korridoren vil
bli utvidet ved Hjartås/ Unneberg, sa
kapittel 4.2.

152

Bane NORs kommentarer

Hoang Vu Nguyen og Bich Phoung Thi Nguyen

Mener det er trist at boligområdet Helgerødsletta de bor i
kan bli kraftig berørt av prosjektet. Ønsker at Bane NOR
skal ta størst mulig hensyn til eksisterende boligområder i
og rundt Stokke sentrum, og ved eventuell riving må
husene erstattes.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Når det gjelder erstatning
for eiendom vises det til kapittel 3.9
om grunnerverv.

156

Bane NORs kommentarer

Jan Erik Ringstad

Foreslår i forbindelse med sikkerhet om å ta hensyn til
planlagt hastighet der banen går gjennom villastrøk/tettbebyggelse i forhold til alvorlige konsekvenser ved
avsporinger.

Faren for avsporinger blir vurdert
som del av arbeidet med RAMS.

Ønsker miljøhastighet i boligområder og foreslår et prinsipp
hvor det settes en lav øvre fartsgrense på strekninger i
boligområder. Det oppleves at tog henter inn tid ved å øke
hastigheten.

Etterbruk av dagens bane vil bli
vurdert i et eget planarbeid. Se
kapittel 3.8.

Ønsker mulighet for etterbruk ved overføring av grunn til
naboer der dagens spor legges i ny trasé for å kunne
utvikle sine eiendommer. Samt at kommunen ikke kan
båndlegge gammel trasé.

Bane NOR tar for øvrig merknaden til
orientering.

Håper Torp vest blir valgt for å kunne utvikle 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.
Mener eksisterende stasjonsområde i Sandefjord er for
trangt til effektivt å kunne ivareta en framtidig økt satsing på
persontrafikk, reell godsbetjening er i praksis utelukket og
traséer for godstrafikk bør overhodet ikke gå gjennom
boligområder.

157

Berit Svensson

Eier av Gihle gård mener traséen er svært dårlig beskrevet
og belyst i planprogrammet. Mener traséen går på tvers av
terrenget. Et terreng som har åser i nord-sør-retning og vil

Bane NORs kommentarer
Bane NOR ønsker å få belyst
konsekvensene av tiltaket for de
ulike registrerte verdiene i det videre

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

gi høye og lange bruer eller svært store fyllinger. Valg av
trasé vil gi svært store terrenginngrep i et verdifullt kulturlandskap (Akersvannet, Akersvannet naturreservat,
Melsombekken, Melsom, Melsom mølle). Det er viktig å
ikke fragmentere ytterligere de skogområdene som er igjen.
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planarbeidet, for å framskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for å vurdere
hva som samlet sett er den beste
løsningen, se kapittel 3, 3.3 samt
kapittel 4.2.
Planprogrammet klippes, et for
strekningen Tønsberg-Stokke, og et
for Stokke- Larvik. Se kapittel 4.1 og
4.5 om videre prosess rundt dette,
samt kapittel 4.2 vedrørende
korridorer i planprogrammet.

Mener det ikke blir attraktivt å bo/oppholde seg i nærheten
av jernbanen og ønsker å samle infrastrukturen så nær E18
som mulig. Mener kyststripen er svært presset fra før og det
bør ikke presses et dobbeltspor inn der også. Bane NOR
bør vurdere traséer som går på vestsiden av Akersvannet
og mest mulig vekk fra der folk bor.

Bane NOR tar for øvrig merknaden til
orientering.

160

Bane NORs kommentarer

Grunneiersammenslutning i sydenden av
Akersvannet

Området fra Gihleområdet til Stokke sentrum består av
Akersvannet som er fredet som naturreservat, store deler
av Brekkeåsen er vernet mot utbygging, verdifulle kultur- og
naturlandskaper og store sammenhengende areal med
førsteklasses matjord. Både Nøtterøy- og Vearkorridoren vil
gi betydelige terrenginngrep samt redusere og forringe
ressursgrunnlaget på landbrukseiendommene.
Grunneiersammenslutningen har flere ganger tatt kontakt
med Bane NOR, men føler de ikke har fått svar på noen av
sine spørsmål eller tilgang til dokumentasjon for valg av
korridorer.

Konsekvensene for Nøtterøy- og
Vearkorridoren vil bli vurdert i
planarbeidet. Se kapittel 4 for
temavise presiseringer.
Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4. Videre
planarbeid og opplegg for
medvirkning går beskrevet i kapittel
4.

Grunneiersammenslutningen er kritisk til at Bane NOR i
forslaget til planprogram bare har ett korridoralternativ på
strekningen fra Gihleområdet til Stokke sentrum. De ber om
at Bane NOR utreder en alternativ korridor fra Tønsberg til
Stokke sentrum.

163

Hans Petter Enge

Foreslår at Torp vest-korridoren legges i tunnel fra nordre
enden av Torp rullebane og fram til Furustad. Det listes opp
mange fordeler ved dette forslaget.

