From:
Sent:
To:
Subject:

Rune Gorm Johansen <runegorm@hotmail.no>
14. desember 2018 11:54
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Ny trasé bør ligg nær E-18 med stor innfartsparkering. Ser at Tønsberg bør ha stasjon ved
Jarlsberg jordet, oppenfor legevakten og Sandefjord bør ha den mellom e18 og Plantasjen.
Hold på hatten, for begge byene foreslår jeg gondol transport fra stasjon til by. Det vil bli en
fin opplevelse og noe som vil sette byene på kartet. Det er miljøvennlig og tar liten plass
arealmessig på bakken.
Hilsen Rune G. Johansen
Få Outlook for Android

From:
Sent:
To:
Subject:

Torben Tangen <torbentangen@hotmail.com>
14. desember 2018 15:15
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Hei, jeg tar kontakt angående en endring jeg gjerne vil dere skal ta hensyn til.
Jeg bor på øvre hasle, helt inntil hasleskogen som toget skal gå gjennom.(nærmere sagt:
Gloveåsen 3, 3229 sandefjord).
Jeg synes forslaget deres er bra, og det er bra at det skal gå i tunnell gjennom hasleskogen.
Men problemet er at med én gang toget kommer ut av hasleskogen, i retning stokke, så er det
ikke tunnell et stykke videre.
Dette vil medføre at jeg som huseier vil få veldig mye støy fra toget, og vil økonomisk sett
tape penger på husets verdi.
Mitt håp er derfor at dere tar hensyn til dette, og lar toget passere i tunnell et lite stykke videre
ut fra hasleskogen også, for å redusere mest mulig støy. Særlig med tanke på at toget har høy
hastighet og vil bråke en del.
Håper på positiv tilbakemelding.
Mvh Torben Tangen
Mobil: 95007598

From:
Sent:
To:
Subject:

Henrik Svensen <henrik.svensen@gmail.com>
14. desember 2018 15:55
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Hei
Egentlig syns jeg forslaget er meget bra.
Men håper det blir brukt litt ressurser på brua over sandefjordsivein slik at den blir estetisk og pen.
Dette blir på en måte inngangsporten til byen..
Håpløst vis dette blir en stygg betong blokk.
Hilsen
Henrik Svensen
Sendt fra min iPhone

From:
Sent:
To:
Subject:

Lars Erik Vindfallet Lauritsen <Lars.Lauritsen@Statnett.no>
18. desember 2018 14:45
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235» - InterCity Vestfoldbanen - Forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke-Larvik - Høring og offentlig ettersyn i Sandefjord kommune

«Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235»
Vi viser til brev av 13.12.2018 vedrørende forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke – Larvik.
Det varslede planområdet er vist under. Statnett har ikke anlegg innenfor planområdet og vi har ingen merknader til saken.

Med vennlig hilsen
Lars Erik Vindfallet Lauritsen
Seniorrådgiver - Eiendomsforvaltning
Miljø og tillatelser
M +4795109418
D +4723904740
T +47 23 90 30 00
Statnett
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo
statnett.no

Fra: 360melding@banenor.no
Sendt: torsdag 13. desember 2018 13:24
Til: Statnett Firmapost
Emne: Dokument 201811235-1 InterCity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke-Larvik - Høring og
offentlig ettersyn i Sandefjord kommune sendt fra Bane NOR SF
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ********
Dokumentet 201811235-1 InterCity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke-Larvik - Høring og
offentlig ettersyn i Sandefjord kommune for saken 965003 - InterCity - Tønsberg - Larvik - Kommunedelplan Sandefjord er utsendt av
Bane NOR SF.
Se vedlegg for innholdet i forsendelsen.
Med hilsen

Bane NOR SF
E-post: postmottak@banenor.no | Telefon: 05280
******* This is an automatically generated email � please do not reply. *******
The document 201811235-1 InterCity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke-Larvik - Høring og
offentlig ettersyn i Sandefjord kommune for case 965003 - InterCity - Tønsberg - Larvik - Kommunedelplan Sandefjord have been sent to
you from Bane NOR SF.
Please see the attached document for more details.
Regards
Bane NOR SF
E-mail: postmottak@banenor.no | Phone: 05280 / +47 22 45 50 00 (outside Norway)

"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain confidential or privileged
information. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."

From:
Sent:
To:
Subject:

Jan Nygård <jan.nygard@hotmail.no>
19. desember 2018 11:23
Postmottak Bane NOR SF
Kommuneplan Sandefjord - saksnummer 201811235

Vedr. Drakeåsveien 23, 3229 Sandefjord.
Jeg ser på side 84 og 85 i Fagrapport – naturressurs at vår hus pga betong tunnel og anleggsvei, må
fjernes.
Kommuneplanen skal godkjennes i Sandefjord medio juni 2019 og deretter skal detaljer bestemmes i
reguleringsplanen. For meg virker det som vårt hus må fjernes uansett hvorledes de siste detaljene
blir.
Mitt spørsmål er derfor hvilket tidsrom har vi får å finne alternativt bosted. Må stortinget først
bevilge penger til prosjektet? Det betyr at huset er låst og salg er vanskelig pga ingen vil kjøpe et hus
som en gang skal rives.
Dersom tidsplanen med ferdig jernbane er 2032 og jeg regner med 5 år byggetid. Betyr det at jeg får
greie på størrelsen på erstatning og kan selge først i 2025 og må ut senest 2027? Er det mulig å starte
prosessen tidligere dersom ønskelig og således ha et lengre tidsperspektiv?
Jeg er takknemlig for svar selv om ikke alt er bestemt ennå.
Vennlig hilsen
Jan Nygård
Drakeåsveien 23
3229 Sandefjord
Mail: jan.nygard@hotmail.no
Mobil: 90 62 60 95

Bane NOR/
Sandefjord kommune
Rådmannskontoret
2025 Sandefjord
Sandefjord, 20.12.2018

Høringsuttalelse vedr. den delen av InterCity-utbyggingen som berører
Sandefjord by, med hovedvekt på ny stasjonsbeliggenhet.
Sandefjord Byforum støtter Bane NORs vurdering i at Torp-vest-korridoren
er den beste løsning, også for Sandefjord kommune som helhet, selv med
de konsekvenser det har for en spredning av sentrum og behov for å
ekspropriere privat eiendom.
Vi håper dette valget vil gi færrest utbyggingsforsinkelser, og at vi raskt kan
få fire tog i timen, slik forutsetningen er ved ferdig utbygging. Denne
løsningen velges altså ut fra ønsket om en rask og god fremdrift i
kollektivsatsing mot Oslo og mellom Vestfoldbyene.
Sandefjord kommune bidrar ved valg av denne traséen betydelig til en god
løsning for fremføringen av dobbeltspor gjennom Vestfold, på bekostning
av egen sentrumsutvikling. Bane NOR, fylket og kommunen har derfor et
stort ansvar i å demme opp for de skadevirkningen denne plasseringen av
stasjonen medfører for Sandefjord sentrum.
To viktige aspekter ved dette er:
1. Sandefjord kommune har hatt en grundig offentlig/privat prosess
rundt fortetting, og har satt i verk tiltak for at byens handelssentrum
skal være så kompakt som mulig. Det er gitt tillatelse til
bruksendringer fra handel til bolig i første etasje nordvest i sentrum, i
retning det nye stasjonsområdet. Dette for å beholde tyngdepunktet i
sentrum lenger øst. Med en knutepunktutvikling rundt Tempokrysset,
vil aktiviteten igjen kunne spre seg nordvestover langs den korridor
som oppstår fra sentrumskjernen til stasjonsområdet.

2. Reisende vil få lengre avstand å gå/sykle/kjøre til/fra stasjonen og
sentrum. To grupper reisende vil spesielt merke dette:
 De mange besøkende som kommer med trillekoffert fra toget til
jernbanestasjonen, og skal til sentrum og hotellene der. Det er ikke
en ønsket situasjon at de skal bli gående langs Sandefjordsveien
eller Dronningensgate og ”lete etter sentrum”. Enda verre er det
om fortauene er dårlig måkt om vinteren.
 Den andre gruppen er de som i dag velger å går når de skal til
toget, og som etter flytting av stasjonen får 400 meter lengre å gå, ikke langs den flotte Jernbanealleen, som er byens viktigste akse,
historisk og byplanmessig, men langs Skiringssalsveien, som er
langt mer trafikkert og industriell. Sjansen for at de da vil velge bil
på hele reisen, eller bli kjørt av pårørende til satsjonen stor. Dette
genererer da mer biltrafikk, mye mer enn for de 400 metrene
stasjonen flyttes.
Derfor foreslår Sandefjord Byform en tilbringertjeneste som skal betjene
viktige transportpunkter i bysentrum.
For å kompensere for den betydelige ulempen en stasjon utenfor sentrum
gir, mener vi det er Bane NORs ansvar å starte en prosess med fylket og
kommunen om å etablerer en effektiv og miljøvennlig el-minibussbasert
tilbringertjeneste for å hente og bringe passasjerer fra/til følgende punkter
i sentrum:
 Hvalfangstmonumentet (for reisende fra ferjene og Scandic Park
Hotel),
 Torget (med Hotel Kong Carl),
 Bytunet,
 Hotel Atlantic,
 dagens jernbanestasjon til
 ny jernbanestasjon.
En til to elektriske minibusser, gjerne førerløse, vil dekke behovet om de
går kontinuerlig i de tider på døgnet det går tog.
Nytt og gammelt stasjonsområde
Vi ønsker langt mer informasjon om hvordan Bane NOR tenker seg den nye
stasjonen utformet. Eksempelvis mer eksakt om plassering, hvilke områder

som berøres i området rundt selve stasjonen, innhold, estetikk og
funksjoner i stasjonsbygningen. Spesielt tenker vi at stasjonsområdets
dominerende virkning i terrenget vil bli en utfordring. Bane NOR har lang
erfaring med knutepunktutvikling, så vi forventer gode løsninger
presentert.
Vi ønsker også mer informasjon om tilknytning til annen kollektivtrafikk og
utvikling av omgivelsene med annen bymessig bygningsmasse.
Vi ønsker også at Bane NOR stiller sin ekspertise til rådighet ved
utviklingen av det nåværende stasjonsområdet, etter at Torp vestkorridoren er fullført.
Skal området selges, bør Sandefjord kommune ha forkjøpsrett og varsles i
god tid, slik at politikere og planleggere kan vurdere hva tomten kan brukes
til i byplanmessig sammenheng.

For Sandefjord Byforum

Sven Erik Lund
(sign)

Lisbeth Svanes
(sign)

Elin Syrdahl
(sign)

From:
Sent:
To:
Subject:

Bjørn Dahl <bjorn.pilskog.dahl@gmail.com>
8. januar 2019 08:40
Postmottak Bane NOR SF
«Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235»

InterCity-prosjektet mellom Tønsberg og Larvik
Hei, og godt nytt år.
Det sies mye om dette prosjektet, og der er mange dokumenter om høringer og innspill, men
lite konkret om hva som faktisk er vedtatt og implikasjoner for beboere i de forskjellige
områdene. Det beste jeg fant var denne;
https://www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/
Min familie bor i Pinaveien ved Breidablikk i Sandefjord; noen sier den ene naboen må flytte
på grunn av anleggssarbeid, andre sier den andre naboen blir berørt; vi forstår endel boliger
kan bli revet, for å kunne grave ned til tunell som skal gjennom Mokollen.
Kan dere fortelle oss bl.a.




hva som faktisk er vedtatt, eller når endelig løsning blir valgt
hvilke boliger/ eiendommer i området som blir berørt og i hvilken grad
når anleggsstart og ferdigstilling i dette området er planlagt (jeg ser hele strekningen
Tønsberg - Larvik er skal etter gjeldende Nasjonal transportplan stå ferdig i 2032).

De fleste har mye av verdiene sine bundet opp i boligen, og slike prosjekter skaper mye
usikkerhet for fremtiden. Spørsmål som dukker opp er:




"jeg har tenkt å flytte fra området om ikke lenge. Hvordan kan jeg det når interessen
for området, og dermed verdien på boligen faller som følge av planlagt anleggsarbeid i
forbindelse med den nye tog-traseen?"
"jeg hadde tenkt å pusse opp huset - er det noe poeng i det nå, eller er det bortkastede
penger?"

Vi håper dere kan bistå med å tydeliggjøre hva vi kan forvente - og når.
På forhånd takk for hjelpen, ser frem til svar.
Bjørn Dahl
Pinaveien, Sandefjord

From:
Sent:
To:
Subject:

Geir-Ole Blaalid <geir-bla@online.no>
13. januar 2019 21:20
Postmottak Bane NOR SF
Marknader til Planforslag ny trassè Tønsberg-Sandefjord.

Merk: Kommunedelsplan Sandefjord saksnr. 201811235
Hei !
Jeg har følgende kommentarer/spørsmål, delt inn i 2 avsnitt:
1. Jeg mener, når det skal planlegges ny Intercity-trasè for, som dere selv sier, de
kommende 100-150 år, må tenkes helt nytt ifht plassering av togstasjonene. Etter min
mening er det helt uforståelig at disse for enhver pris skal ligge nærmest mulig torget
inne i bykjernen. "Galskapen" i en slik låst tankegang kommer klart frem i Tønsberg hvor
dere velger å opprettholde sløyfen på sporet midt i bykjernen.
Det argumenteres med at flest mulig med "gangavstand" til stasjonen øker antall
reisende. Begrepet gangavstand er relativt, og har forandret seg gjennom generasjoner.
Min erfaring er at dagens ungdom regner gangavstand på sånn ca 200 meter. Det meste
av aktiviteter som er utenfor denne radius krever transport av foreldre. Da kan man lure
på hvor langt den generasjonen gidder å gå, som skal reise med tog om f.eks 30 år.
Ser man på planene for Sandefjord, hvor folk kommer til å bosette seg de nærmest 30
år, er det ikke rare prosentandelen som vil få "gangavstand" til den nye stasjonen.
Storparten vil uansett komme til å benytte en eller annen form for transport til og fra
togstasjon, og da er det ikke så veldig avgjørende om den turen tar 5 minutter eller 10
minutter. Det som er mer avgjørende er å bygge ut en fornuftig infrastruktur til/fra
befolkningstette områder, i form av veier, parkeringsmuligheter, førerløse
skyttelbusser/baner etc.
Løfter man blikket litt, og slipper tanken om at togstasjonen for enhver pris må ligge
nærmest mulig torget, ser man at det er mange fordeler ved å legge ny Intercity-trasse
mellom Holmestrand og Larvik nærmere E18-trasèn. I Sandefjord kunne man da lagt
togstasjonen i Fokserød-området. Med nevnte gode forbindelser inn mot sentrum og mot
Torp flystasjon slår man flere fluer i en smekk. Det sparer bl.a. kostnader til togstasjon
på Torp, tunnel i Mokollen/Hjertås, ulempene med rasering av etablerte boligområder,
samt oppdeling av byområdet mellom Mokollen og Furustad.
Med bakgrunn i dette kunne man også tenkt helt nytt i Tønsberg-området, og lagt ny
togstasjon i området ved Kjellelia, og dermed spart tunellen gjennom Frodeåsen, samt
hele den håpløse sløyfen midt i bykjernen. Jeg mener det er liten tvil om at man ville hatt
stor samfunnsøkonomisk gevinst ved å ha valgt et slikt alternativ. Et av argumentene for
valg av trassèn i Sandefjord er krav om minste svingradius på 2900 meter. I Tønsberg
har det tydeligvis ikke vært noe tema, eller ?
2. Dere har basert anbefalingen deres på en «samfunnsøkonomisk analyse», med
prissatte og ikke prissatte verdier, der Torp flystasjon er en meget sentral og avgjørende
faktor. Med tanke på historien til Rygge flystasjon har vi ingen garanti for at Torp
flystasjon eksisterer i 2032, og enda mindre i 2050. Har dere en kostnadsmodell der
flyplassen ikke eksisterer? Den ville jeg i så fall svært gjerne se. Hvis dere ikke har det,
mener jeg det er oppsiktsvekkende. I en analyse uten flyplassen vil jeg tro Gogstadtrasèen vil komme veldig gunstig ut. Enn så lenge flyplassen eksisterer mener jeg det er
et fullgodt alternativ å bygge ut Råstad stasjon og transportalternativene inn til
terminalen i takt med passasjertrafikken der. Råstad stasjon ligger praktisk talt inne på
flyplassområdet, og avstand til terminal avviker ikke veldig mye ifht avstand til planlagt
ny stasjon på vestsiden.
På bakgrunn av dette mener jeg Gostad-trasèen, med utvidelse av ekisterende
togstasjon, vil være et meget godt alternativ, og samfunnsøkonomisk mye mer gunstig
enn Torp-vest alternativene.
Håper dere kan ta tid til å lese igjennom, og reflektere litt rundt disse tankene også :)
Mvh
Geir-Ole Blålid
94792711

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jan Nygård <jan.nygard@hotmail.no>
14. januar 2019 15:09
Postmottak Bane NOR SF
Jan Nygård
Kommunedelplan Sandefjord -saksnummer. 201811235

Hei.

Emne.: Torp vest korridoren via Storås er bedre enn valgte Torp vest.
Det er flere grunner til at ny jernbane trase bør gå via Storås så lenge den skal tilknyttes Torp flyplass.
Følgende argumenter kan listes opp:
- Storås korridoren har samme lengde og er like rask som valgte Torp vest.
- En kort og sikker bru sydover fra Storås istedenfor en meget lang bru lengre ned i Unneberg
dalen.
- Man unngår ei kostbar og lang bru på meget dårlig grunn (årsaken til at Torp ikke kan kobles
til Gokstadkorridoren).
- Benytter tunnel syd for Torp istedenfor ei dyp og stygg grøft i terrenget øst for Storås.
- Sparer mange hus i Drakeåsen.
- Ingen hus/gårder blir ødelagt i Unneberg dalen.
- Mye mindre ødeleggelse av dyrket mark.
- Antall hus som må rives er vesentlig mindre.
Dessverre blir det hevdet at pga lengre tunneler er dette forslaget 10 % dyrere. Men er dette riktig
når alle nevnte besparelser er tatt hensyn til? Jeg ønsker å se grunnlaget for disse beregningene.
Hovedargumentene for å velge Storås korridoren er å unngå ei kostbar, dyr, høy og ustabil lang bru
over Unnebergdalen samt redde dyrket mark, gårder og hus i Drakeåsen.

Vennlig hilsen
Jan Nygård
Drakeåsveien 23
3229 Sandefjord
Mail: jan.nygard@hotmail.no
Mobil: 90 62 60 95

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Myckland Henning <Henning.Myckland@nsb.no>
23. januar 2019 09:27
Postmottak Bane NOR SF
Nsb; Bakke Ulf Erik; Schrader Sven-Jöran; firmapost@vfk.no
18/1252-1 - InterCity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning Stokke-Larvik - Høring og offentlig ettersyn i
Sandefjord kommune

Vi viser til Deres brev 13.12.18 om forslag til kommunedelplan for strekningen Stokke – Larvik.
NSB Persontog slutter seg til BaneNORs anbefaling av korridorer.
Torp Vest gir både direkte tilknytning til Sandefjord lufthavn Torp, god jernbaneteknisk linjeføring og
en akseptabel stasjonsplassering i Sandefjord, godt tilrettelagt for knutepunktutvikling.
Stålaker Øst har lavest investeringskostnader, høyest samfunnsøkonomisk nytte og minst negative
konsekvenser for ikke-prissatte verdier.
Indre Havn, Høy Løsning gir mindre inngrep i bystrukturen i Larvik og har lavere kostnader enn
alternativene i Kongegata. Høy Løsning gir mulighet for bedre kontakt mellom byen og sjøfronten
enn i dag. Fotopresentasjonene viser også at den visuelle barrierevirkningen blir moderat pga. byens
beliggenhet i skråning. Lokaliseringen legger til rette for stasjonen som del av et knutepunkt sentralt
i Larvik.
En ulempe ved dette alternativet er 12 – 14 måneders stengetid for togtrafikken. Det innebærer et
betydelig både markeds- og velferdstap. Selv om vi i utgangspunktet støtter lokaliseringsalternativet
ber vi derfor Bane NOR vurdere midlertidige sporjusteringer, slik det f.eks. gjøres ved byggingen av
nye Moss stasjon, eller andre tiltak som kan minimere opphør av togtilbud. De antydede 12 – 14
måneder er lang tid.

Hilsen
Henning Myckland
Rådgiver, Trafikk og Plan
T: (+47) 938 45 603
NSB
Besøk: DA-bygget, 7. etg., Oslo S
Adresse: Postboks 1800 Sentrum, 0048 Oslo
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
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ferdsel

til å koble

av Tempokrysset;

E18,

retning Larvik.

til ny stasjon

ledes inn via Peder Bogens

gate.
Peder Bogens gate er allerede dimensjonert til å ta mot trafikk til og fra ny
stasjon.

Rundkjøring

i sørvest,

trafikklys

mot Sandefjordveien

Sandefjordveien har trafikklys og eget avkjøringsfelt
både fra nord og syd.
Trafikk

fra Krokemoa/

Larvik (Hedrum/Kvelde)

det vil være tilstrekkelig
Bogens
Gammelt
Moveien

i nordøst.

til Peder Bogens gate

har naturlig

innfart

plass for buss og taxi ved Klaveneslåven

herfra, og
langs Peder

gate.
togspor

omgjøres

og ny stasjon.

til sykkel/gangsti

mellom

nåværende

Dette vil gi en trygg trafikksituasjon

bommer

på

for de som velger

gå eller sykle.
Skiringssalveien (fra Tempokrysset mot Bugårdsgata) har ikke kapasitet til
buss/taxitrafikk til ny stasjon. Her er allerede nå stillestående kø morgen og
ettermiddag.

Motorisert Stasjonsadgang
allerede

rushtrafikk

via Skiringssalsveien

preget gate grunnet

vil føre til økt trafikk i en

underkapasitet

i Tempokrysset.

Det nåværende trafikkbildet i Tempokrysset er allerede en utfordring både
mtp. trafikkflyt og ulykker htt s:Nwww.nrk.nofvestfoldfvestfolds-farli
ste-kr ss1.12145445
Skiringssalveien
observer

4)

er hoved-utrykningsvei

har utfordringer

for ambulansene

med fremkommelighet

og derfor

med å kjøre på fortauet og i midtrabatten
av rundkjøringen.
Alt av parkeringsplasser legges på nåværende industriområde
Bogens

gate og/eller

på Sandefiord

kommunes

eiendommer

som

vi

ofte ender

langs Peder
i Lunden-

området.

5)

Gang og sykkelstier

legges

i gammelt

jernbanespor

over Sandefjordsveien

retning nåværende stasjonsområde, og under stasjonsområdet der
Bugårdsbakken nå ligger. Dette vil gi to gode adkomster mot sentrum. (ned
Bugårdsgata

eller gammel

trasé over Rv303).

å

-

Ny jernbane kommer til å ligge høyt over nåværende bakkenivå vest for
lnnfartsveien

slik at områdene

under nytt «jernbanenivå»

vil kunne

utbygges

til

sentral for buss/taxi og parkeringsplasser. Øst for Sandefjordsveien — på
kommunens eiendommer i Lunden —kan det om nødvendig bygges
parkeringshus i området mellom nye og gamle jernbanespor.
— Disse områdene —sammen med kolonihagen og Hundeklubben - vil også
kunne fungere som anleggsplasser med bl.a. maskinparkering, massedeponi
og arbeidsbrakker i anleggsperioden (da vil man unngå å rive mange boliger).

Vedlagt illustrasjon gir en skisse av vårt innspill.
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Vi ser frem til deres tilbakemelding.

På vegne av Skiringssalveien

,jgazfåöLM
gell Ove Bakke

Nabolag Vel,

,

ugmmsnndeljom

sunmup‘fl

E

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Leif Ole Haugberg <leif.ole.haugberg@gmail.com>
23. januar 2019 14:56
debatt@sb.no
Postmottak; postmottak@banenor.no; Bjørn Ole Gleditsch
Vestkorridoren gjennom Storåsen er best

Kategorier:

Orange category

Hei
Dette er et innspill til avisen i forbindelse med valg av ny jernbanetrase.
Vestkorridoren gjennom Storåsen er best
Kommentar
Leif Ole Haugberg
Etablering av nye hovedveier og jernbane krever store arealer og er en utfordring for oss alle. Det
som er viktig i en slik situasjon, er å se hva kommunen er mest tjent med over tid. Det vil si 100 år
frem. Hva er kommunens transportbehov innad og utad med hensyn til hvilke institusjoner, kontorer,
andre arbeidsplasser, konsentrert i enkeltbygninger eller i industriområder eller i boområder?
Vestkorridoren er best da den gir klare fordeler for utvikling av byen og sentrum. I dag legger
jernbanestasjonen beslag på et stort område nær byen som kan brukes til byutvikling. I tillegg er
jernbanen en barriere til bysentrum. Det å heve sporene flere meter i forhold til dagens stasjon med
gangvei mm, vil bare øke barrierefølelsen og den reelle barrieren. Stasjonen plassert øst for SVGS vil
også bli plassert slik at fasiliteter kan plasseres under og er langt bedre tilpasset terrenget der med
heving av sporene er dermed nyttig på flere måter. Skulle en velge Gokstadkorridoren vil det
innebære store ulemper med gjennomføring av togtransporten i de årene byggingen pågår. Derfor er
det også et argument for å velge en annen trase.
Bane NOR har tatt hensyn til Sandefjords interesser når Torp vest korridoren velges. Torp stasjon
plassert på vestsiden er det eneste riktige mht transport til og fra flyplassen. Innspillet fra ordføreren
med endring av vestkorridoren til å gå igjennom Storåsen støtter jeg, da den vil få mindre
konsekvenser for landbruket og friluftsliv og boområder. Det meste av traseen fra Torp til Sandefjord
jernbanestasjon vil gå i tunnel og over bro. Det innebærer også en kortere bro over Unneberg dalen
enn Bane NORs sin anbefaling. Det vil si den østlig trase fra Torp vest med skjæringer og nedbygging
av jordbruksarealer. Turterreng og fremkommelighet blir ikke påvirket av en tunnel. Dette er også
den beste løsningen for Sandefjord jernbanestasjon sin nye plassering.
Jernbanestasjoners plassering nær sentrum er noe alle kommuner ønsker seg, men hvorfor det? Da
Sandefjord jernbanestasjon ble etablert var det ikke mye sentrum rundt stasjonen. Den har kommet i
etterkant. Det vil også skje videre ved å plassere stasjonen ved SVGS. Det er naturlig å plassere
stasjoner nær byen, men den skal ta hensyn til byutvikling og hva et trafikknutepunkt krever. Selv om
en skulle plassert stasjonen der den er i dag så ville dette innebære store endringer på vestsiden av
Sandefjordsveien. I området omkring Halvdan Svartes gate, vil ny sportrasé medføre at et betydelig
antall eiendommer vil bli berørt. Utvidelse til dobbeltspor, samt omlegging av Bugårdsbakken og
Skiringssalveien gir store inngrep i boligområdene mellom SVGS og Ekeberg gravlund. Det betyr at
Gokstad korridoren vil innebære store omlegging i boområder vestover selv om det ikke er så synlig,
før en ser igjennom plandokumenter fra Bane NOR.

Reisende med toget – hvem er de? Hvor skal de hen de som kommer med toget eller hvor kommer
de fra de som reiser med toget. En undersøkelse her vil nok overraske mange for min hypotese er at
de som kommer med toget gjør ikke det for å handle i byen. Derfor vil en slik undersøkelse
understreke hvilke transportbehov byen har. Det er mange som pendler ut av byen til jobb. Alle disse
bor ikke i sentrum, men krever bussforbindelse, taxi og bilparkeringsmulighet. Dette med
bilparkering har ikke Bane NOR lagt inn i sine planer, da de ser dette som en kommunal oppgave.
Kommunen må kreve at dette legges inn i planene uavhengig av hvem som skal bygge hva. Her bør
det også planlegges for bilparkering på østsiden av Sandefjordsveien med tilkomst til plattformer
derfra. Det bør også planlegges et parkeringshus samt parkering under stasjonen. Sandefjord trenger
ca 200-250 parkeringsplasser. Vi har 184 parkeringsplasser i dag, hvor 70% er utnyttet. Selv om det
utvikles god offentlig kommunikasjon må det planlegges for innfartsparkering. Byen ligger syd for
dagens stasjon, mens boområder og arbeidsplasser ligger både nord, øst, vest, sydvest og sydøst for
stasjonen. Sandefjord er den jernbanestasjonen i Vestfold som har størst andel bilreiser til toget
innenfor en avstand på 1 – 3 km. Dagens busstilbud korresponderer ikke med togavganger og må
endres slik at flere får anledning til å ha korresponderende transport buss-tog. Dette burde gjøres
umiddelbart, da det tar mange år før det kommer en ny jernbane. Det er viktig med et godt utviklet
knutepunkt for transport.
Vestkorridoren er best for byutviklingen, friluftsliv, landbruk og miljø. Uansett hvilken trase som
velges vil det gripe inn og vi som innbyggere synes det er ille med alle hus som må rives og en må
finne seg et nytt sted å bo. Vi har bodd 36 år i et hus som nå vil bli revet, for å få plass til stasjonen
for vest korridoren. Vi har levd i 36 år med jernbane som nærmeste nabo og med frykt for at nytt
dobbeltspor med innflytelse på eiendommen. Til tross for dette så synes jeg at Bane NOR har gjort et
rett valg i å velge vestkorridoren. Dog er Vestkorridoren gjennom Storåsen 10% dyrere, men det er
lite sammenlignet med de ikke økonomiske/ikke målbare konsekvensene her i et 100år perspektiv.
Derfor mener jeg at kommunen bør satse videre på ordførerens innspill med hensyn til plassering av
stasjon ved Torp og i Sandefjord samt mindre konsekvenser for friluftsliv og landbruk ved å velge
Storåsen alternativet.
VELG VESTKORRIDOREN VIA STORÅSEN

Med vennlig hilsen
Leif Ole Haugberg
91657240

Hilde Løke
Åliveien 10
3225 SANDEFJORD
Tlf.: 99529217

Sandefjord, 24.01.2019

Til Formannskapet i Sandefjord Kommune

INNSIGELSE MOT BANE NORS JERNBANEUTBYGGING I SANDEFJORD
Det er første gang i løpet av mine 66 år, at jeg ser meg nødt til å skrive til de øverste myndigheter i
dette landet, og til lokalpolitikerne i Sandefjord. Det gjelder Bane NORs forslag til jernbanetraseer
her i Sandefjord. Siden deres forslag er helt urimelig, håper jeg inderlig at dere vil se på saken. Jeg,
og min familie blir ikke direkte berørt av Bane NORs planer, men det som berører Sandefjord berører
meg.
Her har vi en jernbanetrasee, den såkalte Gokstad‐traseen, som våre forfedre laget for ca. 130 år
siden. Den ble lagt på den mest fornuftige plass, på flate marka, og med jernbanestasjonen så
sentrumsnært som det var mulig, med kun 200‐300 meter ned til sentrumskjernen. Sandefjord
Jernbanestasjon ligger så flott til, der på toppen av Jernbanealeen, med utsikt helt ned til havna.
Denne traseen jeg snakker om, ligger mellom Stokke Jernbanestasjon og Sandefjord Jernbanestasjon.
I dag bruker toget kun 8 minutter mellom disse to togstasjonene. Og hva Bane NOR planlegger
innenfor disse to togstasjonene, disse 8 minuttene, kan man ikke kalle annet enn rasering. De
snakker om tidsbesparelse, men de kommer garantert ikke til å spare ett eneste minutt, på den ene
eller den andre av de to traseene, som de snakker så varmt for.
Bane NOR har faktiskt innrømmet, at dagens trasee er den billigste å utvide, men da får vi ikke
jernbanestasjon ved Torp Flyplass, sier de. Hvorfor det, må jeg bare spørre? Når dagens trasee går
rett nord for flystripen, så burde ikke en sløyfe innom flyplassen være store problemet. Og videre
derfra, innpå på den gamle traseen igjen, kanskje ved Mjølløst/Unneberg. Dette vil by på mindre
problemer, og kostnader, i forhold til å rasere halve Sandefjord, som er planen til Bane NOR. Bane
NORs forslag er også å legge Torp Jernbanestasjon flere hundre meter fra flyplassen, noe som ikke er
ideelt. Den bør ligge ved flyterminalen, så ikke folk må gå flere hundre meter på glatta. Bane NOR
snakker også om at grunnen rundt den gamle traseen er for dårlig til å utvides. Men kjære, den
gamle traseen har ikke sunket en millimeter på disse 130 årene, så den går vi rett og slett ikke på.
Jeg mener at høringene fra Stortinget sier, at jernbanen skal gå minst mulig innom tettbebygde strøk
og naturområder, og i tillegg skal jernbanetraseen gå i rett linje gjennom byene. Dette er stikk i strid

med det Bane NOR planlegger her. Det verste er, at Bane NOR prøver å overbevise både folket og
politikerne om hvor fremtidsrettet og fornuftige de er.
Det Bane NOR planlegger her i Sandefjord, er det jeg vil kalle den verste motstands vei, og den
dyreste. De planlegger å flytte jernbanestasjonen til Peder Bogens gate, som ligger på utsiden av
byen. Så da blir den ikke sentrumsnær noe mer, stikk i strid med høringene. Hadde det vært den
minste snev av fornuft i dette, så hadde jeg applaudert. Men, nei, det finnes ikke. Bane NOR har
heller ingen planer om parkeringsplasser, ved den planlagte nye jernbanestasjonen. Så hva da med
pendlerne? Sandefjord er en av de byene i Norge med flest pendlere pr. innbygger. Dagens
jernbanestasjon har mange parkeringsplasser på hver side av togstasjonen. Allerede klokken 05.47
er alle parkeringsplassene på jernbanestasjons‐siden opptatt. Klokken 08.00 er det også fullt med
biler på parkeringsplassene på den andre siden av skinnegangen. Dette forteller jo litt om
nødvendigheten av rikelig med parkeringsplasser ved jernbanestasjonen, for togpassasjerene.
Og nå kommer jeg til den foreslåtte traseen som Bane NOR snakker varmest for. Det planlegges at
den nye togtraseen skal gå innom Hjertås turterreng, som er blitt kåret til Vestfolds beste turområde.
Her blir det broer, og tunneller inne i fjell og under bakken, og oppå bakken. Fire‐fem av de beste
tettbebygde boligområdene i Sandefjord, vil også få jernbanen tett på, under hus og oppå bakken.
Og deretter, en tunnel gjennom Mokollen, et kjent fjell i Sandefjord, og ut i Lunden, og videre over
Sandefjordsveien til Peder Bogens gate.
Et sted må jo jernbanen gå. Men det har jo ligget i dagen, at dagens trasee kommer til å bli utvidet
og forbedret, med tid og stunder. Og, alle som har kjøpt hus langs dagens trasee, har jo kjøpt hus der
vel vitende om at jernbanen går der. Hus langs dagens trasee har jo også vært rimeligere å anskaffe
seg, nettopp på grunn av at jernbanen går der, enn hus lenger unna.
Men ingen, hadde noensinne, i sin villeste fantasi, trodd at en jernbane plutselig skulle dukke opp i
tettbegygde boligområder her i Sandefjord. For ikke å snakke om Hjertås turområde. Det er jo
absolutt det siste sted på jord, hvor jeg noensinne kunne drømme om å treffe på toget. Denne
foreslåtte traseen er intet annet enn galskap.
Og, hva vil denne galskapen koste? Jeg tør ikke å tenke på det en gang. Jeg vet ikke hvor Bane NOR
er hen, men de bruker i hvert fall ikke sunn fornuft, og vi ser jo også, at de overhodet ikke tenker på
økonomi. Jeg gråter inne i meg, over at de ikke ser at den beste og billigste løsningen ligger der, så
vel tilrettelagt, av våre forfedre, rett foran nesen deres. Hvofor sette halve Sandefjord på ende, når
det er fullstendig meningsløst. Det snakkes om at vi må tenke på våre etterkommere. Ja, det er jo
nettopp det jeg gjør. Skulle dette ville prosjektet bli en realitet, så må jo våre etterkommere lure på
hva deres forfedre tenkte med, da de gikk for en løsning som raserte halve Sandefjord, når den
fornuftigste, og til og med, billigste løsningen, lå rett foran nesen på dem. Altså, utvidelse av den
gamle traseen. Og, for et tilbakeskritt, må jo våre etterkommere også tenke, å fjerne den
nåværende jernbanestasjonen ut av sentrum.
Et argument som Bane NOR bruker er, at ved å gå for den traseen de foreslår, så kan dagens trasee
brukes som vanlig i byggeperioden. Så kortsiktig går det da virkelig ikke an å tenke. Her i Sandefjord
er det ikke uvant med ”buss for tog”. Det blir ikke noe problem i byggeperioden, heller.

Ja, vi skylder hele landets innbyggere, og fremtidens innbyggere, at vi bruker sunn fornuft, når det
gjelder å bevare naturen og tettbebygde områder, og selvfølgelig, også tenker sunn fornuft, når det
gjelder kostnader. Her blir det mange milliarder av kroner å spare, ved å utvide den nåværende
traseen.
Noen tror også, at det går an å bore en tunnel, helt fra Torp Flyplass, og ned til Lunden, og samme
uomtenksomhet videre derfra. Med tanke på grunnen, som de snakker om hele tiden, så er dette
også helt urealistisk. Det er berg og daler, og bekker over alt i dette naturområdet. Altså, Bane NORs
andre forslag, via Storås. Begge Bane NORs forslag er omtrent identiske, bare med noen få avvik. Jeg
ser på kartet at denne traseen via Storås, også innebærer en bro helt øverst ved Unneberg. Altså,
rett over lysløypa og Unnebergbekken i Hjertås turterreng. Så traseen over Storås bevarer i hvert fall
ikke Hjertås. Her midt i Lysløypa vil vi få et lyntog farende i 250 km/t i en stor dobbeltsporet bro, og
det fire ganger i timen. Så, det er vel egentlig ikke noe å lure på, hvilken trasee som er den beste.
Det sier seg jo selv, det er fortsatt Gokstad‐traseen, som vi har hatt i 130 år.
Kjære politikere, og dere andre som bestemmer her i landet. Ta gjerne en tur hit til Sandefjord, dere
som ikke er kjent her, så kan jeg vise dere dagens fornuftige trasee, og den traseen Bane NOR går for.
Dere vil rett og slett ikke tro det dere ser. Sann mine ord. Takk for oppmerksomheten. Jeg har troen
på at dere kan få Bane NOR inn på riktig spor.

Med hilsen
Hilde Løke

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Tore Samuelsen <toreysamuelsen@icloud.com>
22. januar 2019 17:25
Postmottak
Sandefjord stasjon

Kategorier:

Orange category

Hei Bakke Haugen.
Leser med stor interesse ditt innlegg i SB om BaneNOR’s trasévalg.
Holmestrand stasjon med 12+ km i tunnel, kostet 6,6 mrd. Hvorfor ikke legge alt nord for skogen
ned til 1-2 km syd for SVGS i tunnel og samtidig legge stasjonen inne i Mokollen.
Den vil måtte ligge under eksisterende skinne-nivå, men med adgang fra eksisterende stasjon ned i
bakken under eksisterende bebyggelse, vil ingen hus måtte flyttes, rømmes, konfiskeres eller bli
berørt, hverken under byggeperioden eller etterpå. Med enkel adgang til og benyttelse av
eksisterende/ utvidet parkeringsområde på nåværende stasjonstomt, vil privatbebyggelsen bli
nærmest 100% forskånet. Med nedgang/ rulletrapper fra eksisterende stasjonsbygning, vil
tilstøtende områder kunne benyttes til hva enn kommunen ønsker av bebyggelse ( kontorer, tingrett,
buss-stasjon, butikker) med parkeringsplasser under bakken.
På den måten vil privatbebyggelsen bli skånet for forringelsen av verdi, deling av byen i to,
planoverganger, vei-kaos i byggeperioden, beskyttet for vær og vind, fremtidig støy, store
erstatninger bli unngått, naturområder forskånet og nærheten til byen vil bli ivaretatt. Har forstått at
den planlagte løsningen vil koste ‘samfunnet’ over 8 mrd. Dersom Holmestrand St. som er 12 km i
fjell og derfor minst dobbelt så lang, da er det vanskelig å forestille seg at Stasjon i Mokollen vil koste
like mye.
Med vennlig hilsen
Tore Y Samuelsen
Rådhusgt 15
3211 Sandefjord

Sendt fra min iPhone

From:
Sent:
To:
Subject:

Kjetil Olsen <Kjetil.Olsen@sparebank1.no>
25. januar 2019 15:45
Postmottak Bane NOR SF
«Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Hei!
Jeg eier og bor i Pinaveien 21. Altså svært sentralt ifht hvor de nye Torp Vest alternativene vil gå inn i
Mokollen-tunellen / fjellet!
Mitt utgangspunkt er at vi som blir berørt av denne utbyggingen skal og må bære noe merbelastning,
for at vi som storsamfunn skal kunne få de samfunnsøkonomiske fordelene som et dobbeltsporet
høyhastighetstog vil gi. Etter Nabo-møtet som ble holdt i Bystyresalen i går har jeg et par innspill til
prosessen.
1) For en del eldre og syke som vil bli berørt av utbyggingen er det urimelig lenge å vente 3 – 7
år med å kunne selge og flytte fra for eksempel Pinaveien / Pinakroken (Jeg legger med dette
til grunn at eiendommer som ligger i båndlagt sone er svært vanskelig å selge evnt at prisen
pt vil være urimelig lav). Jeg anbefaler derfor Sandefjord Kommune raskt å kjøpe ut alle
eiendommene som blir berørt av utbyggingen (ref måten dette ble gjort på i Drammen). På
denne måten vil kommunen bidra til økt velferd og verdig alderdom for mange eldre
mennesker.
2) Utbyggingen av traseen som er anbefalt av Jernbaneverket gjør vesensetlig større inngrep i
Hjertås enn hva jeg har oppfattet tidligere (har lyst til å si; vesentlig mer enn hva som
tidligere har blitt presentert.) Ved at det anlegges anleggsvei igjennom Sandtaket og inn
igjennom løypetraseen i Hjertås er det i praksis slik at Hjertås i hele anleggsperioden vil være
et «strengt friluftsområde» Dette er hovedinngangen til området i dag. Dette gir etter min
mening en verdiforringelse for alt av bebyggelse på Hasle, Bredidablikk, Hovland og Åbol. At
dette ihht gårsdagens presentasjon ikke kan måles i kroner er overraskende, og jeg antar at
det er mer en viljessak enn en evnesak.

Mh
Kjetil Olsen

From:
Sent:
To:
Subject:

nils-olav karlsen <nilsolav.karlsen@gmail.com>
28. januar 2019 09:51
Postmottak Bane NOR SF
"Kommunedelplan Sandefjord Saksnr. 201811235"

Var på presentasjonen dere holdt i Sandefjord før jul samt lest igjennom saksdokumentene.
Synes Bane NOR`s vurderinger og anbefaling (Torp Vest korridoren) bærer preg ønske
om togstasjon samlokalisert med flyplassen.
I disse miljøtider er dette lite forenlig med å tilrettelegge for økt flytafikk.
I lillegg er Torp flyplass gjordt seg avhenging av lavprisselskeper som Wizz air og Ryan air
som ikke kan sies å være stabile selskaper. Flyplassen har uansett liten utviklingsmulighet på
vest siden, da taxe banen ligger på østsiden.
Når det skal anlegges ny jernbanestasjon i Sandefjord burde det heller legges til rette for
shuttelbuss til Torp herfra. Da kunne i tillegg til togpassasjerer også øvrige reisende kunne
nytte denne. I Tokyo er det blant annet en slik løsning. Shuttelbussen behøver nødvendig vis
ikke korrespondere med hvert eneste tog, men gå til fastsatte tider.
Sentrumutviklingen i Sandefjord går østover og omfatter blant annet Kilenområdet.
Derfor bør ny jernbanestason forbli øverst i Jernbanealleen.
Denne plasseringen er best for tilgjengelighet og byutvikling.
Derfor er Gokstadkorridoren det eneste alternativet som sikrer stasjon i sentrum.
I tillegg ødelegger denne ikke friluftsområdet ved Hjertås samt er mindre negativ for
jordbruk, skogsdrift og miljøet samt mindre inngrep i boligområder enn Torp Vest
korridoren.
Mvh
Nils-Olaf N. Karlsen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Bjørn Dahl <bjorn.dahl@mediacom.no>
28. januar 2019 18:18
Kundesenter; Postmottak Bane NOR SF
ordforeren@sandefjord.kommune.no;
bjorn.ole.gleditsch@sandefjord.kommune.no
Ang. Sandefjord: Innspill InterCity-prosjektet mellom Tønsberg og Larvik
saksnr. 201811235

Hei.
Jeg forstår trasse’-valg mellom Torp og Sandefjord skal vedtas i bystyret i juni 2019, hvoretter
reguleringsplanen påbegynnes (ref. nabomøtet i nabomøtet i kommunestyresalen 24.jan.). Arbeidet
vil, så vidt jeg forstår, ta minimum 6-7 år, uten forsinkelser. Uansett hvilken trasse’ som blir valgt vil
huseiere bli berørt, og kompensert etter gjeldende regler, alt etter størrelsen på inngrepet i hus og
eiendom.
Men der er også mange som ikke blir fysisk berørt ved at huset må rives eller deler av tomten må
avstås. Allikevel har denne utbyggingen store implikasjoner også for disse, fordi verdien på
eiendommene i området generelt vil falle kraftig fra nå og i årene med anleggsarbeid frem til
ferdigstilling. Samtidig har noen av disse ikke mulighet til å bo i dette området i min. 7 år, frem til
intercity-prosjektet mellom Torp og Sandefjord er ferdigstilt.
Saken er vel den at folk flest har det meste av sine oppsparte midler bundet opp i boligen, samtidig
som verdien av boligen vil falle ved omfattende offentlige utbygginger i nabolaget – over flere år.
I nabo-møtet kunne en ikke svare på denne problemstillingen, og jeg ble bedt om å sende dette som
innspill til høringen, og innen utgangen av februar;
Hvordan løses slike saker hvor en kan regne med vesentlig lavere salgspris på eiendommen enn en
hadde fått under vanlige forhold uten omfattende anleggsarbeid i nabolaget?
 Kjøper Banenor eiendommen etter normal takst og prisantydning?
 Kan en beregne verdi som pris ved kjøp av eiendommen + investeringer gjort siden kjøp + %vis prisøkning per år i nabolaget siden kjøp?
Ser frem til tilbakemelding,
Med vennlig hilsen/ Best regards,
Bjørn Dahl
Pinaveien 13c
3225 Sandefjord
Mobile: +47 926 25 870

Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you are
not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the
message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In
such case, you should destroy this message and kindly notify the sender by reply
email. Please advise immediately if you or your employer does not consent to email
for messages of this kind. Opinions, conclusions and other information in this

message that do not relate to the official business of Group M Worldwide LLC and/or
other members of the GroupM group of companies shall be understood as neither given
nor endorsed by it. GroupM is the global media investment management arm of WPP.
For more information on our business ethical standards and Corporate Responsibility
policies please refer to WPP's website at http://www.wpp.com/WPP/About/

From:
Sent:
To:
Subject:

Ronny <ronny79drk@gmail.com>
29. januar 2019 17:46
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Hei.
Jeg bor i Bugårdsbakken 11 i Sandefjord. Lurer på når jeg event må flytte og når event oppgjøret blir.
Når begynte dere å se på denne adressen på streka om hvem som blir berørt? Jeg blir jo berørt
uansett har jeg skjønt. Litt ifh til barnas skolegang og dvs. planer for fremtiden. Fint med
forutsigbarhet.
Det var 18 juni kommunen skulle bestemme seg?
Håper på hurtig svar fra dere.
Mvh Dag Ronny klemmetsmo
Sendt fra min iPhone

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Vår dato:
Deres dato:
Vår ref.:
Deres ref.:
Merk:
Gradering:

30.01.2019
13.12.2018
15/1353 - 14 / HRA
201811235

Stokke pg - InterCity Vestfoldbanen - Uttalelse til høring for forslag til KDP med KU
Stokke-Larvik
Det vises til Bane NORs brev av 13.12.2018 med informasjon om at forslag til
kommuendelplan med konsekvensutredning for dobbertspor på jernbanestrekningen StokkeLarvik legges ut til høring og offentlig ettersyn i Sandefjord kommune.
Opplysningsvesenets fond har arealer ved Sandefjord stasjon som blir berørt av planen.
Ut fra et helhetsperspektiv er fondet enig med Bane NOR i at alternativet «Torp vestkorridoren» er det beste alternativet for toglinjen og togstasjonen i Sandefjord.
Slik saken står er det særlig stasjonsområdene ved Sandefjord og Stokke stasjon som er av
interesse for fondet på denne strekningen. Fondet ønsker å holdes orientert i saken og gis
muligheter til å uttale seg i det videre forløpet av saken. Fondet stiller gjerne på møter
dersom det er behov for dette.
Med vennlig hilsen
Opplysningsvesenets fond
Helga Karin Torset Rannekleiv
seniorrådgiver
helga.rannekleiv@ovf.no
23 08 15 25

Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postboks
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Besøksadr Rådhusgata 1-3, Oslo

Telefon +47 23 08 15 00

Orgnr 970 955 569

E-post ovf@ovf.no

www.ovf.no

Høringssvar fra elevrådet ved Sandefjord videregående skole.

INTERCITY-utbygging, strekning Stokke-Sandefjord.
Elevenes ønsker og behov
-

Hva er viktig for oss? Praktisk tilrettelegging, miljø, punktlighet og pris

Ved utbygging av ny trasé og togstasjon i Sandefjord har vi som er elever på SVGS noen meninger om
hva som er viktig å prioritere for oss.