Bane NORs kommentarer
Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4. Når det
gjelder vurdering av tunneler er dette
beskrevet i kapittel 3.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Nina Trapp Kristoffersen

Grunneier på Døvle like sør for Stokke stasjon informerer
om flere store eiketrær på eiendommen med viktig lokal
økologisk verdi. Vedlagt kart, feltskjema og naturtyperegistreringer.

6.5
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Bane NORs kommentarer
Bane NOR takker for interessante
opplysninger som vil bli tatt med i det
videre utredningsarbeidet.

Grunneiere og berørte privatpersoner om forhold i Larvik

Kommentarene i disse merknadene omfatter i hovedsak forhold i Larvik
5

Asbjørn Guren

Bane NORs kommentarer

I Larvik er det mange pendlere og det er viktig for
innbyggerne i Larvik at stasjonen har plass til pendlerparkering, bussterminal og drosjeholdeplass. En stasjon i
sentrum vil ikke kunne gi disse mulighetene. Foreslår å
legge ny stasjon i Larvik ved Bergeløkka-Månejordeområdet og la jernbanesporet følge gammel E18 og unngå
sløyfene innom Sandefjord og Tønsberg som forsinker
reisetiden.

Sentral stasjonslokalisering er en
forutsetning og vurdering av
stasjonslokaliseringer og parkering
går fram av kapittel 3. Vurdering av
hvilke korridorer som skal utredes er
drøftet i kapittel 3. Korridorer som
anbefales utredet er oppsummert i
kapittel 4.

9

Bane NORs kommentarer

Tim Mathiesen

Stasjon i Kongegatakorridoren bør ligge under bakken og i
nærheten av Bøkeligatene. I Hammerdalen ligger det et
parkeringshus som kan benyttes av reisende til stasjonen i
Kongegatakorridoren.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

57

Bane NORs kommentarer

Ole Sannes Riiser

Ønsker stasjon ved Kongegata i Larvik. En hevet jernbane
ved Indre havn vil ødelegge sjøfronten i Larvik, og det vil
være en stor hindring for Larviks fjordbyvisjon.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.

Kongegatakorridoren vil være mindre problematisk med
tanke på permanent båndlegging av arealer, både når det
gjelder bolig- og næringsarealer og kulturhistoriske viktige
arealer som for eksempel Herregården. Det må også
etableres tilstrekkelig med pendlerparkeringer, slik at
reisende som bor utenfor områder med god kollektivdekning også har anledning til å kjøre med bil til stasjonen.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Se kapittel 3.4 angående
Bane NORS parkeringsstrategi.

Det er også viktig at jernbanen får høy nok frekvens til å
konkurrere mot bil. Økt frekvens vil bidra til at det blir lettere
for folk i Grenland og Vestfold å pendle mellom områdene.
God frekvens er viktig for å gjøre området, og arbeidsmarkedet i hele regionen, mer attraktivt gjennom at det øker
valgmulighetene når det gjelder bosted og arbeidsplass.

Bane NOR takker for interessante
innspill. Se for øvrig kapittel 3.2
angående mål for prosjektet og 3.4
angående stasjon på Torp.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

114 av 118
ICP-36-A-25621
02A
31.10.2017

Med høy frekvens menes det avgang minst en gang i
halvtimen. Det er også viktig å legge stasjon ved Torp
flyplass, slik at det blir enklere å ta toget til flyplassen. Noe
som vil gjøre flyplassen mer konkurransedyktig.

106

Siri Rosengren og Kari Wiik

Kritisk til stasjon i Kongegata/Johan Sverdrups gate siden
det er mange ærverdige og gamle bygninger i området som
har historisk verdi. Ny stasjon i Kongegatakorridoren vil
kreve store arealer noe som vil føre til ødeleggelse av
gammel bebyggelse. Kan også ha negative konsekvenser
for Farriskilden.

Bane NORs kommentarer
Konsekvensene for
Kongegatakorridoren vil bli vurdert i
planarbeidet. Sentral stasjonslokalisering er en forutsetning og
vurdering av stasjonslokaliseringer
og parkering går fram av kapittel 3.4.

Ønsker at ny stasjon etableres på Bergeløkka eller på
Torstrand. Her er det god plass til parkering av både biler,
buss og taxi.

128

Kjell-Peder Midttun

Bane NORs kommentarer

Bør være klar over at traséen i Kongegatakorridoren vil gå
under murt, eldre bebyggelse, oppført og senere dels
fornyet etter brannen rundt Torget omkring 1870. Det
anbefales sterkt at omfanget av gamle skader måles og
fotoregistreres på et tidlig tidspunkt langs utredningsområdet for å unngå uberettigede erstatningskrav.

Konsekvensene for Indre havn- og
Kongegatakorridoren vil bli vurdert i
planarbeidet. Når det gjelder
erstatning for eiendom vises det til
kapittel 3.9 om grunnerverv.

I tillegg til støy bør rystelser føres opp som programmerte
utredningstemaer, da det er offentlig kjent at rystelser
preger høye hastigheter gjennom tunneler (Holmestrand,
Follotunnelen og Hamar).

Rystelser vil bli vurdert neste
planfase.

Indre havn-korridoren vil forsterke barrieren mot fjorden.