1. Praktisk tilrettelegging av stasjonen
Ved utbygging av Vestfoldbanen blir en rekke muligheter åpnet når det gjelder transport
til og fra Sandefjord, ikke minst for elevene på SVGS. Ved valg av Torp vest-, Torp vest via
storås- eller Unnebergkorridoren vil en ny stasjon legges helt i nærheten av SVGS –
Norges største skole. Dette vil gjøre det lettere for flere elever å velge tog som
transportmetode, og dermed lette trykket på bussene - og ikke minst senke antallet som
velger å kjøre privatbil til skolen. For at elever skal velge toget fremfor bil og buss, er det
noen punkter som er spesielt viktige å imøtekomme:
1.1 Kort og enkel avstand til skolen
For at den nye banen skal bli brukt av elevene på SVGS, er det viktig at det blir en
enkel og kort avstand fra togstasjon til skolen. Slik det er i dag, blir det for langt fra
stasjonen i sentrum til skolen. Hvis det er kortere med buss, vil bussen bli valgt
fremfor toget.
1.2. Trafikken utenfor skolen
Dersom det bygges en ny togstasjon utenfor SVGS, er det viktig at trafikksituasjonen
på veiene i området rundt ikke blir verre enn slik den er i dag. Med nesten en
tredobbel økning i antall reisende i året, kan det bli et stort press på trafikken i
nærområdet. Det skal være trygt å komme seg til og fra skolen, uansett om man går,
sykler, tar buss eller kjører tog.
1.3. Nytt knutepunkt for kollektiv transport i Sandefjord
Ved utbygging av ny togstasjon har vi en perfekt mulighet til å knytte tog og buss
enda bedre sammen. Dette kan gjøres ved å flytte dagens Sandefjord rutebilstasjon
nært opp mot den nye togstasjonen. Dersom stasjonene knyttes sammen på en god
måte, vil flere elever ta både buss og tog. Man unngår bruk av privatbiler, og dermed
mindre press på parkeringskapasitet og biltrafikk i nærmiljøet. Dersom man hadde
fått til en løsning der man kan kjøpe én billett for både tog og buss og ha gode
overgangsordninger, vil enda flere elever benytte seg av kollektiv transport. Vi
forutsetter at reisende kan ta sykkelen med på toget, uten ekstra kostnad. Vi ser på
dette som en viktig del av det grønne skiftet.

1.4. Parkering
Parkering ved skolen er allerede i dag et problem, og dersom den nye togstasjonen
blir lagt ved skolen, vil SVGS miste opp til 110 parkeringsplasser. Dette må håndteres,
gjerne med moderne løsninger, slik at det blir god nok parkeringskapasitet for de
ansatte og for elevene ved skolen. Det bør også være gode parkeringsplasser for
sykler og mopeder ved stasjonen, gjerne med mulighet for lading (el-sykler).

1.5. Enkel forbindelse SVGS – sentrum
En enkel forbindelse fra SVGS til sentrum er viktig for både elevene og andre som
reiser med toget. Det er viktig at den nye planlagte stasjonen ikke gjør veien mellom
SVGS og sentrum mer tungvinn enn den er i dag. Gode gangforbindelser gjennom
stasjonen, både til fots og med sykkel, er nødvendig. Andre løsninger, som for
eksempel med elektriske shuttle-busser, er også et alternativ.

2. Miljø
Når det kommer til miljø er det flere faktorer som er viktige for elevene på skolen.
2.1 Bevaring av natur- og kulturlandskap
Hjertåsskogen er i 2015 kåret til å være Sandefjords mest populære friområde. Her
finnes det muligheter til å oppleve stillhet, ro og frisk natur, som er en truet ressurs
(Stortingsmelding fra 2001 om Friluftslivet). Mange av elevene her har brukt skogen
mye gjennom oppveksten sin og har mange gode minner, både i forhold til organisert
og ikke-organisert aktiviteter. Dette er noe vi vil at kommende generasjoner også skal
få muligheten til å oppleve.
2.2 Støy
Vi er opptatt av et godt læringsmiljø ved skolen. En av forutsetningene for et godt
læringsmiljø er arbeidsro, dette kan bli en utfordring med en stor togstasjon som
nærmeste nabo. Det er svært vanskelig å lære dersom man stadig vekk blir plaget av
støy og uroligheter. Dersom det skal gå flere tog i timen, på en trasé som er høyere
opp enn det den er i dag, er det viktig for oss elever at man finner gode løsninger for
å forebygge støy. De klasserommene som ligger nærmest togskinnene vil bli særlig
utsatt. Her må man kartlegge og planlegge, slik at problemet imøtekommes fra første
stund.
2.3 Det visuelle
For å fremme trivsel og arbeidsglede er vårt visuelle uteområde viktig. En stor
togstasjon vil ta mye oppmerksomhet, og vi ønsker at den nye togstasjonen skal gli
inn i nærmiljøet, uten å virke som et fremmedelement. Det er viktig at togene og
skinnene ikke blir en «barriere» som vil skille skolen fra den andre siden. Åpne
løsninger, med mulighet til å se over til den andre siden er passende. Grøntområder,
sykkelstier og god håndtering av søppel vil fremme det visuelle inntrykket.
2.4 Forurensning/luftkvalitet
Med en ny togstasjon og bedre tilbud om kollektivtransport vil luftkvaliteten i
skolens nærområde bli bedre. Mindre CO2 utslipp på grunn av færre biler er
utelukkende en positiv faktor for oss elever, samt alle andre i nærområdene.

3. Punktlighet og togtider
Med strenge fraværsregler på videregående skoler er det viktig å fokusere på punktlighet
– elevene må komme tidsnok til undervisning, hver eneste dag. Derfor er det viktig med
en bane som ikke vil bli preget av forsinkelser og innstillinger. Flere tog i timen vil hjelpe
til med et bedre samsvar mellom togtider og skolestart/slutt. For oss som voksne er også
punktligheten svært viktig. Da kan man bo i Sandefjord, med mulighet for å delta i
arbeidsmarkedet i et større område. Dette kan bidra til at flere velger å bo i Sandefjord,
og det er dermed bra for byutviklingen.

4. Pris
Et av de viktigste punktene når det kommer til transport for ungdom, er prisen man må
betale for å komme seg fra A til B. Slik det er i dag, velger mange å ikke ta toget, grunnet
en for høy pris. Når det blir flere tog i timen vil, det bli bedre kapasitet med flere
passasjerer, og kanskje åpner det seg en mulighet for å senke prisen på togbillettene. I
tillegg hadde en «Ruter-løsning» vært utmerket for ungdom – der det er mulighet til å
kjøpe én billett for både buss og tog, som dekker hele reisen fra start til slutt. Elevene må
kunne velge om de skal inngå avtale med buss eller tog, og prisen bør være den samme.

-

Oppsummering og konklusjon
1. Stasjonsvalg
Vi elever på SVGS er positive til en togstasjon som blir lagt ved skolen, altså stasjon Virik.
Dette vil gjøre skolen enda mer interessant og lettere å velge for mange. I tillegg ligger
stasjonen fortsatt ganske lokalt i Sandefjord – men vi vil understreke at en god forbindelse til
sentrum er nødvendig, og at problemer som støy og trafikk må bli ivaretatt. De viktigste
punktene for at stasjonen bør legges ved skolen er:
o Enkel skolevei for mange
o Stasjon – fortsatt lokalt i Sandefjord
o Mulighet til å få en kombinasjon og samarbeid mellom buss og tog

2. Trasévalg
Dersom togstasjonen skal legges ved skolen, er det tre valgmuligheter for trasé: Torp vest,
Torp vest via Storås, eller Unnebergkorridoren. Elevrådet på SVGS går inn for traséen Torp
vest via Storås. Begrunnelsen for dette er:
o Bevaring av natur- og kulturlandskap, som er viktig i et 100 års-perspektiv, til tross
for at det er noe dyrere
o Stasjon på Torp
o Samme reisetid som Torp vest
o Stasjonsvalget blir SVGS

28.01.2019
For elevrådet ved Sandefjord videregående skole
Gabriel Hvarnes Wiedemann

Isak Wangberg
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REFERAT – JÅBERG KOBLINGSSTASJON MM
Sak

Tekst

Ansvar

Innledning
Problemstillinger ved Jåberg koblingsstasjon er hovedtema.
NOAV presenterte agenda, som for øvrig var sendt ut i forkant av
møtet.
Det er avholdt et møte med Skagerak tidligere, for ca. 2 år siden.
Føringer derfra er brukt i arbeidet frem til nå.
I tillegg var det ønskelig å diskutere Gokstad trafostasjon, høyspent
Unnebergdalen, høyspent Hammerdalen, høyspent Elveveien mv.

InterCity

Frist

Koblingsstasjonen Jåberg
Verningenkorridoren

Nødvendig tiltak vil være å heve punkt 1, punktene 2 og 3 har
tilstrekkelig høyde over SOK.
Utkoblinger er en utfordring. Dette er kun mulig i perioden april til
september. Ved utkobling av linje 1 (6 tråder) vil Sandefjord og
Stokke være ensidig forsynt. Det vil kreve mye planlegging og
varsling minst 1 år før tiltaket for at Skagerak skal kunne planlegge
mot andre tiltak i nettet.
Tiltaket vil medføre ukesvis med utkoblet nett.
Kostnad vil være ca. 2,5 - 5 mill kr per mastepunkt for
flytting/heving (avhenger av grunnforhold) - totalt ca. 5 - 10 mill kr
for dette alternativet.
Det vil være behov for LFS (Leder for Sikkerhet) under hele
anleggsfasen. Det vil også være krav om å bruke små
gravemaskiner eller sperrer på maskinene slik at kontakt med
høyspentlinjer unngås.
Bygging under punktene 1, 2 og 3 må tas i hver sin omgang (linjene
kan ikke tas ut samtidig).
Ved å legge kabel i bakken som erstatning for mast vil det fort
komme opp til ca 30-50 mill for mast 1. Anbefales ikke av
Skagerak.

2

Larvik

InterCity

Tønsberg

Stålakerkorridoren Jåberg Vest

Det er her tilnærmet samme situasjon og kostnad som for alternativ
Verningen. Kreves omlegging i punkt 1. Alternativet er krevene
mht. etablering av jernbane spor gjennom kollen ved punktene
2,3,4.
Stålakerkorridoren Jåberg øst

Alternativet krever ny mast da spor krysser nær eksisterende mast.
Alternativet krever også god planlegging da høyspentlinjen går til
en hardt belastet stasjon mot Sandefjord. Skagerak har planer om
å gjøre noe med denne stasjonen i 2019. Stengning av linjen krever
også mye planlegging.
Denne jerbanekorridoren er mest ønskelig fra Skagerak Energi.
Ny vei må planlegges for trafotransport inn. 30m kjørelengde og
150 tonn akseltrykk.
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Larvik

InterCity

Tønsberg

GOKSTAD
Ledningen som kommer fra Hjertås/ Unneberg/ Dverdal gir samme
problemstilling for koblingsstasjonen ved Gokstad.
Denne høyspentlinjen er svært krevende å ta ut av drift.
Linjen kan bare tas ut av drift på det aller varmeste om sommeren
når forbruket er lavt og utkoblingsvinduet er svært begrenset.
Skagerak E sier at denne kryssingen er svært krevende.
Avstand i dag er ca 13 m fra spor til høyspentkabel ved kryssing av
spor ved Gokstad trafo.
Krevende planlegging og kostnad på 5-10 mill kr for å heve
høyspentkabel.
UNNEBERG
I Unnebergdalen er det to alternativer til sporlinjer. Ved det østlige
kryssningspunktet ligger eksisterende høyspent anslagsvis 1 m
over planlagt spor. I dette punktet ligger sporet på bro. Her må
derfor høyspent heves en god del (ev. legges i bakken). Kostnad
for heving av 2 master er anslagsvis 5-10 mill kr.

For alternativet med kryssing lenger vest (lenger inne) i
Unnebergdalen (linje Torp vest via Storås) er avstand mellom
planlagt spor og eksisterende høyspent ca 9,5 m. Det kreves
derfor også her at 1 til 2 master heves. Kostnadsestimat er derfor
mellom 2,5-10 mill kr.
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Larvik

InterCity

Tønsberg

TORP VEST
Mulig spor krysser under linja på 2 steder. Endelig høyde på spor er
ikke landet, men det ser ut til at minimum det ene punktet i hvert fall
ligger for lavt i forhold til sporet og må heves.
Mulig å endre trase for Skagerak, alle master er dimensjonert for
høyde på ca 6-7 m over terreng. Endre trase for Skagerak er nok
det enkleste og billigste (anslår 10-25 mill). Antall master som da
må flyttes er i størrelsesorden 4-5 ut fra flybilder. Flytting av
master/trase krever konsesjon fra NVE.
Skagerak Energi har også planer for en trafo i samme område.
Kryssingspunkter mellom spor og høyspenttrase for spor ved Torp
Vest på 2 steder er vist på skissene under.
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Larvik

InterCity

Tønsberg

HAMMERDALEN
Skagerak bygger om linjene i dette området i 2018 i forbindelse
med E18 omlegging.
I dag er dette en dobbel ledning, men blir enkel i framtiden.

Vinkelpunkt for masten må endres. Mastepunkt må flyttes. Dette er
løsbart, men vil ha en kostnad på ca. 2,5-5 mill kr anslagsvis.
Skagerak mener at det i utgangspunktet er nok å flytte kun en mast.
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Etterskrift: basert på forespørsel fra Skagerak Nett (ved Peer
Christian) etter møtet, er det sendt en ny skisse:
Løsning i dette området er ikke helt landet men skissen under viser
mulig trase. Avhengig av høy eller lav trase for jernbanen vil det
kunne bli spor i skjæring eller cut and cover løsning.
Utsnittet under fra 3D modellen viser hvor det skal være dagsone
og kulvert for Indre havn høy og Kongegata. For Indre havn lav blir
det kulvert på hele strekningen.
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InterCity

Tønsberg

Larvik Elveveien

Mastepunkt over tunnel kommer trolig i konflikt med anlegget.
Masten ligger nær både tunnelmunning og riggområde. Det må
mest sannsynlig gjøres en flytting av to mastepunkter. Løsningen er
derfor løsbar, men det er en kostnadskrevende trase.
Kostnad vil være på anslagsvis 5-10 mill kr.

Skagerak har rettigheter mot Lågen (40 m).
Det må tas hensyn til magnetfelt mot boliger og generell
byggegrense er 42 m. Det vil være utfordrende for anleggsveier i
området hvis kabelgaten ikke kan flyttes nærmere bebyggelse.
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AKERSMYRA
Akersmyra ble nevnt av som et viktig sted av Skagerak Energi og
må tas hensyn til ved evt planlegging av korridorer ved
Jarlsbergjordene.

Markert område for Jarlsbergkorridoren. Her vil det alltid være
aktivitet for Skagerak E. Lurt å unngå koblingspunkt hvis korridoren
skal planlegges. Linje må trolig heves. Kostnad 5-10 mill kr.

VADUM
Hvis en tar strømmen her så vil Nøtterøy og Tjøme få ensidig
forsyning.
Med skisserte traseer så vil høyspentlinjene måtte heves.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Attachments:

Nicholai Fearnley <Nicholai.Fearnley@skagerakenergi.no>
1. februar 2019 10:38
Postmottak Bane NOR SF
Terje Veierud; Peer Christian Andersen; Sol Fossen
18/00025-79 - Dokument 201811235-1 InterCity Vestfoldbanen - Forslag
til kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke-Larvik - Høring og
offentlig ettersyn i Sandefjord kommune sendt fra Bane NOR SF
Møtereferat 2018-01-26 arbeidsmøte med Skagerak og Bane
Nor_kommnetarutgave.docx

Hei,
Vi viser til mottatte forslag til kommunedelplan for InterCity Vesfoldbanen Stokke-Larvik
Skagerak Nett AS melder med dette at vi ønsker å delta videre i planarbeidet.
Bakgrunnen for at vi ønsker å være med i planarbeidet er:







Sikre at alle nettselskapets foreleggingspliktige elanlegg innenfor planområdet blir vist i planen.
Dersom noen av planforslagene medfører at elanlegg må flyttes, ønsker vi så raskt som mulig å
kunne vurdere hvilke konsekvenser og kostnader dette medfører.
Ut fra hva som ønskes av nye virksomheter innenfor planområdet, vil vi vurdere forventet
strømforbruk til området, og så langt som mulig avklare behovet for nye elanlegg. Dersom nye
elanlegg kan planlegges på dette stadiet skal de foreleggingspliktige innlemmes i planene.
Avklare om Skagerak Nett AS har tilstrekkelig kapasitet i overføringsnettet frem til planområdet.
Dersom dette ikke er tilfelle, kan det bli behov for en mer omfattende planleggingsprosess fra vår
side. Større utbygginger må avklares både mot faglige myndigheter og kommunale arealplaner.
Erfaringsmessig vet vi at en slik prosess kan ta lang tid.
Så tidlig som mulig å se på mulighetene for samarbeid med øvrig infrastruktur.

I den grad eksisterende elanlegg må flyttes på, må utbygger dekke alle kostnader med dette.
Vi viser også til tidligere dialog med dere i vedlagt møtereferat.

Vennligst ta kontakt med oss dersom det skulle være behov for flere opplysninger.

Nicholai Fearnley
Planingeniør
_ _ DIREKTE
+47 35903040
_ _ MOBIL
+47 98870881
_ _ SENTRALBORD
+47 35935000
Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn
http://www.skageraknett.no

From:
Sent:
To:
Subject:

Attachments:

post@kragero.kommune.no
3. februar 2019 13:56
Postmottak Bane NOR SF
Dokument 17/00946-9 Kommunedelplan med konsekvensutredning
for dobbeltspor Tønsberg - Larvik. Høring og off ettersyn Sandefjord
kommune sendt fra Kragerø kommune
17_00946-9Kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor Tønsberg - Larvik. Høring og off ettersyn Sandefjord
kommune.pdf

Dokumentet 17/00946-9 Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor
Tønsberg - Larvik. Høring og off ettersyn Sandefjord kommune for saken Kommunedelplan
med konsekvensutredning. Dobbeltspor Tønsberg - Larvik Intercity Vestfoldbanen er utsendt
av Kragerø kommune. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Kragerø kommune
Bygg og areal

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres ref.

Vår ref.
17/00946-9

Dato

03.02.2019.

Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Tønsberg - Larvik. Høring og off
ettersyn Sandefjord kommune
Kragerø kommune har fått oversendt ovennevnte kommunedelplan med konsekvensutredning til høring.
Vi ønsker å avgi høringsuttalelse, og denne kommer til å bli behandlet av Hovedutvalg for plan bygg og
miljø i møte 13. februar.
Siden høringsfristen også er satt til 13. februar ber vi herved om å få utsatt vår svarfrist til 15. februar slik
at høringssvar kan innsendes så snart protokoll fra møtet 13. februar foreligger.
Med hilsen

Per Arstein
Bygningssjef
99205763
Brevet er godkjent elektronisk.

Postadresse
Kragerø kommune
Pb. 128
3791 KRAGERØ

Besøksadresse
Gamle Kragerøvei 12
3770 KRAGERØ

Telefon: +47 35986200
Epost: post@kragero.kommune.no

Bankgiro: 2655 01 43800
Org.nr.: 963 946 902

Postmottak@banenor.no

Sandefjord 04.02.2019

INNSIGELSE

Som grunneier av eiendom gårds.nr 47 bnr.9 i Sandefjord kommune, blir vi
berørt av Bane Nors trasevalg Torp Vest, både når det gjelder skogseiendom og
dyrket mark.
Vi tar det en selvfølge at Bane Nor kompenserer for tap og verdiforringelse av
både planlagte fremtidig utvilkling av vår eiendom.
Da konkret plassering av traseen ennå ikke er helt fastsatt, og inngrep og
forandringer er vanskelig å se for seg på nåværende tidspunkt, forbeholder vi oss
retten til å komme mer konkret tilbake senere i prosessen.
Etter vår mening er Gokstadtraseen det mest skånsomme alternativet, med
Torp –Vest – Storås som det nest beste.

MVH
Kristin Hasle Sundby og Eivind Sundby

Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
postmottak@banenor.no

Til Bane Nor

Stokke, 06.02.2019

Innspill til høring angående trasevalg fra Bokemoa nærmiljøutvalg.
Bokemoa nærmiljøutvalg uttaler seg på vegne av våre medlemmer, som er alle innbyggere i Stokke
sentrum.

Våre innspill til planen:

1. Kryssinger for gående og syklende trafikanter
Det bør bygges en undergang ved Bærefjellveien for gående og syklende, som en alternativ
og trygg skolevei for de som bor på motsatt side av jernbanen. Barn på vei til skolen vil da
unngå trafikken i Fredrik Stangs gate og tilstøtende veier. Undergangen vil også være svært
nyttig for beboere i Bærefjelltunet og nord og vestover, som en gangmulighet til sentrum
utenom Fredrik Stangsgate.
Det planlegges også utvidelse av sentrum mellom jernbanen og Melsomvikveien, så en
tilsvarende undergang bør planlegges på den andre siden, til Grimestadveien, for at ikke all
gang og sykkeltrafikk må sluses gjennom Fredrik Stangsgate. Dette er viktig for å åpne opp
sentrum og hindre opphopning av all myk trafikk på ett sted.
Bokemoa nærmiljøutvalg er opptatt av at den nye jernbanetraseen ikke skal dele sentrum i
to. Stokke sentrum er rask vekst, og vi ser at det er stort behov for flere krysningspunkter.
Underganger for gående og syklende skaper flere kontaktpunkter og øker tilgjengelighet og
er inkluderende. Det kompenserer for den «sperren» mellom bydelene som en
jernbanetrase utgjør.
2. Kryssinger i Fredrik Stangsgate
Her må BaneNor sikre at det blir muligheter til å krysse jernbanen og Fredrik Stangs gate på
begge sider. Ikke bare langs nordsiden av sporet slik de foreløpige skissene viser nå. Det må
være undergang for gående og syklende på begge sider av veien. Det er også viktig at
overgangen ved selve jernbanestasjonen realiseres slik det er vist på skissene til stasjon.

3. Trafikksituasjonen i området rundt stasjonen
Flere av småveiene i sentrum vil få et nytt kjøremønster for å komme inn på Fredrik
Stangsgate. Det må tenkes helhetlig rundt biltrafikken i sentrum, for tunnelen vil få
trafikkmessige konsekvenser mange veier som krysser Fredrik Stangsvei. Det vil bli stor
trafikkøkning i Ysterigata opp til Frydenbergveien, som er skolevei for både barneskole og
ungdomsskole. Det er viktig at sikker skolevei for barn ivaretas i områdene som blir berørt av

trafikkomleggingen. Vi viser også til punkt 1 lenger opp. Det må tilrettelegges for gang- og
sykkeltrafikk i hele det området der hovedveien går under jernbanen.

4. Ringvei
Det er stort behov for en ringvei i Stokke, et alternativt krysningspunkt for biltrafikk, for å
lede gjennomfartstrafikk mellom 303 og E18 utenom sentrum. En slik ringvei skal inn i den
nye kommuneplanen, det er allerede politisk bestemt. Undergangen bør anlegges mellom
Akersvannet og Stokke sentrum. Det er viktig at BaneNor samarbeider med kommunen om
planlegging av ringveien.

Med hilsen Bokemoa Nærmiljøutvalg
v/leder
Ellen Stein

Kopi til:
Dag Einar Kværhellen
Tor Edvard Strand
Inga M. Krossøy
Jon Folkvord
Nils Ingar Aabol
Roy Standal
Wenche Davidsen
Tor Edvard Strand
Sigurd Vedvik
Grethe Østgård
Bjarne Sommerstad
Bjørn Erik Eriksen
Steinar Mathias S. Mørken
Bente Mohn
Hans Magne Holst
Mette Havnås
Arne Moe
Ingar Eikebråten
Monica Johansen
Rune Gorm Johansen
Kåre Larsen
Martin E. Torhaug
Hilde Røseth
Fredrikke Margrethe Møller
Astrid Olsen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Pål Nymoen <Pal.Nymoen@marmuseum.no>
7. februar 2019 11:12
Postmottak Bane NOR SF
Trude Aga Brun
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Vår ref: 2015234
InterCity Vestfoldbanen. Offentlig ettersyn av kommunedelplan med KU, Stokke – Larvik
Vi viser til deres brev av 13.12.2018 med høringsfrist 13.02.2019.
Norsk Maritimt Museum er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under
vann i Sør-Norge. Blant våre hovedoppgaver er å gjennomføre registrering av automatisk fredede
kulturminner under vann, samt vurdere tiltak som omfatter inngrep i sjø eller vassdrag ut fra
hensynet til en eventuell konflikt med kulturminner under vann som er fredet eller vernet etter Lov
om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml).
Kommuneplanen med KU for nytt dobbelt jernbanespor strekningen Stokke-Larvik inneholder
trasealternativ der vi antar at det i forbindelse med anleggsarbeid og ferdig bane vil måtte gjøres
inngrep i vann og vassdrag (kryssingen av Lågen). Vi varsler herved at det vil bli nødvendig med
kulturminneregistreringer under vann, jf. kml. § 9. Innretning og omfang på registreringen vil først
kunne utarbeides når plangrense samt omfang av inngrep inkludert anleggsfase er nærmere avklart.
I forhold til når i planprosessen de undervannsarkeologiske registreringene bør være gjennomført vil
vi understreke viktigheten av at registrering av kulturminner under vann kommer i gang tidlig, særlig i
forhold til spesielle bestemmelser rundt kml. § 14 skipsfunn. Bestemmelsen omfatter levninger av
skip og båter på land og under vann hvis byggeår er eldre enn 100 år, samt gjenstandsmateriale som
stammer fra fartøy. Sistnevnte omfatter kulturlag i havner, ved lasteplasser, kaier og lignende.
Rekkefølgebestemmelsene knyttet til kml 14 er slik at det det ikke er anledning til å gi dispensasjon
gjennom planvedtak i henhold til kml. § 8 fjerde ledd, men gjennom enkeltvedtak etter kml. § 14
annet ledd. Slik søknad skal stiles til Riksantikvaren, men sendes til Norsk maritimt museum, som er
rette myndighet for å gi faglig tilrådning til dispensasjonssøknader etter kml. § 14. Av hensyn til
prosess og saksbehandlingstid ved eventuell(e) dispensasjonssøknad(er) er det derfor gunstig at det
legges opp til å avklare konfliktpotensialet tidlig i planprosessen.
Vennlig hilsen
Norsk Maritimt Museum
Pål Nymoen
Arkeolog
Norsk Maritimt Museum/
Norwegian Maritime Museum
Bygdøynesveien 37
N- 0286 Oslo
direct: + 47 92010063
www.marmuseum.no

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jan Nygård <jan.nygard@hotmail.no>
7. februar 2019 13:40
Postmottak Bane NOR SF
Jan Nygård
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 20811235

Vedr. Torp Vest via Storås vs. Gokstadkorridoren.
Det hevdes fra BaneNOR at Torp vest vis Storås er utelukket kun pga 10 % høyere kostnad.
Dersom kostnad er hovedargumentet så er mer riktig å gå for det rimeligste alternativet som er
Gokstadkorridoren.
Ved å benytte Gokstadkorridoren velger BaneNOR det alternativet som de fleste i Sandefjord ønsker.
I tillegg er det det rimeligste. Litt lengre reisetid betyr minimalt. Buss fra Råstad til Torp fungerer
perfekt i dag. Ingen vet heller ikke om terminalen på Torp en gang flyttes til østsiden, gjør den det så
er Torp vest et katastrofevalg.
Vennlig hilsen
Jan Nygård
Drakeåsveien 23
3229 Sandefjord
Mail: jan.nygard@hotmail.no
Mobil: 90 62 60 95

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jan Nygård <jan.nygard@hotmail.no>
7. februar 2019 14:00
Postmottak Bane NOR SF
Jan Nygård
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Emne: Traktorveien mellom Drakeåsveien 23 og 23 A.
Jeg ser på plan kartene at dersom Torp vest via Storås blir valgt, så vil traktorveien mellom
Drakeåsveien 23 og 23 A bli benyttet som anleggsvei. I tillegg blir det rømningsvei med utgang der
gapahuken er i dag.
Må BaneNOR også utvide traktorveien mellom husene våre, bl.a. ta en del av tomta til Drakeåsveien
23, for eksempel gangstien ved vår garasje, gammel tinglyst innkjørsel via traktorveien og
kjøkkenhagen i enden av tomta. Er det planlagt bom på denne traktorveien under anleggsperioden?
Dersom standard Top vest korridoren velges, regner jeg med at huset og tomta er tapt.
Takknemlig for kommentarer.
Vennlig hilsen
Jan Nygård
Drakeåsveien 23
3229 Sandefjord
Mail: jan.nygard@hotmail.no
Mobil: 90 62 60 95

Sørøst

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres ref.:
201811235-1

Vår ref.:
2016/1601-19

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
07.02.2019

Høringsuttalelse - InterCity Vestfoldbanen - Kommunedelplan Sandefjord
saksnr. 201811235 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke
Vi viser til brev av 13. desember 2018 vedørende høring av forslag til kommunedelplan for
dobbeltspor i Sandefjord kommune (strekning Stokke – Larvik).
Planarbeidet er en del av InterCity-satsingen som skal utvikle et godt og raskt togtilbud
mellom byene på Østlandet på en moderne og miljøvennlig måte. Formålet med
planarbeidet er å velge ut og båndlegge en korridor for videre planlegging av dobbeltsporet
mellom Stokke og Larvik.
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til forslag til kommunedelplan for
dobbeltspor i Sandefjord kommune (strekning Stokke – Larvik).

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Sandefjord kommune
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Postboks 2025
Postboks 185 Sentrum
Postboks 2076

3202
5804
3103

SANDEFJORD
BERGEN
TØNSBERG

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

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

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Arthur Iversen <iverconsultant@gmail.com>
7. februar 2019 13:07
Postmottak Bane NOR SF
Er Mokollen egnet som jernbanetunnel
Mokollen med tunneller.docx; Nato bomberom nordvest for Torp Flyplass
001.jpg

MVH
Arthur Iversen

Sendt fra E-post for Windows 10

Mokollen.
Er Mokollen egnet som gjennomgang for ny togtunnell? D et er flere store fjellanlegg knyttet sammen i nettverk
inne i fjellet fordelt over flere etasjer.
Hele fjellet er gjennomhullet av flere etasjer med tunneler, lagerhaller, etc. Noen av disse er fremdeles delvis
tilgjengelige. Trapper nedover i etasjene ender ofte i vann slik at froskemannsdrakt er nødvendig for nærmere
utforskning av anleggene. På toppen av fjellet var det observasjonspost og antiluftskyts.
Tyskerne anså Mokollen på grunn av den strategiske beliggenheten til å ha stor militær betydning, og anla batterier
og tilfluktsrom over hele fjellet. Festningen består av bunkere, utsiktsposter og kanonstillinger som tyskerne bygde i
okkupasjonstiden.
Den gamle veien ble også utbedret slik at man kjøre bil helt opp på toppen av fjellet. Den første veien opp ble
bygget under unionsstridighetene slik at man kunne få fraktet opp anleggsmaterialer og kanoner. Mokollen egnet
seg ypperlig som et fort, et festningsverk. Øverste platå ble planet ut og fundamentert. Fra dette stedet kunne
forsvarerne kontrollere byen og havna, og de viktige kommunikasjonslinjene Raveien og Moveien. 13 kanoner skulle
møte fiendtlige angripere fra sør og vest, samt 7 kanoner som var ment å ta imot angrep fra Raveien. Firma G. A. Bøe
i Sandefjord leverte anleggsmaterialet.
Det var tyskerne som gjennom Organisation Todt og norske entreprenører sprengte ut de svære hallene i Mokollen
under krigen. De rakk ikke å gjøre alt ferdig, men grovarbeidet var gjort. I 60-årene (sannsynligvis) bygget det norske
forsvaret «hus» inne i hallene, med støpte gulv, vegger og tak. Dermed kunne man holde fuktigheten ute, og lagre
forskjellige forsvarsrelaterte ting her inne. Det ble da også gjort inntil relativt nylig.
Et annet fjellanlegg ligger opp en stikkvei på høyre side på veien inn til Jørgen Jahres hus. Dette anlegget er
oppgradert med ventilasjonsanlegg, innlagt vann og kloakkavløp, og er delvis i bruk. I andre enden av dette anlegget
går det en lang trapp opp til en utgang lenger opp mot Mokollen. Denne ligger rett over for inngangen til det andre
fjellanlegget beskrevet lenger opp på siden.
Et gufs av krig og okkupasjon møter den som i dag tar seg en tur inn i fjellet. Der er flere haller, delvis grovt
utsprengt, dels spartansk innredet med tak, vegger og gulvbelegg. I en av de nedre hallene mot Åsen er det toaletter,
bord og konferansestoler, dels også salongmøbler, belysning og ventilasjonsanlegg. En del av trebordene er åpenbart
av meget gammel dato, kanskje fra tyskertiden.
Både under og etter okkupasjonen tok guttene seg inn i fjellet og kjente til alle ganger, trapper og utganger. At fjellet
er en «sveitserost», er ingen overdrivelse.

Det er ialllfall solide greier, disse hallene. Over er det minst 6-åtte meter fjell opp til Mokollplatået. En
rekke reserveutganger er plombert fullstendig – tidligere var det minst to utganger for hver hall og trapper
langt nedover mot Lunden. Originalkartene tyskerne laget, befinner seg sansynligvis I Tyskland, kanskje I
krigsarkivet I Koblenz
Nærmere toppen av Mokollen finnes flere haller inne i fjellet, delvis forbundet med hverandre, som Heimevernet
har benyttet inntil de siste årene. Nå står det meste tomt. Men kommunen har ingen konkrete planer for hva de kan
brukes til.
Gjenstøpt nordre inngang bak
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From:
Sent:
To:
Subject:

Magnus Bugge <magnub0712@gmail.com>
10. februar 2019 11:33
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Hei.
Kommende merknader til planforslaget er på vegne av gnr: 120 bnr: 193 Lene Sandnes Bugge
og Magnus Sandnes Bugge.
I planforslaget som ligger ute på deres hjemmesider er det utarbeidet et forslag til plassering
av ny Skiringssalvei. Denne er tenkt trukket over naboeiendommen, tett inntil vår eiendom.
Dette vil føre til økt biltrafikk, økt støy og hevet risiko for ulykker som involverer biler og
myke trafikanter.

Vi er en familie på to voksne og tre små barn bosatt i huset merket med pil. Vi deltok på
nabomøtet avholdt i Sandefjord kommunestyresal 22.01.19 der vi ble oppfordret til å sende
inn merknader:






Vi forventer at det settes opp støyreduserende- og trafikksikringstiltak mot vei og
jernbane i tilknytning vår eiendom. Det vil bli markant økning i bil og togtrafikk i
umiddelbar nærhet til vår eiendom.
Vi forventer at veien som skal bli ny Skiringssalvei trekkes så langt vekk fra vår
eiendom som mulig. Samtlige eiendommer nord for oss står i fare for ervervelse, så
mulighetene for å trekke veien litt lenger nord bør være tilstede.
Vårt hus er i dag skjermet for bilvei og jernbane. Med den nye utbyggingen vil all
skjerming opphøre. Vi har en eldre bolig som ikke vil holde støyen ute. Det vil derfor
være nødvendig med støyreduserende tiltak på selve boligen: Vinduer og fasade mot
vei og jernbane.

Vi forventer at disse innspill tas med i den videre planlegging av prosjektet. Vi ser fram til et
godt samarbeid i tiden som kommer.
-Mvh
Lene og Magnus Sandnes Bugge

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

VIDAR ØDEGAARD <vidar.odegaard@sandefjordbredband.net>
10. februar 2019 20:36
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse
IMG_6200.jpg; IMG_6201.jpg; IMG_6199.jpg

Høringsuttalelse ang. strekningen Stokke-Virik 10/2-19
Hei!
Vi bor i Øvre Lundenvei 2 i Sandefjord. Her har vi bodd siden 2017. Vi kjøpte huset på
bakgrunn av størrelsen, den flotte beliggenheten og den fine tomta. Vi hadde mange
drømmer og planer for huset, noen av dem har vi gjennomført slik som planering av hagen,
oppføring av garasje og nytt kjøkken. Huset består av seks soverom, tre bad og to stuer, noe
som er helt nødvendig å ha for oss, da vi er to voksne og fem barn.
Vi har gjennom informasjon fra dere sett mange ulike illustrasjoner av området vi bor i. Noen
illustrasjoner viser av huset blir fjernet, mens andre viser at huset blir stående, eller at det
går en vei gjennom det. Dette har gjort oss usikre på hvilket omfang vi vil bli berørt. Vi
forstår gjennom møter med dere at det er flere usikkerhetsmomenter, men at dette vil bli
avklart nærmere gjennom reguleringsplanen. Det er belastende for oss å stå i denne
situasjonen og usikkerheten gjør oss utrygge på fremtiden og at planene våre står på vent.
Skulle forslaget om tunellutgangen ved Mokollen bli stående, vil det ødelegge beliggenheten
og våre drømmer for huset. Det blir en så stor endring i omgivelsene rundt oss, at vi mister
gleden med å bo i huset. For oss vil det oppleves som tyngre å miste en del av hagen slik at vi
blir boende med jernbanen rett ved siden av huset, eller en vei gjennom hagen, enn å miste
huset i sin helhet. Begge deler er selvsagt tungt, men vi ønsker uansett ikke å bli boende her
da.
Dersom huset vårt blir stående, blir jernbanen vår nærmeste nabo. Vår veranda vender mot
jernbanen, og vår utsikt vil da bli å se toget suse forbi åtte ganger i timen. Mulig fremtidens
tog ikke lager så mye lyd, men uroen med at toget suser forbi er der uansett. Det vil
oppleves belastende og vanskelig. Det er ikke slik vi ønsker å bo. Vi ønsker ro.
Vi vil også legge til at dette nabolaget består av mange gamle og unike hus. Det er et eldre,
sjarmerende nabolag, hvor mange av naboene har bodd i husene i veldig mange år. Det bor
mange eldre rundt vår bolig, som har tilbrakt livene sine i boligene og vedlikeholdt boligene
godt. Jernbanene vil dele dette nabolaget i to, som en motorvei. Fra å ha et nabolag som ser
ned mot byen, og en fredelig gate. Vil den nye utsikten nå bli et tog som suser forbi i 250
km/t, fire ganger i timen. Dette skaper uro i nabolaget, og ødelegger gata.
Uansett utfall har dette påført oss bekymringer og usikkerhet. Vi håper dersom det blir slik
at vi blir berørt, at prosessen videre vil gå raskt. Vi har som sagt fem barn som er berørt av
dette, og som familie har vi behov for å få ro rundt vår boligsituasjon, slik at de kan lande og
føle tilhørighet et sted. Slik det er nå er det vanskelig å «lande» i en bolig det er så mye
usikkerhet rundt.
Vi har hørt at når Bane Nor hadde denne prosessen i Drammen kommune, var kommunen
tett involvert rundt erstatning av boliger. Vårt inntrykk er at det var mange av beboerne i
Drammen fornøyd med. Gjennom aviser på nettet kommer det at dette ikke skjedde i Moss,
og at der var det mange flere boligeiere som var dypt misfornøyde. Vi håper at Sandefjord
kommune føler et stort ansvar for sine beboere i denne prosessen, og vil gå inn for å skåne
oss for flere belastninger. Vi tror derfor at det kan være fornuftig av Sandefjord kommune å

følge Drammens eksempel når det gjelder erstatning av boliger.
Det er lagt ved tre bilder av huset vårt. På det ene bildet har vi tegnet inn garasjen, da den
manglet i illustrasjonen.
Med vennlig hilsen
Kjersti Egeland-Eriksen og Vidar Ødegaard
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9. februar 2019 22:22
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr.201811235
Dobbeltsporet jernbane.docx

Merknad til «Kommunedelplan Sandefjord saksnr.201811235»
Dobbeltsporet jernbane i Sandefjord Kommune.
I SB framkommer mange ulike synspunkter på hvor tracéen for dobbeltsporet jernbane bør legges.
Det er strekningen Stokke- Virik som er mest i vinden for tiden.
Alle kjemper for «det de har kjært». For den enkelte er det ikke lett å være objektiv når det berører
en personlig. Noen personer danner til og med fakkeltog for å framheve sine meninger. Og det ble til
og med nylig vist på NRK TV. Deres målsetting er å bevare noen busker og trær hist og pist i
Hjertåsområdet. Sandefjord kommune har da mange nok rekreasjonsområder for øvrig som kan
benyttes. Men hva med alle boliger som blir berørt ved valgte tracé-plasseringer?
Både Gokstadkorridoren og Torp-Vest vil berøre ganske mange hus. Hvis det blir tunnel gjennom
Mokollen vil denne munne ut på sydsiden midt i et boligfelt. Og forslaget til ny stasjon midt i Halvdan
Svartes gate vil rasere et stort antall boliger her.
Hensikten med å velge en tracé bør være å rasere minst mulig antall eiendommer. Den aktuelle
bebyggelse i området fra Mokollen og sydover til Virik ble bygd i perioden ca. 1920-1955. Mange av
de som bor her har bodd her i mange år og tatt godt vare på sine eiendommer. Og flere huseiere har
bodd i husene fra de ble bygget. Følelse for sin bopel er nok her langt kraftigere enn det som bør
føles for et tre eller busk i Hjertås.
Personlig bor jeg i mitt barndomshjem fra 1939, 28,5 m fra dagens spor til husvegg. Forslaget om å
legge nytt spor øst for dagens spor vil rasere hele husrekken langs Skiringssalveien fra Tempo-krysset
til Virik. I tillegg berøres all bebyggelse i Halvdan Svartes gate og noen flere steder.
Hvis Torp-Vest blir valgt som tracé må det være mulig å legge tunnel gjennom Mokollen slik at en ny
stasjon kan plasseres mellom dagens spor og Peder Bogens gate. Her finnes jo bare næringsbygg og
ingen privatboliger.
Videre sydover mot Virik bør det nye spor legges på vestsiden av det eksisterende. Da berøres
området til SVGS og kolonihagen. Dette vil da gripe atskillig mindre inn i private eiendommer enn det
som fremkommer i den foreslåtte korridor fra Bane Nor.
Det burde da være mulig å beholde Skiringssalveien der den ligger i dag, helt fra Tempokrysset til
Virik og videre sydover. Kanskje også bebyggelsen i Halvdan Svartes gate kan bestå urørt.
Min oppfordring til Bane NOR og til politikerne i Sandefjord som skal ta stilling til tracévalget er å vise
hensyn til de beboere som nå er i «faresonen». At noen hus må rives kommer vi vel neppe utenom,
men hvor det er mulig bør tracéen legges der det ikke er bolighus i dag. Industribygg og gamle
skolebygg bør kunne rives før man velger å rive bolighus.
Som nevnt har jeg bodd 28,5 m fra dagens spor og der imellom ligger Skiringssalveien. Det heter seg
visstnok at det skal være >30 m fra sporet til hus eller vei. Men unntak kan og bør her gjøres, da
historien viser at det fungerer helt fint slik det er i dag. At toget får litt høyere hastighet enn dagens
tog vil ikke bli vesentlig mer støyende. Dessuten er avstanden Virik til Stasjonen så pass liten at toget
enten må bremse ned på vei inn på stasjonen eller det er i ferd med å akselerere ut fra stasjonen. Jeg
lever i håpet om en god løsning som gir minst mulig inngrep i private boliger.
Forfattet av :Tore Gjone Møller, 8.2.2019.
Skiringssalveien 58, 3213 Sandefjord.
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Ragne Bruun <ragnesda@online.no>
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To:

Postmottak Bane NOR SF
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merk; «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235»

Høringsuttalelsen merkes med «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235» og
sendes Bane NOR på e-post: postmottak@banenor.no Innen 13 februar

Hei
Jeg vil gjerne ytre mine ønsker og tanker om ny togstasjon i Sandefjord og at Bane NOR ser på disse
mulighetene for BYEN VÅR!

Plassering av togstasjon i Sandefjord;
Jeg ser store fordeler ved at denne kunne plasseres inne i Mokollen når man likevell tenker trase
gjennom fjellet. Det ville bli en perfekt løsning for «BYEN VÅR»!
Mange færre vil bli berørt ved denne plasseringen og det vil gi mange fordeler;


Ved at toget stopper «innendørs» gir reisene et lukket sted å oppholde seg – man trenger
ikke brøyte – strø – måke, ei heller glatt og vått, eller vente i vind og vær – området vil også
trenge mye mindre vedlikehold iht været– spesielt om vinter.



Man kan lage en stilig arkitektur på utsiden av fjellet i området ved Sukkertoppen som åpner
inn til stasjonen i fjellet – her kan alt fra en Botanisk hage til ting som assosieres med
Sandefjord, med hvalfangertiden eller kyst/Vikingene kultur eller andre nyere «ting» få
gjenspeile seg.. vi har så mange kreative sjeler at det kommer til å kunne bli en flott
opplevelse for reisende



Man vil kunne utnytte plass tenkt for stasjon (enten der den er nå eller v SVGS til andre ting
og færre måtte behøve å forlate husene sine eller få området rundt seg preget av mye trafikk
og støy. Områder rundt SVGS kan fortsatt være åpent og gi mulighet til videre struktur for
skolen – samt at studentmiljøet slipper støy fra av og påstigning / ned og opp m fart på tog dette slipper også fastboende i det området.



Man sliper å bruke store områder vest for sfj veien til Parkering og togstasjon, som vil gi enda
større trafikkutfordringer rundt SVGS.



P-hus i tilknytning til togstasjon inne i Mokollen med innkjøring fra for eksempel
Sandefjordsveien i nærheten av Ringveien. Innkjøring vil kunne gå rett inn fra
Sandefjordsveien og inn i Mokollen hvor et P hus også vil kunne brukes for hele byen og
trafikken kan sluses inn der før man kommer ned til sentrum – Dette vil være en flott
mulighet for de som bla jobber i sentrum og ikke minst er det miljøvennlig. Kanskje en
mulighet også for busser som kjører fra by til by vil da kunne bruke P huset som stoppested
og denne type busstrafikken kan tas ut av sentrum - men likevell gå til sentrum.



Lokalbussene kunne det fint bli plass til på det gamle stasjonsområdet/ evn trekke det mot
Jotuns lokaler v Nybyen i kombinasjon med et parkområde



Veldig mye arbeid ville kunne foregå «lukket» og det vil være fint for byen vår! En bygging
vest for Sandefjordsveien vil lage store arbeidsområder over veldig lang tid som vil prege ALT
i dette området og hele innkjøringsalternativet for byen vår vil bli belastete over lang tid –
det vil også gjøre skolevei – trafikk for både gående og kjørende tryggere også i den perioden
og velge stasjon og p hus i Mokollen! For eksempel ved at man lager innkjøring til Mokollen
vis Sandefjordsveien i nærheten av Ringveien vil anleggestrafikk kunne bruke den trassene og
ikke komme i konflikt med daglig trafikk i «tempokrysset området»



Mye av bygge støy vil da også gi mye mindre miljø belastning for de som bor i området og det
bli mindre belastning på innkjøringsåren til byen ved ikke å utbygge et så stort område der
hvor mange mennesker ferdes daglig på forskjellige måter



Ved stasjon i Mokollen vil Ikke minst folk som kommer reisende til Byen trekkes lettere til
sentrum – dette gjelder også de studenten som vi har fra andre byer – slik at også de bruker
våre tilbud – vi trenger det!

Jeg synes det er svært viktig at BANE NOR ser på disse mulighetene slik at vi får plassering av
togstasjon så sentrumsnært som mulig og BYEN VÅR opprettholder tilstrømning som da vil bli
naturlig – Vi/byen vår har ingen glede av å sette potensielle brukere av «utenfor» sentrum/byen vår
– her må vi tenke slik som andre som skal «selge varer» og det må være best beliggenhet for å tjene
byen vår best – samtidig som vi ser på andre aspekter.
Mange tar sikkert tog for å komme til SVGS – men det er ikke dit man regner med å komme når man
tar toget til en by! Elever ved SVGS som kommer med tog bør heller få en tilrettelagt rute å gå slik at
det blir enda mer trafikksikkert enn pr i dag. Utenfor «Mokollen stasjon» vil det kunne legges til rette
for enda bedre slusing av elever til SVGs eten via Lunden og gangbro som er over Sandefjordsveien i
dag og videre opp Peder Bogens gate eller et alternativ over Tempokrysset og videre opp Halvdan
Svartes gate og opp til skolen den veien iht hvordan dobbeltspor blir plassert fra stasjon og videre ut
mot Skiringssal.
Gangavstand fra et togstopp i Mokollen vil ikke gi noe lengre gå vei for studenter enn det som er ok
av frisk luft før og etter undervisning 

Andre tanker






at man kan etablere en heis som går opp til Mokollen/Midtås fra togstasjonen slik at man kan
komme dit opp og kan nyte utsikt og natur, som enkelt og tilrettelagt når man kommer fra
sentrum  flott også for turister!
man kan på sikt tenke på å lage inngang til P-hus i Mokollen også fra området ved Jahreporten for trafikk fra den siden. Naturperlene kan være mer tilgjengelig både for byens
befolkning men også for turister. Det vil for eksempel være lettere å drifte Midtås med type
kafe som har tilgang fra sentrum og mulighet for parkering i p huset.
Jeg ser også frem til ny trase som går gjennom Mokollen slik at krysset ved Sverdstasveien/
Dølebakken kan mer trafikksikkert 

Ut fra tegningen jeg har sett i avisen synes jeg heller ikke Bane Nor sitt forslag med togstasjon og p
plasser v SVGS ser visuelt særlig bra ut – ligner på en «flystripe»/militært område hvor den naturlige
bebyggelsen har blitt radert bort for og et stort område av byen fjernet for å få plass nok til det som
kreves.. ønsker ikke en slik «ødeleggelse» av et område når andre muligheter vil kunne tjene BYEN
VÅR bedre! Jeg forstår dobbeltspor tar plass men man bør velge en skånsom og visulet pen måte og
løse dette på. Jeg håper nå Bane NOR tar disse betraktningen med videre slik at BYEN VÅR kan får det
beste alternativet for fremtiden både for oss som skal bruke dette – men også de som skal leve med
dette i veldig mange år fremover!
Takk for at det er mulighet for oss som bor her til å gi dere våre ønsker og tanker om dette!

Med vennlig hilsen
Ragne Sverdstad Bruun
Skuldsvei 9, 3216 Sandefjord
90 05 38 96
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Torill Jahnsen Spets <torilljspets@gmail.com>
9. februar 2019 11:05
Postmottak Bane NOR SF
«Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235"

Jeg og min familie er opptatt av å bevare Hjertås <3
Bruk Gogstadkorridoren!
Mvh Torill
Sendt fra min iPhone
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Postmottak Bane NOR SF
Korridorvalg Sandefjord
Høringsuttalelse BaneNOR.docx

Sendt fra E-post for Windows 10

Høringsuttalelse Intercitybane gjennom Sandefjord.
Torp Vest korridoren. BaneNOR anbefaler Torp Vest (den sydligste av vestkorridorene)
som innebærer bane i lang og dyp skjæring gjennom arealene øst for Unnebergdalen samt på bro i
nærheten av de øverste gårdene på Unneberg. Videre går banen inn i tunell på dyrket mark like syd
for gården Unnarheim, og fortsetter derfra i tunell som munner ut i vestskråningen nedenfor
Mokollen.
Denne traseen innebærer store naturinngrep i åsen vest for Unneberg og fører til at åsryggen deles i
to av en bratt og dyp skjæring som vil være til stort hinder for ferdsel av dyr og mennesker i all
framtid. Det er også et faktum at inngrepet vil ligge svært nær bygdeborgen og andre fornminner i
området. Videre vil trase i høy og lang bro over Unnebergdalen ødelegge betydelige jordarealer og
samtidig være til stor ulempe for beboere i området.
Konklusjon:
Beslaglegger desidert mest produktivt areal, både jord og skog.
Store naturinngrep og miljø-ødeleggelser i Unneberg/Mjøløst/Stangeskogen.
Skjemmende og miljø-ødeleggende lang bro over jordbruksarealene på Unneberg.
Støyulemper fra flere kilometer bane i LNFR-område.
Nærulempe samt støy for boligbebyggelsen lengst nord på Drakeåsen.
Nærulempe samt støy i turområdene vest for gapahuken og for den første delen av lysløypa nedover
mot Unneberg.

Korridoren Torp Vest via Storåsen. Dette alternativet innebærer bane i tunell
gjennom Storåsen, en relativt kort strekning i jord/skogsterreng nord i Unnebergdalen og videre inn i
tunell i den bratte fjellskråningen ved høyspentlinja syd for Kleverdalen. Derfra fortsetter banen i
tunell og, etter noen hundre meter, i noenlunde samme trase som den andre vestkorridoren. Denne
korridoren innebærer at banen vil ligge i tunell gjennom alle aktuelle turområder bortsett fra
strekningen mellom Storåsen og høyspentledningen hvor banen går dels på grunnen og dels på bro,
samlet lengde ca 400 m mellom tunellåpningene.
Konklusjon:
Ca 10 % høyere investeringsbehov enn BaneNOR`s anbefalte alternativ.
Nærulempe samt støy i krysningsområdet for lysløypa i dalbunnen vest for Storåsen.
Betydelig kortere bane/bro i terrenget enn tilsvarende for korridor Torp Vest lenger syd i
Unnebergdalen.
Arealene omkring gapahuken blir liggende urørt.
Det alt vesentlige av skogsområdene nord for Drakeåsen, i Hjertås og øst for Unnebergbekken vil
beholde dagens kvaliteter som turområde.

Oppsummering. Med grunnlag i disse faktaopplysningene er det etter min oppfatning ingen
tvil om at traseen Torp Vest via Storåsen er det klart beste alternativet for det nye dobbeltsporet
gjennom kommunen vår. Representanter fra BaneNOR har også bekreftet at de to vestkorridorene
teknisk sett er relativt likeverdige, og at det eneste argumentet for deres valg er å spare penger.
Med slikt utgangspunkt blir beslutningen egentlig ganske enkel. Kostnadsforskjellen er, så langt jeg
kjenner til ca 800 mill. Investeringen vil ha en levetid på minst 100 år og dersom tilleggskostnaden
nedskrives på hele brukstiden innebærer valg av Torp Vest via Storåsen en årlig merkostnad på 8 mill.
Hjertås ble for få år siden kåret til byens fineste turområde, og det er da vel ingen av oss tusenvis av
brukere som vil akseptere at kvaliteten på dette unike området skal skusles bort for noen usle
«sølvpenger».
Med dette vil jeg på det sterkeste oppfordre Bane NOR å vise ansvar slik at våre etterkommere vil
beholde mulighetene for tur- og friluftsaktiviteter i Hjertåsområdet i mange ti-år fremover.

Erling Riis
Drakeåsveien 35
3229 SANDEFJORD
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Høringsfrist, innspill 13 feb-19
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Hei
Sender denne til dere for en kunde som leverte det her på sentralbordet, Sandefjord kommune

Med vennlig hilsen
Elisabeth Røed Løslett
Konsulent
telefon: 33 41 63 03
web: sandefjord.kommune.no

Følg oss på:
facebook.com/sandefjordkommune
Fra: SAS-Elisabeth Røed Løslett <Elisabeth.Roed.Loslett@sandefjord.kommune.no>
Sendt: mandag 11. februar 2019 12.59
Til: Elisabeth Røed Løslett <Elisabeth.Roed.Loslett@sandefjord.kommune.no>
Emne: Attached Image
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Gunnar H <gunnarbh@gmail.com>
11. februar 2019 12:34
Postmottak Bane NOR SF
bjorn.ole.gleditsch@sandefjord.kommune.no
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Torp Vest medfører store inngrep i Hjertås. Torp Vest over Storåsen er urealistisk pga
kostnader, slik Bane Nor gir klart uttrykk for.
GOKSTADKORRIDOREN gjør ingen inngrep i Hjertås, gir stasjon i sentrum og er billigst å
bygge!
Ikke vær økonomisk fartsblind! Andre alternativer er galskap! Ordføreren BOG har en gang
lovet å lenke seg til i protest mot andre alternativer og det løfte må han holde!
Mvh
Gunnar Halvorstad

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Roar Berggren <robergg@online.no>
11. februar 2019 12:53
Postmottak Bane NOR SF
VS: Høringsuttalelse Banenor 2019
Høringsuttalelse Banenor 2019.docx

Fra: Roar Berggren <robergg@online.no>
Sendt: mandag 11. februar 2019 12:46
Til: 'posmottak@banenor.no' <posmottak@banenor.no>
Emne: Høringsuttalelse Banenor 2019
Hei
Innsendelse av høringsuttalelse for ny Vestfoldbane, strekningen Tønsberg – Larvik.

Med vennlig hilsen
Roin Eiendom As
Roar Berggren

Roin Eiendom AS
v/ Roar Berggren
Torget 9
3210 Sandefjord

Sandefjord, 10. februar 2019

Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
Høringsuttalelse vedrørende ovennevnte sak.
1. Det synes å være liten tvil om at en utvidelse av nåværende Gokstad korridor vil
skåne flest sårbare og skjøre naturområder, og ikke minst etablerte boligområder.
En utvidelse av nåværende jernbanestasjon vil også ha mange og gode miljømessige
gevinster, og vil i tillegg ha stor betydning for utviklingen av Sandefjord sentrum,
i årene som kommer.
Med gangavstand fra stasjonen til/fra samtlige bynære hoteller, rutebilstasjon,
ferger, Sandefjord sentrum osv.
En ny stasjon lenger unna sentrum vil generere langt mer biltrafikk til/fra stasjonen.
2. Et helt kvartal med gammel tidstypisk sentrumsnær trehusbebyggelse – vest for
Sandefjordsveien/Skiringssalveien - planlegges fjernet, til fordel for plassering av en
ny jernbanestasjon utenfor sentrum!
Er dette greit?
Eller er det en så stor og egentlig unødvendig inngripen i et gammelt etablert
tidstypisk kvartal og boligområde - at antikvar/vernemyndigheter må gjøres spesielt
oppmerksom på hva som planlegges, - for således å få vurdert om store deler av
dette området bør bevares for ettertiden.Før det blir for sent å gjøre slike
vurderinger.
3. Ca. 90 boliger med kanskje så mange som ca 150 boenheter må fjernes ved utbygging
av den anbefalte nye jernbanetrase.
Dette er et formidabelt antall boliger, sett i forhold til Sandefjord sentrums størrelse
– ja i forhold til hele kommunens størrelse.
Antall boliger vil utgjøre ca 40% av hele kommunens boligbehov – i et gitt år.
Dette vil – uten avbøtende tiltak -skape et enormt ekstra press i boligmarkedet i
Sandefjord, over en tidsperiode.
Noe som igjen etter stor sannsynlighet, vil generere et betydelig «prishopp» i hele
boligmarkedet i kommunen.
4. Med bakgrunn i punkt 3 over må BaneNor ta sitt pålagte samfunnsansvar på største
alvor.
BaneNor bør og må skaffe til veie sentrumsnære erstatningstomter/eiendommer til
alle grunneiere som må avstå sine eiendommer for jernbaneutbygging – og som
selv ønsker en slik erstatningstomt/eiendom.

2.
Dette spesielt sett i lys av en ( unødvendig ! ) foreslått plassering av ny
jernbanestasjon, som vil beslaglegge en mengde svært verdifulle sentrumsnære
eiendommer. Nb. Mange av disse eiendommene kunne ved alternativ plassering av
ny jernbanestasjon vært skånet for ettertiden.
Et annet viktig moment som taler for at BaneNor må skaffe til veie erstatningstomter
vil være at:
Det må antas å være umulig, på egen hånd - for den enkeltstående grunneier
- å skaffe til veie en tilsvarende sentrumsnær eiendom.
5. En mulighet for Bane Nor kan være å stille deres nåværende jernbanerelaterte
eiendommer – som ved utbygging blir frigitt - til disposisjon for berørte grunneiere.
Eventuelt ved oppkjøp av ytterligere eiendommer vest for nåværende
jernbanestasjonsområde. Alternativt ved oppkjøp av annen sentrumsnær eiendom.
6. Bane Nor må uansett være løsningsorientert ved oppgjør til dem som må avstå/selge
sine eiendommer i forbindelse med jernbaneutbyggingen.
Ethvert slikt oppgjør bør og må gjenspeile realverdien/bruksverdien for hver enkelt
eiendom, det være seg for den enkelte bedrift, eller den enkelte boligeier
- som blir berørt.
BaneNor må i sin økonomiske planlegging sørge for at enhver grunneier/fester
som i stor grad berøres av utbyggingen - må holdes økonomisk skadesløs, ut fra sin
situasjon.
Vi ser frem til en positiv og konstruktiv dialog i den videre prosess av planlegging og
utbygging av to spors jernbane gjennom Sandefjord.

Med vennlig hilsen
Roin Eiendom AS
Roar Berggren
Styreleder
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Hei,
Vedlagt følger Vestfold Vanns høringsuttalelse til InterCity Vestfoldbanen Stokke- Larvik.
Med vennlig hilsen
Tanja Breyholtz
Daglig leder
Tlf. 91102711
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Tanja Breyholtz
Tlf: +47 91102711
tb@vestfoldvann.no

08.02.2019

18/00004-28

Deres dato

Deres referanse

13.12.2018
Bane NOR SF

Dokument 201811235-1 InterCity Vestfoldbanen - Forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke-Larvik - Høring og
offentlig ettersyn i Sandefjord kommune sendt fra Bane NOR SF
Vestfold Vann IKS eies av 6 kommuner i Vestfold og produserer og distribuerer årlig ca. 23 mill. m3
drikkevann. Vannet forbrukes av ca. 160 000 innbyggere i Vestfold samt benyttes i industriell
virksomhet og til jordvanning. Vestfold Vann drifter og vedlikeholder ca. 120 km med
hovedvannledning gjennom Vestfold. Hovedvannledningene er kritisk infrastruktur for
vannleveransen til våre 6 eierkommuner. Det er derfor etablert en restriksjonssone i tilknytning til
vannledningen for å ivareta sikkerheten knyttet til vannledningen og vannforsyningen.
Restriksjonssonen har følgende formål / funksjon:
 Beskytte røret mot ytre påvirkning fra fysisk aktivitet i nærområdet.
 Sikre rask tilkomst og tilfredsstillende arbeidsrom ved uforutsette hendelser.
 Sikre enkel tilkomst ved planlagte drifts- og vedlikeholdstiltak.
 Minimere risiko for skade på tredje parts eiendom, samt risiko for liv og helse.
 Sikre god oversikt over ledningsanleggets beliggenhet med hensyn på årlig kontroll av
lekkasjer.
 Sikre mulighet for kapasitetsøkning ved dimensjonsøking eller dublering av ledningen.
InterCity Vestfoldbane Stokke-Larvik vil komme i konflikt med Vestfold Vanns hovedvannledning
gjennom Vestfold. Behov for omlegging / nytt krysningspunkt ved valg av Unnebergkorridoren er
identifisert nord for Torp flyplass ved Olsrød. Ved valg av Gokstadkorriorden vil ny krysning evt
omlegging måtte etableres nord for Kihle bru. Vestfold Vann har på denne strekningen en ny Ø1000
hovedvannledning i stål med katodisk beskyttelse fra 2016. Med bakgrunn i ovenfor nevnte forhold
er det avholdt to møter mellom BaneNor og Vestfold Vann for å klarlegge vilkår for
omlegging/kryssing.
Ved omlegging / etablering av nye krysningspunkter er følgende prinsipper viktig for å ivareta
vannforsyningen og hovedvannledningen:


Vestfold Vanns restriksjonssone skal etter omlegging i sin helhet ligge utenfor jernbanens
restriksjonssone og vilkårene for VVs restriksjonssone må kunne oppfylles ved valg av ny
trase.

Postadresse
Vestfold Vann IKS
Hedrumveien 127
N-3270 Larvik

Besøksadresse
Hedrumveien 127
N-3270 Larvik
E-post
post@vestfoldvann.no

Telefon
33 11 03 00
Foretaksregisteret
962 351 409

Telefaks
33 11 15 29
Bankkonto
5083.06.00008
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Arbeider med omlegging må gjøres i god tid før jernbaneverkets egne anleggsarbeider starter.
Videre må omlegging kun gjøres innfor de perioder på året som tillates av hensyn til
vannforsyningen. Dette er normalt i perioden 15. september til 15. april, men må avklares
nærmere av hensyn til andre rehabiliteringsabeider ved Vestfold Vann.



Vestfold Vann vil stille krav til kvalitet og tekniske løsninger ved omlegging og kryssing av
hovedvannledningen. Det forutsettes derfor at dialogen mellom BaneNor og Vestfold Vann
videreføres slik at dette ivaretas i løpet av prosessen. Det må inngås egen avtale for
omlegging/kryssing av ledningen samt for anleggsarbeider i nærheten av vannledningen.
Vestfold Vanns klausuleringsbestemmelser vil måtte gjelde for BaneNors anleggsarbeider i
nærheten av ledningen. Kryssing skal gjøres mest mulig vinkelrett på ledningen. Alle
omkostninger i forbindelse med omlegging / kryssing må dekkes av BaneNor.

Vestfold Vanns klausuleringsbestemmelser er oversendt BaneNor i forbindelse med avholdte møter.
Disse kan ettersendes hvis ønskelig. Vestfold Vann ser positivt på dialogen som er etablert med
BaneNor og ser frem til videre samarbeid.

Med hilsen
for Vestfold Vann IKS

Tanja Breyholtz
Daglig leder

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

Heidi Lange <Heidi.Lange@porsgrunn.kommune.no>
11. februar 2019 14:50
Postmottak Bane NOR SF
Øistein Brinck; Marius B. Lid; Solhaug Hanne Sophie
Høringsuttalelse fra Porsgrunn kommune til kommunedelplan Sandefjord
saksnr. 201811235
Høringsuttalelse kommunedelplan Intercity Vestfoldbanen.pdf

Høringsuttalelse til KDP for dobbeltspor på jernbanestrekningen Stokke-Larvik

Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Porsgrunn kommune (saksframlegg med protokoller) til forslaget
til kommunedelplan (KDP) for dobbeltspor på jernbanestrekningen Stokke-Larvik (Intercity
Vestfoldbanen).

Bystyret fattet følgende vedtak i sak 1/19 den 07.02.19:

1. Porsgrunn kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Grenland, forventer Porsgrunn
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av kommunedelplanen.
3. Porsgrunn kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er
ferdigstilt slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.

Med vennlig hilsen
Heidi Lange
Arealplanlegger
Byutvikling, Porsgrunn kommune
direktetlf: 35 54 74 23
heidi.lange@porsgrunn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhusgata 7, 2. etg

Porsgrunn kommune
Byutvikling
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/02887-7
Marius Lid

Saksgang
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
31.01.2019
07.02.2019

Høringsuttalelse - Intercity Vestfoldbanen og forslag til
kommunedelplan Stokke Larvik, offentlig ettersyn i Sandefjord
kommune
Rådmannens innstilling:
1. Porsgrunn kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Grenland, forventer Porsgrunn
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplanen.
3. Porsgrunn kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstilt slik
at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
Bakgrunn for saken
På strekningen Stokke-Larvik skal det bygges ca. 30 km nytt dobbelspor med nye stasjoner i
Stokke, ved Torp, i Sandefjord og i Larvik. I brev datert 13.12.2018 legger Bane NOR forslag til
kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor på jernbanestrekningen i
Sandefjord kommune, dvs. Stokke-Sandefjord, ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er
satt til 13. februar 2019. Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen videre
sørover i Larvik kommune ble 1. gangs behandlet i Larvik kommune 09.01.19 og er lagt ut på
høring med høringsfrist 15. mars. Det blir lagt fram egen sak om dette.
SAKSFRAMSTILLING
Kartet på neste side viser hele strekningen mellom Stokke og Larvik under ett, med de ulike
korridorene tegnet inn. Denne høringen omfatter bare valg av trase mellom Stokke og Virik
(Sandefjord) og tilhørende stasjoner i Stokke, ved Torp og i Sandefjord. På denne strekningen er
det utredet 4 alternative korridorer; Torp Vest, Gokstadkorridoren, Torp vest via Storås og
Unnebergkorridoren.
Gods og tilknytning til havn
Generelt skal den nybygde InterCity-strekningen for Vestfoldbanen dimensjoneres for lokal
godstrafikk i bare mindre omfang. Det er forutsatt at strekningen kan være erstatningsbane for
godstog til/fra Sørlandsbanen i avvikssituasjoner og når det er planlagt vedlikehold på sporet som
gjør at banen må stenges. Lokal godstrafikk vil gå fra Larvik havn og vestover mot Grenland.
Kjørehastigheter og stasjonsløsninger
Torp Vest har kjørehastighet på 250 km/t på hele strekningen. Stasjonen blir liggende ved dagens
stasjonsområde i Stokke. Torp Vest via Storås er planlagt med 250 km/t som dimensjonerende
hastighet, men inn mot stasjonen blir hastigheten satt ned til 210 km/t. Torp Vest via Storås er 100
m kortere enn Torp Vest. Den følger samme trase som Torp Vest, men har en 1400 m lang tunnel
ca. 500 m sør for Torp stasjon. Jernbanetraseen ligger i overkant av 300 m vest for flyplassen.
Stasjonen har to spor med sidestilte plattformer, med en hovedinngang som er vendt mot
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flyplassen. Jernbanestasjonen er tenkt som et omstigningspunkt for reisende med fly og tog.
Gangavstand mellom stasjonsinngang og flyplassens hovedinngang er ca. 360 m.
Bussholdeplass, taxiholdeplass, av- og påstigning og sykkelparkering er lagt vest for stasjonen.
Kryssing av dobbelsporet skjer i undergang med trapper og heis til plattformene.

Unnerbergkorridoren er dimensjonert for 250 km/t. Traseen ligger øst for flyplassen. Stasjon for
flyplassen vil ligge ca. 400 m vest for dagens stasjon for Torp på Råstad. Sandefjord stasjon blir i
denne korridoren flyttet vestover, ved Sandefjord videregående skole – samme
stasjonslokalisering som for Torp Vest-korridoren. Dette vil kreve tilpasning av gatenettet for å
etablere gode forbindelser mellom stasjonen og bysentrum. Avstanden mellom stasjonen og
torget er ca. 1000 m.
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Gokstadkorridoren ligger også øst for flyplassen. Dimensjonerende hastighet på delstrekningen
Stokke-Gokstad er 250 km/t, Gokstad-Sandefjord 160 km/t (terrengmesige årsaker) og inn mot
stasjonen 100 km/t. Stasjon for flyplassen i denne korridoren er ved eksisterende stasjon på
Råstad. Stasjon for Torp i både Gokstad- og Unnerbergkorridoren vil ha behov for
tilbringertransport mellom stasjonen og flyplassen. I Gokstadkorridoren vil stasjon for Sandefjord
by ligge i dagens stasjonsområde. Kjøretiden for Unnebergkorridoren og begge Torp
Vestkorridorene er kortere enn for Gokstadkorridoren.
Konsekvenser
For alle korridorene er det gjort utredninger av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
Referansealternativet for de ikke-prissatte konsekvensene er dagens situasjon og gjeldende
planer. For de prissatte temaene er det ikke gjort sammenligning mot dagens situasjon.
Begrunnelsen for dette er at det ikke ville gitt en reell sammenligning, da det f.eks. ikke er aktuelt å
kjøre raskere eller flere tog på dagens jernbaneinfrastruktur (enkelsporet jernbane).
Trafikkprognoser
Utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen gir store reduksjoner i reisetider, og økning i kapasitet
på sporet gjør det mulig å kjøre langt flere avganger enn i dag. Når utbyggingen er fullført
(forventet 2032) regner Bane NOR med at trafikkvolumet sør for Drammen vil ligge 250% høyere
enn i 2013. Prosentvis økning vil være enda større lenger sørover, med en tilnærmet tredobling
sør for Tønsberg (fra 1,1 mill. passasjerer per år til 3 mill. per år) og Sandefjord (fra 0,6 mill.
passasjerer til 1,7 mill.).
En framtidig sammenkopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen) er
beregnet å bidra med en ytterligere trafikkvekst på vel 2 mill. reiser per år gjennom Vestfold.
Inkludert denne trafikken vil trafikkvolumene på strekningen Tønsberg-Sandefjord nærme seg 6
mill. passasjerer per år i 2060.

Samlokalisert terminal på Torp
Trafikkberegninger som er gjort viser at å samlokalisere terminal for fly og tog vil gi mer enn 50%
økning i tilbringertrafikken med tog sammenlignet med en løsning med tilbringertransport som i dag
(shuttlebuss mellom flyplass og jernbanestasjon).
Betydningen av stasjonslokalisering
De korridorene som fører til flytting av stasjoner er stort sett de samme korridorene som er
beregnet å gi mest trafikk og størst nytte for samfunnet. Dette gjelder ikke for Sandefjord (og Larvik
som vi kommer tilbake til i en annen sak). Her viser utredningene at tallet på reisende fra den
aktuelle stasjonen blir størst dersom dagens stasjonslokalisering blir opprettholdt. Forskjellene er i
alle tilfeller små, og de fordelene en får for gjennomgående trafikk (kortere reisetid for flere
reisende) er større enn ulempene ved noe dårligere tilgjengelighet til stasjonene både i Sandefjord
(og Larvik).
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Kostnader
Torp Vest over Storås har ca. 1,3 mrd. kr. høyere investeringskostnad enn Gokstadkorridoren
(som har lavest kostnad). Investeringskostnaden for Torp Vest-korridoren er om lag 500 mill. kr.
høyere enn for Gokstadkorridoren. Dersom det forutsettes at flyplassterminalen blir liggende vest
for Torp flyplass, blir likevel netto nytte høyest med Torp Vest-korridoren.
Tabellen under viser vekting av konsekvenser for både de prissatte og ikke-prissatte
konsekvensene som er utredet, og en rangering av korridorene basert på dette.

Bane NOR sin anbefaling
Bane Nor anbefaler Torp Vest-korridoren. Begrunnelsen for dette er at dette alternativet har størst
nytte og samla sett er rangert som best både i den samfunnsøkonomiske analysen og med tanke
på tekniske krav og drift av ny jernbane.
Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen mener det er bra at planarbeidet er så godt i gang, og at kommunedelplan med
konsekvensutredning for dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Stokke og Sandefjord (Virik) nå er
på høring. Det er et stort og omfattende plan- og utredningsarbeid som nå er på høring. Det er fra
administrasjonens side gjort rede for det som regnes som overordna sentrale elementer i denne
saken. Rådmannen mener det er svært viktig å legge til rette for å samlokalisere terminal for fly og
tog fordi det vil styrke Torp som regional flyplass. Det er derfor positivt at den korridoren som best
legger til rette for dette er den samme som Bane NOR anbefaler – Torp Vest. At dette alternativet i
tillegg har størst samfunnsøkonomisk nytte gjør at rådmannen støtter anbefalingen fra Bane NOR.
Rådmannen mener det videre planarbeidet for denne strekningen må starte opp uten unødig
opphold. Denne strekningen er spesielt viktig for Telemark, da den er en forutsetning for å få til to
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tog i timen til Porsgrunn og Skien. Telemark forventer at dette blir en realitet i 2026/27, og da må
planlegging og utbygging skje uten opphold.
Effekter
Effekter av saken vurdert ut fra noen utvalgte hensyn (obligatorisk)
Perspektiv
Konsekvens for klima på kort og lang sikt
Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt
Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv
Konsekvens for folkehelsen

Negativ

Nøytral

Positiv
X
X
X

Ingen

X

Følgende er lagt til grunn for vurderingen:
 Utbygging av dobbeltspor vil bedre jernbanens konkurransefortrinn, og vil bidra til at flere
reiser med tog. Tog regnes som en mer miljøvennlig transportform enn bil og buss, og
dermed bedre for klima og miljø på lang sikt.
 Bedre jernbanetilbud til Skien vurderes å legge til rette for flere etableringer i
Grenlandsområdet, noe som vil bidra positivt på mange områder.
 Konsekvensene for folkehelsen er vanskeligere å karakterisere, og har ikke vært et sentralt
tema i saken.
Referanser
 Plan- og bygningsloven
Vedlegg:
 Link til plandokumentene som ligger på Bane Nors hjemmeside:
http://www.banenor.no/tonsberg-larvik
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Saksprotokoll
Høringsuttalelse - Intercity Vestfoldbanen og forslag til
kommunedelplan Stokke Larvik, offentlig ettersyn i Sandefjord
kommune
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/02887
Marius Lid

Behandlet av
1 Formannskapet
2 Bystyret

Møtedato
31.01.2019
07.02.2019

Saknr
8/19
1/19

Rådmannens innstilling:
1. Porsgrunn kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Grenland, forventer Porsgrunn
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplanen.
3. Porsgrunn kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er
ferdigstilt slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
Formannskapet har behandlet saken i møte 31.01.2019 sak 8/19
Møtebehandling
Ingen nye forslag fremlagt
Votering
Rådmannens innstilling enst vedtatt
Formannskapets vedtak/innstilling
1. Porsgrunn kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Grenland, forventer Porsgrunn
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplanen.
3. Porsgrunn kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er
ferdigstilt slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
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Saksprotokoll
Høringsuttalelse - Intercity Vestfoldbanen og forslag til
kommunedelplan Stokke Larvik, offentlig ettersyn i Sandefjord
kommune
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/02887
Marius Lid

Behandlet av
1 Formannskapet
2 Bystyret

Møtedato
31.01.2019
07.02.2019

Saknr
8/19
1/19

Formannskapets vedtak/innstilling
1. Porsgrunn kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Grenland, forventer Porsgrunn
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplanen.
3. Porsgrunn kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er
ferdigstilt slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
Bystyret har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 1/19
Møtebehandling
Ingen nye forslag fremlagt.
Votering
Formannskapets innstilling enst vedtatt.
Bystyrets vedtak
1. Porsgrunn kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Grenland, forventer Porsgrunn
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplanen.
3. Porsgrunn kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er
ferdigstilt slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dagfinn Haugen <Dagfinn.Haugen@felleskjopet.no>
11. februar 2019 19:24
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235 og Kommunedelplan
Larvik–saksnummer 201811236

Høringsuttalelser til kommunedelplanen og konsekvensutredning.
Høring til kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235 -Kommunedelplan Larvik–saksnummer
201811236.
Uttalelse til høringen:
Uttalelsen gjelder strekningen fra Virik i Sandefjord kommune til Larvik By.
Bane NOR har lagt ut sin anbefalte trase som er Stålaker Øst.
Jeg gir støtte til Bane NOR sin anbefaling, da dette er det alternativ som tar mins dyrket mark og er
etter min vurdering det som skåner naturlandskapet mest mulig.
Slik jeg vurderer alternativene er det anbefalte alternativ det som også ivaretar de mange viltveier i
området på den beste måten.
Regner for øvrig med et godt samarbeid videre i prosessen med berørte vellag, grunneiere og
grunneierlag for å finne de beste lokale tilpasninger.
Ønsker lykke til i det videre arbeidet.
Vennlig hilsen
Dagfinn Haugen

Bjørn Einar Stange
Furustadveien 92
3232 Sandefjord
Sandefjord, 10. februar 2019
Bane Nor
Postboks 4350
2308 Hamar
Postmottak@banenor.no

Kommunedelplan Sandefjord saksnr 201811235
Kommunedelplan Larvik saksnr 201811236
Høringsuttalelse dobbeltspor Virik‐Kleivertunnelen
Undertegnede er grunneier på eiendommen Vestre Stange, g/bnr 140/1 i Sandefjord kommune.
Eiendommen tilhører Sandefjord kommune, men blir allikevel direkte berørt som følge av den trasé
Larvik kommune velger for sin kommunedelplan. Dette brevet sendes derfor Larvik kommune som
høringsuttalelse. Høringsuttalelsen sendes også Bane Nor som planeier i Sandefjord kommune. Kopi
til Sandefjord kommune som planmyndighet.
Eiendommen er medlem i Furustad Grunneierlag, som sender sine samlede merknader og anbefaling
av trasè i eget brev. Undertegnede stiller seg helt og holdent bak grunneierlags innspill og
merknader, og henviser derfor direkte til grunneierlagets høringsuttalelse.
Kort info om eiendommen Vestre Stange:
 Slektsgård som er av de eldste kjente gårdene i bygda. Ligger rett syd for helleristningene på
Haugen. Gården finnes bla nevnt fra 1300‐ tallet (ref. Lorens Berg «Sandeherred»). Gården
har vært i slekta gjennom flere århundrer.
 Gården er i full drift, og flere gamle tradisjoner holdes fortsatt i hevd (smie, sagbruk,
bakerovn mm).
 Betydelig mengde historiske redskap og gjenstander tilhørende gården.
 Bygningsmasse bestående av bla. eldre sveitserhus, driftsbygninger/låver, smie og gårdssag.

For eiendommen er det nødvendig å presisere følgende merknader til trasèene Stålaker Vest og
Verningen, i tillegg til det som er meldt inn av grunneierlaget:
 Gårdstunet består av flere bygninger. De fleste av bygningene er eldre bygninger med lang,
verdifull historie og som har gjennomgått omfattende istandsetting og restaurering de
senere årene. De to trasèene rammer verst tenkelig og skjærer tvers gjennom tunet og
bebyggelsen.
 Den dyrkede marka som tilhører gården består av ca 120daa av svært god bonitet, hvorav
det hovedsakelig ligger sammenhengende rundt gårdstunet. På samme måte som for
gårdstunet, vil jordene bli avskjært i to deler.
 Måten de to traséene rammer gårdsbruket på er brutal. Gården vil i praksis bli utslettet, og
det vil bety at den lange gårdshistorien vil være over.

Stålaker Øst på sin side berører en svært liten del i ytterkant av gårdens dyrkede mark. Stålaker
Øst er det klart beste alternativet for Vestre Stange, og denne traséen anbefales på lik linje med
Furustad grunneierlag sin anbefaling.
Vi håper ovennevnte merknader, sammenholdt med Furustad grunneierlags høringsuttalelse, kan
være et bidrag til videre planlegging.

Med vennlig hilsen

Bjørn Einar Stange

Furustad Grunneierlag
c/o Nils Henry Haugen
Furustadveien 180
3232 Sandefjord
Nilshenryhaugen@gmail.com
Sandefjord, 5. februar 2019

Bane Nor
Postboks 4350
2308 Hamar
Postmottak@banenor.no

Kommunedelplan Sandefjord saksnr 201811235
Kommunedelplan Larvik saksnr 201811236
Høringsuttalelse dobbeltspor Virik‐Byskogen
Furustad Grunneierlag representerer grunneiere i området Furustad, Jåberg og Himberg. Flere av
grunneierlagets medlemmer blir direkte berørt, og alle blir indirekte berørt av alle de 3 traséene,
Stålaker øst, Stålaker vest og Verningenkorridoren. Grunneierlagets medlemmer tilhører
hovedsakelig Sandefjord kommune, samt enkelte fra Larvik kommune. Grunneiere i begge
kommuner blir direkte berørt som følge av den trasé Larvik kommune velger for sin
kommunedelplan. Dette brevet sendes derfor Larvik kommune som høringsuttalelse.
Høringsuttalelsen sendes også Bane Nor som planeier i Sandefjord kommune. Kopi til Sandefjord
kommune som planmyndighet.
Grunneierlaget har avholdt årsmøte 8.januar, samt ekstraordinært møte 29.januar 2019 hvor alle
medlemmer var invitert. Tema på møtene var å vurdere konsekvenser av de tre traséene Larvik
kommune har lagt til høring, og for kunne fremme sine samlede synspunkter på disse. Under følger
generelle merknader for alle traséene. Avslutningsvis følger Grunneierlagets anbefalte trasé.
Generelle merknader
 Støy ‐ Banen skal bygges for hastigheter opp mot 250km/t, og vil medføre et støynivå som vil
påvirke boliger og uteområder for både mennesker og husdyr. Spesielt anføres merknad om
at støyberegninger må ta utgangspunkt i godstrafikk nattestid. Både politiske og
miljømessige mål i forbindelse med «det grønne skiftet» tilsier at det blir gods på det nye
dobbeltsporet, og da må nærområdene også støydimensjoneres med dette som
utgangspunkt. Gjennom utbygging av godsterminal på Larvik Havn, Bane Nors allerede
planlagte forberedelse for havnespor, og Larvik havns allerede tildelte, og sannsynligvis
fremtidige tildelinger av godsruter, tilsier realitetene at det blir økt godstrafikk på
Vestfoldbanen i nær fremtid. Referer i denne sammenheng bla. til Vestfold Fylkeskommunes
«Regional Plan for Klima og Energi» vedtatt 10.12.2015 – Innsatsområde 6.2 (gods på bane),

 Vibrasjoner ‐ Det er stedvis særdeles utfordrende grunnforhold langs traséene. Det må
utredes hvordan vibrasjoner og rystelser fra høyhastighetstog og godstog vil påvirke
tilgrensende eiendommer gjennom grunnen, herunder også husdyr. Krav om bevissikring av
bygninger som kan tenkes berørt av sprenging/spunting o.l. ifm anlegget, må også skje i form
av foto/film i tillegg til eventuelle andre viberasjonsberegninger som Bane Nor SF måtte
ønske, før anleggets igangsettelse.
 Masselagring‐ permanente og midlertidige deponier – grunneierlaget ser positivt på
permanente deponier der det måtte passe for den enkelte grunneier. Dette er noe
grunneierlaget eller enkeltstående grunneiere vil komme tilbake til.
Midlertidige deponier og anleggsveier som etableres over dyrket mark er det derimot veldig
dårlig erfaring med i grunneierlaget. Erfaring fra andre steder hvor dette har forekommet er
at jordstrukturen blir ødelagt i uoverskuelig fremtid, med betydelig avlingstap som resultat.
Bane Nor må skaffe til veie nødvendig kompetanse på dette feltet.
 Skjæringer og fyllinger – skjæringer og fyllinger må reduseres til et minimum for å unngå
beslag av dyrket mark. Det må tilstrebes løsninger med bratte skråningsvinkler, ikke slakkere
enn 1/1,5.
 Visuell virkning fra materiell ‐ Materiell på sporet, som feks store galvaniserte master, gir
ofte et industrielt inntrykk som bryter med det grønne landskapsbildet. Riktig valg av
masteutforming og mastefarge vil kunne være viktige bidragsytere for hvordan traséen
oppleves i landskapet.
 Matjord ‐ Matjord som berøres av jernbanetrasé og veier må kompenseres med
nydyrking/omdisponering jfr. kravene i gjeldende regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RBPA), samt Sandefjord kommunes «Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens
arealdel», herunder pkt 1.5: «Der utbygging medfører tap av matjord skal det utarbeides en
plan for håndteringen av jordressursene». Formålet er omdisponering av Norges beste
matjord. Matjorda som blir berørt av dobbeltspor er noe av den ypperste matjorda som
finnes i landet, og den må ikke gå til spille. Dette er behørig omtalt i gjeldende RBPA, samt
tilhørende «Veileder til matjordplan» utgitt av Vestfold Fylkeskommune 22.12.2016. Som
den samfunnsbygger og statlig aktør Bane Nor er, må det selvsagt legges til grunn at
gjeldende krav og veiledninger knyttet til omdisponering av matjord blir utført på riktig måte.
Grunneierlaget vil oppfordre sine medlemmer til å foreslå mulige områder for nydyrking.
 Overvannshåndtering ‐ Trasé og veier vil krysse bekkefar og ledningstraséer. Disse må
selvsagt legges om der det er behov, men dette må foregå i samråd med
vassdragsmyndighetene og grunneierlaget. Det vises blant annet til Marumbekken som
allerede har sprengt kapasitet og stedvis dårlige fallforhold. Det samme gjelder bekkeutløpet
ved Hemskilen som sliter med store oversvømmelser ved mye nedbør. I forbindelse med
prosjektet, og tilhørende delprosjekter (vegomlegginger osv) må overvann fordrøyes. I lys av
jernbaneanleggets forventede levetid må det legges inn en reservekapasitet på
fordrøyningsberegningene for å møte fremtidens klima og nedbørsmengder.

 Eiendommer og makeskifte – Flere eiendommer vil få jordeteiger delt av nytt spor.
Jordeteiger på hver side av sporet er ikke ønskelig. Grunneierlaget mener Bane Nor må
pålegge og styre prosesser med makeskifter mellom grunneiere i samråd med grunneierne
og deres advokat.

Bruk av jordskifteverket/samferdselsjordskifte bør bare igangsettes (kreves) fra Bane Nor sin
side der det foreligger uenighet mellom de berørte eierne av landbrukseiendommene, og slik
uenighet ikke løses i minnelighet.
 Eksisterende trasé – eksisterende spor vil ikke ha noe fornuftig formål når nytt spor
etableres. Tilbakestilling av arealer som tilhører eksisterende trasè og anlegg/stasjonsområde
(Jåberg stasjon) anses som en viktig forutsetning i en helhetlig matjordplan for prosjektet. Så
mye som praktisk mulig av eksisterende spor må tilbakeføres til dyrket mark og tillegges
tilliggende eiere slik det følger av veilovens regler.

 Veisystemer – omlegging av offentlige og private veier. På nåværende tidspunkt er
gunneierlaget bare kjent med de veiløsninger som er gjort kjent på video‐illustrasjonene på
Bane Nors nettsider. Vi anser disse som høyst foreløpig utkast/skisser for å illustrere mulige
løsninger. Grunneierlaget vil forbeholde seg retten til å fremme sine synspunkter og
merknader, først når veiløsninger er vist på en tydelig måte. (Eksempelvis vil det være behov
for en undergangsmulighet ved Furustad barnehage). Høyde på bruer, høyde på under‐
ganger, veiklasser og lignende ifm nye tilførselsveier/erstatningsveier må dimensjoneres i
tråd med gjeldende landbruksmessige krav (for bruk av skogsmaskiner og tømmerbil med
tilhenger) eller andre krav til dimensjon av kjøretøy i foreliggende (planlagt)
næringsvirksomhet. Dette også i samråd med de berørte grunneiere og deres advokat.
 Viltkorridorer – Grunneierlaget forbeholder seg retten til å vurdere plassering og utforming
av viltoverganger/‐underganger når jernbanetraséen er valgt.
Grunneierlagets anbefaling av trasé
Grunneierlaget har i sitt møte 29.januar truffet beslutning om å stille seg bak Bane Nors sine
vurderinger og anbefalinger; Stålaker Øst støttes av Grunneierlaget som det beste alternativet.

De øvrige to traséene – Stålaker Vest og Verningen – støttes ikke av Grunneierlaget med bakgrunn i
følgende konsekvenser, som derfor inngis som merknader til disse:
 Matjord ‐ større andel matjord blir berørt. Flere jordteiger blir delt opp.
 Berørte eiendommer – flere eiendommer blir direkte og hardere berørt
 Barierrevirkning/kulturlandskap – begge traséer deler bygda i større grad enn Stålaker Øst.
Traséne oppfattes som dominerende i landskapsbildet.
 Miljø – Viltområde; Begge traséene vil påvirke viltområdet i bygda. I motsetning til Stålaker
Øst, vil både Stålaker Vest og Verningen utgjøre en barierre for fri ferdsel for vilt i området.
Vi håper våre merknader kan være et konstruktivt bidrag til videre planlegging.

Med vennlig hilsen

Furustad grunneierlag
v/ Nils Henry Haugen
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Merknad til «Kommunedelplan Sandefjord saksnr.201811235»
Dobbeltsporetjernbane
I SB framkommer

i Sandefjord

Kommune.

mange ulike synspunkter

på hvor tracéen for dobbeltsporet

jernbane

bør legges.

Det er strekningen Stokke—
Virik som er mest i vinden for tiden.
Alle kiemper for «det de har kjært». For den enkelte er det ikke lett å være objektiv

når det berører

en personlig. Noen personer danner til og med fakkeltog for å framheve sine meninger. 0g det ble til
og med nylig vist på NRK TV. Deres målsetting
Hjertåsområdet.

Sandefjord

kommune

er å bevare noen busker og trær hist ug pist i

har da mange nok rekreasjonsområder

for øvrig som kan

benyttes. Men hva med alle boliger som blir berørt ved valgte tracé—plasseringer?
Både Gckstadkorridoren

og Torp—VESIvil berøre ganske mange hus. Hvis det blir tunnel gjennom
vil denne munne ut på sydsiden midt i et boligfelt. 0g forslaget til ny stasjon midt i Halvdan
Svartes gate vil rasere et stort antall boliger her.
Mokollen

Hensikten

med å velge en tracé bør være å rasere minst mulig antall eiendommer. Den aktuelle
fra Mokollen og sydovertil Virik ble bygd i perioden ca. 1920—1955. Mange av
de som bor her har bodd heri mange år og tatt godt vare på sine eiendommer. 0g flere huseiere har
bebyggelse i området

bodd i husene fra de ble bygget. Følelsefor sin bopel er nok her langt kraftigere enn det som bør
føles for et tre eller busk i Hjertås.
Personlig borieg i mitt barndomshjem fra 1939, 28,5 rn fra dagens sportil husvegg. Forslaget om å
legge mm spor øst for dagens spor vil rasere hele husrekken langs Skiringssalveien fra Tempo-krvsset
til Virik. [tillegg berøres all bebyggelse i Halvdan Svartes gate og noen flere steder
Hvis Torp—Vest blir valgt som trace må det være mulig å legge tunnel gjennom Mokollen slik at en ny
stasjon kan plasseres mellom dagens spor og Peder Hogans gate. Her finnes jo bare næringsbygg 0g
ingen privatboliger.
\fidere sydover mot Virik bør det nye spor legges på vestsiden av det eksisterende. Da berøres
området til SVGS og kolonihagen. Dette vil da gripe atskillig mindre inn i private eiendommer enn det
som fremkommer
i den foreslåtte korridor fra Bane Nor.
Det burde da være mulig å beholde Skiringssalveien

der den ligger i dag, helt fra Tempokrysset
Virik 0g videre sydover. Kanskje også bebyggelsen i Halvdan Svartes gate kan bestå urørt.
Min oppfordring

til Bane NOR og til politikerne

i Sandefjord

som skal ta stilling til tracévalget

til

erå vise

hensyn til de beboere som nå er i «faresonen». At noen hus må rives kommer vi vel neppe utenom,
men hvor det er mulig bør trace'en legges der det ikke er bolighus i dag. Industribygg
skolebvgg bør kunne rives før man velger å rive bulighus.

og gamle

Som nevnt har jeg budd 28,5 rn fra dagens spor og der imellom ligger Skiringssalveien. Det heter seg
visstnok at det skal være >30 m fra sporet til hus ellervei. Men unntak kan og bør hergjøres, da
historien viser at det fungerer helt fint slik det er i dag. At toget får litt høyere hastighet enn dagens
tog vil ikke bli vesentlig mer støyende. Dessuten er avstanden Virik til Stasjonen så pass liten at toget
enten må bremse ned på vei inn på stasjonen eller det er i ferd med å akselerere ut fra stasjonen. Jeg
lever i håpet om en god løsning som gir minst mulig inngrep i private boliger.
Forfallet

av :Tore Gjone Møller,

Skiringssalveien

8.2.2019.

58, 3213 Sandefjord.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Ragnar Standal <ragnar.standal@dnt.no>
11. februar 2019 23:12
Postmottak Bane NOR SF
Erik Bryn Tvedt; Knut Terje Ellefsen
Høringsuttalelsen «Kommunedelplan Sandefjord saksnr.
201811235»

Ragnar Standal har delt en OneDrive for Business-fil med deg. Klikk på koblingen nedenfor for å
vise den.
Høringsuttalelse BaneNor dobbeltspor(1).docx

Hei,
Vedlegger vår høringsuttalelse i forbindelse med
«Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235»
Med vennlig hilsen
Ragnar Standal
styreleder
Sandefjord Turistforening

Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
kan også sende på e-post: postmottak@banenor.no
Sandefjord 11.02.19

Høringsuttalelsen «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235»
Fagrapportene slår fast at Gokstadkorridoren har den beste stasjonsplasseringen, best
sentrumstilknytning, størst potensial for sentrumsutvikling i Sandefjord, flest bosatte og arbeidsplasser nær
stasjonen.
Sandefjord Turistforening mener også at Gokstadkorridoren er det beste alternativet. Gokstadkorridoren
må derfor legges til grunn også i den videre planlegging. Korridoren medfører de minst negative
konsekvenser for natur, kulturminner, jordvern og friluftsliv i forhold til hva Torp vest korridoren vil
medføre. Gokstadkorridoren følger i stor utstrekning dagens jernbanetrase, berører ikke Hjertås friområde
og legger minst beslag på dyrket mark og har de langt laveste investeringskostnader.
Verdien av å opprettholde Hjertås som et uberørt rekreasjonsområde er uvurderlig i et
folkehelseperspektiv. Friluftsliv er som kjent motoren i et folkehelseperspektiv. Her er nærhet til
tilrettelagte friluftsområder selve nøkkel for å lykkes med å begrense helsekostnader og øke livskvaliteten.
Sandefjord Blad i samarbeide med Sandefjord kommune arrangerte en konkurranse over det mest
populære friluftsområde i Sandefjord. Hjertås ble vinneren. Turistforeningen har siden den gang merket 10
km med stier og montert over 100 turskilt. Hjertåstoppen 148 moh er den mest besøkte og populære
kommunetoppen i Vestfold de siste 10 årene. Antatt besøkende i Hjertås anslås til et sted mellom 5 000 til
10 000. Hjertås har en rekke vernede områder som gravhaugene fra vikingetiden, Kleverdalen, Møllersring,
Hjertåstoppen nord og Bygdeborgen. Det er trolig at det her kan avdekkes flere kulturminner.
Sandefjord Turistforening går innfor Gokstadkorridoren. Hvis det imidlertid valget blir Torp Vest korridoren,
må de store negative konsekvensene som følge av trasevalget begrenses. Skjæringen i Stangeskogen må
tildekkes / etableres som en miljøtunnel for å redusere traseens rasering av et uerstattelig tur- og frilufts
området mest mulig. Videre må det etableres støyreduserende tiltak ifm. tunnel inn-/utløp og
støyskjerming av brua over Unnebergdalen til et akseptabelt nivå. Se kartutsnitt vedlagt.
Når Bane NOR ikke anbefaler Gokstadkorridoren vil de kunne akseptere at korridoren legges til grunn for
videre planlegging. Dersom kommunen allikevel har gode grunner til å velge denne korridoren, eller det ved
høringen fremkommer ny informasjon. Hovedargumentet til Bane Nor for ikke å anbefale
Gokstadkorridoren er at Jernbanestasjon øst for Torp vil gi en langt lavere trafikkvekst og lengre reisetid og
med det, atskillig lavere samfunnsnytte.
En virksomhet som på den ene side er en konkurrent til jernbanen, og på den andre side er den av
transportsektorens aktører som forurenser mest. Her mener Turistforeningen at det må gjøres en omforent
kost/nytte beregning med basis i FNs klimamål, de nasjonale tiltak og kommunens egne mål for å redusere
klimagassutslipp.
Sandefjord Turistforening
Matrosgata 6, Postboks 349
3201 Sandefjord

sandefjord@dnt.no
sandefjord.dnt.no
Tlf. 95 40 50 85

Bankkonto 2480 30 06101
Org.nr.
982 280 605

2

Andre store negative konsekvenser for Sandefjord som er ikke hensyntatt i Bane Nors rapporter:
•
•

Svært omfattende terrenginngrep og varig ødeleggelse av Hjertås som populært friluftsområde.
Det blir dype og brede skjæringer/grøfter for jernbanetrase gjennom mye brukt turterreng.
Anlegget beslaglegger mye areal, blir svært dominerende og godt synlig i terrenget, blant annet fra
Bygdeborgen, Hjertåstoppen, Storås og Pinsås. Det blir støy fra anlegget. Skogsveier og turstier blir
avskåret og vil krysse anlegget på bru, eller må omlegges. Anleggsarbeider vil gi varige
terrengforandringer. Inngrep og anlegg vil gi svært store og varige negative konsekvenser for
friluftsområdet.

•

Etablering av beredskapsveg og rømningstunell vil medføre varige terrenginngrep og negative
konsekvenser for friluftsområdet.