Bane NOR tar merknaden til
orientering.
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Bane NORs kommentarer

Eilert André Kaupang

Ønsker at jernbanen fra Jåberg til Hegdal legges enten
under bakken eller mest mulig over skog og utmark fordi
det er god matjord i området.
Ønsker også at det utredes en korridor, som ikke går innom
byene, som samlokaliseres med E18 med matningslinjer.
Mener denne korridoren er raskere, billigere, bedre for
miljøet, framtidsrettet og det letter den politiske prosessen.

Konsekvensene for Indre havn- og
Kongegatakorridoren vedrørende
dyrket mark vil bli vurdert i
planarbeidet. Se også kapittel 3.5 om
grunnforhold og tunneler.
Korridorer og stasjonslokaliseringer
er drøftet i kapittel 3. Vurdering av
hvilke korridorer som skal utredes er
drøftet i kapittel 3.3 Korridorer som
anbefales utredet er oppsummert i
kapittel 4. 2.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik
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Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Aud-Mari og Odd Ivar Langegard

Mener strekningen Jåberg – Larvik sentrum har to
transportbehov som ikke er løst og spør om dette kan
kombineres med jernbanetraséen. Ene er all tungtransport
som går på lokalvegene (Håkestadveien, Hegdal og
Elveveien) som foreslås å forbindes langs traséen. Andre er
sykkelveg langs traséen Håkestadveien til Elveveien.
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Bane NORs kommentarer
Bane NOR kan ikke planlegge veger
som ikke er knyttet til
jernbanetiltaket.

Positive til utbygging av jernbanen. Men mener Bane NOR
må endre sin restriktive holdning i forhold til erstatning for
tap som privatpersoner blir påført av byggingen.

Bruk av dagens bane vil bli vurdert i
eget planarbeid. Sykkelveg er et av
forslagene som er kommet opp. Se
kapittel 3.8. Når det gjelder
erstatning for eiendom vises det til
kapittel 3.9 om grunnerverv.
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Bane NORs kommentarer

Renate Skaara

Bekymret for gården på Skåra i Tjølling gård hvis en av
korridorene 3A1 og 3A7 blir valgt. Dette vil dele jordbruksområdene i to, trivselen vil synke og viltet i området blir
forstyrret.
Positiv til utvikling av jernbanen, men syns dyrket mark bør
vernes om. Ønsker at Bane NOR vurderer korridor 3A5 om
Verning.
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Ragnar Ridder-Nielsen

Konsekvensene for Indre havn- og
Kongegatakorridoren vedrørende
dyrket mark vil bli vurdert i
planarbeidet. Vern av dyrket mark
inngår i målene for InterCityplanleggingen.
Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.

Bane NORs kommentarer

Foreslår å utrede en ny jernbanestasjon i Larvik under
dagens stasjonsområde. Det kan etableres en tunnel under
vann mellom Langestrandbad og Batteristranda og fortsette
videre til den treffer den nye traséen i Martineåsen mot
Pauler.

Konsekvensene for Indre havn- og
Kongegatakorridoren vil bli vurdert i
planarbeidet. Nedgravd stasjon er
svært komplisert, se kapittel 3.4 og
3.5.

Begge korridoralternativer i Larvik vil by på store
utfordringer på grunn av grunnforhold, kostnader,
anleggssituasjonen og riving av bebyggelse.

Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4. 2
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Bane NORs kommentarer

Ragnar Solberg og Henriette Haakestad

To gårdsbruk, Løvås og Kjær, nevner flere temaer som blir
berørt av jernbaneutbyggingen: steinressurser (avstand til
Håkestadbruddet), dyrket mark, eksplosiver fra
2.verdenskrig, flomutsatte arealer og tverrgående
drenering, sanitæravløp, jordvanningsanlegg, behov for
over/undergang, rivningsbehov gårdsbygninger og ønske
om deponering av matjord fra jernbanebygging.

Se kapittel 4.4 for temavise
presiseringer. Når det gjelder
erstatning for eiendom vises det til
kapittel 3.9 om grunnerverv.
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Bane NORs kommentarer

Petter Skaatan Mathisen

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg - Larvik

Merknadsdokument –
Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og
Larvik kommuner

Ønsker ikke stasjon i Kongegata i Larvik. Vil føre til riving av
gamle bygg og trafikale utfordringer.
Fremmer forslag om en ny jernbanetrasé som kommer fra
Kleivertunnelen og inn under den nye E18-brua (se
illustrasjoner i merknad). Ny stasjon under bakken ved
Nansetgata og Jegersborg gate. Jernbanetraséen fortsetter
i tunnel fram til Lågen. Denne jernbanetraséen vil ligge noe
høyere i terrenget og derfor ikke ha negative virkninger for
Farriskilden. Ønsker en konsekvensutredning av dette
forslaget.
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Konsekvensene for Kongegatakorridoren vil bli vurdert i
planarbeidet. Når det gjelder
nedgravde løsninger vises det til
kapittel 3.
Vurdering av hvilke korridorer som
skal utredes er drøftet i kapittel 3.
Korridorer som anbefales utredet er
oppsummert i kapittel 4.
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Larvik kommuner
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