•

En 550 meter lang og høyt beliggende bru vil krysse over kulturlandskapet i Unnebergdalen, med
meget store negative konsekvenser for området. Bruen blir et dominerende element i
Unnebergdalen og i friluftsområdet Hjertås.

•

Det blir støy over 50dB i store deler av Hjertås, Unnebergdalen og Drakås. Støy i bolig- og
friluftsområder har negative konsekvenser for områdene.
Med vennlig hilsen
Sandefjord Turistforening

Ragnar Standal

Erik Bryn Tvedt

Leder

Naturvernkontakt

Vedlegg

Sandefjord Turistforening er kommunens største forening med 2 650 lokale medlemmer. Foreningen legger til rette for et allsidig, naturvennlig
og enkelt friluftsliv for alle sammen med sikring og vern av friluftsområder.
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Sandefjord Turistforening er kommunens største forening med 2 650 lokale medlemmer. Foreningen legger til rette for et allsidig, naturvennlig
og enkelt friluftsliv for alle sammen med sikring og vern av friluftsområder.

From:
Sent:
To:
Subject:

Svein Morgan Nilssen <svemorn@icloud.com>
11. februar 2019 22:16
Postmottak Bane NOR SF
: Korridor Stokke -Sandefjord

«Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
>
> Hei
> Det er helt uakseptabelt for Sandefjords fineste naturområde å bli
> ofret på denne måten hvis Torp vest korridoren blir valgt med åpen kløft i 950 meters lengde.
> Tenk dere om!
> Denne avgjørelsen gjelder for fremtidige generasjoner.
> Det eneste riktige er Gokstadkorridoren.
> Mvh
> Svein M. Nilssen
>
>

Kjell Ove Bakke
Kob@sfjbb.net

Dato: 11.02.2019

Bane Nor
postmottak@banenor.no

Høringsuttalelse - Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
Undertegnede, Kjell Ove Bakke, gir med dette min høring til Bane Nors
kommunedelplan Sandefjord. Innspillet omhandler strekningen Mokollen – Virik og
plassering av ny Sandefjord jernbanestasjon.

Med min uttalelse vil jeg bidra til å bevare egen bolig og det meste av
nabolaget. Her følger en punktvis redegjøring for mine synspunkt.

Bane NOR har lagt ut en del kart/bildemontasjer/ideer til ny Sandefjord
jernbanestasjon. Selv om Bane NOR hevder at ingenting er bestemt eller
detaljplanlagt, peker alt av info mot at ny stasjon kommer til å plasseres langs
Halvdan Svartes gate/ ved SVGS.
For å bevare flest mulig av boligene langs Halvdan Svartes gate/Skiringssalveien –
noe som også er et uttalt ønske fra Bane Nor, kommer jeg med følgende innspill:

1) Ny jernbanestasjon plasseres der Klaveneslåven/Hesteskoen ligger.
2) Stasjonsområde/jernbanespor planlegges til industriområdet mellom
nåværende tog trasé og Peder Bogens gate. Eventuelt kan også området
mellom nåværende trasé og Halvdan Svartes gate tas med til nytt
stasjonsområde.
-

Lavere inngripen i nær- og bo miljø ved å erstatte / flytte noen bedrifter enn å
ødelegge 30/35 hjem og tvangsflytte tilsvarende antall familier.

-

De fire sporene inne på stasjonsområdet legges på strekningen Lunden –
SVGS. Den gamle idrettshallen ved SVGS fjernes helt eller delvis.
Videre fra SVGS mot Stålåker legges nye spor over «kolonihagen» og på
nordsiden av Skiringssalveien. Da vil man slippe å legge om Skiringssalveien
og rive husa som ligger på strekningen.

-

-

Rundkjøringen ved Meny Stadiontunet gir bedre muligheter til å koble
stasjonsområdet til veinettet uten innblanding av Tempokrysset; E18,
Ringveien via Laskenveien, samt Krokemoveien retning Larvik.

3) Planlegge at all motorisert ferdsel til ny stasjon ledes inn via Peder Bogens
gate.
-

Peder Bogens gate er allerede dimensjonert til å ta mot trafikk til og fra ny
stasjon. Rundkjøring i sørvest, trafikklys mot Sandefjordveien i nordøst.
Sandefjordveien har trafikklys og eget avkjøringsfelt til Peder Bogens gate
både fra nord og syd.
- Trafikk fra Krokemoa/ Larvik (Hedrum/Kvelde) har naturlig innfart herfra, og
det vil være tilstrekkelig plass for buss og taxi ved Klaveneslåven langs Peder
Bogens gate. (det blir frigjort store trafikkarealer under nytt spor som
planlegges i høyden.)
- Gammelt togspor omgjøres til sykkel/gangsti mellom nåværende bommer på
Moveien og ny stasjon. Dette vil gi en trygg trafikksituasjon for de som velger å
gå eller sykle.
- Skiringssalveien (fra Tempokrysset mot Bugårdsgata) har ikke kapasitet til
buss/taxitrafikk til ny stasjon. Her er allerede nå stillestående kø morgen og
ettermiddag.
- Motorisert Stasjonsadgang via Skiringssalsveien vil føre til økt trafikk i en
allerede rushtrafikk preget gate grunnet underkapasitet i Tempokrysset.
- Det nåværende trafikkbildet i Tempokrysset er allerede en utfordring både
mtp. trafikkflyt og ulykker https://www.nrk.no/vestfold/vestfolds-farligste-kryss1.12145445
- Skiringssalveien er hoved-utrykningsvei for ambulansene som vi
observer har utfordringer med fremkommelighet og derfor ofte ender
med å kjøre på fortauet og i midtrabatten av rundkjøringen.
4) Alt av parkeringsplasser legges på nåværende industriområde langs Peder
Bogens gate og/eller på Sandefjord kommunes eiendommer i Lundenområdet.
5) Gang og sykkelstier legges i gammelt jernbanespor over Sandefjordsveien
retning nåværende stasjonsområde, og under stasjonsområdet der
Bugårdsbakken nå ligger. Dette vil gi to gode adkomster mot sentrum. (ned
Bugårdsgata eller gammel trasé over Rv303).
-

Ny jernbane kommer til å ligge høyt over nåværende bakkenivå vest for
Innfartsveien slik at områdene under nytt «jernbanenivå» vil kunne utbygges til
sentral for buss/taxi og parkeringsplasser. Øst for Sandefjordsveien – på
kommunens eiendommer i Lunden – kan det om nødvendig bygges
parkeringshus i området mellom nye og gamle jernbanespor.
– Disse områdene – sammen med kolonihagen og Hundeklubben - vil også
kunne fungere som anleggsplasser med bl.a. maskinparkering, massedeponi
og arbeidsbrakker i anleggsperioden (da vil man unngå å rive mange boliger).

Vedlagt illustrasjon av mitt innspill.

Jeg ser frem til deres tilbakemelding.

Kjell Ove Bakke
Skiringssalvn. 19
3208 SANDEFJORD

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

Helge Loftum <helge@loftum.no>
12. februar 2019 11:28
Postmottak Bane NOR SF
Helge Loftum
VS: Innspill ang. innsigelse Sandskjæråsen og trasevalg
Innspill ang. innsigelse.pdf; Referat møte om
Sandskjæråsen_24.1.2019.docx; Brev fra Sandefjord kommune.pdf;
JBV.pdf; Tomtetakst Knut Røer.pdf; Møte_JBV_innsigelse_290416.docx

Til Bane Nor. Ang. «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235 ( Sender på nytt da vi på første
e-post glemte å merke det med saksnr. )
Sender over innspill ang. innsigelse på Sandskjæråsen og trasevalg. Se alle vedlegg.
Fint om vi får en bekreftelse på at dette er mottatt.
Med vennlig hilsen
Helge Loftum
Loftum Bygg og Eiendom AS
Mob 926 81 045
helge@loftum.no

Til Bane Nor
Sandefjord

Merknader

til

gjennom

Kommunedelplanen

for

Sandefjord

ang

12.02—2019

dobbeltspor

for

ny jernbane

kommunen.

Det vises til diverse

korrespondanse

Jernbaneverket/Bane

i perioden

Nor og Loftum

Eiendom

februar

2016

AS/Rambøll

- 24.01.2019,

Norge

mellom

AS på vegne

av Loftum

Eiendom

AS.
Senest i møte på Sandefjord
Rådhus 24.01.2019.
Kfr vedlegg.
Denne merknad
tar utgangspunkt
i Jernbaneverkets
innsigelse
mot reguleringsplanforslag
Sandskjæråsen,
datert 26.02.2016,
ikke vedlagt
og Fylkesmannen
i Vestfolds
samordning
samme sak. Datert
15.03.2016,
kfr vedlegg.

for
ang

Bakgrunn;

Gjeldende kommuneplan

for Sandefjord

viser avsatt område til boliger på Sandskjaeråsen.

På dette

grunnlag
fikk Loftum Eiendom
i oppdrag
å utvikle
reguleringsplan.
Det ble av Sandefjord
kommune
varslet oppstart
for planen mai 2015. Jernbaneverket
ble ikke spesifikt
varslet:
Sfj kommunes
begrunnelse
for dette er gitt i brev av 28.06.2017
til Arntzen
De Besche Advokatfirma.

.

<<...Detvar ikke aktuelt å varsle JBV direkte i mai 2015 fordi Sandskjæråsen
unna

eksisterende

Sandskjæråsen

kom inn som nytt byggeOmråde i kommuneplanens

hadde i sin uttalelse
til kommuneplanreguleringen
Sandskjaeråsen
eller andre nye byggeområder.
kommuneplanen,
var det ikke naturlig
å varsle
Kir vedlegg.
Fram

til januar

2016

ligger langt

jernbanetrase.

utarbeidet

Rambøll

på vegne

arealdel 2014. JBV

ikke merknader
knyttet
til
Med bakgrunn
i JBV sin uttalelse
til
JBV angående
denne saken i mai 2015.»

av Loftum

Eiendom

reguleringsplanforslaget,

som ble vedtatt
lagt ut til offentlig
ettersyn
av planutvalget
i Sandefjord
januar
2016. Da ble
Jernbaneverket
spesifikt
varslet og de sendte innsigelse
noen dager etter høringsfristen
var gått
26.02.2019.
På dette tidspunkt
hadde utbygger
lagt ned betydelige
ressurser
i prosjektet
- ca NOK 1,0
mill.
Innsigelsen
ble derfor svært smertefull.
Det ble i februar
2016 satt en forhåndstakst
på

tomtearealet

innenfor Sandskjæråsen

reguleringsplanen.
Loftum Eiendom
Sandefjord

isitt

Kfr vedlegg
med rådgiver

kommune

for

«Videre

prosess;

Dersom

partene

innsigelsen.
rutinene.

Norge

komme

har gjort

nærmere

en rekke

en løsning,

henvendelser
slik

til Bane

Fylkesmannen

for

Nor og

i Vestfold

fastslo

Kfr vedlegg.

Kommunen
kommer

Dersom

Rambøll

å kunne

brev av 15.03.2016.

på NOK 28,95 mill. Dette utgjør erstatningspotensiale

ut,

og Jernbaneverket

til enighet,

partene

ikke

blir

oppfordres

er det den enkelte
enige,

skal

saken

til å arbeide

fagetat
fremmes

som
for

aktivt

for å finne

har myndighet
mekling

etter

løsninger.

til å trekke
de ordinære

......... »

Det ble etter anmodning
av utbygger
gjennomført
et møte 29.04.2016,
hvor det i konklusjonen
heter; «JBV gjør en konkret
vurdering
av høyder på traseer forbi Sandskjæråsen.»
Kfr vedlegg
På tross av denne og flere senere henvendelser
har JBV/Bane
Nor har aldri gjort noen vurdering

høyder som utbygger

har fått del i. Vi har heller ikke registrert

finne løsninger
er tatt
en åpning for at deler

ad notam av Bane Nor inntil møte 24.01.2019.
av regplanen
for Sandskjær'åsen
kan fristilles.

at Fylkesmannens
I dette

siste

oppfordring
møte

av

til å

ble det gitt

Primært;

Loftum
Eiendom
og Unnebergtraseen

Sandskjæråsen

protesterer
på to av traseene
må ikke bygges
ut. Disse

i mange år framover,

som ligger
ute til høring
nå. Vest—traseen
vil være til stor ulempe for reguleringsplanen

både dersom en av dem blir valgt og dersom man ikke

for

trekker innsigelsen
mot Sandskjæråsen
snarlig. Usikkerhet
rundt finansiering,
usikkerhet
vedr
størrelse på utbyggingen
og usikkerhet
vedr attraktivitet
i forbindeise
med tomtesalg,
er svært
negative faktorer.
I sin begrunnelse
for valg av trase har Bane Nor påpekt et stort

utbyggingspotensiale

på nåværende stasjonsområde

Her kreves eventuelt
konsekvensutredningen

en stor grad av transformering.
Vi kan ikke se at det noe sted i
er redegjort
for bortfall av det allerede i kommuneplanen
kiargjorte

i Sandefjord og ved en eventuell

ny stasjon.
arealet

på Sandskjæråsen.
En viktig begrunnelsen
for å gå imot de to alternativene
er dessuten at disse forringer
en av de
største kvalitetene
for boliger i Øvre Hasle, og for store deler av Sandefjords
befolkning,
nemlig

Hjertås som friområde. En stor del av trase Vest lager et krater midt inne i friområdet, nedenfor
den sentralt plasserte Bygdeborgen.
Videre er det over Unnebergjordene
lagt opp til en lang bro,
ca 1250 m, med antatt høyde på 30 — 40m. Det medfører ikke riktighet
at trase vest via Storås
forringer
like mye, siik Bane Nor uttaler i lokalpressen
en av de seneste dagene. Storås-traseen
blir
betydelig mer skjult i landskapet,
broen over Unnebergbekken
er betydelig
kortere og lavere enn
for

trase

vest.

Vi mener også at det er en stor feil i Bane Nors konsekvensutredning.
Manglende
vektlegging
av
psyko—sosiale forhold for et stort antall personeri
15 — 20 år. Disse vil bli berørt av planlegging,
usikkerhet
om man blir direkte berørt, om man blir berørt med verdiforringelse
samt store
støyplager
i anleggsperioden
. Om man hadde vurdert slike konsekvenser,
viiie Gokstadtraseen
kommet betydelig
bedre ut, da man her allerede harjernbane
som barriere.
Landskapsendringene
mellom Stokke og Sandefjord
blir etter vår oppfatning
mindre for Gokstadtraseen.
De øvrige
traseene gjennom
tettbebyggelsen
over Pinaområdet
(spesielt trase Vest og trase Unneberg),
og
Breidablikk
og Lunden påvirker flere ««ikke-berørte»
beboere, som Bane Nor dermed ikke har
vektlagt

i sin

begrunnelse

Sekundært.
Loftum
Eiendom

Sandskjæråsen

henstiller

valg

av trase.

på det

sterkeste

at Bane

Nor frafaller

innsigelsen

på

på så stort areal som mulig og så snart som mulig. Ca 2/3—del av

reguleringsareaiet

24.01.2019

for

ligger

utenfor

båndieggingssonen

for trase Vest og trase

Unneberg.

I møte

ga Bane Nor tydeiige signaler på at «det nå synes ganske enkelt å få en positiv løsning

for Sandskjæråsen etter 13.02. 2019», når høringsfristen er gått ut.
VI er positive til at deler av arealet kan frigjøres,
konkret nevnte representantene
møtet feltet for eneboliger
mot syd-øst. Topografien
og eksisterende
bebyggelse
tilsier imidlertid
at de to traseene neppe vil bli forskjøvet
østover nærmere

fra Bane Nor på
på Øvre Hasle,

Sandskjæråsenfnærmere fiere eksiterende boliger. Det burde derfor ligge til rette for å kunne
fristille

større

del av reguleringsplanen

Mvh

Loftum

Bygg og Eiendom

M&M
HW
:'-

snariig.

Referat møte med Sandskjæråsen 24/1 2019

Deltagere: Thore Fevang (Rambøll), Elin Bakke (Loftum eiendom), Maria Sundby Haugen (Sandefjord
kommune), Hans Jørgen Bihli (Bane NOR), Maren J. Kirkebøen (Bane NOR).

Loftum eiendom v/ Rambøll som rådgiver ønsker at arealet utenfor båndleggingssonen frigis. Slik at
Loftum kan fortsette dialogen med Sandefjord kommune om planleggingen av området som ikke
berøres av båndleggingssonen.
Bane NOR har startet vurderingen for denne saken. Gjelder først og fremst feltet lengst sør (BF1),
med eneboliger. Bane NOR vil kunne gi en tilbakemelding på dette etter at høringsfristen 13. februar
er gått ut.
Loftum eiendom anmoder om at også felt med terrasseblokker (BB PA) kan vurderes. Dette må Bane
NOR komme nærmere tilbake til. Det er spesielt parkeringskjellere og fundamentering av bygg som
vil være sentralt.
Loftum eiendom tar dialogen med justering av planen for øvrige områder enn BF1 med Sandefjord
kommune.
Loftum eiendom referer for øvrig til mail sendt Bane NOR v/ Maren J. Kirkebøen fredag 18. januar.

5911813'8c59d750721dae4d9f—943343d787597f142'3

Arntzen De Besche Advokatfirma
Postboksboks
2734 Solli

0204 OSLO

28.06.2017

Seksjonlavd.
Enhet arealplan

Deres ref.

Vår ref.
17/6527— 3

Saksbehandler
Maria Sundby Haugen
mariasundby.haugen@sandefjord.kommune.no

Gbnr 47/9 - Sandskjæråsen

- Regulering

Det vises til henvendelse
mottatt 21.06.17
varslingsrutiner
knyttet til reguleringsplaner.

der kommunen

bes om å opplyse

om

Vanlige rutiner ved varsel: l tillegg til naboer og berørte parter skal interesseorganisasjoner
og offentlige instanser varsles direkte. Det skal gjøres en vurdering fra sak til sak knyttet til

hvilke organisasjoner/instanser
også Tønsberg

som er aktuelle. Oppstart varsles alltid i Sandefjords

blad. Det ble varslet

oppstart

av reguleringsplanarbeid

blad evt

for Sandskjæråsen

i

mai 2015 i tråd med rutinene.
Det etterspørres
spesielt om BaneNOR ble varslet om oppstart av reguleringsarbeid
på
Sandskjæråsen.
Tidligere har administrasjonen
svart at dette ikke kan dokumenteres.
Det
antas at BaneNOR (eller Jernbaneverket
(JBV) som det het den gangen) ikke ble varslet.
Det var ikke aktuelt å varsle JBV direkte i mai 2015 fordi Sandskjæråsen
ligger langt unna
eksisterende jernbanetrase.
Sandskjæråsen
kom inn som nytt byggeområde
hadde i sin uttalelse til kommuneplanrulleringen

eller andre nye byggeområder.
ikke naturlig

i kommuneplanens
arealdel i 2014. JBV
ikke merknader knyttet til Sandskjæråsen

Med bakgrunn i JBV sin uttalelse til kommunenplanen

å varsle JBV angående

var det

denne saken i mai 2015.

Oppmerksomheten
og kunnskap knyttet til de alternative jernbanetraseene
har økt etter
kommuneplanens
vedtak i 2014 og varsel om planoppstart
av Sandskjæråsen
våren 2015.
På denne bakgrunn var JBV naturlig høringspart når reguleringsplanforslaget
for
Sandskjæråsen
skulle sendes på offentlig ettersyn tidlig i februar 2016. Innsigelse fra JBV

kom 26.02.16.

Med hilsen

Ebba Friis Eriksen

Maria Sundby Haugen

enhetsleder

arealplanlegger

arealplan

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Postadresse
Postboks 2025
3202

Sandefjord

Besøksadresse
Sandefiordsveien

3

Sentralbord
33 41 60 00

Org.nr
916582807

Hjemmeside
www.sandeqordkommuneno

Kontonr.

E-post

24801334292

Postmoflak@sandefjord.kummune

no

i Vestfold

Fylkesmannen
Sandefjord
Postboks

kommune

12 05.110. W/q

2025

/5//s

J U/Q

3202 SANDEFJORD

Vår saksbehandler

/ telefon:

Deres reieranse:

Oversendelse
- samordning
gbnr 47/9 - Sandskjæråsen
Det vises til forslag til reguleringsplan

av statlige
- Sandefjord

/H O

Vår referanse:

Vår dato:

2015/3020
Arklvnr: 421.4

15.03.2016

innsigelser
- ingen
- reguleringsplan

for Sandskjæråsen

Det vises også til brev fra Fylkesmannen
Fylkesmannen
innsigelser.

» 30

avskjæring

-

sendt ut på høring 02.02.16.

til kommunene 09.09.13 der det informeres om at

i Vestfold deltar i Regjeringens

forsøksprosjekt

med samordning

av statlige

Saken gjelder
Regulcn'ngsforslagel
legger til rette for utvikling av boliger nord for sentrum. Området er avsatt til
boligformål i kommuneplanens
arealdel.
Fylkesmannens
kompetanse
Fylkesmannen har fått et dell ansvari innsigelsessaker.
Fylkesmannen som fagmyndighel skal
påse at planer ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern,
landbruk, samfunnssikkerhel,
helse 0g sosial og barn 0g unges interesser, mens Fylkesmannen
som samordningsmyndighet
skal påse at innsigelser også fra øvrige statlige fagelaler er tydelig
forankret i lov, forskrift eller remingslinje. Fylkesmannen skal forela en samlet Vurdering av alle
innsigelsene 0g ta stilling til hvilke som skal fremmes. Dc! cr den cnkclte fagclaten som har
myndighet til å fremme innsigelsen. men fylkesmannen har myndighet til å avskjære den.
I dette brevet opptrer Fylkesmannen

som samordningsmyndighet.

Samordning
av innsigelser
Jembaneverke!
har fremmet innsigelse til reguleringsforslaget
på grunn av konflikt med fremtidig
jembanelrasé
for Vestfoldbanen.
En av korridorene i forslaget til ny trasé går gjennom det aktuelle

planområdet. En utbygging i Sandskjæråscn
med en mulig utbygging,
betydelig.

i tråd med reguleringsforslagct

gjøre gjennomføringen

vil komme i konflikt

mer usikker og kan påvirke kostnadene

Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen. Utbygging av boliger innenfor det
aktuelle planområdet strider mot de nasjonale interesser som Jernbaneverket
er satt til å ivareta.
Gjennomføringen
av inlercityulbyggingen
i Vestfold er prioritert i gjeldende Nasjonal

Fylkesmanneni Vestfold
Televon33 37 10oo
Telefaks'
33 371135
E-postfmvepost@fylkesmannen
no
www fylkesmannen

nolvesfinld

Postadresse
Postboks2076
3103Tønsberg
Orgnr

974762501

Besøksadresse"
StatensPark. Husl
AnlonJenssens
gate4

Transportplan. «Grunnlagsdokumenl
Nasjonal Transportplan 2018 —2029» av 29.02.16
innvirkning på det pågående planarbeidet knyttet til Vestfoldbanen.
På vegne av Jembaneverkel

oversendes innsigelsen

i sin helhet. Det vises lil vedlagte

har ingen

brev fra

Jernbaneverket

for nærmerebegrunnelse.

Konklusjon
Fylkesmannen
Jernbaneverket

finner at reguleringsforslag
for Sandskjæråsen slrider mot de nasjonale interesser
er satt til å ivareta. lnnsigelsen fra Jernbaneverket
fremmes i sin helhcl.

Videre prosess
Kommunen og Jernbaneverket oppfordres til å arbeide aktivt for å finne løsninger. Dersom
partene kommer til enighet. er det den enkelte fagetat som har myndighet til å (rekke innsigelsen.
Dersom partene ikke blir enige. skal saken fremmes for mekling etter de ordinære
Fylkesmannen vil assisterende fylkesmann Lasse Berggreen opptre som mekler.

Med hilsen
Fylkesmannen

Kopilil:
Jernbaneverket

rutinene.

Fra

i Vestfold

Postboks

4350

2308

HAMAR

2

»

”

Jernbaneverket
Postadresse:

Postboks 4350
NO- 2308 Hamar
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Planforslaget beskriver et nytt boligområde i kupert terreng knyttet til eksisterende byggesone
nordvest i Sandefjord. Området foreslås med ulike bygningstyper, og veiltiknytning til
eksisterende lokalveinett. Jembaneverket har vurdert planforslaget som statlig fagmyndighet
for jernbane og har følgende merknad:
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har fått varsel om oppstart av foreliggende plan. Vi vurderer
det som en klar svakhet at Jembaneverket ikke har vært høringspart tidligere i planprosessen.
Vi har hatt flere møter

med Sandefjord

kommune

der aktuelle

korridorer

er presentert,

men vi

har ikke diskutert eventuelle konflikter med pågående reguleringsplanarbeid
i disse møtene. I
forbindelse med kommuneplanen 2014-2026 gjorde Jernbaneverket oppmerksom på at det
forelå traséforslag basert på godkjent konseptvalgutredning.
Gjennomføringen av intercityutbyggingen i Vestfold er prioritert i Nasjonal Transportplan. På grunn av stor usikkerhet om
traséene var det var ikke hensiktsmessig å fremstille disse på et bindende plankart.
Vestfoldbanen skal i tillegg til en stor og økende regiontrafikk i Vestfold betjene
langdistansetog mellom Oslo og Kristiansand-Stavanger.
Jernbaneverket arbeider nå med detaljering av korridorene som ble fastsatt i
konseptvalgutredningen.
Dette munner ut i en forstudie som presenteres i april 2016, der det
blir klart hvilke korridorer og varianter som skal bringes videre inn til den offentlige
planprosessen.
I takt med detaljeringen har vi kommet frem til at planområdet i forslaget kan komme i
konflikt med en av korridorene i forslaget til trasé for ny Vestfoldbane. En av de aktuelle
korridorene vurderes føn gjennom planområdet, men det foreligger usikkerhet om endelig
trasé og byggemetode. Det er blant annet stor usikkerhet knyttet til grunnforholdene i området
og J embaneverket har behov for ytterligere grunnundersøkelser
for å kunne optimalisere trasen
videre og vurdere giennomførbarhet og byggemetode mer detaljert. Det er også usikkert hvilke
arealformål som er hensiktsmessi g for området etter utbyggingen.
J embaneverket finner at forslaget slik det foreligger er i strid med nasjonale eller vesentlig
regionalejernbaneinteresser.
Det er nasjonal interesse ved gjennomføringen av det KVUgodkjente traséene. En utbygging som foreslått i plan for Sandskjæråsen antas å være i konflikt
med en mulig utbygging, og vil gjøre eventuell giennomføring mer usikker og kan påvirke
kostnadene betydelig. Jernbaneverket har derfor innsigelse til planforslaget.
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Med hilsen

Sjur Hclscth
Direktør
Strategi og Samfunn Øst

Annc Marstein
Direktør
Plan og teknikk

Dokumentet er godkjent elektronisk
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Tønsberg 12. februar 2016

Forhåndsvurdering
Utbyggingsområde
3229 Sandefjord

av verdi
Sandskjæråsen,

på
del av 47/9

Gnr. 47 Bnr. 9
Kommune: 0706 Sandefjord

RAPPORTANSVARLIG:

Knut Røer

Befaringsdato:
11.02.2016
Rapportdato: 12.02.2016

Egne premisser
Verdien er skjønnsmessig
satt av takstmann basert på fremlagte dokumenter. Sentrale dokumenter
for vurderingen er reguleringsbestemmelser
og reguleringsplan
datert 08.12.15 og 07.12.15 som
er lagt ut på høring. Taksten forutsetter at planen godkjennes slik den er fremlagt for

undertegnede.
Det er viktig å merke seg at dette er en forhåndstakst. Forutsetningen
for verdi satt i taksten
området er ferdig oppdelt i salgbare tomter, vei, vann, avløp er etablert og alle

rekkefølgebestemmelser

inntatt i reguleringsbestemmelsene

Verdien må ikke sammenlignes
for seg en lengre periode
Vurderingen

er utført.

med den verdi området har per i dag. Videre er det grunn til å se

med realisering

har en holdbarhet

er at

av området.

på 6 måneder,

'

skal den benyttes

etter dette må takstmann

kontaktes for en oppdatering.

Befaring
Rekvirent:

Helge Hov

Takstingeniør:

Knut Røer NITO Takst

Rapportansvarlig:

Befaringsdato:
Tilstede:

Knut Røer

11.02.2016

Knut Røer

Mispelveien

l IA 3152 'l'olvsrød I‘elcfon: 950 59 318

knthjmtneseic-ndom

no www.hjermeseiendom

no Fnr: :10985

554 Ml

mva

KNUTRØER
":'ÅKÅEM/xv.»

Eiendomsdata
Hjemmelshaver:
Kristin Hasle Sundby —Opsjon Loftum Eiendom
Tomteareal for takstområde:
ca. 28 000 kvm

AS

Type tomt: Eiet
Matrikkel: Gnr. 7 Bnr. 9
Adresse: Ikke tildelt adresse

Dokumentkontroll
Utskrift fra Infoland.

Kommunale opplysninger
Kommuneplan
Reguleringsbestemmelser/reguleringsplan
Mandat:

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

av fremfesteretter

kan ikke sammenlignes

med verdikonklusjon

i nærværende

Objekt:
Eiendommen er beliggende langs Drakeåsveien
mindre inngrep synlig i naturen.

Bygninger

og består av et skogsområde

med traktorvei

og

på eiendommen

Type bygg: Det er ingen bygninger

på eiendommen.

Tomten:
Tomten er kupert med grenser mot skogsområder hvor det er skrånende terreng
mot vest. De
deler av tomten som er avsatt til fi'emtidig bebyggelse ligger langs Drakeåsveien.
Område er i
dag avsatt til boligområde Fremtidig i kommuneplanen.

Reguleringsforhold:
Eiendommen er under regulering med forslag til reguleringsplan med bestemme
lser
høring. Planen har ikke tildelt plannummer og er gitt navnet Reguleringsplan
—

lagt ut på

Sandskjæråsen.

Deler av området er avsatt til buffersone/grøntareal

samt offentlig turs'tier o.l.

Reguleringsbcstemmelsene
har rekkefølgebestemmelser
inntatt. Før det kan gis
igangsettingstillatelse
for bygg skal: tilstrekkelig skolekapasitet sikres av Sandefjord

kommune,

veier og fellesarealer

opparbeides,

eventuelt

garantier

for slikt opprettes. Før det
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kan gis ferdigattest på bygg skal følgende være ferdigstilt: Nødvendig
fortau, vann, avløp og strømforsyning.
Byggeområde

veg med

—Bolig: BYA = se vedlagt forslag til reguleringsplan.

Det er inntatt indikasjoner
gjennomgås

infrastruktur:

på parkeringsbehov

o.l. Reguleringsplan

med bestemmelser

må

nøye som del av denne taksten.

Verdivurdering:
Verdifastsettelsen
legger til grunn at eiendommen deles i mindre parseller, hvor flere kjøpere
melder interesse for tomter på mellom 500 og 700 kvm. Verdien er vurdert som antatt
snittverdi, hvor mindre tomter har en noe høyere kvadratmeterpris
og større tomter har en
redusert kvadratmeterpris.
Slik sett vil totalverdiene avhenge av type tomter som selges og
størrelsen på disse.
Verdier satt i nærværende takst er en forhåndsvurdering
som tar utgangpunkt i byggeklare
tomter etter at alle rekkefølgekrav er innfridd. Det er også lagt til grunn at tomtene
videreselges som selveiertomter.
Denne summen må ikke sammenlignes med dagens verdi på tomten uten infrastruktur o.l. For
å fmne denne verdien må det gjøres fradrag for rekkefølgekrav, og infrastrukturkostnader
samt beregning

av risikomargin

i prosjektet.

Vurdering av område merket BF på plankart: Området er delt inn i 6 eneboligtomter.
per tomt vurderes

Vurdering

til NOK

av område merket BK 1 og BK 2 på plankart: Området er planlagt med konsentrert

småhusbebyggelse.
Det er avsatt plass for 11 enheter.
enhet vurderes til NOK 450 000,-

Gjennomsnittlig

tomtebelastning

Vurdering av område merket BB-PA på plankart: Området er planlagt med
blokkbebyggelse/terrassehus
med garasje i underetasje. Det er planlagt 28 leiligheter.
tomtebelastning per enhet settes til NOK 600 000,Totalverdi

Snittpris

1 200 000,-

salgbart tomteareal

per

Vurdert

vurderes basert på dette til: NOK 28 950 000,*****

Verdiene er skjønnsmessig

satt av takstmann

basert på gitte forutsetninger

og tilgjengelig

informasjon.

Med vennlig hilsen
Knut

Røer

Vedlegg: Forslag til reguleringsplan

med bestemmelser.
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Arealplan

Referat fra avklaringsmøte ang. innsigelse fra JBV til
reguleringsplan for Sandskjæråsen.

Saksnummer:
Møtedato:
Sted:
Tid:

15/1888
29.04.2016
Sandefjord rådhus, møterom B
12.00 – 13.00

MØTEDELTAKERE
Forslagsstiller:

Navn

Firma

Konsulent:

Tore Fevang
Ole Johan Steinsholt Kittelsen

Rambøll
Rambøll

Fra kommunen:

Sindre Være Rørby

Bygnings- og arealplansjef

Ivar Holt (referent)

Leder av arealplanavd.

Eksterne Parter:

Åsne Fyri
Stig Fjellstad

Jernbaneverket

Referat sendes:

Møtedeltakere

PUNKT NR.
1.

SAK
Bakgrunn
Forslag til reguleringsplan for Sandskjæråsen er
lagt ut til offentlig ettersyn.
JBV har i brev datert 26.02.16 fremmet innsigelse
til reguleringsplanen fordi en mener en utbygging
vil kunne komme i konflikt og eller fordyre KVUgodkjente traseer.
Ole Johan redegjorde for innholdet i planen der det

ANSVAR/FRIST

foreslås en blanding av frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse, samt blokkbebyggelse.

JBV
Når en kommer lengre i planarbeidet kan en si mer
om hvilke arealer som båndlegges og ikke. På
nåværende tidspunkt ønsker en ikke
å«detaljprosjektere» delstrekninger.
JBV vil i disse dager offentliggjøre forstudie og
planprogram. Dette materiale vil snevre inn
korridorene noe, men trolig ikke for dette
området.
Trasevalg vil først skje i kommunedelplanen. Her vil
det bli en trase som vil bli båndlagt for
optimalisering av linjeføringen.
Nøyaktig linjeføring og høyder vil først skje i
reguleringsplanen.
Rambøll/ kommunen ønsker en konkret vurdering
av høyden på mulige traseer. Selv om det er flere
mulige linjer er det noen punkter / høyder som en
må forholde seg til.
Laveste del av fjell i planområdet ligger på kote 62.
Konklusjon
JBV gjør en konkret vurdering av høyder på traseer
forbi Sandskjæråsen.

Ivar Holt (referent), 02.05.16

Bane NOR
postmottak@banenor.no
Sandefjord 12. februar 2019

Høringsinnspill i forbindelse med nytt dobbeltspor gjennom Sandefjord kommune
Sandefjord Næringsforening representerer for tiden 515 medlemsbedrifter i alle bransjer og
størrelser, og alle våre aktiviteter dreier seg om å fremme og bidra til næringslivet i området.
Trasévalget gjennom vår kommune er imidlertid viktig ikke bare for Sandefjord, men for hele
regionen. Torp Sandefjord lufthavn er navet for et stort område, og vi har en stor felles interesse for
at det etableres stasjon i direkte tilknytning til flyplassen. Vårt synspunkt når det gjelder valg av trasé
støttes derfor av alle næringsforeningene i Vestfold; Larvik, Tønsberg, Horten og Holmestrand, samt
næringsforeningen i Grenland.
Næringslivet i Sandefjord, med våre medlemsbedrifter Jotun og Komplett i spissen, er klare på at de
ønsker en raskere reisevei til Oslo og andre byer i Vestfold, på plass så snart som mulig.
Sandefjord kommune ytrer ønske om at traséen via Storås velges fremfor det sørlige alternativet,
begge med tilknytning til Torp Vest. Dersom dette er mulig uten forsinkelser i prosessen, og angitte
tidsrammer overholdes, så er dette et valg vi kan stille oss bak.
Dersom dette ikke er mulig, ønsker vi at Bane NOR sin anbefaling (Torp Vest-traséen, og et sørlig løp)
velges, og vi ber om at Bane NOR sørger for å ta ut mulige synergier i anleggsperioden, blant annet
for å bedre den totale trafikksituasjonen i Torpområdet.
Vi mener at tid spart, samt stasjon på Torp, er avgjørende både for et attraktivt næringsliv og
befolkningen for øvrig. Ny jernbane bygges med et generasjonsperspektiv, og vi i Sandefjord
Næringsforening har forståelse for at noe må ofres for å få den optimale løsningen.
Nøkkelen nå er at alle involverte aktører samler seg om én løsning og går bort fra andre alternativer.
Det vil gi en så rask og smidig prosess som mulig, og sørge for et moderne og effektivt jernbanetilbud
for bedriftene og innbyggerne våre.

Med vennlig hilsen

Marit Sagen Gogstad
Sandefjord Næringsforening

Kommentarer til planer for Vestfoldbanen mellom Stokke og Virik
Morten Næss Lingelem – 12.02.2019 – 5 sider

Utvikling av effektiv Jernbane er en vesentlig del av fremtidens transportløsninger. Jernbanen vil
være et virkemiddel for et velfungerende og fleksibelt arbeidsmarked. Få andre transportmidler kan
forflytte tilsvarende mengder mennesker, og gods, på en effektiv og energibesparende måte. For å
få transport med jernbane til å fungere optimalt er det viktig at samfunnet og næringslivet
planlegges med tanke på utstrakt bruk av jernbane.
For den reisende vil reisetid, pris og komfort være parametre som er av betydning når man skal
velge både hvor, når og hvordan man skal reise. For den enkelte vil oftest vurderingen gjøres ut fra
en «dør til dør» betraktning. Det er således ikke kun transport med jernbanen som er i fokus, men
også transportløsninger til og fra stasjonene.
Den samfunnsøkonomiske nytten av kortere reisetid kan verdisettes. Slik Bane NOR vurderer det :
«Grovt forenklet kan vi si at et minutts kortere reisetid vil gi Vestfoldbanen 1 milliard kroner høyere nytte over en
beregningsperiode på 75 år.»

For Vestfoldbanens del mellom Stokke og Virik er flere løsninger foreslått :
Reisetid

Kostnad

Bane NOR’s vurdering

Torp vest

11:56

8480

Anbefales

Torp vest via Storås

11:56

9300

Frarådes

Unneberg

10:50

8300

Frarådes

Gokstad

12:33

7990

Anbefales ikke

Dersom det legges til grunn at Bane NOR har gode grunner til å fraråde Unneberg og Storås, vil
sammenligningen bli mellom alternativene Torp Vest og Gokstad. Forskjellen i reisetid er beregnet til
37 sekunder og kostnadsforskjellen er ca. 0.5 milliarder kroner.
Det vil her også være naturlig å vurdere hvorvidt en flytting fra der banen går i dag til et relativt
uberørt naturområde kan forsvares med en redusert reisetid på 37 sekunder. Her vil vektingen av
den verdien naturområde har, eller verdisettelsen av forringelsen som følge av inngrepet, være
vesentlig.
Bane NOR angir en nøyaktighet av kostnadsestimatene til +/-20%. Det angis også at påslag på 4-19%
er gjort for å bringe estimatene fra basisestimat til forventet kostnad (P50). 4% synes uvanlig lavt.
Nøyaktighet på +/-20% synes optimistisk. Med referanse til tunnelprosjekter som Romeriksporten og
morten.lingelemFollobanen synes det som om erfaring tilsier at usikkerheten er betydelig for slike
prosjekter. Tunnelprosjekter vil ofte ha begrenset antall angrepspunkter og så sett potensielt ha
større eksponering for lav produktivitet i anleggsarbeidene enn anlegg i dagen Dette kan føre til øket
byggetid. Øket byggetid vil ofte også innebærer høyere kostnader. En tunnel vil i driftsfasen måtte
stenges i forbindelse med vedlikehold slik man nå ser for banen mellom Drammen og Asker.
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Gokstad løsningen følger i stor grad en eksisterende rute som bør være godt kjent for Bane NOR.
Som Bane NOR selv utrykker det, vil løsningene for denne ruten ha potensialer for optimalisering.
Det vurderes at gode tekniske løsninger vil kunne redusere tiden for nedstengninger i byggeperioden
og også gi mulighet for god tilgjengelighet for senere vedlikehold. Nedstengningsperiode i
byggetiden på to til tre måneder for alternativ Torp vest synes optimistisk. Som en del av
planunderlaget bør en samlet plan for nedstengninger for hele Vestfoldbanen gjøres tilgjengelig
sammen med en beskrivelse av de tiltak som vil bli satt inn for å sikre effektiv transport i
byggeperioden(e). En spredning i tid av byggeaktivitetene for intercity strekningen kan fort føre til
en liten tilfredsstillende situasjon for de reisende i tiår fremover. Med tanke på den prioritering som
er gjort for flytog fra Drammen og innover etter at ny hovedflyplass ble lagt til Gardermoen er det et
spørsmål om ikke reisende fra Vestfold og Grenland nå bør gis prioritet i en lang byggefase og der
reiser til landets hovedflyplass kan bli vesentlig forlenget, mer usikre med hensyn til ankomst og
mindre komfortable. Idet reisetiden for Intercitytog ikke avviker vesentlig fra flytog vil flere
Intercityavganger til erstatning for flytog være et mulig virkemiddel for å sikre mer effektive reiser.
Når det gjelder reisetid for fremtidige fjerntog via en Grenlandsbane er denne angitt til å være noe
lenger for Gokstad enn for Torp Vest. Det legges dog her til grunn at fjerntog ikke skal stoppe i
Sandefjord sentrum. Med tanke på den sentrale rolle togtransport er forventet å ha i fremtiden
synes antagelsen om å ikke stoppe i et folkerikt Sandefjord sentrum å kunne bli gjenstand for
diskusjon. Erfaring fra andre jernbaneprosjekter tyder på at det oftest blir debatt om hvor tog skal ha
stopp. Uansett vil neppe forskjellen i reisetid for strekningen Stokke-Virik bli av vesentlig betydning
for valg av løsning.
Det påpekes her at Bane NOR har avvist innsyn i både beregninger av samfunnsmessig nytte og
detaljer rundt kostnadsestimater og risikoanalyser for kostnadsestimater. Før slike tilgjengeliggjøres
vil detaljerte kommentarer ikke være mulig.
Sandefjord er en kommune med betydelig geografisk utbredelse. Det vil være å forvente at en
befolkningsøkning ikke vil begrenses til det sentrumsnære Sandefjord, men også kunne omfatte
områder som Kodal og Andebu. Transport til og fra jernbanestasjoner vil således være av betydning.
Den foreslåtte stasjonsplassering for alternativ Torp Vest vil bevege stasjonen vekk fra dagens
knutepunkt for buss og også, slik det angis av Bane NOR, bevege stasjonen vekk fra tyngdepunktet
for befolkning. Idet nytte synes å beregnes basert på nåverdi vil dagens situasjon (som ikke snarlig
forventes å endres vesentlig) ha større vekt i beregningen enn hva som måtte skje i fremtiden.
Avstanden fra dagens stasjon til en ny stasjonsplassering ved Peder Bogens Gate vil (i henhold til
Google) gi en gangtid på 5-10 minutter og antageligvis noe tilsvarende med buss (avhengig av
frekvens for avganger). Dette vil være vesentlig mer enn forskjellene i reisetid med tog for de ulike
alternativene og synes heller ikke å reflekteres på en korrekt måte i resultater som fremlegges.
For vurderinger av stasjonene legger Bane NOR bl.a. til grunn :
Miljøvennlig transportsystem:
• Redusere utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter
• Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet for ny veiutbygging.
Regionvekst og by- og tettstedsutvikling:
• Styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, gjennom utvikling av
byer og tettsteder, og økt tilgjengelighet mellom byene langs InterCity-korridoren området:
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o Gangavstand fra stasjon til viktige sentrumsfunksjoner
• Antall bosatte og arbeidsplasser nærmere enn 1 km fra stasjonen, samt utviklingspotensial
• Kort avstand fra plattformer til buss, taxi, sykkelparkering, av- og påstigning

Dette burde tilsi at nåværende stasjonsplassering opprettholdes. Noe også Bane NOR synes å
konkludere med.
Parkering for reisende synes dog å være tatt med i svært liten grad. Dagens situasjon for parkering i
Sandefjord er relativt god og arealet som er tilgjengelig for Bane NOR burde gi grunnlag for parkering
også i fremtiden, dersom dagens stasjonsplassering videreføres. Det er uklart i hvilken grad
parkering er tatt med for en ny stasjonsplassering. Det er også uklart hvordan parkering er tenkt ved
videre utvikling av den ekisterende stasjonen, men det burde være mulig å opprettholde
eksisterende parkeringsvolum under nye spor idet disse legges høyere enn dagens. For begge
alternativer bør parkering avklares både med hensyn til volum og prisbilde. Pris og tid for å komme
til og fra stasjonene er en del av det samlede bilde for den som reiser.
Selv om overordnede mål inkluderer øket mating til stasjonene ved gange, sykkel og
kollektivtransport, samt redusert ustslipp av CO2 ekvivalente, vil det være å forvente at
parkeringsbehovet vil ha et dimensjonerende volum på de dager der gange og sykkel er lite
attraktive alternativer. Dette vil typisk være på regnfulle dager og om vinteren med begrenset
fremkommelighet. Bane NOR tydeliggjør det betydelige volum av reiser over 50 km. Det kan neppe
anses å være gode løsninger å sitte på toget våt eller svett eller øke reisetiden betydelig som følge av
mangel på parkeringsplasser. Idet det antas at en betydelig del av reisene blir påbegyndt relativt
tidlig om morgenen slik at den enkelte skal komme frem til arbeide, møter eller andre forpliktelser i
rimelig tid, vil det være et spørsmål om det er samfunnsøkonomisk effektivt å tilby kollektivtransport
tidlig på moregene slik at total reisetid opprettholdes på et fornuftig nivå. Det vil også være et
spørsmål om f.eks. brøyting vil være tilstrekkelig til å muliggjøre sykling. Tilsvarende for tilbakekomst
tidlig på kvelden. Det er et overordnet mål at arbeidstakere skal stå lenger i jobb. Et økende antall
eldre arbeidstakere vil kunne se at sykkel og gange gjennom året gir for store utfordinger og mangel
på parkeringsplasser kan således føre til at flere avslutter sitt arbeide tidligere enn det samfunnet
ønsker.
Det noteres at Bane NOR i sin parkeringsstrategi synes å ønske en fremtidig parkering for reisende
lenger nord i Vestfold (min understreking) :
Ny stasjon i Horten er foreslått i nær tilknytning til Rv19 og E18. Stasjonsområdet ligger utenfor tettstedet Skoppum og
utenom kollektivtrasé mellom Horten - Tønsberg. Det anbefales å tilrettelegge for innfartsparkering som vil være attraktivt
for reisende fra Horten og større deler av Vestfold. Det vil si til reisende som ikke bor i gang- sykkelavstand til stasjonen
eller har et tilstrekkelig godt busstilbud, og er avhengig av bil for å komme seg til toget. Økt kapasitet på innfartsparkering
i Horten vil avlaste andre stasjoner hvor det ikke ligger til rette for innfartsparkering, men bymessige løsninger.

Dette synes ikke å være positivt for de reisende eller i forhold til overordnede mål for lavere
belastning på veinettet.
For Sandefjord (sentrum) angir strategien at :
Det planlegges for en bystasjon og det må søkes løsninger tilpasset en bymessig kontekst.

Det synes således at med en «bymessig kontekst» er dette sammenfallende med strategien om økt
parkering lenger nord i Vestfold. Dette bør avklares.
På det tidspunkt ny jerbane skal realiseres er det forventet at andelen kjøretøy med null-utslipp er
vesentlig øket. Dette vil med stor sannsynlighet gå raskere enn en fortetting av boligmassen rundt
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stasjonene. For en kommune som Sandefjord vil det også være et spørsmål om deler av kommunen
skal avfolkes til fordel for bynære boliger og at togreisende forventes å bo nær stasjonene. Dette blir
et politisk spørsmål og en del av planprosessen.
For stasjonsutforming generelt synes det ut fra de skisser som er utarbeidet at veinettet rundt
stasjonsalternativene i liten grad er hensynstatt. Det antas at busstransport stadig vil være
nødvendig i de tilfeller togtransport blir utilgjengelig, av ulike grunner. Areal og veisystem bør
tilpasses også slike situasjoner. Siden disse kommentarene skrives i februar er det naturlig å nevne at
det bør planlegges for at stasjonene skal fungere også i forbindelse med snøfall. Siden Bane NOR
synses å ha et forbedringspotensiale allerede idag kan dette være fornuftig å vurdere på et tidlig
tidspunkt og å vurdere hvordan arealet under sporene kan benyttes på en effektiv måte.
Innebygde stasjoner kan ha flere fordeler og gi økt komfort for de reisende. Idet det sysnes å være
overordnede mål om fortetting av boliger og arbeidsplasser rundt stasjonene vil det være naturlig,
som en del av planprosessen, å vurdere utnyttelse av arealet over stasjonene for bygninger. Dette vil
gi muligheter for innebygging og skjerming av stasjonsområdet. Den økede høyde for slike bygg vil
kunne ha negative sider, men vil også gi mulighet for effektiv utnyttelse av betydelige arealer (også
ubebyggede områder i tilknytning til stasjonen). Idet en slik bygningsmasse i stor grad bør kunne stå
klar samtidig med en ny stasjon, vil den nåverdibaserte nytten kunne bli betydelig, og også sikrere
enn tiltak som knyttes til fremtidige beslutninger. Det vil være viktig at planprosessen tar dette med
når en samlet plan utarbeides.
Selv om det ofte vil være mulig å vurdere en rekke detaljer på et senere tidspunkt i planprosessen
tyder mye på at prosjekter er tjent med at prinsippielle spørsmål vurderes tidlig. Også vesentlige
detaljer. Dette tas ofte med under betegnelsen «Front End Loading» (FEL) og sikrer bedre presisjon
på estimater og planer samt resusert sannsynlighet for kostbare endringer på et senere tidspunkt.
Med en estimatnøyaktighet på +/-20 og påslag fra basisestimat til forventet nivå (P50) på 4 – 19% er
det å forvente at det er betydelig FEL og at f.eks. grunnforhold og gjennomføringsmetodikk er vel
definert, allerede nå. Dette fremgår ikke av dokumentasjonen.
Optimal plassering av stasjonen på Torp vil avhenge av hvordan flyplessen utvikles videre. Dagens
løsning gir reisende en kort busstur fra stasjone til terminalen. I praksis dør til dør. En
stasjonsplassering vest for Torp synes ikke å gi vesentlig besparelse av tid idet den reisende må gå
fra stasjonen til terminalen. En østlig plassering av stasjonen synes å kunne ha klare fordeler dersom
den utvikles sammen med ny næringsvirksomhet. Her burde østsiden av Torp ha tilgjengelige arealer
og kunne gi gode synergier mellom jernbane og arbeidsplasser. Med næringsvirksomhet over
stasjonen vil det også være mulig å sikre en innebygget stasjon på en kostnadseffektiv måte. Dette
vil også kunne være en plassering som muliggjør et betydelig parkeringsareal for reisende. Med
tilgjengelige arealer vil en utbygging på Torp øst også kunne gi grunnlag for det parkeringsområde
for tog som vurderes av Bane NOR og på denne måte muligjøre en øket frekvens av tog fra
Sandefjord kommune.
Sammenfatning
Underlaget som er lagt frem av Bane NOR synes ikke å kunne underbygge valg av andre løsninger
enn den med lavest kostnad (Gokstad). Miljømessige ulemper rundt det anbefalte alternativet (Torp
vest) synes å ha blitt tillagt for lav vektfaktor. Dette gjelder også øket total reisetid ved en flytting av
stasjonen i Sandefjord sentrum.
Reisetid og antall reisende avviker lite mellom alternativene. Beregningene av nytte synes ikke å
reflektere dette.
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Kostnadsestimatene synes å være optimistiske og det er uklart hvordan man har sikret
sammenlignbare estimater. Tillegget fra basisestimat til forventet (P50) synes lavt og er ikke
underbygget.
Nedstengningstider synes å være optimistiske og en samlet plan for byggeaktiviteter på
Vestfoldbanen (og videre innover) er ikke detaljert. Idet byggeaktivitetene kan føre til vesentlige
ulemper i tiår fremover bør både samlede planer og detaljer for kompenserende tiltak som sikrer
effektive, forutsigbare og komfortable reiser tas med.
Detaljer rundt infrastruktur- og stasjonsutforming, herunder parkering bør detaljeres.
Videre utvikling rundt stasjonene og utvikling av kollektivtilbud er i liten grad definert. Dette
forventes å dekkes av kommunale planprosesser, og vil erfaringsmessig ta tid. Idet slike effekter
synes å tas med basert på nåverdiberegninger bør en realistisk tilnærming oftest være av en
konservativ natur inntil kommunale planer er vedtatt. Det synes som om Bane NOR har en noe mer
optimistisk tilnærming. Fornebubanen burde her kunne være et eksempel på at slike tiltak ofte
skyves ut i tid og at det er de reisende som blir eksponert for ulempene.
Bane NOR har nektet innsyn i sentrale detaljer for vurderering av de anbefalinger som er gjort. Noen
forespørsler er gjort. En mer grudig vurdering av de fleste forhold som er nevnt over vil kreve videre
innsyn. Dersom slikt innsyn heller ikke gis til politiske - og kommunale beslutningstagere er dette
bekymringsfullt.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Bjørn Lydersen <bjorn.lydersen@hotmail.com>
12. februar 2019 13:26
Postmottak Bane NOR SF
Vestfoldbanen -trasévalg Sandefjord

Anbefaler valg av Gokstadkorridoren. Først og fremst det billigste alternativet. I tillegg en
sentrumsnær stasjon og ikke minst at Hjertås består som i dag. At Torp får mange millioner flere
passasjerer i fremtiden avhenger ikke av en stasjon rett utenfor dagens terminal. Kan helt sikkert
organiseres fra andre siden med mer effektive tilbringertjenester enn i dag eller flytting av terminal
som da også vil forsvare de samfunnsøkonomiske betraktningene til Bane NOR. Uten å ha gått dypt
ned i denne analysen er det svært vanskelig å beregne dette 10-50 år frem i tid. Ref tidligere analyser
av trafikken på E18 i Vestfold fra 90-tallet.
Når det gjelder anbefalingen fra Bane NOR Torp Vest vil den sannsynligvis velges, hvis ikke
politikerne i Sandefjord klarer å bruke 800 mill mer på Storås-løsningen som er tilnærmet lik. Uansett
vil da traseen komme ut av Mokollen i bunnen av Øvre Lundenvei (hvor jeg bor i 10B). Etter min
mening bør man der sørge for at toglinjen legges så lavt som mulig ut av Mokollen, lavere enn dagens
vei slik at man kunne lagd en betongtunnel de første 300-400 m ut av fjellet. Området kan da
beplantes, lages sykkel og bilveier over tunnelen. Dette vil også gjøre det enklere for
utrykningskjøretøyer å komme frem. Det er også viktig at stasjonen ikke flyttes nærmere sentrum slik
som enkelte politikere har uttalt i lokalavisen fordi det vil skape ytterligere negative effekter for
beboere i Øvre Lunden og i Nedre Movei.
Mvh Bjørn Lydersen, Øvre Lundenvei
10B, Sandefjord
Sendt fra min iPhone.

Lene Thelle
Pinaveien 27
3225 Sandefjord

12 februar 2019

BaneNor
mailto:postmottak@banenor.no
HØRING TOGTRASÈ TORP VESTKORRIDOREN OG ANDRE ALTERNATIVER
Jeg er beboer i sonen av hus som vil kunne bli berørt av en eventuell Torp vestkorridor i Sandefjord. Var på
beboermøte med BaneNOR denne mnd og gir min uttalelse til valg av korridor.
1. Igangsettelse av prosess rundt de berørte boligområdene. Det er pr i dag en "frysperiode" for alle
som bor i husene som er skissert berørt. Vi kan ikke selge våre hus og i prinsippet har
staten/kommunen overtatt styringen. Dette kan ta mange år å utrede og å komme til endelige løsninger.
For oss som har jobbet opp verdier i hus og muligheter til å leve et liv med frie valg til å selge, flytte i
leiligheter og andre alternativer - har dette blitt tatt fra oss nå. Tryggheten og gleden ved å eie bolig har
nå blitt et slags fengsel og en heftelse for oss berørte.
Henstiller kommunen og BaneNOR om snarest mulig – og uansett trasevalg – se på mulighetene for å
løse ut berørte boliger på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det må settes av ressurser for å håndtere
mennesker som fra nå av har prekære grunner for salg/overtakelse, alt fra dødsfall, skilsmisser,
alderdom og andre ting.
Drammen kommune var et foregangseksempel på at kommunen overtok ansvaret, løste ut boliger på
et tidlig tidspunkt "Drammen kommune har gitt en del huseiere tilbud om tidlig innløsning av eiendommer.
Dette tilbudet varer fram til reguleringsplanen er godkjent. Etter det må beboerne forholde seg til Bane NOR.
(fra BaneNOR sine sider)" Legger i vedlegg informasjon vedrørende hvordan Drammen kommune
håndterte dette, med utklipp fra BaneNOR sine sider og fra Jernbanemagasinet.
2. For byen vår vil være avgjørende at stasjonen ligger nærme byen og ikke flere kilometer unna
sentrum, bryggeområdet etc slik som Torp vestkorridoren skisserer. Hvis Torp vestkorridoren velges, vil
det måtte settes inn skyttelbusser i kontinuerlig avgang. Da kan jeg lure på om toget likegodt kunne gått
langt unna bolighus og lenger unna sentrum, Hjertås og andre arealer. Det å ha stopp på Torp flyplass
virker fornuftig, men uten stasjon med reell gangavstand til sentrum – har toget ikke noe å gjøre innom
Sandefjord sentrale boligstrøk nedenfor E-18. Gogstadkorridoren går for det meste langs eksisterende
skinne, den stopper i sentrum. Synes det absolutt er det beste valget av trasè, hvis en ikke skal tenke
langs E18 omtrent – med busser til/fra sentrum.
3. Ødeleggelser bør minimeres. Gjelder fornminner samt friområder i Hjertåsområdet. Mokollen som
innehar en del krigsminner og annen historie. Synd å skulle ødelegge fjellet uten veldig god grunn.
Sandefjord kommune burde i stedet sett på muligheten for å bruke Mokollen til spennende
severdigheter fra krigens dager, med den flotte utsikten i tillegg til hulene inni Mokollen. Helt katastrofe
å ødelegge, Mokollen, friområdene, fornminner, mange boligomoråder når vi kan velge
Gogstadkorridoren som stort sett går langs eksisterende trasè, i nærheten av flyplassen samt har
stasjon i sentrum.

Med vennlig hilsen
Lene Singdahlsen Thelle
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Vedlegg:
Drammen kommune har gitt en del huseiere tilbud om tidlig innløsning av eiendommer. Dette tilbudet varer
fram til reguleringsplanen er godkjent. Etter det må beboerne forholde seg til Bane NOR. (fra BaneNOR sine
sider)
Fra 07.06.17 Jernbanemagasinet mailto:http://jernbanemagasinet.no/artikler/drammen-kommunekjoper-opp-hus-der-jernbanen-skal-bygges/
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Bane NOR
Postboks 4350

Sandefjord, 10.02.2018

2308 HAMAR
Kommunedelplan Sandefjord, saksnr. 201811235.
Med bakgrunn som berørt grunneier og med engasjement i korridor-debatten, har vi følgende
høringsinnspill/kommentarer til Torp Vest korridoren og Gokstad korridoren.
Vi velger derfor å dele vårt høringsinnlegg i 2 hoveddeler:
A: Hvorfor vi synes Gokstadkoridoren er et bedre alternativ enn Torp Vest/Storåskorridoren,
for Sandefjord
og
B: Konsekvenser for vår eiendom hvis Torp Vest-korridoren blir valgt.
A
Innledningsvis synes vi det har vært liten offentlig debatt/engasjement fra våre kommune- og
fylkespolitikere omkring korridorvalg! Fylkeskommunen har sågar besluttet å utsette
behandling av saken til etter høringsfristens utløp 13.02.18. Dette er muligens forståelig med
bakgrunn i at Sandefjord kommune og Vestfold Fylkeskommune er majoritetseiere i Torp
Flyplass. For fylkets del kan man også forstå at man har andre «solidaritetshensyn» å ta når
det gjelder de andre kommunene i fylket, for «blir en strekning dyrere, må en annen bli
billigere».
Når det gjelder Sandefjords befolkning generelt, har også engasjementet vært labert,
ihvertfall blant dem som ikke blir direkte berørt av den ene eller andre trasèen, eller som ikke
benytter Hjertås som rekreasjonsområde. Dette er nok igjen en konsekvens at at politikerne
ikke har frontet dette engasjementet.
Det er synd, for uansett hvilket trasèvalg som blir bestemt, kommer Sandefjord med
nærområder til å bli veldig forandret i forhold til i dag.
Vi får håpe at flere engasjerer seg før endelig avgjørelse tas i juni!!
Derfor mener vi at Gokstad-korridoren bør velges.
-

Da vil vi beholde stasjonen i sentrum. Det forhindrer byspredning og gir lettere
tilgang til byen for pendlere og besøkende. Stasjon i Peder Bogens gate vil skape
behov for mange flere parkeringsplasser i sentrum fordi folk velger bilen fremfor toget.
Bane Nor har også tidligere argumentert for at stasjon som i dag er mest sentral og
enklest tilgjengelig for gående og syklende.
Bane NOR argumenterer nå med at stasjon i Peder Bogens gate kan føre til
etablering av flere boliger og flere nye arbeidsplasser enn videreføring av dagens
stasjonsområde?????? Hvor da???? I det området hvor man allerede har revet
boliger i Mokollen, langs Halfdan Svartes gate og Skiringssalveien? Og
arbeidsplasser?? Dette er vel i dag primært et boligområde?

-

Færre sentrale boligområder i Sandefjord blir berørt.. Kan ikke forstå at «det er
omtrent like mange boliger som blir berørt» ved valg av Gokstad-korridoren som ved
Torp Vest/Storås. Boliger under Mokollen, deler av Breidablikk (båndleggingssone),
Pina og vestre del av Drakeåsen spares. Det må vel også gå færre hus i området
Halvdan Svartes gate/Peder Bogens gate og Skiringssalveien ved kun trasè og ikke
stasjon?
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Når det gjelder Gokstad-korridoren vil det forsvinne noen boliger langs dagens
traseen nord for Gokstadveien og på Vollane. Det er ikke hyggelig å ofre noen for
noen andre, men det må vel være adskillig færre boliger som blir berørt. Og at
Gokstadveien ansees å være mer verdifull i «bybildet» enn f.eks. Mokollen stiller vi
spørsmål til. Mye av det bybildet er jo allerede ødelagt ved at man har revet
Presteboligen og oppført blokk like ved siden av Landstads Plass og Sandar Kirke.
-

Vi sparer hele Hjertås. Ved valg av Gokstad-korridoren blir hele Hjertås spart.
Begge vestlige trasèer vil dele Hjertås i 2, og hindre fri passasje i området. For Torp
Vest blir det en stor bro over dalen vest for Unneberg, og dype skjæringer i terrenget,
spesielt nord i friluftsområdet og syd for den nye stasjonen på Torp. Hjertås er kåret
av Sandefjords innbyggere til vårt flotteste nær-turområde og bør vernes. Det har
store kulturhistoriske verdier, med Bygdeborgen, Møllers Ring og Brekke-ringen. Det
er også et rikt dyreliv i dette området.

-

Jordvern. Rett syd for og videre nordover etter stasjon på terminalen på Torp vil flere
gårder med tilhørende mark raseres. Det vil gå med adskillig mer dyrket mark ved
valg av Vest enn øst.
Pris. Gokstad-korridoren er 1,3 milliarder billigere å bygge enn Storås og ca. 0,5
milliarder billigere enn Torp Vest. Dermed er Gokstad-korridoren den desidert
billigste.

NOEN ANDRE BETRAKTNINGER.
Vi er av den oppfatning at Bane NOR vektlegger ønske om stasjon på Torp terminal så tungt
at det går på bekostning av andre viktige samfunnsmessige verdier som vi har nevnt
tidligere.
I (en av) Bane NOR sine utredninger står det: «På Torp konkluderes det med at den beste
stasjonsløsningen er vest for flyplassen. Her vil en togstasjon kunne samlokaliseres med
flyplassterminalen, slik at folk kan gå direkte fra stasjonen inn til flyplassen». Senere i
samme rapport står det «Til tross for at Gokstadkorridoren er best for Sandefjord by
konkluderer rapporten med at Torp Vest-korridoren er det beste alternativet for regional
utvikling.» Så uthevet: «Grunnen til det er at en jernbanestasjon som ligger samlokalisert
med flyplassens terminal vil gi stor passasjervekst for Vestfoldbanen».
Hvem er «folk»? Iflg. flyplassens egen oversikt hadde de en økning på 6% i
passasjerantallet fra 2017 til 2018. Veksten i utenriks var på 8,5% (1 732 723 passasjerer
reiste utenriks), mens innenriks hadde en nedgang på 4,7% (349 393 passasjerer benyttet
dette tilbudet). Det betyr at de fleste «folk» er ferie- og fritidsreisende. Sikkert også en
kontingent med uke-pendlere fra Polen og Lithauen. Men fritidsreisende og ukependlere tror
vi ikke finner det veldig upraktisk å bli fraktet med shuttle det lille stykket fra Torp Øst stasjon.
Og er det passasjerveksten for Vestfoldbanen som er det aller mest vesentlige? Den vil
komme uansett når jernbanen fungerer med dobbeltspor, og dagpendlere og yrkesgrupper
som reiser mye fram og tilbake mellom byene på Østlandet får sine arbeidsplasser og
næringsområder knyttet sammen på sentrale knutepunkter. Kan egentlig ikke se at Torp
flyplass er et viktig knutepunkt i så måte.
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I kommuneplanen er et område på ca. 2,5 km2 (tidligere Forsvarets eiendom) satt av til
næringsområde. Med tiden har det vel mye mer for seg at de som arbeider her kan komme
fram og tilbake til arbeidet og til møter i andre byer med tog og slippe å ta shuttle fra
flyplassen?
For 0,5 milliarder (som Torp Vest koster mer enn Gokstad), hadde det kanskje vært mulig å
legge togtrasèen under jorden i dette området, slik det kunne bygges næringsbygg over?
Da hadde vi kanskje kunnet velge «den beste trasèen for Sandefjord by» til samme pris som
Torp Vest?
Siste innspill: Hvis Torp stasjon legges på vest, blir den plassert i et lite skogholt, omringet
av jorder vest for flyplassen. Dette virker lite gjennomtenkt. En togstasjon vil om kort tid
kreve nye parkeringsplasser og egen infrastruktur med butikker, servicetilbud osv.
For å få plass til dette må man fortsette vestover og forsyne seg med ytterligere dyrket mark.
Og hvor skal flyplassens terminal og oppstillingsplass for fly ekspandere hvis den stenges
inne av en togtrasè i vest?

B
Konsekvenser for vår eiendom hvis Torp Vest velges.
Litt om gården.
Vår eiendom, Feen gård, gnr. 4, bnr. 28 ligger i båndleggingssonen, rett på sydsiden av
Stangeveien, og er siste gård som blir berørt før trasèen når Torp.
Det er en gård til som ligger rett syd for vår, men samme gårdsvei fra Stangeveien.
Eiendommen vår er en slektsgård på ca. 200 mål, og vi kan føre aner tilbake til sent 1700,
tidlig 1800-tallet. Bolighusene ligger på en «øy», omgitt av jorder. Ved graving av eget
renseanlegg oppdaget vi at det er gammel sjøbunn på østsiden, sand, skjell og «kil-lukt».
Flåfjell og grassplen dominerer tunet. På gården er det, etter vår mening, et verneverdig
bryggerhus fra tidlig 1800-tall, med original bakerovn.
Videre mener vi selv å ha registrert menneskeskapte groper og renner i flåfjellet fra veldig
gammel bosetting, men dette har aldri blitt registrert.
Det blir store skjæringer rett vest for gårdstunet, og vi er ennå ikke klar over om tunet/husene
vil bestå dersom det blir justeringer på trasèen.
Anleggsperioden:
Vi ønsker fortrinnsvis å bo på gården i anleggsperioden. Det vil i så fall bl.a. være avhengig
av om gårdsveien vår blir brukt som anleggsvei, som det fremgår av dokumenter. Dette vil vi
i utgangspunktet frabe oss. Det må være mulig å anlegge ny eller bruke trasègropa
etterhvert som graving foregår.
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Vi vil også vite hvor lang anleggstid man beregner for strekningen fra Stangeveien til
tunnelutløp nord i Stangeskogen, og om det i det hele tatt vil være mulig for oss å bo der i
denne perioden
Hvis det ikke er mulig å bli boende i anleggsperioden, vil vi at erstatning for boliger/tun og
dyrket mark mot vest utbetales så snart som mulig, slik at vi kan skaffe annen bolig. Vi
forutsetter også at erstatningen baserer seg på hva markedspris ville være uten toget.
Eiendommen blir ekspropriert.
I dette scenario vil vi ha fradelt jord og skog øst for boligen, slik at dette ikke inngår i
ekspropriasjon/midlertidig ekspropriasjon, men fremdeles er i vårt eie.
Vi vil ha mulighet til å kjøpe tun og resterende jord på vestsiden tilbake etter ferdigstillelse av
strekningen, med fratrekk i pris som står i forhold til tap av verdi p.g.a. togtrasèen.
På kolle øst for nåværende bolig ønskes det tillatelse til fradeling og oppføring av ny bolig.
Ønsker.
Vi ønsker at dobbeltsporet legges så langt vest som mulig. Dette for å skåne
gårdseiendommen mest mulig. (Samtidig får flyplassen større utvidelsesmuligheter mellom
toglinjen og terminalbygget).
Vi ønsker primært at trasèen fra tunnelutløpet nord i Stangeskogen og forbi gårdene bygges
over/legges i tunnel, da skjæringen blir bred og dyp. Det må vel også være en fin måte å få
deponert masser etter utgravingene på?
Til slutt.
Vi synes også det er en rar vurdering at det faller ugunstig ut for oss at vår eiendom
«allerede er forringet» p.g.a. at vi ligger i støysone fra Torp. Det er klart at vi hører fly og
annen flyplassrelatert støy rett som det er.
Men oppsummert er gården vår og omliggende områder en fredelig plass, hvor vi har fritt
utsyn mot vest og usjenert beliggenhet. Fra bryggerhusdøra kan vi iaktta elg og rådyr som
beiter og leker langs bekken mot vest. Vi har rev som jevnlig sjekker om det er mulig å
komme inn i hønsehuset vårt, og har hatt harefamilie med unger som har kommet tett opp til
husene.
VI GÅR FOR GOKSTAD-TRASÈEN, for Sandefjord.

Med vennlig hilsen
Kjersti og Bjørn Fensgård

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

NHF Søndre Vestfold <nhf.sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no>
12. februar 2019 13:13
Postmottak Bane NOR SF
postmottak@sandefjord.kommune.no
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

I forbindelse med planarbeidet for ny jernbane i Sandefjord, ønsker vi i Norges
Handikapforbund Søndre Vestfold å påpeke følgende momenter som er viktig uansett hvilken
trasse som velges:
- HC parkering i nærheten av perong. Det er ønskelig med noen plasser med mulighet for
vedlikeholdslading, da en del hc biler har utstyr som krever ekstra strøm til heis, seter,
rullestollåser osv. Parkeringen må hensynta at man kommer til tog og dermed blir borte mer
enn et par timer. Det må også være langtidsparkering som er beregnet for hc i umiddelbar
nærhet.
- Buss og Taxi stopp i umiddelbar nærhet.
- Av og påstigningsmuligheter nært.
- Tilgjengelige venterom med hc toalett, ønskelig med døråpner/sensorer. Det er viktig at man
tenker hvor man plasserer såpe, tørkepapir, toalettpapir osv inne på hc toalettet. Vår erfaring
er at ofte er slike ting plassert enten for høyt oppe eller at det er utilgjengelig fra rullestoler.
Manuelle stoler er lavere enn elektriske stoler.
- Dersom det er heis i bygg, må denne være driftssikker, alternativ rampe med riktig
hellingsgrad som kan brukes dersom heisen står.
- Alternativ vei til perong må ha en hellingsgrad etter forskrifter og må ha rekkverk og
håndlister på begge sider.
- Utvendig gangvei mellom togstasjon og Torp må være tilgjengelig for rullestolbrukere hele
året, dersom det ikke er skyttelbuss må det være overbygg / varmekabler mht vær og snø.
- Overbygg mellom skyttelbuss / overgang, stopp plass for skyttelbuss, annen kollektivtrafikk
fra knutepunkt må tilpasses for av og påstigning av rullestoler, og være på en slik måte at snø
ikke hindrer at man kan benytte seg av kollektivtrafikk.
- viktig med gode markerte ledelinjer, markering av glassdører, gode kontrastfarger på søyler,
dører og nivåforskjeller, og riktig belysning. Ledelinjer ute bør være varmekablet for at de
skal være synlig på vinterstid.
- Dersom det skal være kiosk på stasjonen, er det viktig at denne er tilgjengelig for alle, at
man kan komme inn med både manuelle og elektriske rullestoler.
Med hilsen
Norges Handikapforbund Søndre Vestfold
Gro B Rohde

leder
-

From:
Sent:
To:
Subject:

per morten nilsen <permorten.nilsen@gmail.com>
12. februar 2019 12:52
Postmottak Bane NOR SF
Intercity utbygging Stokke - Virik, Hjertås, Sandefjord

Standpunkt:
Torp Vest er mest ødeleggende for friluftsområdet Hjertås, Unneberg- Feenskogen. Lengst og
høyest bro og skjæringer i terrenget.
Storåsalternativet - minst ødeleggende i Hjertås - Unneberg- Feenskogen. Tunnel i terrenget,
kortest og lavest bro, men 800 millioner dyrere.
Gokstad trassen berører ikke natur- friluftsområder, færre boligområder berøres og traseen
bygges i mindre krevende grunnforhold og terreng til en lavere kostnad.
Jernbaneutbygging vil vi få, men vi må også kunne bevare våre friluftsområder. Det koster,
men kronekostnader veier ikke opp for bevaring av sårbar natur.
Vi skal levere fra oss en arv til våre etterkommere - og noe av det viktigste er bevaring av
folkehelse og natur- friluftsområder.
Derfor kan ikke fri- naturområder av høy bruksverdi i sentrums nære områder utbygges og
begrunnes med for høye kostnader mot å beholdes uberørt og uten inngrep.Iallefall ikke når andre bevarende alternativ finnes.

Hjertås, Unneberg- Feenskogen
Vesttraseene:

En utbygging vil skade og ødelegge terreng, utsikt og friområde for all framtid.
Skjæringer i marka, sikkerhetsgjerder, broer for jernbane, vilt og eventuelle turstier vil bli
unaturlige og skjemmende og dele området opp uansett.
Storåsalternativet gir det minst skadelige inngrep. Store deler legges under bakkenivå, kortere
og lavere bro.
Alternativet vil kreve "åpen byggegrop" ved myra syd vest for Bygdeborgen, altså på lik linje
som for Haslejordene, som må ha "åpen byggegrop" for nedgraving av kulvert.
Uansett vilken fjelltopp man beveger seg i - eller omkring i området, vil man se og møte på
skjemmende brokonstruksjoner, sikringsgjerder og skjæringer i terrenget.

Støy og sus fra jernbane vil prege og påvirke området på topp av eksisterende flystøy.
Elg og Rådyr trives, har fred og ly for folk og kalver tvillinger i området - Dette skyldes mye
tett lauskog og tildels folketomme "lommer" i skogen langs Unnebergbekken og i dalsidene.
Unnebergveien opp til Lysløypa og vidre ut til Drakåsveien benyttes idag av barn fra
Unneberg og Øvre Hasle, til og fra Unnebergskole og Breidablikk Ungd. skole - Deres
sikkerhet må ivaretaes ettersom deler av Unnebergveien og Lysløypa trolig vil bli anleggsvei.
Unnebergbekken:
På vilken måte kan anleggs virksomhet og nedbanking av pilarer påvirke vannkvalitet og
vanntilførsler til bekken ?
Unnebergbekken er en av de viktigste gytebekkene for sjøørreten i Sandefjord. Det har
allerede kommet varsler om minkende bestand av sjøørret i fjordene våre.
Varsler og begrensing av sjøørretfiske er diskutert.
Unnebergbekken hadde sirkulerende vannføring hele tørkesommeren 2018 og ørretten i
bekken klarte seg.
Bekken har idag klart, næringsrikt og oksygenrikt vann- ingen forurensningskilde er påvist,
eller finnes i områdene omkring bekken.
Bekken går i slynger i aktuelt byggeområde. Dette gir kulper som ikke fryser igjen på vinteren
og fisken overlever.
Bekken er omgitt av tett lauskog med røtter ned i bekken, dette gir ly og gjemmesteder for
fisken.
Unnebergbekken må bevares - for å opprettholde en sjø ørretstamme i fjordene.
Grunnforhold:
Dette området er enden av Raet, hvor isen trakk seg tilbake. Leirkonsentrasjonene bli liggende
igjen i Unnebergdalen og Hasleområdet.
Geologer har påvist ett stort leirras som gikk fra Hjertåstoppen og ned mot Gokstad en gang i
tiden.
Unnebergdalen består, som Haslejordene, av blåleire. Ved grunnboring i Unnebergdalen var
blåleire konsentrasjonen flytende og mellom 40 - 50 meter dyp før grunnfjellet.
Det øverste laget er størknet, slik av vi kan benytte dette til dyrking og bebyggelse. Så lenge
leira får ligge i ro - skjer det ikke noe. Hva som kan skje når det bankes bropilarer ned 40 - 50
meter til grunnfjellet , tyngre anleggstrafikk og sprengninger i området iverksettes - ved man
lite om.

Minner om hva som skjedde med Skjeggestadbrua på E 18 og Leirraset på Romeriket for
noen år siden , hvor leirmassene ble utsatt for påkjenninger.
I områdene vest for Unnebergveien / Lysløypetraseen består grunnen av fastere masser, som
grus, jordstein og fjell. Her ligger grunnfjellet høyere.
Velges det å legge jernbanetraseen i dette området må det iallefall være verdt 800 millioner
for å velge Storåsalternative og bevare mest mulig av friluftsområdet og en sikrere trasee for
fremtidens jernbane.
Gokstad korridoren:
Traseen er flatere, enklere og billigere å bygge i. Ingen tunneller eller broer vil bryte
landskapet . Støyskjerming vil være mindre synlig . Består av blåleire ved
Unnebergbebyggelsen, men her er allerede en eksisterende trase, i ett flatt landskap.
Stasjonsområdet kan ligge ved dagens stasjon, men også flyttes til område ved SVGS.
Ingen inngrep i Friluftområdet Hjertås, Unneberg- Feenskogen.
Tidsforskjellen er noe høyere, men kostnadene er lavere.
Beboere i området har allerede togtrafikk .
Hvor viktig er en 3. stasjon i Sandefjord - Torp stasjon.
Kan skyttelbuss fra Stokke fylle kravene for reisende til flyplassen og eventuelle
arbeidsplasser i nærområdet, medregnet mulig fremtidig utbygging av Torp Øst ?
Hva koster det å bygge en jernbanestasjon med 4 skinneganger og plattformer , som må til for
gjennomgående tog ?
Kostnader vil trolig bli betydelig lavere ved 2 og ikke 3 stasjoner i Sandefjord Kommune.
Konklusjon:
Hjertås, Unneberg- Feenskogen er det siste store friluftsområdet i nærheten av Sandefjord
Sentrum, dette må skjermes og bevares i størst mulig grad for fremtiden, våre etterkommere
og det rike dyrelivet området har.
Derfor bør Gokstad korridoren velges som alternativ 1 for ny jernbanetrase.
Alternativt vil Storås traseen spare store og skjemmende inngrep i et dyrebart naturfritidsområde.
Velges Storåsalternativet - og avgjørelsen går til politisk avgjørelse, har vi vel tid til å vente
på den.
Per Morten Nilsen,

Grunneier, Unneberg

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Gisle Skansen <Gisle.Skansen@torp.no>
12. februar 2019 13:54
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse fra Sandefjord lufthavn AS - Saksnummer 201811235
SLH - BaneNOR 2019.pdf; Torp Mulighetsstudie stasjon vest v105 okt 25
2018.pdf

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Sandefjord lufthavn AS. Vedlagt følger også Mulighetsstudie fra
firma Rambøll.
Med vennlig hilsen
TORP Sandefjord lufthavn
Gisle Skansen
Adm. Direktør
Telefon: + 47 33 42 70 00
Direkte: + 47 33 42 70 06
Mobil: +47 93 02 57 95
www.torp.no

Lyst til å reise et sted? Klikk her og se hva TORP Booking kan tilby!
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Konklusjon

Torp vest—korridoren med en tospors stasjon med sideplattformer
i tilknytning til flyplassen,
ble anbefalt av Bane NOR som det klart beste alternativet. SLH mener dette er det fremste
tiltaket for redusert klimagassutslipp fra tilbringertjenesten
til og fra Torp og det beste
tiltaket

for en fremtidsrettet

styrking

av Torp som et kollektivknutepunkt

for regionen.

SLH

støtter Bane NORs anbefaling.
Den anbefalte
infrastruktur
Bærekraftig

Torp vest—korridoren

kommer

som luftfartsmyndighetene

ikke i konflikt

med

krav til sikkerhet

og

stiller til flyplassdrift.

flyplass

SLHs visjon er at Torp skal vaere favorittflyplass
for innbyggere og næringsliv i Vestfold,
Telemark samt deler av Buskerud, Agder og Østfold. Torp skal være blant de mest
miljøvennlige flyplassene i Norge, noe som innebærer å forebygge forurensning og negativ
klimapåvirkning.

Største

del

av

flyplassens

klimagassutslipp

kommer

fra

bilbasert

tilbringertjeneste.
SLH er derfor

flyplassen,

med

opptatt

lavt

av at flypassasjerene

forbruk

Stasjon/kollektivknutepunkt

skal ha gode,

av ikke-fornybar
i gangavstand

til

energi

kollektive

og lavt

flyterminaien,

reisemåter

utslipp

vil

være

til/fra

av klimagasser.
et

svært

viktig

virkemiddel.

Luftfarten

sørger for at reiser i luften blir stadig mindre skadelig for klimaet, en utvikling vi

bare har sett begynnelsen

på.

Prosess
Gjennom

reetableringen

av

togstopp

ved

Råstad

i

2008,

har

SLH

og

resten

av

Vestfoldsamfunnet
arbeidet for å styrke tilbringertjenesten
for reisende fra Torp med en
permanent togstasjon
i tilknytning
til flyplassen. Det har vært en stor vekst i antall
passasjerer som benytter dette tilbringertilbudet.
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Sammenslåingen

av
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Telemark

over

kollektivknutepunkt

og

Grenland,

Vestfold
vil

og forsterke

fylker

styrke

verdien

og

fremtidig

betydningen

sammenkobling

av

av en togstasjon
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Torp

som

som

med
regionalt

er samlokalisert

med

flyterminalen.
SLH har gjennom

deltagelse

til de foreliggende,

i Plattform

alternative

Vestfold

korridorene

år vært et godt og grundig forarbeid

et eierskap

for ny jernbane

som har resultert

til prosessen

som har ført fram

gjennom Vestfold.

i den foreliggende

Det har over

anbefalingen

fra

Bane NOR.
Bane NORs anbefaling
prioriteringene
Effekter

om Torp

vest-korridoren,

er i samsvar

med

de anbefalingene

og

SLH har spilt inn i prosessen.

av kollektivknutepunkt

Ialle alternativene

Bane NOR har skissert for korridorer

vist mulige togstasjoner

mellom

Stokke og Sandefjord,

er det

for å betjene reisende til/fra Torp.

Bane NORs beregninger

viser

at samfunnsnytten

av en samlokalisering

av togstasjon

og

flyterminal

er svært stor. Dersom de reisende må over i skyttelbuss, blir passasjertallet
adskillig lavere enn der man har gangavstand mellom togstasjon og flyterminal.
For å styrke det transportfaglige

å vurdere
oktober

potensialet
2018

beslutningsgrunnlaget,

ved de ulike

mulighetsstudien

stasjonsalternativene

«Plassering

av ny Torp

fikk Rambøll i 2018 i oppdrag av SLH
ved Torp.
stasjon»

Rambøll

der det

bl.a.

ferdigstilte
heter:

i
«En

stasjon på Torp vest vi/ på grunn av sin beliggenhet direkte innti/f/yplassen og med nærhet til
Kullerød og Fokserød, med enkle direkte transport/injer, ha et betydelig bedre potensial til å
bli et kollektivknutepunkt

enn en stasjon

i øst der alle reisende

er henvist

til bruk av

skyttelbuss i tillegg til togreisen.»
Rambølls rapport legges ved denne høringsuttalelsen.
Kollektivknutepunkt

på Torp

Et godt utbygd kollektivknutepunkt
annen forurensning
kollektivreiser
Torp

på Torp vil gi stor reduksjon av utslipp av klimagasser og

fra tilbringertjenesten

i regionen.

er i seg selv en betydelig

arbeidsplass

tilrettelegging

for trygge alternativ

kollektivtilbud

med buss og tog.

næringsliv

til flyplassen, men vil også fungere som et nav for

med flere

til privatbil,
Dette

gjelder

enn 700 ansatte.

Det er viktig

med godt utbygd sykkelveinett
også for eksisterende

med

i tillegg til

så vel som framtidig

i regionen.
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flyplassen,
fortau

vil SLH vurdere

mellom

togstasjon

og

flyterminal.
Trafikkork

på E18 til og fra Torp

Dagens trafikkløsning
Fokserød,

gir store utfordringer

noe som i størst grad rammer

Veiforbindelse

med kø for veitrafikkanter

trafikken

Tassebekk—Torp og andre

vurderes etablert

fra Torp mot Fokserød.

forbedringer

av veinettet

parallelt med bygging av ny jernbane.

jernbaneutbygging

blir

stort

i anleggsfasen,

i Torp—området

Behovet for anleggsveier

og disse

veiene

samråd med Statens Vegvesen med sikte på mulig etterbruk
forbedring

mellom Torp og

bør

bør

knyttet til

vurderes/planlegges

som del av en oppgradering

i

og

av lokalt veinett.

Framtidig

arealbehov

for flyplassdrift

lden videre planprosessen
framtidig

utvidelse

flyparkering

ved terminalen.

kommunes

arealplan

trafikknutepunkt

fram

av antall

mot bygging

For SLH er det derfor

ivaretar

SLHs behov

til beste for næringsliv

for dagens flyplassområde.
SLHs eiendomsgrense

av ny jernbane,

flyoppstillingsplasser,
for

er det viktig å sikre areal for

fortrinnsvis

nå avgjørende

å kunne

og innbyggere.

i tilknytning

og Bane

utvikle

Torp

som

SLH må sikres kontroll

NOR sin korridor,

dagens

at RPBA, RTP og Sandefjord

SLH mener derfor at alle eiendommer

i vest

til

regionens

på areal vest

som i dag grenser mot

må reguleres

til flyplassrelatert

virksomhet.

Bærekraftig

alternativ

SLH ønsker å løse sitt samfunnsoppdrag
sin aktivitet,

samt velge bærekraftige

gjennom å legge et livsløpsperspektiv
løsninger som forebygger

til grunn for

forurensning

og negativ

klimapåvirkning.

Torp vest—korridoren
hensyn
forståelse

til

skal eksistere

langsiktige,

varige

for at det vestre

i mange generasjoner

ressurser

som matjord,

korridoralternativet

beste og mest framtidsrettede

under

framover,

og det er viktig å ta

natur— og friluftsverdier.

Storås i lys av dette, fremstår

SLH har
som det

valget for Vestfoldsamfunnet.

Gisle Skansen
Administrerende

direktør

Vedlegg: Rambølls rapport. Mulighetsstudien

«Plassering av ny Torp stasjon»
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SAMMENDRAG
Forbedringer i jernbanens infrastruktur
Reisetid med tog
min, ca
Reisetid med tog til/fra Torp Sandefjord lufthavn vil med full
Skien
Torp
35
utbygget InterCity Vestfold i 2032 bli betydelig kortet ned i
Porsgrunn
Torp
27
forhold til i dag.
Larvik
Torp
14
Frekvensen økes til avgang hver halvtime, (30 minutt
Sandefjord
Torp
4
frekvens) i 2032 eventuelt fra 2027. Halvtimesfrekvens
Tønsberg
Torp
10
oppfattes normalt som mer enn dobbelt så bra som
Drammen
Torp
36
timesfrekvens fordi eventuell ventetid opp mot 25 min ikke
Asker
Torp
48
oppfattes som urimelig lang i forhold til total tid på hele
Sandvika
Torp
54
reisen. Infrastrukturen dimensjoneres for ytterligere fortetting
Oslo S
Torp
70
til 15-minutt frekvens på lengre sikt.
Ny infrastruktur med dobbeltspor hele eller nesten hele veien vil gi en betydelig mer robust
togfremføring. Dette gir oss økt forutsigbarhet i forhold til både å ankomme og reise fra flyplassen
til planlagt tid.
Opplevd reisetid til/fra flyplass er en kombinasjon av faktisk reisetid og ulemper underveis. En
ekstra overgang mellom tog og matebuss er en slik ulempe. Ved beregning av reisetid på siste
eller første del av reisen legges det metodisk til en malus for å beskrive ulempen ved å bytte
reisemiddel underveis. Malus er satt til 10 minutter basert på metodiske erfaringer fra Tyskland.
Opplevde reisetider for den delen av reisen som er knyttet til siste eller første strekning til/fra
Torp, blir som vist under for forskjellige stasjonsplasseringer, med og uten matebuss:
Til/fra flyterminal

Unneberg-

Gokstad-

korridoren

korridoren

Tog+buss

10

11

Malus

10
2
22

Gangtid til/fra terminal
Sum min pr pass

Torp vest

Mating fra

Mating fra

Sandefjord

Stokke

0

19

20

10

0

10

10

2

7,3

2

2

23

7,3

31

32

Opplevd reisetid mellom en stasjon i øst (Unneberg eller Gokstadkorridoren) og flyplassen, vil
være tre ganger så lang som med en stasjon i vest. Opplevd reisetid med mating fra Stokke eller
Sandefjord vil være mer enn fire ganger så lang. I tillegg har Torps passasjerer utgangspunkt
eller endepunkt for reisen både vest og øst for flyplassen. Dette betyr at med mating fra Stokke
eller Sandefjord, må uansett en andel av passasjerene reise med tog forbi flyplassen og buss
tilbake, eller omvendt. Mating fra Stokke eller Sandefjord frarådes derfor.
Passasjerpotensial
Det er rimelig å anta at forbedringen i jernbanetilbudet (frekvens, reisetid og robusthet) vil gi en
trafikkøkning for reisende med tog til/fra flyplassen. Det er basert på litteratur og erfaringer fra
andre steder anslått en passasjerutvikling med forskjellige stasjonsplasseringer.
Med stasjon i øst blir økningen i størrelsesorden 30-70%. Med stasjon Torp vest, vil økning i antall
reisende med tog bli anslagsvis 60-100%.
Det understrekes at anslagene er usikre fordi det er mange positive faktorer som gjensidig kan
påvirke hverandre. Vi har derfor valgt en forsiktig konservativ tilnærming. Ut fra faglig skjønn og
erfaringer fra andre flyplasser, anser vi det som mest sannsynlig at det blir flere passasjerer med
tog enn anslått.
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Torp vest. En stasjon i vest med direkte tilknytning til terminalen vil i 2032 gi ca 570 000
passasjerer til/fra flyplassen med tog. I tillegg antas ca 370 000 passasjerer å reise med buss.
Totalt gir det en kollektivandel på ca 28,5%.
Stasjon i øst. En stasjon i øst forutsetter mating med skyttelbuss mellom flyplassen og toget.
Unneberg- og Gokstadkorridoren er for praktiske anslag like. En øst-stasjon med skyttelbuss vil i
2032 gi ca 430 000 passasjerer med tog. De fleste frafalte togpassasjerene vil bruke bil, men
noen flere, ca 390 000 passasjerer antas å reise med buss. Totalt gir det en kollektivandel på ca
24,5%
Bane NOR har gjennomført foreløpige beregninger og antyder ca 400 000 togreisende til Torp
med skyttelbussløsning (østlige korridorer og stasjon i øst) og ca 625 000 passasjerer med Torp
vest. En stasjon i vest med gangavstand til flyterminalen vil ha en betydelig høyere
samfunnsøkonomisk gevinst enn en stasjon i øst med skyttelbuss. Det er verdt å merke seg at
totaltallet for passasjerer med Vestfoldbanen øker med stasjon Torp vest.
Regionalt kollektivknutepunkt
En Torp-vest stasjon med direkte tilknytningen til flyterminalen vil få ca 600 000 reisende i 2032.
Torp-vest har potensial for å bli et regionalt kollektivknutepunkt for hele den nye Telemark –
Vestfoldregionen, Agder og deler av Buskerud. Til sammen bor det 440 000 innbyggere nær en
stasjon som får halvtimesfrekvens med tog til/fra Torp. Komplettert med bussbetjening til de
områdene toget ikke dekker, legger dette grunnlaget for at moderne mennesker kan reise til og
fra både flyplass og næringsområder uten å bruke egen bil. En stasjon Torp vest vil på grunn av
sin beliggenhet direkte inntil flyplassen og med nærhet til Kullerød og Fokserød, med enkle
direkte transportlinjer, ha et betydelig bedre potensial til å bli et kollektivknutepunkt enn en
stasjon i øst der alle reisende er henvist til bruk av skyttelbuss i tillegg til togreisen.
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1.

INNLEDNING
Dette dokumentet er utarbeidet for Sandefjord Lufthavn AS og er et innspill til prosessen for
plassering av ny Torp stasjon i forbindelse med utbygging av InterCity Vestfoldbanen.
Dokumentet drøfter effekter av plassering av ny Torp stasjon, øst eller vest for flystripen på
lufthavnen.
1.1 Reise kollektivt til flyplass
For at reisende til/fra en flyplass skal velge å reise kollektivt er følgende helt essensielt:
•
Enkelt, mest mulig direkte og færrest mulig bytter
•
God nok frekvens så det ikke blir mye skjult ventetid og tidtabell som dekker både tidlige
og sene avganger og ankomster, dvs sikkerhet for å komme frem.
•
Raskt og robust. Noe lengre reisetid enn med bil aksepteres, hvis den er forutsigbar.
•
Ikke for høy pris, og gjerne familiepakker som er konkurransedyktig med bil med flere
personer, inkl parkering.
1.2

Utbygging av InterCity på østlandet

InterCity Østlandet har som mål å korte ned reisetiden mellom de viktigste byene og til og fra
Oslo. På den måten binde Østlandet sammen til ett bo- og arbeidsmarked.
Porsgrunn - Farriseidet er nyåpnet,
Kobbervikdalen – Nykirke er ferdig.
Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke –
Barkåker er ferdig i 2024. Tønsberg – Torp
– Larvik er ferdig i 2032.
Torp ligger sentralt plassert på
Vestfoldbanen. Det er planlagt avgang hver
halvtime, mot nå hver time. På lengre sikt
er det tatt høyde for 15 min frekvens.
Reisetidene til/fra Torp flyplass er kortet
betydelig allerede mot Porsgrunn/Skien, og
vil bli innkortet ytterligere når InterCity
parsellene rundt Tønsberg og vest for
Drammen står ferdig.
Ca. reisetider fra 2032:
Reisetid med tog
Skien
Porsgrunn
Larvik
Sandefjord
Tønsberg
Drammen
Asker
Sandvika
Oslo S

Torp
Torp
Torp
Torp
Torp
Torp
Torp
Torp
Torp

min, ca
35
27
14
4
10
36
48
54
70

Figur 1 InterCity Vestfold, oversiktskart
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Et stort antall mennesker vil bo og arbeide innenfor 1 times togreise fra flyplassen. Spesielt
Skien/Porsgrunn med nærmere 100000 innbyggere og Drammen/Asker/Bærum med mer enn
250000 innbyggere trekkes betydelig nærmere Torp enn i dag. Oslo med sine i underkant av
700000 innbyggere får bare litt over en times reisetid til/fra Torp.
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2.

BAKGRUNNSINFORMASJON
2.1

Forutsetninger som er mer avklart pr 9/2018 enn tidligere i utredningsarbeidet til
Bane NOR

Terminalen på Torp flyttes ikke til østsiden av rullebanen.
Det har tidlig i utredningsarbeidet blitt lagt som forutsetning eller mulighet at flyterminalen på
Torp skal/kan flyttes til østsiden av rullebanen. Blant annet fordi taxebanen av historiske
(militære) årsaker ligger på østsiden. Med taxebane på samme side som terminalen vil man
kunne øke antall flybevegelser betydelig. Dette er pr 8/2018 ikke aktuelt lenger. Kostnadene ved
å flytte hele terminalen er så stor at det ikke er kommersielt gjennomførbart. En tilstrekkelig
økning av antall mulige flybevegelser kan gjennomføres med (i denne sammenheng) mindre tiltak
på vestsiden av dagens rullebane.

2.2

Tre aktuelle korridorer for jernbanen forbi Torp

Stasjonsplassering for Torp stasjon er ikke endelig bestemt. Bane Nors forstudie gir noen
indikasjoner. Planprogrammet for utredningen viser utredningskorridorer og utdyper
stasjonsplasseringer noe mer.
Torp vest-korridoren. Fra Stokke går Torp vest-korridoren på vestsiden av flyplassen og vil få
en stasjon som betjener dagens terminal i gangavstand. Mot Sandefjord går korridoren med
kombinasjon av dagsoner, skjæringer, tunnel og bru, til ny stasjon i dagen sør-vest for
Sandefjordsveien.
Unnebergkorridoren. Fra Stokke går den i nærheten av eksisterende jernbane på østsiden av
flyplassen. En stasjon bygges litt nærmere flyplassen enn dagens stasjon. Det forutsettes
skyttelbuss. Mot Sandefjord svinger korridoren sør-vestover og blir sammenfallende med Torp
vest-korridoren med stasjon sør-vest for Sandefjordsveien.
Gokstadkorridoren. Fra Stokke følger den i hovedsak eksisterende jernbanetrase til Sandefjord,
med Torp stasjon der dagens stasjon ligger, og Sandefjord stasjon i samme område som
eksisterende stasjon. Traseen er hevet for å unngå kryssinger med vegnettet i plan. Korridoren
går i dagsone. Gokstadkorridoren er lengre enn de to andre korridorene. Kurvene øst og vest for
stasjonen gir redusert kjørehastighet for gjennomgående tog.
Gokstadkorridorens nærhet til eksisterende trase kan medføre at eksisterende togtrafikk berøres i
lengre del(er) av anleggsperioden, noe som gir utfordring med å opprettholde drift på jernbanen.
Det må kjøres buss for tog.
Se Figur 2 og Figur 4.
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Figur 2 De tre korridorene ved Torp lufthavn Sandefjord
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2.3

Potensielle næringsarealer øst for rullebanen

Sandefjord kommune eier et tidligere militært område øst for rullebanen på Torp. Utnyttelse av
området er ikke avklart. Det er i kommuneplanen angitt som LNF område (landbruk, natur og
friluftsliv). Det er antydet arbeidsplassintensiv
næring med hele Vestfold som nedslagsfelt,
med 5-50 000 arbeidsplasser på lang sikt,
med varierende avstand fra en antatt
stasjonsplassering for en østlig trase for
jernbanen (Oslosamling 2015 Steinar Lien)
Kommunedelplan for jernbanen var i 2015
forutsatt ferdig i 2017. Den planlegges nå for
vedtak i kommunene sommer 2019.
Det er pr august 2018 ikke igangsatt
kommunedelplan eller reguleringsplanlegging
for det potensielle næringsarealet øst for
rullebanen.

Figur 3 Mulige næringsarealer øst for rullebanen på
Torp

I planprogrammet for InterCity Stokke –
Larvik er de to østlige jernbane-korridorene
(Unnebergkorridoren og Gokstadkorridoren)
vist med en østligere linjeføring enn det man
tidligere har antatt. Bane NOR er i
utgangspunktet bundet til å utrede traseer
som ligger innenfor de vedtatte korridorene.
Justering av korridorer og forutsetningen om
at flyterminalen ikke flyttes til østsiden av
rullebanen, har medført at Bane NOR antyder
ny Torp stasjon der eksisterende stasjon ligger
eller litt nærmere rullebaneenden, for de
østlige korridorene. Se 3.2 og 3.3.

Figur 4 InterCity Vestfold. Utredningskorridorer forbi
Torp Sandefjord lufthavn og innføringer til Sandefjord
by
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2.4

Kullerød og Fokserød eksisterende næringsområde

Kullerød har en rekke forskjellige bedrifter, hovedsakelig plasskrevende næring med noe
produksjon. I tillegg er det ca 330 boliger av type lav bebyggelse. Disse vil med Torp vest få
stasjon med god togforbindelse innenfor kort sykkelavstand.
Fokserød har også plasskrevende næring, men med et større innslag av storhandelsbedrifter
innen byggevarer, bil og klær, og litt produksjon (Hval og Skjeggerød) øst for E18. Vest for E18 er
det primært pukkverk og litt annen næring.
Begge områdene har et innslag av arbeidsplassintensive bedrifter, dvs kontorplasser. Flest slike
arbeidsplasser er det på Kullerød, men likevel relativt få hvis man tar i betraktning totalarealene i
området.
Avstand fra ny stasjon Torp vest til Kullerød og Fokserød vil være mellom 2,5 og 3,5 km gitt at
man primært følger eksisterende vegnett. For å komme effektivt til en eventuell stasjon sør øst
for rullebanen kreves i praksis en ombygging av veinettet. I dag må man kjøre nordover
Lingelemveien via Fevang og sørover Raveien.

1 km

Figur 5 Kullerød og Fokserød næringsområde
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3.

STASJONSPLASSERINGER
Bane NOR har gjort en foreløpig vurdering av plassering av Torp stasjon i de tre korridorene. Det
understrekes at de viste plasseringene er foreløpige. Gitt de aktuelle utredningskorridorene antas
det likevel at stasjonsplasseringene er sannsynlige.
3.1

Torp-vest korridoren.

Fra Stokke følger
korridoren eksisterende
jernbanelinje før den
krysser Vårnesbekken
mot vestsiden av Torp
Sandefjord lufthavn.
Stasjon vil ligge i
nærheten av dagens
terminal (ca 350 meter
til flyterminalen) og
betjene flyplassen
direkte fra
stasjonsområdet.

Ny stasjon

Figur 6 Ny Torp stasjon i korridor Torp Vest

3.2

Unnebergkorridoren

Fra Stokke krysser korridoren Vårnesbekken
og fortsetter nær eksisterende jernbane på
østsiden av Torp Sandefjord lufthavn.
En stasjon etableres litt nord for eksisterende
Torp stasjon.
Avstand til flyterminalen vil være ca 1600m.

Sørenden av rullebanen

Stasjonen vil kreve skyttelbuss for betjening
av reisende til og fra lufthavnen.

Ny stasjon
Figur 7 Ny Torp stasjon i Unnebergkorridoren
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3.3

Gokstadkorridoren

Fra Stokke krysser korridoren
Vårnesbekken og fortsetter
nær eksisterende jernbane på
østsiden av Torp Sandefjord
lufthavn, men passerer noe
lenger sør enn
Unnebergkorridoren
En ny stasjon etableres der
eksisterende Torp stasjon
ligger, ca 2 km fra
flyterminalen.
Stasjonen vil kreve skyttelbuss
for betjening av reisende til og
fra lufthavnen.

Sørenden av rullebanen

Ny stasjon

Figur 8 Ny Torp stasjon i Gokstadkorridoren
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4.

KONSEKVENSER FOR FLYPASSASJERER – FRA/TIL TRE
STASJONER
4.1

Forventet togfrekvens

InterCity dimensjoneres for 4 tog i timen til Sandefjord og to tog videre til Skien. Med ferdigstilt
dobbeltspor Stokke – Sandefjord og Eidangerparsell mellom Larvik og Porsgrunn (ferdigstilt i
2018), vil det være mulig å tilby halvtimesfrekvens mellom Sandefjord, og Skien. I denne
rapporten antas det at det kjøres halvtimesfrekvens i rush.
4.2

Metodikk for beregning av tidskonsekvens for de reisende

4.2.1
Retningsdrift
Det antas retningsdrift på ny Torp stasjonen. Det er det vanlige når man har et dobbeltspor. Dvs
at vestgående tog mellom Oslo og Sandefjord (Skien) stopper på den nordlige plattformen.
Østgående tog fra (Skien) Sandefjord mot Oslo stopper på den sørlige plattformen. 1 De som skal
til/fra den nordlige plattformen på Torp vest og den sørlige plattformen på Unneberg og Gokstad
må krysse enten under eller over jernbanesporene. Vanligvis vil høydeforskjellene (og derved
gangavstandene) være mindre for en undergang enn en for en overgang. Dette fordi fri høyde til
kontaktledning er betydelig høyere enn fri høyde + konstruksjonshøyde for en undergang. Det
regnes et tillegg på 150 m for denne kryssingen. Selve kryssingen kan enten skje med trapper
pluss heis, litt bratte ramper (1:10) pluss heis eller universelt utformede ramper (1:15 pluss
hvilerepos) pluss trapper. Endelig utforming er ikke avgjort. Men for flyreisende med bagasje er
antakelig ramper 1:10 pluss heis det optimale. De aller fleste med koffert, reisende med
barnevogn og elektriske rullestoler kan bruke rampe, mens heis ivaretar krav til universell
utforming.
4.2.2
Avstand tog – buss
Avstand fra tog til buss regnes som et vurdert snitt av lengde på et enkelt togsett (110m) og et
dobbeltsett (220m). Samtidig er det siste passasjer fra den togdøren som er lengst unna bussen
som bestemmer når bussen kan kjøre. Det antas at stasjonsløsningen gjøres så effektiv som
mulig mht gangavstander. 100m uten kryssing av spor. 250m ved kryssing av spor.
Avstigende passasjerer østfra og påstigende passasjerer vestover får en kortere gangrute på
selve stasjonen enn de som reiser motsatt vei. Vi regner derfor et tillegg for gangtid på stasjonen
som et gjennomsnitt av gangtid til begge plattformer
4.2.3
Tidsavstand stasjon - flyterminal
Fra tog til fly, buss:
Det forutsettes at buss venter på stasjonen og kjører så snart siste passasjer har kommet om
bord i bussen.
Fra fly til tog, buss:
Buss avgår fra terminal til faste tider som korresponderer med togavganger. Det forutsettes at
det ikke er kjøretidsforsinkelse pga kø.

1

Det er ikke vanlig å bygge midtplattform på en stasjon ala Torp. En midtplattform vil medføre at jernbanesporene ville måtte trekkes 8-10 m fra
hverandre gjennom slake kurver pga hastighetskravet (250 km/t), over en lang strekning. Det er normalt mer kostnadskrevende enn å la
sporene gjennomgående ligge ved siden av hverandre. Tilgang til plattform over eller under sporene vil man uansett måtte ha.
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Dagens skyttelbuss bruker 8 min. Herav 3-4 min for transfer tog til/fra buss, 4-5 min kjøretid på
2 km til flyterminalen.
En ny stasjon vil ha to plattformer. Til den plattformen man må krysse under/over sporet regnes
et tillegg på 3 minutter.
Ny stasjon med 2 plattformer: Gjennomsnittlig tid begge veier: 11 min. 10 min for
Unnebergkorridoren som har 400m kortere kjøredistanse enn Gokstadkorridoren.
I tillegg legges det til 2 min for avstigning og gange mellom buss og flyterminal.
Fra tog til flyterminal, Torp vest: 350m. ganghastighet m/bagasje: 1 m/s (noe langsommere enn
gjennomsnittlig gangtid ellers, hensyntatt koffertfaktor) = 5,8 min. Til den plattformen man må
krysse under/over sporet regnes et tillegg på 3 minutter. Gjennomsnittlig gangtid tog –
flyterminal: 7,3 min
4.2.4
Malus pga av bytte av transportmiddel underveis.
Skyttelbussen mellom Torp stasjon og flyterminalen fungerer i dag effektivt og sømløst. Likevel
representere skyttelen at passasjerene må bytte transportmiddel en ekstra gang. Det oppfattes
alltid negativt, spesielt fordi de aller fleste har bagasje og i beregninger gis dette vanligvis en
«tidsstraff» også kalt malus. Størrelsen på malus er ikke en gitt verdi, men kommer an på togets
frekvens, tilretteleggingen, hvor langt passasjerene reiser, hvordan passasjerene oppfatter det å
måtte bytte transportmiddel etc. Men selv med god tilrettelegging er det normalt å gi en malus
på 10 min for denne type reiser.

4.3

Tidsforbruk mellom terminal og stasjon i forskjellige korridorer.

Under vises en beregning av opplevd tidsforbruk basert på gjennomsnittlig antall
skyttelbusspassasjerer siste 10 år og 2017 gitt stasjonsplassering i de forskjellige korridorene:

Til/fra flyterminal
Tog+buss
Malus
Gangtid til teminal
Sum min pr passasjer

Unnebergkorridoren
10
10
2
22

Gokstadkorridoren
11
10
2
23

Torp-vest korridoren
0
0
7,3
7,3

Gj.nitt antall passasjerer siste 10 år
Opplevd tidsforbruk minutter pr år
Opplevd tidsforbruk timer pr år

116 315
2 558 919
42 649

116 315
2 675 234
44 587

116 315
852 973
14 216

Passasjerer i 2017
Opplevd tidsforbruk min pr år
Opplevd tidsforbruk timer pr år

168 772
3 712 984
61 883

168 772
3 881 756
64 696

168 772
1 237 661
20 628

Figur 9 Opplevd tidsforbruk med dobbeltspor, nye stasjoner og dagens passasjertall på skyttelbuss. NB! Reise
enten til eller fra flyplassen.

Den opplevde forskjellen i tidsforbruk mellom en stasjon med skyttelbuss og en stasjon knyttet til
terminalen er betydelig. Dette er med på å gjøre en Torp vest stasjon mer attraktiv enn stasjoner
som forutsetter skyttelbuss.
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4.4

Effekt av bedret togtilbud.

Dobbeltspor og bedret togtilbud til Torp, både fra Oslo/Drammen, Vestfoldbyene, Grenland og
Agder vil under normale forhold ha en positiv innvirkning på antall passasjerer som velger tog
til/fra flyplassen. De viktigste faktorene:
4.5

Forbedringer punkt for punkt

4.5.1
Sømløs reise
Hvis man velger korridor Torp vest, oppnår man en sømløs reise for de som kan og vil velge tog
til/fra flyplassen. Gangavstanden fra toget vil bli ca 350m. Gangtiden og øvrige ulemper ved dette
kan reduseres ved å lage rullebånd og eventuelt overbygget gangvei, men dette er det ikke
forutsatt i vurderingene. Man skal heller ikke undervurdere den psykologiske faktoren ved å ha
kommet til flyplassen når man går av toget, selv om dette er en effekt som er vanskelig å belegge
med forskningsresultater. Det er en av grunnene til at man legger på en Malus på reiser som
inkluderer skyttelbuss.
Velger man Unnebergkorridoren eller Gokstadkorridoren vil man måtte fortsette med en
skyttelbussordning mellom jernbanestasjon og flyterminal.
Flypassasjerers vilje til å gå et godt stykke når de først har en følelse av å ha kommet frem til
flyplassen, kan illustreres med at det finnes to parkeringer for biler. Den som drives av Torp
flyplass og hvor det er fra 100 til 250m å gå til terminalen og en som drives privat, er noe
rimeligere, men ligger 450-550m unna.
4.5.2
Økt frekvens til 2 avganger pr time og retning.
To, i stedet for en avgang pr time gir større fleksibilitet for passasjerene og mindre skjult ventetid
siden toget (i motsetning til noen av bussrutene som betjener flyplassen) har faste avgangstider
som i praksis styres av sportilgangen i Oslotunnelen og ikke flyavgangene.
En generell trend går mot at privat bilhold flater ut eller går noe ned til fordel for bilpooler. En
bilpool bil er praktisk for helgeturer, dagsturer etc, men mindre praktisk hvis bilen eksempelvis
skal stå parkert en uke når man er ute og reiser med fly. Det er med på å vri etterspørselen over
mot tog- og bussreiser til flyplass. Da er det helt vesentlig at toget går hver halvtime for å
oppfattes som fleksibelt nok.
4.5.3
Raskere fremføring.
Fra Oslo/Bærum/Asker/Drammen vil dobbeltsporene i Vestfold gi en reisetidsforbedring. Nøyaktig
hvor mye avhenger blant annet av løsning gjennom/forbi Tønsberg. InterCityprosjektet omtaler
en reisetidsforbedring Oslo til Tønsberg på 28min, fra 1t 28min til 1t. Deler av gevinsten er
realisert pr 2018. Gjeldende rutetabell september 2018 viser 1t 11min til Tønsberg. Ferdigstillelse
av Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker reduserer reisetiden med de gjenværende
ca 11 minuttene.
Fra Skien til Torp vil reisetiden etter ruteendringen i desember 2018 være redusert fra 1t 3 min til
41 min og fra Porsgrunn fra 54 til 32 min, dvs samme tidsforbruk eller litt raskere enn med bil.
Det er en meget betydelig endring og gjør toget vesentlig mer konkurransedyktig. Store deler av
denne forbedringen er tatt ut allerede ved åpningen av den nye parsellen i september.
4.5.4
Bedre punktlighet.
En av de viktige forbedringene man får gjennom dobbeltsporutbyggingen er bedre punktlighet og
mer robust togfremføring. Dels gjennom ny og bedre infrastruktur, men primært fordi mange av
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enkeltsporstrekningene forsvinner. Enkeltsporstrekningene er krevende når det oppstår mindre
forsinkelser, som lett forplanter seg utover i systemet.
4.5.5
Flypassasjerenes bosted
Torp er i dag i betydelig grad en
regional flyplass som betjener
Buskerud, Vestfold og Grenland
og Agder. Mer enn 1/3 bor i
Vestfold. Drøyt 1/4 bor i Telemark
og Buskerud. Til sammen over
60% bor i det som kan betegnes
som flyplassens nærområder.
Både i Vestfold og Telemark bor
en langt overveiende andel av
befolkningen i byer med
jernbanestasjon. Reisende herfra
vil dra til dels stor nytte av de
forbedringer InterCityutbyggingen
gir.

Figur 10 Flypassasjerenes hjemsted

Etter at Rygge ble lagt ned, kommer det en del passasjerer også fra Østfold. Det er såpass ferskt
at det ikke fremkommer i statistikkene ennå.
Spesielt har Skien/Porsgrunn med sine nærmere 100 000 innbyggere fått, og vil få et enda bedre
togtilbud til/fra Torp. Samme forbedring vil det være fra Drammen med sine nesten 70 000
innbyggere, og Lier og Eikerkommunene med ytterligere 70 000 innbyggere. Vestfoldbyene med
stasjon og direkte togforbindelse til Torp har ca 200 000 innbyggere. Til sammen vil ca 440 000
innbyggere i regionen få et kraftig forbedret togtilbud til Torp når InterCityutbyggingen
ferdigstilles.
Rutetabellen som gjelder fra 24 september 2018 gjør at Skien og Porsgrunn når de første
flyavgangene fra Torp med god margin. Også retur fra de sent ankommende flyene vil ha en rask
og tilstrekkelig sen forbindelse mot Skien og Porsgrunn. Hvis det er marked for å stoppe siste
avgang mot Skien på Torp kl 0107, vil det sannsynligvis være mulig å få til.
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Figur 11 Rutetabeller mellom Torp og Grenland fra 24. september 2018

Mot Drammen, Akershus og Oslo er togtidene ikke så godt tilpasset tidlige flyavganger og sene
flyankomster. Togrutene styres primært av reisemarkedet utenom Torp.
Det kan være en ide å initiere NSB, som også har en stor bussvirksomhet, til å komplettere med
bussavganger fra Oslo-området til de tidligste flyavgangene og fra de sene ankomstene. Buss den
ene vegen og tog den andre veien på samme billett kan være en løsning.

Figur 12 Rutetider mellom Torp og Drammen/Akershus/Oslo fra 24. september 2018

4.5.6
Effekt av forbedringer i togtilbud
Hva sier litteraturen om effekter av forbedringer i et togtilbud. Balcombe 2 påpeker generelt at
økningen i antall kollektivreisende er sterkere på litt lang sikt enn på kort sikt. Sannsynligvis fordi
det tar tid å innarbeide et nytt og bedre togtilbud. (Hentet fra Tiltakskatalog for transport og
miljø. Urbanet)

2

Balcombe. Referert til i Tiltakskatalogen for Transport og miljø. Urbanet/TØI
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4.5.7
Redusert reisetid med tog
Det er vanskelig å finne noen entydige svar på hva dette betyr for flypassasjerer. En tysk studie
(Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen im schienegebundenen öffentlichen
Personennahverker, Intraplan Consult 2016) antyder en økning på 30 % på valgt
tilbringertjeneste som følge av redusert reisetid.
Den samme studien angir malus for omstigning til 10 min.
Passasjerøkningen er selvsagt avhengig av hvor mye reisetiden reduseres. På strekningen mellom
Porsgrunn og Larvik er reisetiden per september 2018 redusert fra 34 til 16 min og reduseres
ytterligere til 12 min i desember 2018. Til/fra Torp gir dette en reduksjon fra ca 63 til 41 min fra
Skien og fra ca 54 til 32 min fra Porsgrunn. Reisetidene med tog blir direkte sammenlignbare med
reisetid for bil. Dvs at andre faktorer som pris for togbillett(er), togfrekvens, parkeringskostnad,
bompenger etc vil spille en større rolle enn slik det har vært. Man har begrenset med
erfaringsmateriale for såpass store forbedringer.
Den nye fylkeskommunen med sammenslått Telemark og Vestfold vil få administrasjonssete i
Grenland. Torp vil være den ubetinget nærmeste flyplassen for lengre reiser til og fra hele den
nye regionen.
4.5.8
Mer robust togtilbud.
Etter hvert som InterCity bygges ut vil lengden på enkeltsporede strekninger reduseres og til slutt
forsvinne. Samtidig vil man få ny infrastruktur med en høyere teknisk kvalitet enn den man har i
dag. Forsinkelser og usikkerhet som skyldes enkeltspor drift og behov for kryssing med
motgående tog, faller helt bort med dobbeltspor. Ny infrastruktur gir lavere frekvens på signalfeil
og annet teknisk trøbbel. Mer robust togtilbud er også en effekt det er vanskelig å måle separat.
Spesielt fordi den ofte kommer sammen med overgang til dobbeltspor. Men det antas at effekten
av dette er høyere for flyreisende generelt, og spesielt for fritidsreiser der konsekvensen av
forsinkelse kan være stor. For forretningsreisende er forutsigbarhet også viktig fordi de ofte
ankommer flyplass tettere på flyavgang enn fritidsreisende. Dette understøttes av det faktum at
Flytoget har beholdt sin posisjon til Gardermoen selv om prisen er omtrent det dobbelte av
ordinært tog, som går til Gardermoen 3 ganger pr time, dog ikke med helt jevne rutetider.
Forretningsreisende ser på toget som en forlengelse av flyreisen og vurderer pålitelighet høyere
enn pris.
4.5.9
Forbedret frekvens
En dansk studie (Effekter af virkemidlerne: Takster og driftsomfang, Incentive Partners) drøfter
elastisiteter ved frekvensforbedring og antyder en elastisitet på -0,3 til -0,7, dvs 30-70% økning
ved frekvensforbedring. Notatet diskuterer primært frekvenser som i utgangspunktet blir bedre
enn hver halvtime, men de refererer til en rekke andre studier blant annet utført i Norge, Finland
og England som antyder opp mot 70% økning. Balcombe (2004) antyder en elastisitet på -0,6 til 0,8 for togreiser, dels begrunnet i at togreiser er relativt lange slik at en reduksjon i tiden på tog
utgjør en stor del av den totale reisetiden.
Vår vurdering er at litt lange togreiser har en høyere elastisitet enn kortere bussreiser, slik at
Balcombe sin elastisitet på -0,8 virker rimelig for en dobling av frekvensen til Torp.
4.5.10 Effekter av å måtte bytte fra tog til buss.
Vi har, basert på tyske erfaringer, valgt å bruke et malustillegg på 10 min på grunn av bytte
mellom tog og buss. TØI (Bytte mellom kollektive transportmidler i Oslo og Akershus. Åse
Nossum 2004) finner at det er stor motstand mot å bytte. Men der hevdes det også at erfaring
med bytte, etter hvert gir lavere byttemotstand.
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Det er vanlig å regne en tidselastisitet på -0,8. Dvs at en halvering av reisetid vil gi 40% økning i
antall passasjerer. Det medfører at innkortet reisetid, inklusive malus for bytte, har større
betydning for de kortere reisene enn de lange reisene. Torp henter 60-65% av sine passasjerer
fra stasjoner mindre enn 35 min (Skien) og 36 min (Drammen) fra flyplassen. Frekvensen vil også
ha en innvirkning, men i utgangspunktet vil en stasjon i vest gi 25-30 % høyere trafikk som følge
av stasjonsplassering alene.
En mating fra Stokke eller Sandefjord vil i utgangspunktet ha ca 10 min lengre kjøretid enn fra
Råstad. Velges mating fra Stokke vil passasjerer fra Grenland og Larvik reise forbi flyplassen for
så å busses tilbake til terminalen. Velges mating fra Sandefjord vil alle passasjerer fra Tønsberg
og østover reise forbi flyplassen for så å busses tilbake til terminalen.

Til/fra flyterminal
Tog+buss
Malus
Gangtid til teminal
Sum min pr passasjer

Mating fra Stokke
20
10
2
32

Mating fra Sandefjord Torp-vest korridoren
19
0
10
0
2
7,3
31
7,3

Figur 13 Opplevd tidsforbruk med skyttelbuss fra Stokke eller Sandefjord

Torps passasjerer har utgangspunkt eller endepunkt for reisen både vest og øst for flyplassen, så
en mating fra Stokke eller Sandefjord vil bli lite attraktivt for den ene eller andre andelen av de
passasjerene uavhengig av om man mater fra Stokke eller Sandefjord. Det er en løsning vi
basert på faglig erfaring vil fraråde,
4.5.11 Effekter på busstilbudet av bedret togtilbud.
De største bussrutene til/fra Torp er Torpekspressen som kjører fra Oslo S og
Telemarksekspressen som kjører Seljord – Bø – Grenland – Larvik (E18 ved Ringdal) – Sandefjord
– Torp – Tønsberg.
Et bedret togtilbud må forventes å ha en viss innvirkning på antall passasjerer som tar buss, selv
om buss og tog ofte har forskjellig geografisk nedslagsfelt og til dels betjener forskjellige
passasjersegmenter.
Torpekspressen betjener samme strekning som toget, fra Oslo S. Andelen passasjerer til/fra
Oslo/Akershus/Buskerud som benytter Torpekspressen er ca 17-18%. Torpekspressen har
tilpassede avgangstider og kjører kun til utenlandsavgangene, primært Ryanair og Wizz Air.
Telemarkekspressen betjener dels samme strekning som toget og dels bygder lenger inne i
Telemark, samt har stopp på Borgestad, Moheim og E18 ved Fokserød. Ca 10% av de reisende fra
Telemark benytter Telemarksekspressen.
Bussenes relativt lave andel av reiser indikerer at en økning i antall togreisende som følge av
forbedringer i jernbanesystemet primært vil komme fra det passasjersegmentet som i dag kjører
bil til/fra Torp.
4.5.12 Sammenstilling
Med utgangspunkt i betraktningene over er det rimelig å anta at forbedringen i jernbanetilbudet
(frekvens, reisetid og robusthet) vil gi en trafikkøkning for reisende med tog til/fra flyplassen, i
størrelsesorden 30-70% uavhengig av stasjonsplassering. Plasseres stasjonen i korridor Torpvest, vil samlet økning i antall reisende med tog til/fra flyplassen bli større, anslagsvis 60-100%.
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Det understrekes at vurderinger av denne type er krevende fordi det er flere faktorer som
samvirker positivt. Hvilke faktorer som slår mest ut varierer av hvilken strekning man ser på.
Noen eksempler:
•
Fra Vestfoldbyene Larvik, Sandefjord og Tønsberg vil dobbel frekvens antakelig være
dominerende.
•
Fra Porsgrunn/Skien vil kraftig redusert reisetid og bedre frekvens slå betydelig ut. I
tillegg har man denne vegen togavganger som dekker alle flyavganger og ankomster.
•
Fra Horten, Drammen og kanskje Asker er det spesielt bedret frekvens som slår positivt
ut, men også en innkorting i reisetid. En utvidelse med tidlige morgen- og sene
kveldsavganger vil sikre en bedre effekt av den høyere frekvensen.
•
Fra Bærum og Oslo er det først og fremst frekvensen som slår positivt ut. Der er
transporttidene såpass lange at for eksempel 10 min kortere reisetid ikke monner all
verden når reisen kortes fra 80 til 70 min. Tidlige morgen- og sene kveldsavganger er
kanskje mindre viktig fordi det gir lite ønskelige reisetidspunkt uansett.
•
En mer robust togavvikling vil slå positivt inn på alle reiserelasjonene.

4.6

Oppsummering. Effekter av forbedret togtilbud
Oppsummert:
•
Frekvensforbedring til/fra Torp mot Drammen og Skien vil gi en trafikkøkning på toget.
•
En kjøretidsforbedring vil gi flere passasjerer på tog. Det vil spesielt være et potensial for
å tiltrekke seg nye reisende fra Grenland blant annet med ny fylkesadministrasjon, siden
reisetiden Skien - Torp reduseres drastisk, med over 20 min og halveres fra f.eks.
Porsgrunn.
•
Til sammen anslås en trafikkøkning på mellom 30 og 100% som følge av frekvens- og
kjøretidsforbedring. Høyest med stasjon i direkte tilknytning til flyterminalen. Se neste
punkt.
•
Reiser med omstigning mellom buss og tog gir en opplevd tidsøkning på 10 min hver veg.
Samlet opplevd tidsforbruk på siste/første del av reisen er 3 ganger høyere ved en stasjon
med skyttelbuss enn ved en stasjon som er direkte knyttet til terminalen. 22/23 min
kontra 7,3 min.
•
Bedret punktlighet pga lengre strekninger med dobbeltspor er positivt uavhengig av
stasjonsplassering.
•
Størstedelen av nye togreisende vil komme fra det segmentet som i dag kjører bil til/fra
Torp. Kostnader for parkering er en del av totalbildet når passasjerer vurderer reisemåte
til/fra flyplass. Samtidig er Torps marked slik at det for mange kun er bil som er aktuelt
transportmiddel til flyplassen.
Anvendt på passasjertall fra 2017, ville passasjerøkning med togreisende føre til:

Reisende med tog
Antatt reduksjon i busspassasjerer, %
Kollektivandel tog pluss buss

2017
168 772
-21,2 %

2017 +30%
219 404
8%
23,2 %

2017 +100%
337 544
20 %
28,4 %

Figur 14 Endringer i kollektivandel ved forbedring av jernbanetilbudet til Torp

For en situasjon med forbedret togtilbud og stasjon Torp vest velger vi i det videre arbeidet å
regne med at antall togpassasjerer dobles (øker 100%) i forhold til situasjonen i 2017.
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Bussene betjener til dels et annet marked enn toget og vi regner at bussene etter en viss
reduksjon som følge av bedre togtilbud øker i takt med den generelle passasjerutviklingen.
Prognose for passasjerutviklingen på Torp (Torp helhetsplan 2014):
Prognose
Totalt antall flypassasjerer
Tog, Torp vest. Doblet andel i forhold til 2017
Bussandel. Vekst i takt med øvrig trafikk
Kollektivandel i %

2020

2030

2032

2 170 000

3 100 000

3 320 000
571 000
372 000
28,4

Figur 15 Prognose for passasjerutvikling.

Prognosen fra 2014 anslo 2,17 mill passasjerer i 2020, et antall flyplassen nesten når allerede i
2018. Torp er landets tredje største på internasjonal trafikk. Torp betjenes av mange flyselskap,
og det er ikke en aktør som er veldig dominerende. Det betyr at flyplassen er mye mer robust i
forhold til svingninger i flybransjen enn det for eksempel Rygge var, som hadde en veldig
dominerende aktør – som trakk seg ut.
Torp vest. Med fullt utbygget InterCity Vestfold i 2032 anslås det at Torp med stasjon i vest vil
ha ca 570 000 passasjerer med tog og 370 000 passasjerer med buss tilsvarende en
kollektivandel på ca 28,5%. Erfaringer fra Europa er at der togtilbudet blir godt, øker
passasjertallet over tid, dels på bekostning av bil og til en viss grad buss.
I denne prognosen er kollektivandelen konstant. I virkeligheten vil den antakelig være noe lavere
først i perioden og så ta seg ganske kraftig opp når Drammen – Kobbervikdalen og Barkåker –
Nykirke er ferdig og man kan starte med 30-min frekvens. Så vil den sannsynligvis øke til over
28,5% når Tønsberg – Larvik ferdigstilles i 2032
Stasjon i øst. Med jernbane i en østlig korridor og Torp stasjon øst for rullebanen må de reisende
bruke skyttelbuss. Unneberg- og Gokstadkorridoren er for praktiske anslag like. En øst-stasjon
med skyttelbuss vil i 2032 gi ca 430 000 passasjerer med tog. I tillegg antas ca 390 000
passasjerer å reise med buss. Totalt gir det en kollektivandel på ca 24,5%

4.7

Bane NOR om passasjertrafikk til/fra Torp
Bane Nor (BN) har som del av InterCity Vestfold gjort noen foreløpige vurderinger av trafikk til/fra
Torp. Bane Nor antyder for 2032 ca 400000 togreisende til Torp med skyttelbussløsning (østlige
korridorer og stasjon i øst) og ca 625000 passasjerer med Torp stasjon vest. En stasjon i vest
med gangavstand til flyterminalen vil ha en betydelig høyere samfunnsøkonomisk gevinst enn en
stasjon i øst med skyttelbuss.
Med stasjon Torp vest beregner BN en kollektivandel på 38% (tog og buss). Med stasjon i øst og
skyttelbuss antyder BN 30% kollektivandel. Kollektivandelene er basert på et lavere antall
flypassasjerer enn Torp selv anslår. BN sin vurdering er (slik vi tolker de foreløpige tallene) basert
på ca 2,4-2,5 mill flypassasjerer i 2032, mer enn 0,5 mill passasjerer mindre en Torps egne
prognoser. Torps anslag for 2018 er ca 2,1 mill flypassasjerer.
Det er verdt å merke seg at totaltallet for passasjerer med Vestfoldbanen øker med stasjon Torp
vest.
Erfaringene fra Gardermoen er interessante i denne sammenhengen. Der fikk man en langt
høyere markedsandel på toget en beregnet, fra dag 1, selv uten at Romeriksporten var åpnet og
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reisetiden var minst 10 min lengre enn i dag. Samtidig gikk dette ikke ut over bussmarkedet, som
ble større enn forventet. Buss og tog kompletterer hverandre.
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5.

KONSEKVENSER FOR REISENDE TIL/FRA POTENSIELLE
NÆRINGSAREALER ØST
Potensielle næringsarealer øst for rullebanen på Torp er foreløpig ikke detaljert. Det har tidligere,
i 2013 og 2015 blitt presentert tanker om hvordan arealene kan utnyttes. Felles for
presentasjonene er jernbane på østsiden med stasjon i området for en flyterminal på østsiden.
Torps egen helhetsplan fra 2014 går langt i å utelukke flytting av terminalen til østsiden av
rullebanen.
Senere har Sandefjord Lufthavn AS slått fast at flytting av flyterminal til østsiden ikke er
økonomisk gjennomførbart i overskuelig fremtid.

Bane Nor viser i
planprogrammet
utredningskorridorer øst for
rullebanen som blant annet
av terrengmessige årsaker
ligger i østre del av og
primært utenfor de
potensielle
næringsarealene. Bane Nor
har i løpet av prosessen
vist aktuelle
stasjonsplasseringer.

Figur 16 Potensielle
næringsareal i øst.
Utredningskorridor,
stasjonsplasseringer og
avstander.

De potensielle næringsarealene ligger i et LNF område (Landbruk, natur og friluftsliv) der
infrastruktur må opparbeides fra grunnen av. Det er per i dag svært begrenset kollektivbetjening
gjennom eller forbi området.
Ny stasjon i øst vil uavhengig av korridorvalg ligge minimum 1km og maksimum 4km fra de
aktuelle arealene. Det er utenfor vanlig gangavstand til stasjon (maks 6-800m) og betinger en
eller annen form for matetransport mellom stasjon og destinasjon.
En utvikling med mange arbeidsplasser vil kunne gi grunnlag for fremtidig mating i kombinasjon
med generell kollektivbetjening. Samtidig må trafikkgrunnlaget for en selvstendig bussrute med
halvtimesfrekvens i rush (minimum for å være attraktivt og i korrespondanse med tog) være
mellom 1000 og 2000 ansatte. Dette forutsetter 15 - 20% kollektivandel. Med dagens
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kollektivandel i Sandefjordsområdet trengs 3000 – 5000 arbeidsplasser for å gi et ok
kollektivtilbud.
Ny stasjon vil få sykkelparkering og sykkelhotell. Sykkel, eventuelt med en utleieordning for
sykler og EL-sykler, kan være en komplettering til en eventuell matebuss.
Vår faglige vurdering av hvordan de potensielle næringsarealene kan utnyttes:
•

•

•

•
•

•

Beliggenhet tilsier at man sannsynligvis ikke vil få gjennomslag hos statlige og
fylkeskommunale myndigheter med innsigelsesrett, for arbeidsplassintensiv næring på
disse arealene. Bl.a fordi lokaliseringen er «feil» i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for
areal og transportplanlegging, som fokuserer på arbeidsplassintensiv næring i bysentra og
rundt knutepunkter med god kollektivdekning i mange retninger
Gangavstander fra stasjon på fra 1 – 4 km er utenfor det som regnes som normalt
aksepterte gangavstander. Gangandelen faller kraftig hvis man må gå mer enn 5-600m
og kun spesielt interesserte aksepterer å gå 1000m eller mer
Områdets beliggenhet gjør at det egner seg bedre til big box, storhandel,
logistikkvirksomhet og lignende med store arealbehov og et begrenset antall
arbeidsplasser per arealenhet. Tradisjonelt har denne type virksomheter høy bilandel både
for ansatte og ikke minst besøkende
Potensielt antall arbeidsplasser antas betydelig lavere enn det som har vært antydet
tidligere pga type næring som eventuelt antas godkjent på området
For de potensielle næringsarealene er det av mindre betydning om ny stasjon ligger i en
av de østre korridorene, 1 km eller mer fra virksomhetene eller i en vestlig korridor 2,5
km eller mer borte. Det må eventuelt organiseres et matebussopplegg uansett
Et etablert velfungerende kollektivknutepunkt på Torp vest vil også være positivt for
næringsarealene øst for flyplassen
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6.

KONSEKVENSER FOR REISENDE TIL/FRA
KULLERØD/FOKSERØD
Både Kullerød og Fokserød ligger mer enn 1 km fra en ny stasjon Torp vest. Dvs at de ligger
utenfor normal gangavstand.
En ombygging av vegnettet med en mer rettlinjet betjening av stasjon og flyplass kan
gjennomføres. Den vil sannsynligvis måtte legges på dyrket mark. Det vil ikke bringe Kullerød
innenfor en gangavstand på 1 km og derfor ikke ha vesentlig betydning for om reisende vil gå
mellom Kullerød/Fokserød og en ny stasjon Torp vest. I tillegg er vår erfaring fra andre InterCity
prosjekter at når ny jernbanelinje har tatt «sin del» av jordbruksarealer, er det liten vilje til å
akseptere ytterligere nedbygging gjennom større omlegginger av vegsystem.
Reisende til disse områdene og som kommer med tog, er avhengige av en eller annen form for
mating, enten med buss eller taxi, eventuelt komplettert med sykler. For daglige reisende er
sykkel et bra alternativ. Alle nye stasjoner bygges i dag med sykkelparkering og sykkelhotell for
trygg parkering av sykkel. Det er helt vanlig ved stasjoner at reisende med tog har en
«stasjonssykkel» som de bruker f.eks. til/fra arbeidsplass.

1 km
Kullerød
Fokserød

Figur 17 Ny stasjon Torp vest og avstand til Kullerød og Fokserød

Allerede i løpet av relativt få år vil de transportformene vi er kjent med i dag sannsynligvis
kompletteres med blant annet selvkjørende busser som kan frakte togpassasjerer til/fra Kullerød
og Fokserød – og for den sakens skyld potensielle næringsarealer øst for rullebanen. Avstandene
er relativt korte og man kan dekke alle togankomster og avganger med en relativt liten flåte
kjøretøy.
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7.

TORP-VEST SOM REGIONALT KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Torp-vest har potensial for å bli et regionalt kollektivknutepunkt for hele den nye Telemark –
Vestfoldregionen, Agder og deler av Buskerud. Til sammen bor det 440 000 innbyggere nær en
stasjon som får halvtimesfrekvens med tog til/fra Torp. Komplettert med bussbetjening til de
områdene toget ikke dekker, legger dette grunnlaget for at moderne mennesker kan reise til og
fra både flyplass og næringsområder uten å bruke egen bil. Urban levemåte etterspør
fellesløsninger som bildelingsordninger kombinert med tilpasset kollektivnett og sømløs transport
fra stasjon til destinasjon. Det enkleste er å gå, som fra stasjon Torp vest til flyterminal. Til
næringsområdene kan dette kompletteres med sykkel, EL-sykkel og etter hvert autonome
matebusser.
En Torp-vest stasjon med direkte tilknytningen til flyterminalen vil få flere årlige reisende, opp
mot 600 000, enn det for eksempel Stokke og Skoppum har til sammen, eller Sandefjord alene
har i dag. Et godt tilrettelagt knutepunkt vil være en motor i videre utvikling av regionen,
flyplassen og de tilliggende næringsarealene.

Figur 18 Stasjon Torp vest, foreløpig skisse

26/26

Rambøll - Mulighetsstudie

8.

OPPSUMMERING
Terminalen på Torp flyttes ikke til østsiden av rullebanen. Kostnadene ved å flytte hele
terminalen er så stor at det ikke er kommersielt gjennomførbart. En tilstrekkelig økning av antall
mulige flybevegelser kan gjennomføres med (i denne sammenheng) mindre tiltak på vestsiden av
dagens rullebane.
Torp vest. En stasjon i vest med direkte tilknytning til terminalen vil i 2032 gi ca 570 000
passasjerer til/fra flyplassen med tog. I tillegg antas ca 370 000 passasjerer å reise med buss.
Totalt gir det en kollektivandel på ca 28,5%.
I denne prognosen er kollektivandelen konstant. I virkeligheten vil den antakelig være noe lavere
først i perioden og så ta seg ganske kraftig opp når Drammen – Kobbervikdalen og Barkåker –
Nykirke er ferdig og man kan starte med 30-min frekvens. Så vil den sannsynligvis øke til over
28,5% når Tønsberg – Larvik ferdigstilles i 2032
Stasjon i øst. En stasjon i øst forutsetter mating med skyttelbuss mellom flyplassen og toget.
Unneberg- og Gokstadkorridoren er for praktiske anslag like. En øst-stasjon med skyttelbuss vil i
2032 gi ca 430 000 passasjerer med tog. I tillegg antas ca 390 000 passasjerer å reise med buss.
Totalt gir det en kollektivandel på ca 24,5%
Bane NOR antyder i foreløpige beregninger ca 400 000 togreisende til Torp med
skyttelbussløsning (østlige korridorer og stasjon i øst) og ca 625 000 passasjerer med Torp vest.
En stasjon i vest med gangavstand til flyterminalen vil ha en betydelig høyere
samfunnsøkonomisk gevinst enn en stasjon i øst med skyttelbuss. Det er verdt å merke seg at
totaltallet for passasjerer med Vestfoldbanen øker med stasjon Torp vest.
Potensielle næringsarealer øst for rullebanen
Arealene vurderes til å være lite egnet til arbeidsplassintensive næringer fordi lokaliseringen er
«feil» i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for areal og transportplanlegging, som fokuserer på
arbeidsplassintensiv næring i bysentra og rundt knutepunkter med god kollektivdekning i mange
retninger. Arealene vil ligge fra 1 til 4 km fra eventuell ny stasjon øst for rullebanen, dvs lengre
enn normal gangavstand. Det må organiseres en eller annen form for matetransport, sykkel, ELsykkel, buss, selvkjørende buss. Avstanden til en stasjon i vest vil være 2 km mer.
Kullerød og Fokserød.
En stasjon i øst blir liggende ca 4,5-5 km unna næringsarealene, som i dag. En stasjon i vest blir
liggende ca 2,5 km fra næringsarealene. Reisende til disse områdene og som kommer med tog, er
avhengige av en eller annen form for matetransport, sykkel, EL-sykkel, buss, selvkjørende buss.
Nærheten til en stasjon i vest vil være positiv for Kullerød og Fokserød
Regionalt kollektivknutepunkt
Torp-vest har potensial for å bli et regionalt kollektivknutepunkt for hele den nye Telemark –
Vestfoldregionen, Agder og deler av Buskerud. Til sammen bor det 440 000 innbyggere nær en
stasjon som får halvtimesfrekvens med tog til/fra Torp. Komplettert med bussbetjening til de
områdene toget ikke dekker, legger dette grunnlaget for at moderne mennesker kan reise til og
fra både flyplass og næringsområder uten å bruke egen bil.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Per Åge Nilsen <peraage10@gmail.com>
12. februar 2019 15:59
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
Høringsuttalelse fra Fevang.docx

Hei
Vedlagt høringsuttalelse fra Fevang, Råstad og Unneberg Grunneierlag.
Som formidlet i egen mail har vi bedt om informasjon fra en representant hos oss en gang i
mars. Vi gjennomfører årsmøte som samler mange grunneiere og informasjon med mulighet
for spørsmål er ønskelig fra vår side. Vi vet dette er etter høringsfristen, men håper likevel det
kan la seg gjøre.
Mvh
Per Åge Nilsen
Bøleveien 32
3239 Sandefjord
Mob.: 91381808

Høringsuttalelse fra Fevang, Råstad og Unneberg Grunneierlag
Sandefjord 10.02.19

«Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235»
Sendt Bane NOR på e-post: postmottak@banenor.no

Grunneierlagets medlemmer har eiendommer som blir berørt av alle trasèvalgene og grunneierlagets
styre kan vanskelig anbefale én trasé fremfor en annen. Utbyggingen vil få konsekvenser for noen
uansett og det er grunn til å tro at byggingen vil oppfattes som negativ for de eiendommene som blir
berørt.
Vi ber om at prosessen med ervervelse av eiendom blir rettferdig og at oppgjør dekker den fulle
verdien inkludert ulempeserstatning. Det er åpenbart at jernbane gagner samfunnet generelt, men vi
forventer at våre grunneiere vil møte dere med ambisjoner om å forsvare sine rettigheter og støtter
det.
Anleggsperioden, som nødvendigvis vil gå over mange år vil bli belastende for nærmiljøet, vi
forventer at det blir tatt hensyn til. Viktigere er de løsninger man velger av varig karakter. Dette kan
være trasévalg, tunnel, kulvertløsninger eller støyskjermer. Tilrettelegging ift beboelse og friluftsliv.
Vi minner om at dere bygger i vårt nærmiljø og at vi skal leve med deres løsninger de neste 50 årene.
Vi krever at hensynet til nærmiljøet, støy og friluftsliv går foran økonomi.
Bane Nor bygger mange steder i landet og man vet at planarbeidet skaper stor usikkerhet for mange
frem til banen er bygget. Vi ber om at prosessen ikke får unødig opphold så grunneiere med
båndlagte eiendommer vet hva som blir realitet så raskt som mulig.

Mvh
Styret i grunneierlaget

Per Åge Nilsen
Leder

From:
Sent:
To:
Subject:

Gmail <annemarthe@gmail.com>
12. februar 2019 20:43
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Vi elsker tog og tenker at dette er fremtidens transportmiddel. Særlig når infrastrukturen blir
utbedret slik at togene kan gå fortere, oftere og mer stabilt.
Men ikke for en hver pris: Ikke når noen sekunders raskere tog er viktigere enn å bevare
verdifulle kulturlandskap. Ikke når billige løsninger er viktigere enn populære turområder der
mennesker, rådyr, harer, rev og utallige fuglearter ferdes daglig.
Det fremstår ikke videre bærekraftig eller samfunnsøkonomisk klokt på lang sikt å gjøre store
inngrep i kulturlandskapet ved å bygge en meget stor jernbanebro tvers over Unnebergdalen
og tilføre mer støy til et særdeles populært naturområde. Dette vil være konsekvensene av en
«Torp Vest korridor».
Det virker da langt mer fornuftig å utvide eksisterende korridor («Gokstadkorridoren») i
stedet for å etablere en helt ny korridor i et nytt område.
Vi ber derfor om at Gokstadkorridoren blir den traseen som utredes videre.
Med vennlig hilsen
Anne Marthe og Steven Gibbons
Mellombølgen 139q
1157 Oslo
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Gm 27. Bm 4/5
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From:
Sent:
To:
Subject:

Hans Kenneth Hjertaas <hanskenneth10@hotmail.com>
12. februar 2019 22:08
Postmottak Bane NOR SF
kommunedelplan Sandefjord saksnr 201811235

Hei, ønsker med dette å uttrykke vår bekymring rundt trassevalget Torp vest. Vi er hyppige brukere
av Hjertås som friluft-/rekreasjonsområde sommer som vinter og synes inngrepene i området ikke
kan forsvares i forhold til dyreliv og verdien turområdet har. Området betegnes som en «grønn
lunge» som det med tiden blir viktigere og viktigere å bevare. Området med Bygdeborgen i sentrum
med ulike fornminner og jettegryter vil bli berørt, turstier blir rasert, endret eller lagt om. Vi stiller
også spørsmål i forhold til støy, området er allerede belastet med flystøy, jernbane vil forsterke
støyforurensningen ytterligere i området.

Mvh
Hans Kenneth og Siw Hjertaas

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

Mette Lundby <mette.lundby@online.no>
13. februar 2019 00:16
Postmottak Bane NOR SF; postmottak@sandefjord.kommune.no
Sandefjords Redaksjonen
Høringsuttalelse til Bane NOR og innbyggerinitiativ til Sandefjord
kommune
Skannede underskrifter fra opprop.net.pdf; Underskriftslister 1-9;
Gokstadkorridoren med stasjon der den ligger nå - 12.02.19.pdf

Høringsuttalelse til Bane NOR for strekningen Stokke – Larvik
og
Innbyggerinitiativ til Sandefjord Kommune

Politikerne i Sandefjord kommune skal be Bane NOR utrede og bygge
dobbeltspor i Gokstadkorridoren med stasjon der den ligger nå
Jeg som signerer dette oppropet mener at Gokstadkorridoren er det beste av fire alternativer
for dobbeltspor på jernbanen gjennom Vestfold, både i et hundreårsperspektiv og på kort sikt.
Vedlagt ligger 318 signaturer. Det er underskrifter på papir og fra opprop.net med en del argumenter
for hvorfor de som har signert mener Gokstadkorridoren med stasjon nær sentrum, er det beste
alternativet for dobbelspor.
Hilsen en av initiativtakerne, Mette Lundby

politikerne i sandefjord kommune skal be Bane NoR
utrede og bygge dobbeltspor i Gokstadkorridoren med
stasjon der den tigger nå
1

37 rnennesker har signert dette oppropet
#

1.

Navn

CitY

E-post adresse

Email

.
conllrme$

comment

Ja

Jeg

MetteLundbySandefiord mette'lundby@online'no

2. Torstein Sandefiord

torsteinmv@online'no

la

Martin Vik

Dato

vil skjerme hele Hjertås og 2019-01-30
stasjonen skal ligge i sentrum
Gokstadtras6en er det eneste 2019-01-30
alternativet som fullt og helt vil
bevare bYens beste frilufts- og
turområde.

3.

Gunn

Karin Sandefiord

Andersen

4. Anne

Sandefiord

gka63@sandefiordbredband'net

Ja

Jeg

heimdal'anne@gmail'com

Ja

Jeg signerer fordi jeg mener
Gokstadkorridoren er det beste

Heimdal

2019-01-30

vit sikre den flotte Hjertås

naturen.

2019-01-31

alternativet for Sandefiord. Det
er det eneste altemativet som gir
stasJon i sentrum (store fordeier
fbr tilgiengeiighet og

byutvikling), og som ikke

medfører varig ødeleggelse av
friluftsområdet Hj erlås (svætt
populært og lett tilgiengelig lia
mange sentralt beliggende
boligområder i Sandefiord)- Det
medfører minst inngreP i
etablerte boiigområder. I tillegg
best for jordbruk og miljøet for

øvng.

5. Torkel Nilsen Sandejord torkel'nilsen@sfibb'net
6. Solveig Sandefiord solveig@hansenilunden'com

Ja
Ja

Heimdal

2019-01-31
Gogstadkorridoren er det
alternativet som raserer bYen
minst, og sparer de

kulturhistoriske husene

2019-01-31

i

Lunden.

7. Monica

Bekkestua

monicafinnoy@hotmail'com

Ja

8. Anders

Sandefiord

aeheimdal@gmail'com

Ja

Sandefiord

inget@glennestad'no

Ja

Frosta

edit-fu@online.no

Ja

erikstene@btintemet. com

Ja

Finnøy Bakke
Edvard
Heimdal

g.

IngerDokken

10. Edith
Dahlstrøm

11. Erik Stene IPswich
Hansen

12.

Christian

Vestfold

chrlorck@gmail.com

Ja

Raastad

2019-01-3 i
Gogstadkorridoren følger
etablert trasse hvor berørte
eiendommer allerede er berøfi.
Stasjon i sentrum ervrktig, og
angivelig forhøyelse av trasse lar
seg lett løse. I-ngen grunn til nYe
store narurinngrep og rasering av
bomiliøer.
Jeg mener dette er den absolutt 2019-01-31
beste traseen

2019-01-3

er

Jeg mener dette alternativet
best for miliøet og bevaring av

i

2019-0i-31

Hjertas som friluftsområde samt
alle de andre områder som ellers
vil bli betYdelig mer ødelagt.
Bevar Hjertås unike natur- og 2019-01-31
rekreasjonsområde

Lorck

13. IngerWegner Sandefiord inger.raastad@gmaii'com

20D-Al-31

Ja

2019-01-31

Dato
E-post adresse
City
åTål*"u Comment
2019-02-01
14. Marita Halle Sandefiord evensen-marita@hotmail.com Ia
mest
2019-02-01
er
best,
Ja
Gokstadkorridoren
knut-ein@online.no
15. Knut Einar Arø
og
det
er
samfunnseffektive
Heimdal
#

Navn

fremkommet så mange gode
argumenter i innleggene som
støttes. Hensyn til boligmiljø,
natur og de reisende tilsier at
Bane Nor bør revurdere sine
planer og lytte til politikere som
vil ha en ny utredning. En
eventuell kjempeinvestering i en
av de tre andre foreslåtte
alternativ(Storås/Unnebergdalen)
for å spare ca 30 sekunder i
reisetid på strekningen må være
en feihurdering og oppfattes av
mange som en avsporing.

16. Marita

Sandefiord maritahemhol@gmail.com Ia

Holsethstuen

17. Erik Hansen Sandefiord

ehans4@online.no

18. Elisabeth Lie Sande§ord elisabethllie@gmail.com
19. Carina
Sandefiord carinaberggrenhansen@gmail.com

BerggrenWaallann

Ja

Ja
Ja

2019-02-01
Jeg signerer,for deffe alternativet 2AI9-02-AL
gir minst negative konsekvenser.
Ingen av alternativene gir
redusert reisetid mellom
Sandefiord og Tønsberg
Gogstadkon'idoren er det
rimligste altertativ, og gir kun
3mnd ekstra med buss for tog.

2019-02-01

Vi bor i Pinaområdet og er godt 2019-02-01
etablert her, vi må se oss om
etter ett annet sted å bo om ikke
BaneNor velger en arulefl
korridor. Vi er også flittige
brukere av Hjertås som så veldig
mange andre!

20. Øyvind

Berggren-

Sandefiord olvind.berggret@atea.no Ja

Det er forferdelig om

Hjertås

2A19-02-01

ødelegges!

Waaliann

Sandefiord tmjoha@gmail.com
Johansson

21. Trine

Ia

22. Cathrine Sandefiord cathrine89_@hotmail.com Ia
Hauger

23. Joachim Sandefiord joa2ro@online.no

JegmenerGokstadkorridoren er 2019-02-Al
det beste for Sandefiord by og
befolkning
2Al9-42-Al

Ia

2A19-02-01

24. Simen Rud Sandefiord simen.rud@gmail.com Ja
Ia
25. Eiisabeth Sandefiord ehuu@sfikom.no

2019-02-42

Rønning

Hjertås er vårt nærområde og

vi

2019-02-02

Ruud
26. Marenius Sandefiord mnbakkel@online.no

Ja

27. Kristine

Sandefiord

kristine_nilsen88@hotmail.com

Ja

2A19-02-03

28. Anita

SANDEFJORD langseth_i990@hotmail.com

Ja

2019-02-03

Sandefiord

Ja

2019-02-03

Ja

2019-02-03

§andef;ord baard.h.lie@gmail.com Ja
31. Bårdlie
32. Torill Spets Sandefiord torilljspets@gmail.com Ja
staalemamen@hotmail.com Ja
33. ståle solsvik osio

2019-02-04

Bakkelund

Nilsen

Langseth

29. Karoline
Gustavsen

30. Magnus

karoiine.m.gustavsen@gmail.com

Sandefiord magnus@bleken.no

vil bevare det

2419-42-03

Bleken

Det er mitt

valg.

2019-02-A4
2A19-A2-A4

Navn
34. Tor
#

adresse
Sandefiord tor@lordalen.net
City

E-post

3#ål-"0 Comment

Dato

Ja

2019-02-04

Holsethstuen

Heidi
Sandefiord heidi.henriksen@me.com Ia
Henriksen
36. Tonje Olsen Sandefiord tonjeso85@hotmail.com Ja
37. Svein Morgan Sandefiord svemom@icloud.com Ja
35.

Nilssen

38. PiaNordblom Sande§ord
39. Ken LieSande{ord
Haugen

40.

Hans kenneth

Hjertaas

pianotter@gmail.com Ja
klieha@gmail.com Ja

Sandefiord hanskennethl0@hotrnail.com Ja

4I. Siw Hjertaas Sandefiord siwwl0@hotmail.com Ja

42,

Kr. Sande{ord andkris@sfibb.net

Anders
Mathisen

43. Ann Bergtun Sande{ord annbergtun@gmail.com

Ia
Ia

For ikke ødlegge turområde
Hjertås

i

2019-02-04
2019-02-04
2019-02-05

Jeg

2019-02-05

vil værne om naturen.

Hjertås er et

2019-02-06

viktig

2019-02-06

friluftsområde og en grønn lunge
som def er viktig blir bevart.
Jeg er i mot ødeleggelsene Torp 2019-02-06
vest korridoren vil gjøre med
Hjertås-området som en sentral

friluftsarena i Sandefiord. Derfor
tenker jeg Gokstadkorridoren er
den beste for fremtidens miljø og
behov for ((grffrne lunger» i
blrrære strøk.

2019-02-06

det

Gokstadkorridoren er
2019-02-06
absolutt beste alternativet både
ift naturvern og økonomi!
Benytter hyppig vårt fantastiske
nærområde Hjertås til trim og
rekteasjon. I tiilegg tff jeg toget
tiljobb ved SIV hver dag, og går
til og fra Hasleåsen til
jernbanestasjonen. Jeg
ønsker/må åha

jernbanestasjonen i SENTRUM
Jembanestasjonen i sentrum er

44.

Iselin
Larvik
Kinnerød

iselinkin@hotmail.com Ia

45. LeneThtirmer Sandefiord lenechthurmer@gmail.com
46. Bjøm
Sandeford bjom@fensgard.com
Fensgård

P

47.

Merethe
Holden

48.

Elin Ranberg

la
Ja

!

også avgtrørende for en aktiv og
levende by!
Jeg ønsker å

beholde

2019-02-07

Hjertåsskogen som turområde.
Dette er et område som vil bli
helt ødelagt dersom Torp Vestkorridoren blir valgt.
2019-02-07
2019-02-07

Sandefiord merethe.holden@gmail.com Ja

2019-02-07

Sandefiord elin.ranberg@sfibb.net Ja

2019-A2-07

# Navn

49. Kjersti

City

E-post adresse

Sandefiord

§ersti@umbra.no

Email
conlrrmed

la

Fensgård

uomment

Dato

Fordi Gokstadkorridoren er den
eneste fornuftige, og den eneste
korridoren Bane Nor kan

2019-02-07

akseptere, bortsett fra Torp Vest.
Gokstadkoridoren sparer både
Hjertås og sentrale boligområder
i Sande{ord og mye mer dyrket
mark. Den gir oss stasjon
sentralt i byen, og $asjon i det
planlagte næringsområdet øst for
Torp flyplass: Mener vi må

prioritere pendlere/yrkesreisende
fremfor ftitidsreisende. I tillegg
er det den desidert rimeligste,
1,3 milliarder rimeligere enn
Storås og 490 millioner
rimeligere enn Torp Vest.
50.

Elisabeth
Borge
Mathisen

51. Mari
Fensgård
52.
53.

SANDEFJORD elisa@s{bb.net

Sandef

ord

mari.fensgard@gmail.com

Hanne
Standal

Thorsholmen, hannsta@online.no

Jørgen
Fensgård

Sandefiord

Sandefiord
fensgard@gmaii.com

Ja

2019-02-47

Ja

2019-02-08

Ja
Ja

Hanne Standal

2019-02-08

Fordi jeg mener Hjertås bør

2019-02-09

bevares og utredning av torp øst

ikke er grundig nok gjennomført.
Der finnes store områder for
utbygging av både flyplass og
næringsområder. Sistnevnle vil
trolig vokse frem og huse en
anselig mengde arbeidsplasser i
relativt nær fremtid. En
togstasjon på Torp øst vil således
kunne frakte både passasjerer og

folk til sine arbeidsplasser. Alt

54. Sunniva

Holmbek
55.

Berit

uten å ta dyrket mark eller
ødelegge friområder. Adkomst
fra Torp øst til nåværende
terminal bør være mulig med
transportbånd slik det gjøres ved
alle andre store terminaler.

Sandeford

holmbek@yahoo.no

la

Sandefiord

berit.borgersen@sfbb.net

Ja

2019-02-09

Sandefiord

tore.borgersen@sfibb.net

Ja

2019-02-09

Jeg ønsker å bevare Hjertås!

2019-a2-a9

Borgersen
56. Tore
Borgersen

#Navn

57.

Rune

City

E-post adresse

Email
Comment
confirmed

Sandefiord

ruskjelb@online.no

Ja

Skjelbred

Dato

2019-02-70
Hjertås må bevares intakt som
rekreasjonsområde også for
kommende generasjoner UTEN
togstøy, og UTEN en lang og
skjemmende bro over
Unnebergdalen, Jernbanestasj on
må ligge der den gjør i dag, som
gir kort gangavstand til sentrum
og er det klart beste for byens
innbyggere. Gokstadkorridoren
er også best med hensyn

til

naturverdiene og
friluftsinteressene i Hjertås.
Denne korridoren har dessuten
klart lavest kostnad og
tilfredsstiller alle krav til

lntercity samband.

58.

Erlend

Sande{ord

erlendjk@gmail.com

Ja

59.

Kinnerød
Anita Lie-

Sandefiord

anitaliehaugen@gmail.com

Ja

2019-42-t0
Jeg mener Hjertas bør bevares.

2019-42-r0

Haugen

60.
67.

Elke Karlsen

Sandefiord

elke.kar@gmail.com

Ja

2019-02-10

Anne Marthe
Gibbons

Oslo

annemarthe@gmail.com

Ja

2019-02-10

62.

Jan Tore

Sandefiord

j an.tore.nilsen@sfi

Ja

2019-02-10

Oslo 1157

steven. gibbons@gmail. com

Ja

2019-02-10

rikke j ohansson@gmail. com

Ja

2019-02-10

Sandefiord

stian. ln@sande{ordbredband. net

Ja

2019-o2-t0

Sande{ord

pc_bjune@hotmail.com

la

Vi ikke skal ødelgge naturen noe 2019-02-10

Sande{ord

m atta_hansen @h

Oslo

bb.net

Nilsen

63.

Steven

Gibbons

64. Rikke M Lie Sande{ord
Johansson

65. Stian Løwe
66. PiaCathrin.
67.

Bjune
Mattas

mer
Ja

2019-02-14

britt_karin@hotmail. com

Ja

20t9-42-10

aandstad@hotmail.no

Ja

20t9-42-t0

Ja

2019-02-10

otrnail. c om

Hansen

68. Britt
Rindalsholt

69.

Gro Aandsød Sandeford

gro.

Nilssen

70. Kristoffer
Johansson

Oslo

kristofferkj @gmail. com

#

71.

Navn

City

Morten Sandefiord
Nilsen
Per

E-post

adresse

permorten.nilsen@gmail.com

åTfrl*.,
la

Comment

Dato

Gogstadkorrigoren en den som 2019-02-10
ikke berører det flotte Hjertås
området / Unneberg Feenskogen. Den er billigere å

utbygge-deffisekundene
lengere i tid, hva betyr det !!
Skal vi la politikerne (
Sandefiord kommune er en av
eierne av flyplassen ) - {å
bestemme ,bør de ikke lytte til
byens innbyggeren . Bane Nor
forsøker å presse oss til det
billigste alternativet - Torp Vest men som er det mest
ødeleggende for naturen. Hva vil
skje med UnnebergHaslebekken når det bankes ned
bropillare i 40 - 50 meter dybde i
blåleire, vil vannveiene ende seg
? - Unnerbergbekken hadde
vannføring hele tørkesommeren
2018 og ørreten i bekken

72. HegeNilsen Sande{ord hege.nilsl@gmail.com Ja
73. VanjaAspens Sandeflord vanjacecilie@gmail.com Ja
74. Mariann Sandefiord mariann.nilsen@sfibb.net la
Nilsen

75.

Thea

Renate

Haugen

76. Marit

Sande{ord

overlevde
2019-02-10
2019-02-10
2019-02-10

Ia

2A19-02-11

Ja

2019-02-11

Sandeford bjorn.d.nilsen@gmail.com Ja

2019-02-11

thearenatehaugen@gmail.com

Sandefiord makma@online.no

Mathisen

77. Bjønr D.
Nilsen

78. Eli Sørland Sandefiord eli-s-o@hotmail.com

Ja

2019-02-lI

Sandeford reidarlauritsen@gmail.com Ja

2019-02-ll

Sandefiord dschroeder44@hotmail.com Ja

2019-02-ll

Revetal

Ia

2019-02-11

Ja

2019-02-11

la

2019-02-11

Ja

2419-02-11

Olsen

79. Reidar
lauritsen

80. David

Schroeder

81. Christin

christda@online.no

Dalen

82.

Hans Jørgen
Flaatten

Sande{ord hans_flaatten@hotmail.com

83. Ida Johansson Sandefiord idajohansson@live.no
84. Andreas Sandeford akjl98a@hotmail.com
Johansson

85.

Gro

Midttun

3280 Tjodalyng

gromidttun@gromidthrn.no

Ja

Fordi jeg er opptått av L gSøre 2019-02-11
minst mulig skade på natur,
miljø og bebyggelse. Jeg bor i
Larvik kommune, og der tror jeg
de har større problemer med
avgj ørelse om j ernbanetraseen.

86. Tuva

Hesselroth

Oslo

GM

tuvahesselroth@gmail.com

87. Rolf Lund Sandefiord rolf.lund@sfibb.net
88. Michele Sande{ord micleese@yahoo.com

Ja

20t9-02-tt

Ja

2019-02-12

Ja

Hjertås ble valgt folkets

favoritt

friluftsområder i 2015 og MÅ
bevares! Helt skammelig å
bygge i den fine skogen.

2019-02-12

City
89. Ann Charlott Sandefiord
#

Navn

E-post

adresse

ann.charlott.farmen@umbra.no

Ja

isurf.no

Ja

Farmen

90. Liselotte Sandefiord

Steinwender

91. Katrine

::Xl-^,
conlrrmed

iisestei@f

Comment

2019-02-12

katbirke@,online.no

av

Det vil ødelegge minst mulig
boiiger og natur og stas.jonen
ligger gunstig

Oslo

Dato

Ja

til

der den er.

2019-02-12

Birkeland
Roar Straume SANDEFJORD

roar.straume(@gmail.com Ia
92.
93. Kjell Ruud Sandeford kjellx33@hotmail.com Nei
94. Liv Kittelsen Sandefiord liv.kittelsen@gmail.com Nei
95. EIi
Finnestrand

96. Ame

Elizabeth
Holtedahl
Simonsen

Sandefiord h.rttis(@start.rro

Nei

Sandefiord holtedah@online.no

Nei

97. Astrid Nilssen Sandefiord an68@online.no
98. Anders Ward Sandefiord a-ward@online.no
99. Knut Terje Sandelord knut.t.e@online.no

Ellefsen

100. Dorthe Dohrn

Sandefiord dorthede@gmail.com

Ellefsen

101.

102.

Nei

Raymond Sandefiord

Nei

103. Shakir

S.

Ibrahim

Emily

Kringlebotn
105. Kirsten Hegge

t

06.

Aleksander

Hegge

raymond.standal@gmail.com

2019-02-12
2019-02-12
Stasjon i sentrum, og minst
rasering av uberørte bo- og

2019-02-12

naturområder.

2019-02-12
Jeg er i mot utbyggingen av
jernbanetraseen som planlegges
på Vestfoldbanen og spesielt
Cokstadtraseetr.

2019-02-12

2419-02-12
Gokstadkorridoren totalt sett
best for innbyggerne i
Sandedord

er

2019-42-12
2019-02-12

2019-02-12
Hjertås er skogen min

eiendom 2019-02-12

grenser til. Familien min, naboer
og kjente bruker skogen daglig
året rundt. Vi har satt opp
uglekasser, laget oss leirplasser
og nyter stillheten av å bo nær
denae flotte skogen.

2019-02-12

Nei

2019-02-12

Sandefiord emiiykringlebotn@me.com Nei

2419-02-12

Sande{ord shaker2l@live.com

Sandefiord kirsten.hegge@sfibb.net Nei

Gjermurid Sandefiord
Paulsen

107. Dag Langeby
108.

Nei

Charlotte Sandefiord c.isaksen@sfbb.net
Isaksen

Standal

104.

Nei
Nei
Nei

2019-02-12

giermund.paulsen@gmail.com

Nei

ord

2019-02-12

eiendom og samfunnsmessig for
å bevare både natur og næring,
for dem som har gårder, som da
evenfuelt blir berør1 ved valg av
begge Torp vest korridorene.
Jeg signerer fordi jeg mener
Gokstadkorridoren er beste

2019-02-12

alternativ, minst inngrep i

Nei
alhe.l989@hotmail.com Nei

Sandepfiord dlangeby@online.no
Sandef

Mine synspunkter er både
personlige,for å i vareta min

naturen og at stasjon
sentrum.

Dag

vil bli i

Langeby

Fordi dette kommer

2419-02-12

til

å gå

ut

2A19-02-12

overmange beboere som både
må flytte, oppieve iangvarig støy
ved utbygging eller togbane tett
på eiendommen etter ferdig
utbygging. Samt få utover natur
og friluftsliv. Feks Hjertås og
Storås i Sandefiord.

109.

Marit

3239

Slettingdalen Sande{ord

mslettingdalen@hotmail.com

Nei

2419-02-12

E-post adresse
City
Navn
åTfill-., Comment
Andre altemativer er økonomisk
110. Gunnar
Sandefiord gunnarbh@gmail.com Nei
Halvorstad
"galskap" samt rasering av

Dato

Ja
Skyer Sandefiord rnarit@eviva.no
112. Bjøm Stene Sandefiord bjomstene@hotmail.com Nei

2019-02-12

#

111. Marit

113.

Anders
Rasmussen

114.

Marit

Sandefiord

andersrasmussen2T@gmail.com

Nei

tur,boiig og j ordbruksområder
for all fremtidl

Signerer fordi jeg mener det er
en stor motsetning i å bygge
"miljøvennlig" jembane i et av
de mest benyttede og nære
friområdene til byen.

Sandefiord marit.helleren@gmail.com Nei

Sandefiord jhemmingsson@hotmail.com Nei
Jerod
Hemmingsson
116. Astrid Lorck Ranviksvingen alheimdal@gmail.com Nei
Heimdal 28,3212
Sande{ord
15.

2019-02-12

2019-02-12
2019-02-12

Helleren

1

2019-02-12

Jeg vil ikke ha dette prosjektet
Pinakroken området.

i

2019-A2-12

2019-02-12
Gogstadkorridoren er mest
skånsom for natur og bebyggelse
i Sandefiord og sikrer
sentrumsnær stasjon

117. Aud

Tone Sandefiord tonnordh@online.no

Nei

2019-02-12

Nordhagen

Bakke Kjerringvik espenfbakke@gmail.com Nei
Nei
Elisabeth Sandefiord eliskin@online.no
Kin-nerød

2019-02-12

118. Espen
1

19.

120.

Hanne

Sandefiord hanne.sundbo@sfibb.net Nei

Sundbø
121. Nils

Steinar Unneberg nss@sfibb.net

Sundbø

Nei

Henning Sandefiord henning.gulliks@gmail.com Nei
Gulliksen
123. Anne
Sandefiord ankahols@gmail.com Nei
Holsethstuen

122.

124.

Nina

Jeg anser Gokstadkorridoren 2019-A2-Q
som den naturligste og kiafi
beste, som forårsaker minst
skade på både nafur og familiers

hjem!
2019-02-12
Kommunen vet å velge det rette 2019-02-12
alternativet for naturen og sine
innbyggere
Jeg

vil verne om mitt nærmiljø, 2019-02-12

ja til gokstadkoridoren.
Altfor mange familier blir berørt 2019-02-12
av dette enten ved å flytte eller

blir berørt på andre måter og i

verste fal1 synker
markedsverdien på husene som
blir berørr.

3209

nina@skul.no

Nei

Oslo

solvinora@gmail.com

Nei

Fordi jeg mener

Nei

Hjertås er en restitusjonsarena 2019-02-12
som mange trenger for å få
Stresset bort r hverdagen. Det er
et omlåde hvor dyr ferdes fritt.
Det er en naturlomme som må
bevares fordi fortetningen av hus

2019-02-12

Andresen-

Borud
125.

Sølvi

Kobberstad

126.

Birgitte
Bjanger

Sandefiord fitline@bjanger.com

Sandefiord kristine.halle@gmail.com Nei
128. Liv Larsen Sandefiord livlarsenl3@hotmail.no Nei
Nei
129. Robert Nilsen Sandefiord milsen@sfibb.net
Nei
anne.lovise.gogstad@gmail.com
130. Anne Lovise Sandefiord
127. Kristine Halle

Gogstad

det

2019-02-12

er med på å ødelegge for lufta
vår. Vi trenger hjertås!

Bevar Hjertås

!

Dette må være det

2019-02-12

beste

2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12

City
Navn
Darbu
131. Tove
Holmbek
#

E-post

adresse

Comment
'-T11-^,
contlrmed

holmbek@hotmail.com Nei

Dato

Nei

Fordi jeg bruker denne skogen 2019-A2-12
med alle de vakre bøke træme
mye sammen med barn og
barnebarn . Helt tragisk hvis
dette området skal ødelegges!
2019-02-12

Camilla Sandefiord millejus@hotmail.com Nei

2019'02-12

Heyn Sandefiord hheyn@hotmail.com Nei

Mest naturlig å bruke den banen 2019-02-12
og plassen de har per dato. lkke
gSøre 90 mennesker husløse, og
ødelegge hele asande{ord by

132. Per

Stian Sandefiord

perstianhaarberg@grnail.com

Haarberg
133.

Hvidsten

134. Heidi

135.

Frank
Johansson

136.

Sandefiord fiohans56@gmail.com Nei

bilde
20119-42'12

Nei

2019-02-12

Sandefiord bentedaugaard@gmail.com Nei

2019-02-12

Camilla Sandefiord

camilla-wiig@hotmail.com

Johansson

Wiig

137.

Bente
Knudsen

.'! ,;i1-

rr,

i".(
t-

Politikerne i Sandefigrd kommune skal Le Bane NOR utrede os bvgge
dobbettspof i Gokstad@'idqfeu mqd stapiqn de-r deLLgeer nå
er det beste

tilrådetkorridor kalt Torp Yest,fraråder Torp Vest via Storås og
Unnebergkorridoren. Gokskd korridoren har Bane NOR ikkp tilrådet.
Bane NOR har utbrykkelig kommunisert at de ikke kommer til å utrede de to korridorene de
barfraråder selv om lokalpolitikeme velger et av dem. Velger politikerne i Sande§ord en av
de to korridorene som er av såkalte samfunnsøkonomiske årsaksforhold, sendes saken til
Fylkesmannen. Gir fulkesmaonen kommunepoffi<erne medhold" kr Bane NOR saken til
departement og regiering, som i følge Bane NOR gientatte ganger har påpekt at de ømsker
flest mulig hensiktsmessige skinnemeter per million kroner investert.
Gokstadkorridoren er den korridoren Bane NOR anser som nest best og kommer til å utrede
Bane NOR har

om lokaldemokratiet velger denne korridoren/trasden.
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Politikerne i Sandefiord kommune skal be Bane NOR utrede os bvsse
dobbeltspor i Gokstadkorridoren med stasion der den ligser nå
Jeg som sienerer dette oppropet qlener pt Gokstadkgrridoren er delbeste av fue alternativer
for dobbeltsnor på jernbanen giennom Vestfold. både i et hundreårspekspektiv oe på kort sikt.

tilrådetkorridor kalt Torp Yest,frarådef Torp Vest via Storas og
Unnebergkorridoren. Gokstad korridoren har Bane NOR iklæ tilrådetBane NOR har uttrykkelig kommunisert at de ikke kommer til å utrede de to korridorene de
harfrarådel selv om lokalpolitikeme velger et av dem. Velger politikerne i Sandefiord en av
Bane NOR har

de to korridorene som

er av såkalte samfirnnsøkonomiske årsaksforhold,

sendes saken

til

Fylkesmannen. Gir fulkesmannen kommunepotfl<erne medhold. tar Bane NOR saken til
departement og regiering, som i følge Bane NOR gientatte ganger har papekt at de ønsker
flest mulig hensiktsmessige skinnemeter per million kroner investert.
Gokstadkorridoren er den korridoren Bane NOR anser som nest best og kommer til å utrede
om lokaldemokratiet velger denne korridoren/trasden.
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Bane NOR har tilrådet kcrridor kalt Torp Yast,fraråder Torp Vest via Storås og
Unnebergkorridoren. Gokstad korridoren har Bane NOR ikke tilrådet..
Bane NOR har uttrykkelig komrnunisert at de ikke kornrner til å utrede de to korridorene de
har frarådel selv om lokalpolitikerne velger et av dern. Velger poiitikerne i Sandefiord en av
de to korridorene sorn er av såkalte sarnfunnsøkonomiske årsaksforhold, sendes saken tii
Fylkesmannen. Gir filkesn'rannen konrmunepolitkeme medhoid. tar Bane NOR saken til
departement og regjering, sorn i følge Bane NOR gientatte ganger har påpekt at de ønsker

fiest mulie hensiktsmessige skinnerneter per naillion kroner iravestert.
Gokstadkorridoren er den kon'idoren Bane NOR anser sofil nest best og komrner
orn lokaldemokratiet vel ger denne korridoren/traseen.
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Politikerne i Sandefiord kommune skal be Bane NOR utrede og bvese
dobbeltspor i Gokstadkorridoren med stasion der den lieger nå
fire alternativer
for do,bbeitipor på jernbanen gjennom Vestfold. både i et hundreårspoRspektiv os på kort sikt.
Jeg som signerer dette opprooet mener at Gokstadkorridoren er det beste av

tilrådetkorridor kalt Torp Yest,frarådef Torp Vest via Storås og
Unnebergkorridoren. Gokstad korridoren har Bane NOR ikke tilrådet.
Bane NOR har uthykkelig kommunisert at de ikke kommer til å utrede de to korridorene de
har frarådel selv om lokalpolitikerne velger et av dem. Velger politikerne i Sandefiord en av
de to korridorene som er av såkalte samfunnsøkonomiske årsaksforhold, sendes saken til
Fylkesmannen. Gir frlkesmannen kommunepolitkeme medhold, tar Bane NOR saken til
departement og regiering, som i følge Bane NOR gjentatte ganger har påpekt at de ønsker
flest mulig hensiktsmessige skinnemeter per million kroner investert.
Gokstadkorridoren er den korridoren Bane NOR anser som nest best og kommer til å utrede
Bane NOR har

om lokaldemokratiet velger denne korridoren/tras6en.
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Politikerne i §andefiord kommune skal be Bane NOR utrede oe bysse
dobbeltspor i Gokstadkorridoren med stasion der den liqqer nå
Jeg som signerer dette oppropet mener at Gokstadkorridoren er det beste av fire altemativer
for dobbeltspor på jernbanen giennom Vestfold. både i et hundreårspekspektiv og på kort sikt.

tilrådetkorridor kalt Torp Yest,fiarådetTorp Vest via Storås og
Unnebergkorridoren. Gokstad korridoren har Bane NOR ikke tilrådet.
Bane NOR har uttrykkelig kommunisert at de ikke kommer til å utrede de to korridorene de
harfrarådel selv om lokalpolitikeme velger et av dem. Velger politikerne i Sandefiord en av
de to korridorene som er av såkalte samfunnsøkonomiske årsaksforhold, sendes saken til
Fylkesmannen. Gir fflkesmannen kommunepoliikerne medhold, tar Bane NOR saken til
departement og regjering, som i følge Bane NOR gfentatte ganger har påpekt at de ønsker
flest mulig hensiktsmessige skinnemeter per million kroner investert.
Bane NOR har

Gokstadkorridoren er den korridoren Bane NOR anser som nest best og kommer
om lokaldemokratiet velger denne korridoren/tras6en.
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Politikerne i Sandefiord k.o
dobbeltspor i Gokstadkorridoren med stasion der den ligger nå
Jeg som signere,r dette oppropet mener at Gokstadkorridoren er det bestq av

firc alteqativer

rktiv

for dobbel

tilrådetkorridor kalt Torp Yest,frarådetTorp Vest via Storås og
Unnebergkorridoren. Gokstad korridoren har Bane NOR ikke tilrådetBane NOR har uttrykkelig kommunisert at de ikke kommer til å utrede de to korridorene de
har frarådel selv om lokalpolitikeme velger et av dem. Velger politikerne i Sandefiord en av
de to korridorene som er av såkalte samfunnsøkonomiske årsaksforhold, sendes saken til
Fylkesmannen. Gir fulkesmannen kommunepolitkeme medhold, tar Bane NOR saken til
departement og regjering, som ifølge Bane NOR gjentatte ganger har påpekt at de ønsker
flest mulig hensiktsmessige skinnemeter per million kroner investert.
Gokstadkorridoren er den korridoren Bane NOR anser som nest best og kommer til å utrede
Bane NOR har

om lokaldemokratiet velger denne korridoren/tras6en.
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Politikerne i Sandefiord kommune skal be Bane NOR utrede og bvsse
r den Ii
i Gokstadkorridoren med
Jeg som signerer dette oppropet mener at Gokstadkorridoren er det beste av fire alternativer
foi dobbeltspor på jernbanen gjennom Vestfold. både i et hundrearspekspekiiv og på kort sikt.

tilrådetkorridor kalt Torp Yest,frørådel Torp Vest via Storås og
Unnebergkorridoren. Gokstad korridoren har Bane NOR ikke tilrådet.
Bane NOR har uthykkelig kommunisert at de ikke kommer til å utrede de to korridorene de
harfrarådel selv om lokalpolitikerne velger et av dem. Velger politikeme i Sandefiord en av
de to korridorene som er av såkalte samfunnsøkonomiske årsaksforhold, sendes saken til
Fylkesmannen. Gir fulkesmannen kommunepolid<erne medhold, tar Bane NOR saken til
departement og regjering, som i følge Bane NOR gf entatte ganger har påpekt at de ønsker
flest mulig hensiktsmessige skinnemeter per milliorr kroner investert.
Gokstadkorridoren er den korridoren Bane NOR anser som nest best og kommer til å utrede
Bane NOR har

om lokaldemokratiet velger denne korridoren/tras6en.
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Politikerne i §andeficrd kommune skal be Bane NQB-ultede pg".bvllgt
dplbeltqppr i §q-!§tadkqrrld-qr-e-q sred Btscjp-n {er deu lisser &L
Jeg sorn signerer tlette oppropet mener at Goksta{kqrridoren er det beste av fltre alternativer
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tilrådetkorridor kalt Torp Yest,fraråder Torp Vest via Storås og
Unaebergkorridoren. Gokstad kortidoren har Bane NOR ikke tilrådet.
Bane NOR har uttrykkelig kommunisert at de i*J<e kommer til å utrede de to korridorene de
harfrarådef selv om lokalpolitikerne velger et av dem. Velger politikerne i Sandefiord en av
de to korridorene som er av såkalte samfunnsøkonomiske årsaksforhold, sendes saken tii
Fylkesmannen. Gir fulkesmannetr kommunepoli&erne medhold, tar Bane NOR saken til
departement og regiering, som i følge Bane NOR gientatte ganger har påpekt at de ønsker
flest mulig hensiktsmessige skinnemeter per rnillion kroner investert.
Bane NOR har

Gokstadkorridoren er den korridoren Bane NOR anser som nest best og kommer til å utrede
om lokaldemokratiet velger denne korridoren/tras6en.
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Jeg som signerer defie oppropet rnener ar-.lGokstadkorrid"oren er det beste av fire alternativer

.br dq-bbqliåp-arpa-ErnbarLepgie!s-o&-Y-qsl&ld,-badei-slåun&earppe;§pqk&-aspåkqrtÅlk1.
NOR har tilrådetkorridor kalt Torp Yest,frarttdet Torp Vest via Storås og
Unneberskorridoren. Gokstad korridoren har Bane NOR ikke tilrådet"
Bane NOR har uttrykkelig komrnunisert at de ikke kornrner til å utrede de to korridorene de
Itar frsråde, seiv om lokalpolitikerne vetrger et av dem. Velser politikerne i. Sandefiord en av
de to korridorene sorn er av såkalts samfunnsøkonomiske årsaksforhold, sendes saken til
Fvlkesrnannen. Gir frlkesrrannea kornrnunepolitkerne rnedhoid. tar Bane NOR. saken ti1
departement og regiering, sorn i følge Bane NOR. gjentatte ganger har påpekt at de ønsker
flest mulig hensitr<tsmessige skinnemeter per rnillion kroner investert"
Gokstadkorridoren er den kon'idoren Bane NOR anser som nest best og komrner til å utrede
om lokaldemokratiet velser denne korridore#trasden.
tsane
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INTERCITY VESTFOLDBANEN – PLANPROGRAMMET - HØRINGSUTTALELSE
1

INNLEDNING OG OPPSUMMERING

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


Unnebergkorridoren forkastes og bør ikke utredes videre.



Gokstadkorridoren prioriteres.



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

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

◦

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

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

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

2.1

Innledende

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

Hjertås – Sandefjords viktigste rekreasjonsområde

2.2.1

Bruk og nærhet til store befolkningsgrupper i Sandefjord

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

Nærmere om bruken

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

Hjertås/Unnebergskogens helt spesielle kvaliteter

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

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

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

Øvrige hensyn – kulturlandskapet mm.

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

ALTERNATIVET TIL TORP VEST KORRIDOREN

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

UNNEBERG- OG GOKSTADKORRIDOREN

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

AVSLUTNING

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

Bygdeborg
Bygdeborgen

en
Hjertåstoppen

Sletta

Unneberg skole
Bygdeborgen

Drakeåsveien
Bygdeborgen

en

en

Turistforeningens skilting. Her skilt fra Unnebergveien.

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

Skilter i siste krysset før Bygdeborgen.

Diverse annen skilting i området.
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Sandefjord kommune
BaneNor
Sendt per epost

postmotta k@sa ndefjo rd. kom m u ne. no
og

solhaa@banenor. no

Sanderjord 13. februar 2019

INTERCITY STOKKE.LARVIK - HøRI NGSUTTALELSE
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INNLEDNING OG TIDLIGERE UTTALELSE FRA GRUNNEIERE PA
UNNEBERG

Vi er grunneiere på Unneberg, dels berørte grunneiere og naboer til den av BaneNor
anbefalt trase. Vi inngir denne høringsuttalelsen til forslaget til kommunedelplan i
Sandefjord i egenskap av å være brukere av Hjertås,

Vi viser først i sin helhet til tidligere høringsuttalelse fra grunneiere på Unneberg av 9. april
2OI7 hvor det ble argumentert for utredning av en alternativ korridor vest for Torp vest
korridoren. Uttalelsen er vedlagt her og er i sin helhet en begrunnelse for å velge dette
alternativet som nå er kalt Torp vest om Storås fremfor Torp vest alternativet som er
anbefalt av BaneNor.

Vi vil først meddele at vi er tilfreds med at BaneNor har valgt å utrede et Torp vest
alternativ så langt og mener at de vurderinger som er gjort viser til fulle at dette var riktig.
Vi er derimot overrasket og skuffet over at BaneNor nå velger å la økonomi være helt
avgjørende for valg av sin prioritering blant traseene.

Vi mener at dette blir en altfor snever tilnærming når det gjelder et så omfattende

og

irreversibelt tiltak i et område som Hjertås. Især gjelder dette når kostnadene ved å bevare
Hjertåsområdet slik det er i dag ikke er høyere enn de er.
anslått merkostnadene er rett nok høyei rene kroner, men som vi skal gå nærmere inn
på er de lave sett i forhold til hva man bevarer og de hens-yn som bør vektlegges^. Det må
med den prislappen som er anslått være vanskelig å argumentere mot å bevare
Hjertåsområdet mest mulig som det er i dag.
Oe

Oppsummert ønsker vi i denne høringsuttalelsen, foruten det som fremkommer i
vedlagte høringsuttalelse av 9. april 2017, at Sandetjord kommune legger særlig og
avgjørende vekt på følgende:
r Bygging av dobbeltsporet jernbane langs Torp Vest korridoren med de tiltak
som det medfører i Hjertås er et irreversibelt tiltak som langt på vei vil
ødelegge betydelige deier av Hjertås som friluftslivsområde,

r De

utredninger som ligger til grunn for BaneNors prioriteringer
underkommun¡serer hvilken betydning Torp vest korridoren har for Hjertås.

.

Kostnadene knyttet til Torp vest om Storås korridoren er begrenset sett
sammenheng med hvilke verdier som spares,

Før vi går nærmere inn på disse punktene presiserer

vi at det aller beste for Hjertåsområdet

i

ville vært en ny trase langs Gokstadalternativet, men ser at det fremstår som et

tl6

jernbanefaglig
dårligere alternativ og vil i det følgen{e gå gjennom hvorfor Torp vest om
-Storås
må veçes dersom et alternativ vest for Torp må velges fremfor Gokstadalternativet.

2

TORP VEST KORRIDOREN

-

ET IRREVERSIBELT TILTAK

Torp vest korridoren innebærer et irreversibelt tiltak i Hjertås, Sandefjords viktigste turog rekreasjonsområde.

Vi viser for det første til at det planlegges en lang, anslagsvis 600 meter lang bro, over
kulturlandskapet pâ Øvre Unneberg. eioen vil bli synlig fra mange steder i Hjertås, jf.
punkt 3 nedenfor, og følgelig ha stor negativ innvirkning, I motsetning vil^Torp vest om
btorås få en kortereãg itlt<e m¡nst vesentlig mindre synlig bro. Denne^vil på grunn av sin
beliggenhet være lite synlig fra omkringliggende steder i Hjertås, jf. også punkt 3 nedenfor'

Videre, og ikke minst, planlegges en skjæring av varierende dybde i en lengde av cirka
1000 meter gjennom Hjertås. Vi viser til figur 5-14 på side 61 i "Fagrapport nærmiljø og
friluftsliv", som er en del av underlaget. Denne skjæringen krysser en rekke brukte turstier
og turløyper i Hjertåsområdet, inkluãert noen av de mest brukte på vei til Bygdeborgen og
vil bli svært synlig og skjemmende for Bygdeborgen.
Dette, og særlig sistnevnte skjæring, er irreversible tiltak som vil innebære at området vil
være tapt for Sandetjords innbyggere for all fremtid'
Dette må UåOe administrasjonen og politikerne i Sandefjord legge stor og avgjørende vekt
på når kommunedelplanen behandles videre og et alternativ etter hvert skal vedtas.

3

BANENORSUTREDNINGERUNDERKOMMUNISERERHVILKETINNGREP
TORP VEST KORRIDOREN ER I HJERTÂS
Det er vår oppfatning at BaneNor i stor grad underkommuniserer hvilket inngrep Torp
vestkorridoren innebærer i Hjertåsom rådet.
Konklusjonene som er trukket ut fra de utredninger som er gjort bærer preg av et ønske
om å levere et alternativ til jernbane til en lavest mulig kostnad'
BaneNor sitt engasjement i lokalpressen siden anbefalingen ble gjort kjent bærer også
preg av dette. Det fremstår som eiendommelig at en faginstans bruker tid, ressurser^og
spaiteplass på å argumentere for hvorfor samfunnet ikke burde bruke BOO MNOK på å
bevare Hjertåsområdet ¡ størst mulig grad.
Dette er politiske vurderinger som ikke er BaneNors vedkommende, BaneNors oppgave er
å peke på frvitt<e alternativer som jernbanefaglig er de beste, hvilke inngrep de innebærer
og anslå kostnader til de enkelte alternativene, I den rent jernbanefaglige vurderingen, i
vurderingen av hvilket alternativ som vil føre til flest passasjerer på ¡ernbanen og hvilket
alternativ som er best for alle ikke prissatte konsekvenser samlet kommer Torp vest om
Storås best ut. på de ikke prissatie konsekvensene er Torp vest om Storås et bedre
alternativ enn Torp Vest på alle de målte parameterne, landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og naturmangfold'
BaneNor derimot har i sin samlede konklusjon valgt å legge avgjørende vekt på de antatte
byggekostnader (selv med den usikkerhet de har), o^g BaneNor går nå i flere innlegg i
lokãlpressen langt i å søke å påvirke lokalpolitikere til å ta en avgjørelse i tråd med denne
anbefalingen på tross av de faglige vurderinger som er gjort av konsekvensene. Dette
fremstår som meget spesielt og understreker at for BaneNor er ikke de faglige
vurderingene avg¡ørende, men derimot motivasjonen for å levere et forslag til en lavest
mulig pris innenfor de gitte rammene.
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både i media og i presentasjonen av sin
påpekt
at de mener at forskjellene mellom Torp vest og Torp
anbefaling i desember 2018,
vest om Storås er så små at det ikke kan forsvare bruk av BOO MNOK på dette,

I sin kommunikasjon rundt valget har BaneNor,

Uttalelsene vitner om en total manglende forståelse av hva et slikt område representerer.
Det har blitt vist til at stier vil bli lagt om og at det vil bli bygget underganger og
overganger, og det er både sagt og skrevet at turgåere og andre fortsatt vil komme frem
¡ området, Dersom det er slike vurderinger som gjøres er det ikke underlig at BaneNor
konkluderer som de gjør.

Kvalitetene i et slikt område ligger ikke i om man kommer fram eller ikke. Hvis det var
kriteriet for de som bruker Hjertåsområdet kunne turgåere, molionister, idrettsutøvere og
andre som er glade i friluftsliv likeså godt tatt seg en tur langs Råstadveien eller Ringveien.
Der kommer man alltid frem.
Kvalitetene i området ligger derimot i at det er en fullstend-ig beskyttet naturperle svært
tett innpå store befolkningsgrupper i Sandefjord. Slike områder er det færre og færre av
og slett ikke alle byer som ei så nelAige å fra. I det området Torp vest korridoren er tenkt
bygget kan man i dag gå helt isolert fra bebyggelse, støy, trafikk og annen menneskelig
forurensning, En ren naturopplevelse. Det er en rekke stier som ender opp ved
Bygdeborgen g¡ennom dette området og mange rundløyper som går innom dette populære
stoppestedet.

på n¡lOet undervises utsikten fra Bygdeborgen som må sies å være helt spesiell. For de av
kommunestyrets medlemmer som ikke har vært på Bygdeborgen ber vi om at man spesielt
legger merke til at utsikten er helt usjenert.

Vi viser også til bilder som er vedlagt i vedlegg 2b og 2c til høringsuttalelsen av 9. april
2OI7. De stedene disse bildene er tatt, som er av turstier opp til Bygdeborgen fra
syd/sydvest, vil bli direkte berørt av den skjæringen som Torp vest korridoren innebærer.
Torp vest korridoren vil gå i nedre kant av bildet nedenfor som er tatt fra Bygdeborgen.
Denne traseen vil her gi med en skjæring gjennom landskapet med tog passerende mange
ganger i timen.

Denne naturopplevelsen og denne toppen som er målet for svært mange turer i Hjertås vil
bli totalt ødelagt av Torp vest alternativet. Det hjelper ikke noe at det fortsatt er mulig å
komme hit via en sti som er lagt over eller under jernbanesporet på veien dit. De kvaliteter
området har vil bli ødelagt, og det fremstår som svært lite sannsynlig at området da vil bli
brukt i særlig grad av noen.

Vi påpeker dessuten at på de støykart som er utarbeidet er det angitt at togstøyen er
høyere langs denne skjæringen enn ellers, BaneNor har påpekt at støy vil bli avbøtt med
3/6

stØyskjermer. Dette gir naturlig nok ingen bedring når det gjelder hvilken inngripen dette
er et slikt naturområde. Støyskjermer vil ikke gjøre inngrepet mindre, kanskje tvert om'
Videre mener vi at alternativenes visuelle inntrykk fra Hjertåstoppen også er feilaktig angitt
i utredningene. Det gis i utredningene et inntrykk av at Torp vest korridoren vil ha liten
visuell innvirkning fra Hjertåstoppen på grunn av avstanden, Realiteten er at Torp vest
korridoren vil synes vesentlig bedre fra Hjertåstoppen, og være vesentlig mer markant i
landskapet enn hua Torp vesf om Storås vii være. Dette kommer av at Torp vest om Storås
alternativet vil være delvis skjult av skogen, mens den lange bruen over Unneberg vil være
svært synlig fra Hjertåstoppeñ, Bildet nédenfor er tatt fra Hjertåstoppen fra det stedet hvor
det er mest åpen utsikt mot trasealternativene og illustrerende for nettopp dette.

Torp
vest

Torp
vest
om
Storås

4

MERKosTNADENE KNYTTET TIL TORP VEST OM STORÅS ER BEGRENSET
SAMMENLIGNET MED DE VERDIER SOM SIKRES

4.L

Merkostnadene er vesentlig lavere enn usikkerheten i de beregninger
som er giort
I BaneNors fremstilling er usikkerhetsmarginen i beregningene anslått til 15-20 o/o. Med en
anslått investeringskostnad på B 4BO MNOK for Torp vestkorridoren utgiør
usikkerhetsmarginen i beregningene alene et sted mellom I272 og 1 696 MNOK'
Denne usikkerhetsmarginen er vesentlig høyere enn kostnadsforskjellen mellom Torp vest
korridoren og Torp uest om Storås, som er på AZO MNOK ifølge anslagene.
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Vi mener det er svært betenkelig å tegge avgjørende vekt på en antatt kostnadsforskjell
som ikke engang er i nærheten av den usikkerhet som uansett ligger i anslagene.

I særgjelderdette når man velgerå nolOe dette opp mot ikke-prissatte konsekvensersom
irreversible tiltak som vil virke ødeleggende for deler av Hjertåsområdet i all fremtid.

4.2

Merkostnadene er lav sammenlignet med hvilke ressurser som brukes
samfunnet på å sikre god folkehelse

i

Det er nærliggende å sammenligne kostnadene ved å sikre Hjertås med kostnadene ved å
etablere alternative arenaer for trening og mosjon.

Vi påpeker d.og at i tillegg til trenings- og mosjonselementet har et område som Hjertås
kvaliteter som friluftsområde som går langt utover den sammenligningen vi her gjør som
kun gjelder kvalitetene for trening og mosjon.

til stor idrettshall (flerbrukshall) koster i dag mellom 60 og 100 MNOK å Oygge
(kildel godeidrettsanlegg.no). I tillegg har en slik idrettshall driftskostnader på f-Z MNOK
ådig (kilde: godeidrettsanlegg.no), og et bygg som en idrettshall vil ha en levetid på
omkring 40-60 år (uten vesentlig renovering). I dette livsløpet koster en standard
idrettshall mellom 100 og noe i overkant av 200 MNOK, alt etter størrelse og
bruksmuligheter. Da begrenset til 40-60 års levetid.
En middels

Kostnadene ved å sikre Hjertås for all fremtid, et ubegrenset antall 60-årsperioder, er det
samme som kostnaden til 4-10 idrettshaller.

Sett i lys av dette er kostnaden ved å bevare Hjertås svært lav.
Hvis man kun tar hensyn til selve det arealet som blir direkte berørt gjennom den lange
skjæringen utgjør dette omkring 30 000 m2. Da er kun skjæringen med en gjennomsnittlig
bredde på SO meter (hvilket er et konservativt anslag) tatt med. Hele det resterende
området av Hjertås som da også Oti berørt holdes utenfor. 30 OOO m2 utgjØr grunnflaten
til ca. B haller av størrelsen til den nye Bygårdshallen eller 12 haller av størrelsen til
Jotunhallen. Dette arealet, sammen med alt tilstøtende friluftsareal, sikres for all fremtid
ved å velge Torp vest om Storås i stedet for Torp vest,

Samfunnet, og staten, bruker årlig svært store ressurser på å bygge idrettshaller.
Eksempelvis ptanlegger Oslo kommune alene å Uygge idrettshaller for cirka 1 OOO MNOK
årlig de nærmeste årene (tall for landet som helhet synes vanskelig å finne¡. Bruken av
idrettshaller er som oftest begrenset til deltakere ipå ulike idretter, har ofte en ikke
ubetydelig kostnad for brukerne (i tillegg til de årlige vedlikeholdskostnadene for eierne
som typisk er kommunene), og vil i det alt vesentligste bli brukt av barn- og ungdom,
eventuelt unge voksne.
Bruken av områder som Hjertås er derimot ubegrenset, gratis for brukerne, og brukes av
mennesker i alle aldere som trenings-, mosjons- og friluftslivsarena. Typisk vil det for
mange av de som bruker Hjertås som trenings- og mosjonsarena ikke være et aktuelt
alternativ å bruke en idrettshall, eller for den saks skyld et treningsstudio.

Hjertås har en beliggenhet nær store befolkningsgrupper i Sandefjord, er et skjermet
område hvor en i store deler av Hjertås er helt skjermet fra trafikk, støy og annet og har i
tillegg en topografi som gjør området svært godt egnet til trening og mosjon for alt fra
svært aktive idrettsutøvere og til turgåere. Området har derfor svært stor betydning for
Sanderjords befolkning og dermed for folkehelsen i Sandefjord.
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Når man diskuterer kostnader ved å spare dette området for inngrepet Torp vest korridoren
innebærer så er det man i realiteten diskuterer hvor mye samfunnet og staten bør bruke
på et slikt område,

Cirka 800 MNOK sett i denne sammenheng er en lav sum og det burde ikke være tvil om
at et slikt område har en vesentlig høyere verdi enn det vi her snakker om.

5

AVSLUTNING

Vi bidrar gjerne ytterligere i den videre behandling av kommunedelplanen med den
kunnskap vi har om Hjertåsområdet og om de hensyn som gjør seg gjeldende.
Vi ber uansett om at våre uttalelser blir hensyntatt og vektlagt i den videre
behandlingen.
Med vennlig hilsen

U

bergveien 56

Unnebergveien 60

Unnebergveien 66

Vedlegg
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Arnt Olaf Stillerud <aos@tendenadvokat.no>
13. februar 2019 07:57
post@sandefjord.kommune.no; Postmottak Bane NOR SF;
solhaa@banenor.no
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235 Høringsuttalelse - DEL 3
Vedlegg 2d.docx; Vedlegg 2e.docx

Vedlagte høringsuttalelse med vedlegg sendes i fire påfølgende eposter som følge av feilmelding ved
sending til BaneNor fordi de ikke kunne motta epost av tilstrekkelig størrelse.
Mvh
Arnt Olaf Stillerud
41 26 65 95

Oversiktsbilde over platået på Bygdeborgen og bilde av Turistforeningens post.

Fortidsminne. Gjenværende del av forsvarsmur på Bygdeborgen.

Vannkilde på Bygdeborgen.

Bilder fra stien ned på vestsiden av Bygdeborgen.

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

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Arnt Olaf Stillerud <aos@tendenadvokat.no>
13. februar 2019 07:57
post@sandefjord.kommune.no; Postmottak Bane NOR SF;
solhaa@banenor.no
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235 Høringsuttalelse - DEL 2
Vedlegg 2b.docx; Vedlegg 2c.docx

Vedlagte høringsuttalelse med vedlegg sendes i fire påfølgende eposter som følge av feilmelding ved
sending til BaneNor fordi de ikke kunne motta epost av tilstrekkelig størrelse.
Mvh
Arnt Olaf Stillerud
41 26 65 95

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

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

Fra samme sted.

To bilder fra stien opp til Bygdeborgen fra sydsiden.

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

Flere utsiktsbilder. Det siste er mot nordøst.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Olav Backe-Hansen <olav.backe-hansen@skien.kommune.no>
13. februar 2019 08:23
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
Intercity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan Stokke-Larvik høringsuttalelse.pdf; Saksprotokoll.pdf

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Skien kommune. Saken var oppe i teknisk hovedutvalg 12.02.19,
og protokollen herfra følger også vedlagt.
Saken skal opp i hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv 13.02.19. Protokollen fra denne
behandlingen vil bli ettersendt så snart den er klar.

Med vennlig hilsen
Olav Backe-Hansen
Plan- og bygningssjef
Tlf: +47 35 58 12 46 | Mobil: +47 97 73 20 88

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/11896-6
Olav Backe-Hansen

Saksgang
Hovedutvalg for teknisk sektor

Møtedato

Intercity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan Stokke-Larvik høringsuttalelse
Rådmannens innstilling:
1. Skien kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden denne parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Skien, forventer Skien
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av kommunedelplan.
3. Skien kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstilt slik at
det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
Bakgrunn for saken
På strekningen Stokke-Larvik skal det bygges ca. 30 km nytt dobbelspor med nye stasjoner i
Stokke, ved Torp, i Sandefjord og i Larvik. I brev datert 13.12.2018 legger Bane NOR forslag til
kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor på jernbanestrekningen i
Sandefjord kommune, dvs. Stokke-Sandefjord, ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er
satt til 13. februar 2019. Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen videre
sørover i Larvik kommune ble 1. gangs behandlet i Larvik kommune 09.01.19 og er lagt ut på
høring med høringsfrist 15. mars. Det blir lagt fram egen sak om dette.
SAKSFRAMSTILLING
Kartet på neste side viser hele strekningen mellom Stokke og Larvik under ett, med de ulike
korridorene tegnet inn. Denne høringen omfatter bare valg av trase mellom Stokke og Virik
(Sandefjord) og tilhørende stasjoner i Stokke, ved Torp og i Sandefjord. På denne strekningen er
det utredet 4 alternative korridorer; Torp Vest, Gokstadkorridoren, Torp vest via Storås og
Unnebergkorridoren.
1. Gods og tilknytning til havn
Generelt skal den nybygde InterCity-strekningen for Vestfoldbanen dimensjoneres for lokal
godstrafikk i bare mindre omfang. Det er forutsatt at strekningen kan være erstatningsbane for
godstog til/fra Sørlandsbanen i avvikssituasjoner og når det er planlagt vedlikehold på sporet som
gjør at banen må stenges. Lokal godstrafikk vil gå fra Larvik havn og vestover mot Grenland.
2. Kjørehastigheter og stasjonsløsninger
Torp Vest har kjørehastighet på 250 kn/t på hele strekningen. Stasjonen blir liggende ved dagens
stasjonsområde i Stokke. Torp Vest via Storås er planlagt med 250 km/t som dimensjonerende
hastighet, men inn mot stasjonen blir hastigheten satt ned til 210 km/t. Torp Vest via Storås er 100
m kortere enn Torp Vest. Den følger samme trase som Torp Vest, men har en 1400 m lang tunnel
ca. 500 m sør for Torp stasjon. Jernbanetraseen ligger i overkant av 300 m vest for flyplassen.
Stasjonen har to spor med sidestilte plattformer, med en hovedinngang som er vendt mot
flyplassen. Jernbanestasjonen er tenkt som et omstigningspunkt for reisende med fly og tog.
Gangavstand mellom stasjonsinngang og flyplassens hovedinngang er ca. 360 m.
Bussholdeplass, taxiholdeplass, av- og påstigning og sykkelparkering er lagt vest for stasjonen.
Kryssing av dobbelsporet skjer i undergang med trapper og heis til plattformene.
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Unnerbergkorridoren er dimensjonert for 250 km/t. Traseen ligger øst for flyplassen. Stasjon for
flyplassen vil ligge ca. 400 m vest for dagens stasjon for Torp på Råstad. Sandefjord stasjon blir i
denne korridoren flyttet vestover, ved Sandefjord videregående skole – samme stasjonslokalisering som for Torp Vest-korridoren. Dette vil kreve tilpasning av gatenettet for å etablere
gode forbindelser mellom stasjonen og bysentrum. Avstanden mellom stasjonen og torget er ca.
1000 m.
Gokstadkorridoren ligger også øst for flyplassen. Dimensjonerende hastighet på delstrekningen
Stokke-Gokstad er 250 km/t, Gokstad-Sandefjord 160 km/t (terrengmesige årsaker) og inn mot
stasjonen 100 km/t. Stasjon for flyplassen i denne korridoren er ved eksisterande stasjon på
Råstad. Stasjon for Torp i både Gokstad- og Unnerbergkorridoren vil ha behov for
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tilbringertransport mellom stasjonen og flyplassen. I Gokstadkorridoren vil stasjon for Sandefjord
by ligge i dagens stasjonsområde. Kjøretiden for Unnebergkorridoren og begge Torp
Vestkorridorene er kortere enn for Gokstadkorridoren.
3. Konsekvenser
For alle korridorene er det gjort utredninger av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
Referansealternativet for de ikke-prissatte konsekvensene er dagens situasjon og gjeldende
planer. For de prissatte temaene er det ikke gjort sammenligning mot dagens situasjon.
Begrunnelsen for dette er at det ikke ville gitt en reell sammenligning, da det f.eks. ikke er aktuelt å
kjøre raskere eller flere tog på dagens jernbaneinfrastruktur (enkelsporet jernbane).
4. Trafikkprognoser
Utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen gir store reduksjoner i reisetider, og økning i kapasitet
på sporet gjør det mulig å kjøre langt flere avganger enn i dag. Når utbyggingen er fullført
(forventet 2032) regner Bane NOR med at trafikkvolumet sør for Drammen vil ligge 250% høyere
enn i 2013. Prosentvis økning vil være enda større lenger sørover, med en tilnærmet tre-dobling
sør for Tønsberg (fra 1,1 mill. passasjerer per år til 3 mill. per år) og Sandefjord (fra 0,6 mill.
passasjerer til 1,7 mill.).
En framtidig sammenkopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen) er
beregnet å bidra med en ytterligere trafikkvekst på vel 2 mill. reiser per år gjennom Vestfold.
Inkludert denne trafikken vil trafikkvolumene på strekningen Tønsberg-Sandefjord nærme seg 6
mill. passasjerer per år i 2060.

5. Samlokalisert terminal på Torp
Trafikkberegninger som er gjort viser at å samlokalisere terminal for fly og tog vil gi mer enn 50%
økning i tilbringertrafikken med tog sammenlignet med en løsning med tilbringertransport som i dag
(shuttlebuss mellom flyplass og jernbanestasjon).
6. Betydningen av stasjonslokalisering
De korridorene som fører til flytting av stasjoner er stort sett de samme korridorene som er
beregnet å gi mest trafikk og størst nytte for samfunnet. Dette gjelder ikke for Sandefjord (og Larvik
som vi kommer tilbake til i en annen sak). Her viser utredningene at tallet på reisende fra den
aktuelle stasjonen blir størst dersom dagens stasjonslokalisering blir opprettholdt. Forskjellene er i
alle tilfeller små, og de fordelene en får for gjennomgående trafikk (kortere reisetid for flere
reisende) er større enn ulempene ved noe dårligere tilgjengelighet til stasjonene både i Sandefjord
(og Larvik).
7. Kostnader
Torp Vest over Storås har ca. 1,3 mrd. kr. høyere investeringskostnad enn Gokstadkorridoren
(som har lavest kostnad). Investeringskostnaden for Torp Vest-korridoren er om lag 500 mill. kr.
høyere enn for Gokstadkorridoren. Dersom det forutsettes at flyplassterminalen blir liggende vest
for Torp flyplass, blir likevel netto nytte høyest med Torp Vest-korridoren.
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Tabellen under viser vekting av konsekvenser for både de prissatte og ikke-prissatte
konsekvensene som er utredet, og en rangering av korridorene basert på dette.

8. Bane NOR sin anbefaling
Bane Nor anbefaler Torp Vest-korridoren. Begrunnelsen for dette er at dette alternativet har størst
nytte og samla sett er rangert som best både i den samfunnsøkonomiske analysen og med tanke
på tekniske krav og drift av ny jernbane.
9. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen mener det er bra at planarbeidet er så godt i gang, og at kommunedelplan med
konsekvensutredning for dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Stokke og Sandefjord (Virik) nå er
på høring. Det er et stort og omfattende plan- og utredningsarbeid som nå er på høring. Det er fra
administrasjonens side gjort rede for det som regnes som overordna sentrale elementer i denne
saken. Rådmannen mener det er svært viktig å legge til rette for å samlokalisere terminal for fly og
tog fordi det vil styrke Torp som regional flyplass. Det er derfor positivt at den korridoren som best
legger til rette for dette er den samme som Bane NOR anbefaler – Torp Vest. At dette alternativet i
tillegg har størst samfunnsøkonomisk nytte gjør at rådmannen støtter anbefalingen fra Bane NOR.
Rådmannen mener det videre planarbeidet for denne strekningen må starte opp uten unødig
opphold. Denne strekningen er spesielt viktig for Telemark, da den er en forutsetning for å få til to
tog i timen til Skien. Telemark forventer at dette blir en realitet i 2026/27, og da må planlegging og
utbygging skje uten opphold.
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Effekten av saken
Effekter av saken vurdert ut fra noen utvalgte hensyn (obligatorisk)
Perspektiv
Konsekvens for klima på kort og lang sikt
Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt
Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv
Konsekvens for folkehelsen

Negativ

Nøytral

Positiv
X
X
X

Ingen

X

Følgende er lagt til grunn for vurderingen:
 Utbygging av dobbeltspor vil bedre jernbanens konkurransefortrinn, og vil bidra til at flere
reiser med tog. Tog regnes som en mer miljøvennlig transportform enn bil og buss, og
dermed bedre for klima og miljø på lang sikt.
 Bedre jernbanetilbud til Skien vurderes å legge til rette for flere etableringer i
Grenlandsområdet, noe som vil bidra positivt på mange områder.
 Konsekvensene for folkehelsen er vanskeligere karakterisere, og har ikke vært et sentralt
tema i saken.
Referanser
 Plan- og bygningsloven
Vedlegg:
 Link til plandokumentene som ligger på Bane Nors hjemmeside:
http://www.banenor.no/tonsberg-larvik
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Saksprotokoll
Intercity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan Stokke-Larvik
- høringsuttalelse
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/11896
Olav Backe-Hansen

Behandlet av
1 Hovedutvalg for teknisk sektor
2 Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv

Møtedato
12.02.2019
13.02.2019

Saknr
19/19
8/19

Rådmannens innstilling:
1. Skien kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden denne parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Skien, forventer Skien
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplan.
3. Skien kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstilt
slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
Hovedutvalg for teknisk sektor har behandlet saken i møte 12.02.2019 sak 19/19
Møtebehandling
Det ble ikke fremsatt forslag ved behandlingen av saken.
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknisk sektors vedtak
1. Skien kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden denne parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Skien, forventer Skien
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplan.
3. Skien kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstilt
slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
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Merknad til «Kommunedelplan
Dobbeltsporetjernbane
ISB framkommer

Sandefjord saksnr.201811235»

i Sandefjord Kommune.

mange ulike synspunkter på hvor tracéen for dobbeltsporet

jernbane bør legges. Det er

strekningen Stokke—Virik som er mest i vinden for tiden.
Alle kjemper for «det de har kjært». For den enkelte er det ikke lett å være objektiv når det berører en personlig.
Noen personer danner til og med fakkeltog for å framheve sine meninger. Og det ble til og med nylig vist på NRK TV.
Deres målsetting er å bevare noen busker og trær hist og pist i Hjertåsområdet.
nok rekreasjonsområder

Sandefjord kommune har da mange

for øvrig som kan benyttes. Men hva med alle boliger som blir berørt ved valgte tracé—

plasseringer?
Både Gokstadkorridoren

og Torp—Vest vil berøre ganske mange hus. Hvis det blir tunnel gjennom Mokollen vil denne

munne ut på sydsiden midt i et boligfelt. Og forslaget til ny stasjon midt i Halvdan Svartes gate vil rasere et stort
antall boliger her.
Hensikten med å velge en tracé bør være å rasere minst mulig antall eiendommer.

Den aktuelle bebyggelse i

området fra Mokollen og sydover til Virik ble bygd i perioden ca. 1920—1955. Mange av de som bor her har bodd her i
mange år og tatt godt vare på sine eiendommer.

Og flere huseiere har bodd i husene fra de ble bygget. Følelse for

sin bopel er nok her langt kraftigere enn det som bør føles for et tre eller busk i Hjertås.
Personlig borjeg i mitt barndomshjem

fra 1939, 28,5 m fra dagens spor til husvegg. Forslaget om å legge nytt spor

øst for dagens spor vil rasere hele husrekken langs Skiringssalveien fra Tempo-krysset til Virik. I tillegg ber¢res all
bebyggelse i Halvdan Svartes gate og noen flere steder.
Hvis Torp-Vest blir valgt som tracé må det være mulig å legge tunnel gjennom Mokollen slik at en ny stasjon kan
plasseres mellom dagens spor og Peder Bogens gate. Her finnesjo

bare næringsbygg og ingen privatboliger.

Videre sydover mot Virik bør det nye spor legges på vestsiden av det eksisterende.
kolonihagen.

Dette vil da gripe atskillig mindre inn i private eiendommer

Da berøres området til SVGSog

enn det som fremkommer

i den foreslåtte

korridor fra Bane Nor.
Det burde da være mulig å beholde Skiringssalveien der den ligger i dag, helt fra Tempokrysset til Virik og videre
sydover. Kanskje også bebyggelsen i Halvdan Svartes gate kan bestå urørt.
Min oppfordring

til Bane NOR og til politikerne

i Sandefjord som skal ta stilling til tracévalget er å vise hensyn til de

beboere som nå er i «faresonen». At noen hus må rives kommer vi vel neppe utenom, men hvor det er mulig bør
tracéen legges der det ikke er bolighus i dag. Industribygg og gamle skolebygg bør kunne rives før man velger å rive
bolighus.
Som nevnt harjeg bodd 28,5 m fra dagens spor og der imellom ligger Skiringssalveien. Det heter seg visstnok at det
skal være >30 m fra sporet til hus eller vei. Men unntak kan og bør her gjøres, da historien viser at det fungerer helt
fint slik det er i dag. At toget får litt høyere hastighet enn dagens tog vil ikke bli vesentlig mer støyende. Dessuten er
avstanden Virik til Stasjonen så pass liten at toget enten må bremse ned på vei inn på stasjonen eller det er i ferd
med å akselerere ut fra stasjonen. Jeg lever i håpet om en god løsning som gir minst mulig inngrep i private boliger.
Forfattet av :Tore Gjone Møller, 8.2.2019.
Skiringssalveien 58, 3213 Sandefjord.

n Erik Gustavsen
Skiringssalveien 56, 3213 Sandefjord.

Bane NOR
13.02.2019

Seksjon/avd.
Familie og helse

Deres ref.

Vår ref.
19/5575- 1

Saksbehandler
Anne-Marte Flem Lunde
annemarte.flem.lunde@sandefjord.kommune.no

Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
Kommunedelplan for Intercity Stokke-Larvik - Høringsuttalelse fra
kommuneoverlegen i Sandefjord kommune
Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern i Sandefjord kommune uttaler seg etter
folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Våre kommentarer har til hensikt å
fremme og ivareta befolkningens helse, samt beskytte den mot faktorer i miljøet som kan ha
negativ innvirkning på helsen.
Uttalelsen fokuserer på de faktorene i miljøet som i denne sammenheng vurderes å ha størst
og mest direkte innvirkning på befolkningens helse, herunder støy, nærmiljø og friluftsliv.
Kommuneoverlegens vurdering:
Kommuneoverlegens vurdering er at korridoren Torp vest via Storås bør legges til
grunn for videre planlegging på strekningen Stokke – Virik. På strekningen Virik –
Byskogen støtter vi Bane NOR i at Stålakerkorridoren øst fremstår som det beste
alternativet.
Bakgrunn for Kommuneoverlegens vurdering:
Delstrekningen Stokke – Virik
Gode kvaliteter på nærmiljø og bomiljø, er i likhet med muligheter for naturopplevelser,
rekreasjon og fysisk aktivitet, sentrale faktorer for helse, livskvalitet og trivsel. Støy er en
miljøfaktor som påvirker både kvaliteten på nærmiljø og friluftsliv, og som ofte er skjevt
fordelt sosialt. Kommuneoverlegen mener derfor at disse faktorene bør tillegges stor vekt i
valg av korridor.
Hjertås er et viktig og godt brukt friluftsområde i Sandefjord. Bane NORs anbefalte korridor,
Torp vest, medfører det største inngrepet i friluftsområdene Hjertås og rundt Unneberg. Et
lett tilgjengelig friluftsliv fører til mange positive effekter for enkeltmennesket og samfunnet
for øvrig. Hjertås bør derfor så langt som mulig ivaretas.
Gokstadkorridoren berører ikke Hjertås, men har store konsekvenser for nærmiljøet. Mens
Torp vest korridorene og Unnebergkorridoren er likeverdige med hensyn til antall boliger i gul
støysone, vil Gokstadkorridoren føre til flest støyberørte boliger.
Postadresse
Postboks 2025
3202 Sandefjord

Besøksadresse
Sandefjordsveien 3

Sentralbord
33 41 60 00

Org.nr
916882807
Kontonr.
2480.15.29352

Hjemmeside
www.sandefjord.kommune.no
E-post
postmottak@sandefjord.kommune.no

Torp-vest via Storås kommer best ut når det gjelder konsekvens på nærmiljø og friluftsliv.
Denne korridoren har vesentlig mindre negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv enn de
øvrige, både når det gjelder forringelse av opplevelseskvalitet og støy for nærmiljø og
friluftsliv. Storås-alternativet er mer skånsom mot Hjertås enn Torp-vest på grunn av mer
tunnelføring. Samlet sett mener kommuneoverlegen at korridoren Torp-vest via Storås best
ivaretar hensynet til helse, og fremstår som det beste alternativet.
Stasjonsplasseringen for Torp-vest korridorene og Unnebergkorridoren, vest for Sandefjord
sentrum, anses imidlertid som utfordrende på grunn av avstanden til sentrum. Samtidig vil
den påvirke et eksisterende bomiljø. Bane NOR viser til at etablering av ny stasjon i området
i noe grad vil bidra til redusert fysisk barrierevirkning fordi det etableres nye
kryssingsmuligheter for gående og syklende over Sandefjordsveien. Vi ser at dette kan være
en positiv effekt. På en annen side anser vi det som sannsynlig at flere ønsker å kjøre til
stasjonen sammenliknet med en stasjonsplassering i sentrum. Det kan føre til økte barrierer
for myke trafikanter innad i et nærområde som blant annet er skolevei for elever til flere
skoler, i tillegg til å være en innfartsåre til Bugårdsparken.
Det er derfor avgjørende at plasseringen tilpasses og tilrettelegges slik at flest mulig velger å
gå, sykle eller benytte seg av kollektivtransport. Dette vil ha en ulykkesforebyggende
betydning, og kan bidra til at privatbiltrafikken reduseres, med den forurensning og støy det
skaper. I tillegg vil tilrettelegging for gåing og sykling i trygge omgivelser stimulere til fysisk
aktivitet. Den biltrafikken som man uansett kan forvente må i størst mulig grad skilles fysisk
fra myke trafikanter. Av hensyn til nærmiljøet vil det også være av betydning at
stasjonsområdet er utformet på en slik måte at støy- og lysbelastningen for omgivelsene blir
minst mulig.
Delstrekningen Virik - Byskogen
Kommuneoverlegen støtter Bane NOR i at Stålakerkorridoren øst fremstår som det beste
alternativet. Denne strekningen har størst andel tunnel, og lavest antall berørte boliger i gul
sone. Furustad barnehage berøres heller ikke ved denne korridoren.
Kommentarer knyttet til forslag til planbestemmelser og videre planfaser
Støy i anleggsfase
Kommuneoverlegen har erfaring med at støy i anleggsperioden kan være en utfordring for
berørte beboere og arbeidsplasser, skoler, barnehager og institusjoner, og vil minne om at i
Sandefjord kommune skal kommuneoverlegen søkes om dispensasjon fra kapittel 4 i
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/16), dersom anbefalte
grenseverdier for støy vil bli overskredet. Bane NOR gis anledning til å vurdere hvilke
hensiktsmessige avbøtende tiltak som skal iverksettes for de berørte. Retningslinjer for
begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet – kapittel 4 i T-1442/16 bør
implementeres i videre planbestemmelser.
Støy i driftsfase
For boliger som havner i gul sone i driftsfasen bør det settes en norm i reguleringsplan for
størrelse og kvalitet på eksisterende uteoppholdsareal som skal støyskjermes jf. anbefalinger
i veiledning til T-1442/2016 (M-128/2014) 3.4.4 og 3.5.4.
Støv
Det er viktig at miljøoppfølgingsplanen inneholder en plan for støvreduserende tiltak. Ofte
bidrar massetransport til støvforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet. Det bør derfor
utarbeides en transportplan for all kjøring til og fra anlegget og inne på byggeplassen, med
forslag til avbøtende tiltak (jf. anbefalinger i T-1520, kapittel 6).
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Med hilsen
for Ole Henrik Augestad
Anne-Marte Flem Lunde
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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From:
Sent:
To:
Subject:

Carl Thomas Aarum <carlthomasaarum@gmail.com>
13. februar 2019 09:31
Postmottak Bane NOR SF
Høringsinnspill - Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Ny jernbane til Sandefjord er positivt. I et slik omfattende byggeprosjekt vil mange bli berørt,
og det har vi forståelse for. Det viktigste for oss er at de som berøres får en forutsigbar prosess
- uten at privatøkonomien påvirkes av offentlige byggeplaner.

Vi er en familie med to små barn som bor i Pinaveien 33 - midt i den anbefalte korridoren. Vi
vil berøres av begge Torp-alternativene. Dette påvirker åpenbart boligprisene i området
negativt – om huset overhodet er omsettelig så lenge dette er uavklart. Uten noe godt tilbud,
låser denne prosessen oss til boligen vår i årevis dersom vi vil unngå et potensielt milliontap i
vår privatøkonomi – vi har ikke råd til å selge.

På folkemøte i Sandefjord rådhus 24. januar ble det skissert en anleggsperiode på fire til seks
år. Det er stor del av oppveksten til våre barn. Vi risikerer at vi får et støyete anleggsområde
bokstavelig talt rett utenfor stuevinduene gjennom hele barneskolen for barna våre. Vi ønsker
ikke at våre barn skal vokse opp midt oppi dette, og få en utrygg og lite barnevennlig skolevei
og et utrivelig utemiljø under hele utbyggingen.

Vår opplevelse er at vi må bære en stor del av usikkerheten, både med tanke på økonomi og
oppvekstmiljø, på vegne av hele kommunen. Derfor ber vi kommunen se til Drammen. I
stedet for at enkeltfamilier må ta belastningen, både økonomisk og helsemessig, ber vi
kommunen ta usikkerheten og risikoen.

Jeg siterer fra Jernbanemagasinet: http://jernbanemagasinet.no/artikler/drammen-kommunekjoper-opp-hus-der-jernbanen-skal-bygges/

– Vi legger vekt på at de berørte skal få den hjelp og støtte fra kommunen som det er mulig å
gi. Derfor har vi etablert et apparat for å kjøpe ut hus og eiendommer som ligger i og nær
den vedtatte traseen. Da slipper huseierne den usikkerheten som knytter seg til å måtte «vente
på staten». Kommunen går inn og overtar eiendommene inntil bevilgningene kommer og
staten ved Bane NOR kan innløse dem. Dette skjer selvsagt til markedspris og er en frivillig
ordning. På denne måten unngår vi mye frustrasjon, sier byutviklingsleder Bertil Horvli i
Drammen kommune og utdyper: – Når den endelige reguleringsplanen er på plass og Bane
NOR vet nøyaktig hvilke eiendommer som må innløses, kan kommunen selge eller leie ut de
andre eiendommene. Slik blir det også færre som får selve anleggsarbeidene innpå seg.

Dette bør også tilbys til beboere som bor i eller nær den traseen som endelig vedtas i
Sandefjord. Vi ønsker å vite hvordan kommunen stiller seg til en tilsvarende ordning som ble
gjennomført i Drammen, og eventuelt hvilke tilbud som vil tilbys de som berøres så man
slipper unødig usikkerhet.

Allerede oppleves prosessen som svært belastende. Det er stor usikkerhet knyttet til
privatøkonomi, oppvekstmiljø, hvilken skolekrets skal vi begynne i, og må vi eventuelt bytte
skole midt i et skoleløp på grunn av utbyggingen? Hva er den helsemessige konsekvensen av
å bo så tett på et støyete anleggsområde i årevis? Må vi flytte før eller under utbyggingen, og
hvordan påvirker det vår økonomi?

Vi har forståelse for at noen uansett vil rammes av en utbygging. Det er kommunen som
påfører de berørte en stor belastning både økonomisk, psykisk og helsemessig. Da bør også
kommunen ta risikoen, og ikke enkelthusstander som tilfeldigvis bor i de berørte områdene.

Carl Thomas Aarum
Camilla Svendsen
Sigurd Aarum (4 og et halvt)
Astrid Aarum (8 måneder)

From:
Sent:
To:
Subject:

Knut A. Glenna <Knut.Glenna@km.kongsberg.com>
13. februar 2019 09:45
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Viser til Anbefalt tog trasé gjennom Hasle frilufts og boligområde.
Aller først er det med undring jeg ser at man velger traséer med så stor inngripen i Sandefjords mest
attraktive friluftsområde når alternativet Gokstadkorridoren åpenbart har store økonomiske og
anleggstekniske fordeler. Hvor godt er de historiske og samfunnsøkonomiske konsekvenser evaluert.
Dette ønsker jeg å vite mer om.
Det har videre kommet lite frem i media at det er marginalt med tid ekstra for Gokstadalternativet og
tilkomst til en eventuell jernbanestasjon på Torp Øst kan etableres med enten fast monorail eller
tilsvarende løsninger som finnes på mange internasjonale flyplasser.
Alt i alt må dette alternativet fortsatt holdes åpent.
Når det gjelder alternativet Torp Vest lurer jeg på flere ting som jeg håper Bane Nor kan utrede og
forklare nærmere. Vi bor i Drakeåsveien 13 rett sør for Drakeåsen og kommer sannsynligvis til å bli
negativt berørt på flere måter.
1. Hvor mye støy vil det bli fra bro / tunnelåpning i nord mot Unnebergdalen?
2. «Grunnfjellet» er mange steder porøst / sammensatt av mange steinarter og det er mye sand
og leire. Like bortenfor vår bolig har det vært store setningsskader etter utbygging innerst i
Hasleskogveien. Det er grunn til å tro at det er tilsvarende grunnforhold der tunnellen skal
gå. Hvordan sikrer Bane Nor og kan dere garantere at det ikke kan oppstå skader på boligene
som blir liggende oppå tunnelene?
3. Kan Bane Nor garantere at det ikke vil merkes noen vibrasjoner og ristninger når togene
passerer?
4. Vi har barn i småskolen på Sande skole. I mange år skal de gå til og fra skolen. Denne
skoleveien er allerede risikabel med tanke på den tungt traffikerte Ringveien, men også forbi
Breidablikk ungdomsskole er det store utfordringer for små barn med stor buss og biltrafikk
på Frøyas vei. Når man ser for seg anleggsperioden kan jeg vanskelig forestille meg hvordan
dette kan ivareta sikkerheten til de små som bor i området.
5. De siste årene har vi hatt gleden av et fantastisk flott idrettsanlegg på Breidablikk. Dette er et
viktig tilbud til barn og unge i området og jeg lurer på hvor skal de få boltre seg når denne
utbyggingen skjer. Forstår også at det vil bli rømningsvei ut fra hoppbakke/akebakken som vil
gjøre denne også utilgjengelig for alltid.
6. Hasle friluftsområde vil aldri bli den samme friske lungen den er i dag. Når vi går i skog og
mark er det som om vi er langt vekk fra by og larm. Et dobbeltspor gjennom dette område vil
ødelegge dette for alltid og kan ikke erstattes. Hvordan kan dette forsvares av Bane Nor?
Nevnte grunnfjellsutfordringer er sannsynligvis lik ens både i Storås og i gjennom Mokollen. Et
trasevalg her vil uansett bli en større inngripen i kulturlandskap og boligområder enn
Gokstadkorridoren der ett spor allerede er anlagt.
Ser frem til å høre deres utfyllende svar og håper på en grundigere vurdering av de negative
konsekvensene ved valg av Torp Vest alternativet.
Best Regards / Med vennlig hilsen
KNUT A. GLENNA
Drakeåsveien 13

3229 Sandefjord

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Bjørn Bergesen <bjorn.bergesen@forsvarsbygg.no>
13. februar 2019 10:01
Postmottak Bane NOR SF
Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg
InterCity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning Stokke-Larvik - Høring og offentlig ettersyn i
Sandefjord kommune.pdf

Vår ref.: 2013/2179
Vedlagt følger brev fra Forsvarsbygg. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift
og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Oversendelsesbrevet er i PDF/A-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat
Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.com
Vennlig hilsen
Bjørn Bergesen
e-post: bjorn.bergesen@forsvarsbygg.no

Til

Vår saksbehandler

Vår dato

Vår referanse

Bane NOR

Bjørn Bergesen

13.02.2019

2013/2179-12/314

Tidligere dato

Tidligere referanse

13.12.2018

201811235-1

Postboks 4350
2308 HAMAR

InterCity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning Stokke-Larvik - Høring og offentlig ettersyn i
Sandefjord kommune
Forsvarsbygg viser til høring av KDP med KU for Intercity Vestfoldbanen på strekningen Stokke-Larvik.
Forsvarsbygg gir høringssvar til denne type saker med det utgangspunkt å ivareta Forsvarets
arealbruksinteresser.
De anbefalte trasevalgene berører i utgangspunktet ikke Forsvarets anlegg eller eierinteresser. Trasevalget på
vestsiden av Torp lufthavn anses gunstigere ut i fra hensynet til Forsvarets interesser, enn et trasevalg øst for
lufthavnen, dersom det østlige alternativet innebærer at traseen flyttes nærmere lufthavnen.

Bjørn Bergesen
Leder arealplan
Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Kopi til:
Forsvarsstaben

Postboks 800, Postmottak

Postadresse
Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

Telefon
468 70 400
Telefon
23 09 78 03

2617

LILLEHAMMER

E-postadresse
post@forsvarsbygg.no
Internett
www.forsvarsbygg.no

Org. nr
975 950 662
Bankkonto
4714 10 00280
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Til beboerei BaneNor sitt tracévalgfor nytt dobbeltsporStokke—Virik
i Skiringssalveie
.
Sak: «Kommunedelplan Sandefjord saksnr.201811235».
Jeg har skrevet et notat som jeg vil sende til Bane
a
Nor og sette inn i SB.
Jeg vedlegger

MOT) Ål ]"
51‘“

E N O R

13 FEB2019
«K

her kopi av notatet.

Hvis dere er enig i mine synspunkter er det fint om dere signerer, daterer og noterer deres adresse
og deretter sender det inn til Bane Nor før fristen som er 13.februar.
Adresse: Bane NOR,
Postboks 4350, N0-2308

Hamar.

Hvis dere vil ha det elektronisk
tore.

'onemoller

kan dere sende meg en e-mail så sender jeg det til dere.

sf'bb.net

Jeg velger å legge dette i postkassene

da jeg ikke finner tid til å prate med hver enkelt av dere.

Med hilsen
Tore Gjone Møller
Skiringssalveien
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Til beboere i Bane Nor sitt tracévalg for nytt dobbeltspor Stokke-Virik i Skiringssalveien.
Sak: «Kommunedelplan Sandefjord saksnr.201811235».
Jeg har skrevet et notat som jeg vil sende til Bane Nor og sette inn i SB.
Jeg vedlegger

her kopi av notatet,
er det fint om dere signerer, daterer

Hvis dere er enig i mine synspunkter

og noterer

deres adresse

og deretter sender det inn til Bane Nor før fristen som er 13.februar.
Adresse: Bane NOR,
Postboks 4350, NO-2308

Hamar.

kan dere sende meg en e-mail så senderjeg

Hvis dere vil ha det elektronisk
tore.

sf'bbnet

onemoller

Jeg velger å legge dette i postkassene

da jeg ikke finner

tid til å prate med hver enkelt av dere.

Med hilsen
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ToreGjoneMøller
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Skiringssalveien

8.9.2019

det til dere.
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58, 3213 Sandefjord.
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Sandefjord, 13.2.2019
Bane Nor
postmottak@banenor.no

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Sandefjord angående
Planbeskrivelse og konsekvensutreding for
kommunedelplan Sandefjord – saksnummer 201811235
KUNNSKAPSGRUNNLAGET
Vi betviler ikke at Bane Nor har stor kunnskap om jernbaneutbygging, men denne
kunnskapen har ikke blitt allemannseie for befolkningen, til tross for store åpne møter og
åpne kontordager. Det råder fortsatt stor usikkerhet i befolkningen om hvor og på hvilken
måte traséene skal bygges.
Bane Nor legger stor vekt på å formidle fordelene med deres valgte korridor, Torp Vest.
Framstillingen av miljøulempene for Hjertås framstår ubalansert og med en skjønnmaling av
etter-situasjonen i Hjertås som friområde. Det bidrar dessverre til at befolkningen
feilinformeres.
Jordvernperspektivet eller klimaregnskapet har heller ikke blitt løftet tilstrekkelig fram.

HJERTÅS ER STØRRE ENN HJERTÅS
Den store fordelen med Hjertås er at området er tilgjengelig til fots for en stor del av
befolkningen i Sandefjord. Området Hjertås er del av et friområde på ca 3 km2 som også
omfatter Stangeskogen og Fensåsen. Dette området er ikke større enn at det vil bli sterkt
preget av en 930 meter lang og opptil 30 meter dyp skjæring.
Bortsett fra der hvor traséen skal gå i en kort tunnel nord for Unnebergdalen, vil denne
skjæringen dele hele friområdet mellom Steinås og Torp flyplass. Denne fysiske endringen
av terrenget og det visuelle inntrykket, kan ikke mildnes med at det lages et par
passeringsmuligheter over traséen.
Hjertås, Stangeskogen og Fensåsen vil pga skjæringen ikke lenger være et
sammenhengende friområde.

Den åpne skjæringen går kloss innpå østsiden av Bygdeborgen. Både Røverhula og
Gampeglova blir enten ødelagt eller utilgjengelige etter utbyggingen..

FOLKEHELSEPERSPEKTIVET
Sandefjord vil sannsynligvis få et fortettet bomønster som følge av vekst i folketallet. Av den
grunn er det desto viktigere at vi beholder våre viktigste friområder. Hjertås vil få større og
større betydning for befolkningen. Det gjelder alle grupper, fra barnehagebarn til pensjonister,
for yrkesaktive og for funksjonshemmede, for skoler og for idrettsutøvere.
En rapport fra Vista analyse i 2016, konkluderte med at økt fysisk aktivitet kan spare staten
for 80 milliarder kroner pr år. Hjertås er en arena for fysisk aktivitet og denne aktiviteten
sparer staten for helseutgifter nå og i all framtid. Hjertås er svært viktig i et
folkehelseperspektiv. Og folkehelse har betydning langt ut over et hundreårsperspektiv.

BANE NORS EGEN VURDERING
I "Fagrapport nærmiljø og friluftsliv" (*) som ble utgitt av Bane Nor i desember 2018, ble
korridorer og alternativer rangert.
Torp vest via Storås ble rangert som nr 1, dvs den korridoren som har minst konsekvens
for friluftsområdet Hjertås. Bane Nor skriver: "Vesentlig bedre for friluftsområdet Hjertås, for
øvrig som Torp vest"
Unnebergkorridoren ble rangert som nr 2 og Bane Nor skriver: "En del bedre for
friluftsområdet Hjertås enn Torp Vest-korridoren."
Torp vest ble rangert som nr 3 og Bane Nor skriver: "Negativt for friluftsområdet Hjertås.
Mye tunnel i Sandefjord skåner mange bomiljøer nord for Mokollen, men store inngrep på
sørsiden."
Gokstadkorridoren ble rangert som nr 4 og Bane Nor skriver: "Svært negativt for
bomiljøene langs traseen ved Gokstad og vest for Sandefjordsveien. Risiko for inngrep i
gravfelt i bruk på Orelund gravlund"
Vi er helt enig med Bane Nor (pr desember 2018), i at det er stor forskjell på de to
korridorene som er foreslått gjennom Hjertås
Det framstår både arrogant og provoserende når Hanne Sophie Solhaug hevder at den store
forskjellen mellom Torp vest via Storås og Torp vest er prisen. Det framkommer i innlegg i
Sandefjords Blad 6/2 og 8/2. Det gjenspeiler ikke det som blir beskrevet i Bane Nors
fagrapport.

SAMFUNNSØKONOMI
Det blir hevdet at den samfunnsøkonomiske merverdien ved å legge en stasjon på vestsiden
av flyplassen beløper seg til 1270 millioner. Det burde vel tilsi at man bruker 800 millioner på
å unngå de verste skadene på Sandefjords beste friområde.

KLIMAREGNSKAP
Det er sannsynlig at utbygging av moderne infrastuktur for jernbane, vil bidra positivt til vårt
klimaregnskap på lang sikt. Men når man skal velge korridor, bør man også se på CO2utslippene under konstruksjonsfasen. Hvilken korridor gir minst klimabelastning under
utbyggingen? Hvor stort vil det totale CO2-utslippet bli for de forskjellige korridorene?

Hilsen

Tore Nysæther, leder

(*) s 168,
https://www.banenor.no/contentassets/6efdc62fbf984835827e0298989603e2/kdp/fagrapportnarmiljo-og-friluftsliv.pdf

DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato:

13.02.2019

Vår ref:

18/00983-16

Deres ref:

Intercity, Vestfoldbanen - Tønsberg-Larvik – Innspill Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235.
Viser til mottatt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke-Larvik
- Høring og offentlig ettersyn i Sandefjord kommune.
Tunsberg bispedømmeråd og biskop er fagmyndighet i forbindelse med regulering
av kirker, gravplasser og kirketomter, og dessuten der slike blir berørt, jf. plan- og
bygningsloven. Kirkeloven, gravferdsloven og kulturminneloven har bestemmelser
om bebyggelse og endringer av og ved kirke og gravplass. Se for øvrig Rundskriv T3/2000 om Forvaltning av kirke og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø
(Miljøverndepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet). Siden
Sandefjord kommune er gravplassforvalter, er Fylkesmannen i Vestfold
fagmyndighet for gravplasser i Sandefjord. Tunsberg bispedømmeråd er
gravplassmyndighet for Larvik.
Sandar kirke og gravplass ligger nær eksisterende jernbanelinje og –stasjon. Kirkens
omgivelser er sårbare for endringer, og det er viktig at ikke kirkens status som
signalbygg og kulturminne utfordres eller trues av omfattende endringer. Sandar
kirkested er fra middelalderen. Vi er kjent med Vestfold fylkeskommune sin uttalelse
og tiltrer denne. Vi forutsetter at Sandar kirkested ikke berøres mer enn i dag.
Ut fra det foreliggende materialet kan vi ikke se at de øvrige kirkebygningene, deres
omgivelser og de gravplassene vi er myndighet for, berøres direkte av planene.
Med vennlig hilsen
Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør

Rakel Stornes Moen
førstekonsuelnt

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Postboks 10 Kaldnes
3119 TØNSBERG

E-post: tunsberg.bdr@kirken.no
Web: https://kirken.no/tunsberg/
Org.nr.:818 066 872

Telefon: +47 33354300
Telefaks:

Saksbehandler
Rakel Stornes Moen
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Kopi til:
Sandefjord kirkelige fellesråd
Fylkesmannen i Vestfold
Vestfold fylkeskommune
Sandefjord kommune

Bjerggata 56
Postboks 2076
Pb. 2163
Postboks 2025

3216 SANDEFJORD
3103 TØNSBERG
3103 TØNSBERG
3202 SANDEFJORD

Mottakere:
Bane NOR SF

Postboks 4350

2308 HAMAR
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Sandefjord saksnr.201811235»

i Sandefjord

Kommune.

I SB framkommer mange ulike synspunkter på hvor tracéen for dobbeltsporet jernbane bør legges.
Det er strekningen Stokke- Virik som er mest i vinden for tiden.
Alle kjemper for «det de har kjært». For den enkelte er det ikke lett å være objektiv når det berører
en personlig. Noen personer danner til og med fakkeltog for å framheve sine meninger. Og det ble til
og med nylig vist på NRK TV. Deres målsetting er å bevare noen busker og trær hist og pist i
Hjertåsområdet. Sandefjord kommune har da mange nok rekreasjonsområder for øvrig som kan
benyttes.

Men hva med alle boliger som blir berørt ved valgte trace—plasseringer?

Både Gokstadkorridoren og Torp-Vest vil berøre ganske mange hus. Hvis det blir tunnel gjennom
Mokollen vil denne munne ut på sydsiden midt i et boligfelt. Og forslaget til ny stasjon midt i Halvdan
Svartes gate vil rasere et stort antall boliger her.
Hensikten

med å velge en tracé bør være å rasere minst mulig antall eiendommer.

Den aktuelle

bebyggelse i området fra Mokollen og sydover til Virik ble bygd i perioden ca. 19201955.

Mange av

de som bor her har bodd her i mange år og tatt godt vare på sine eiendommer. Og flere huseiere har
bodd i husene fra de ble bygget. Følelse for sin bopel er nok her langt kraftigere enn det som bør
føles for et tre eller busk i Hjertås.
Personlig bor jeg i mitt barndomshjem fra 1939, 28,5 m fra dagens spor til husvegg. Forslaget om å
legge nytt spor øst for dagens spor vil rasere hele husrekken langs Skiringssalveien fra Tempo-krysset
til Virik. I tillegg berøres all bebyggelse i Halvdan Svartes gate og noen flere steder.
Hvis Torp—Vest blir valgt som tracé må det være mulig å legge tunnel gjennom

Mokollen

slik at en ny

stasjon kan plasseres mellom dagens spor og Peder Bogens gate. Her finnes jo bare næringsbygg og
ingen privatboliger.
Videre sydover mot Virik bør det nye spor legges på vestsiden
området

,

til SVGS og kolonihagen.

av det eksisterende.

Da berøres

Dette vil da gripe atskillig mindre inn i private eiendommer

enn det

som fremkommer i den foreslåtte korridor fra Bane Nor.
Det burde da være mulig å beholde Skiringssalveien der den ligger i dag, helt fra Tempokrysset til
Virik og videre sydover. Kanskje også bebyggelsen i Halvdan Svartes gate kan bestå urørt.
Min oppfordring til Bane NOR og til politikerne i Sandefjord som skal ta stilling til tracévalget er å vise
hensyn til de beboere som nå er i «faresonen». At noen hus må rives kommer vi vel neppe utenom,
men hvor det er mulig bør tracéen legges der det ikke er bolighus i dag. Industribygg og gamle
skolebygg bør kunne rives før man velger å rive bolighus.
Som nevnt harjeg bodd 28,5 m fra dagens spor og der imellom ligger Skiringssalveien. Det heter seg
visstnok at det skal være >30 m fra sporet til hus eller vei. Men unntak kan og bør her gjøres, da
historien viser at det fungerer helt fint slik det er i dag. At toget får litt høyere hastighet enn dagens
tog vil ikke bli vesentlig mer støyende. Dessuten er avstanden Virik til Stasjonen så pass liten at toget
enten må bremse ned på vei inn på stasjonen eller det er i ferd med å akselerere ut fra stasjonen. Jeg
lever i håpet om en god løsning som gir minst mulig inngrep i private boliger.
Forfattet

av :Tore Gjone Møller,

8.2.2019.

Skiringssalveien 58, 3213 Sandefjord.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Anne-Gro Ahnstrøm <Anne-Gro.Ahnstrom@t-fk.no>
13. februar 2019 12:35
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr.: 201811235
Saksprotokoll FYUT, 12022019, Sak 4-19, Høyringsuttale Intercity
Vestfoldbanen - forslag til kommunedelplan med konsekvensutgreiing
Stokke-Lar....docx; Høyringsuttale Intercity Vestfoldbanen - forslag til
kommunedelplan med ....docx

Fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune behandlet saken i møte 12. feburar. Vedtaket lyder:

Vedtak
1. Telemark fylkeskommune støttar tilrådinga frå Bane NOR om Torp Vest
2. Sidan denne parsellen er ei føresetnad for to tog i timen til Skien forventar Telemark
fylkeskommune at vidare planlegging startar opp rett etter vedtak av kommunedelplan.
3. Telemark fylkeskommune forventar at dobbelsporet Stokke-Sandefjord via Torp er
ferdigstillast slik at det kan gå to tog i timen frå 2026/27.

Vedlagt følger saksframlegg og saksprotokoll.
Vh Anne-Gro Ahnstrøm
Telemark fylkeskommune
rådgiver avd. for samferdsel og regional utvikling
Mobil.: 917 38 863
Med vennlig hilsen
Anne-Gro Ahnstrøm
Rådgiver / Stab - samferdsel og regional utvikling
T: +4735917449 / M: +4791738863
www.telemark.no / facebook

Saksprotokoll
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Sakshandsamar

17/04104
Jorid Heie Sætre

Handsama av
1 Hovudutval for samferdsel
2 Fylkesutvalet

Møtedato
05.02.2019
12.02.2019

Saknr
5/19
4/19

Høringssvar Intercity Vestfoldbanen - forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning
Stokke-Larvik, offentlig ettersyn i Sandefjord kommune

Fylkesutvalet har handsama saken i møte 12.02.2019 sak 4/19
Møtehandsaming
Edvard Mæland (H) fremma følgjande forslag:
Telemark fylkeskommune går inn for etablering av jernbanestasjon vest for Torp flyplass utan
å ta stilling til traseval gjennom Sandefjord.
Votering
Innstilling frå hovudutval for samferdsel blei ved votering satt opp imot forslag fremma av
Edvard Mæland (H).
Innstilling frå hovudutval for samferdsel blei vedteken med 8 røyster (Ap, KrF, Rødt) mot 7
røyster (H, FrP, SP, V) avgitt for forslag i frå Edvard Mæland (H).
Vedtak
1. Telemark fylkeskommune støttar tilrådinga frå Bane NOR om Torp Vest
2. Sidan denne parsellen er ei føresetnad for to tog i timen til Skien forventar Telemark
fylkeskommune at vidare planlegging startar opp rett etter vedtak av kommunedelplan.
3. Telemark fylkeskommune forventar at dobbelsporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstillast
slik at det kan gå to tog i timen frå 2026/27.

Arkivsak-dok.
Sakshandsamar

17/04104-9
Jorid Heie Sætre

Saksgang
Møtedato
Berører denne saken houvudutval for administrasjonssaker, Eldrerådet, Råd for frivillige eller Rådet for
personer med nedsatt funksjonsevne?
Hvis ja, husk å innhente uttalelse/råd fra disse før du
ferdigstiller saken.
OBS Slett denne teksten før du sjekker inn
saksframlegget!
Hovudutval for samferdsel
11.03.2019
Fylkesutvalet
02.04.2019

Høyringsuttale Intercity Vestfoldbanen - forslag til kommunedelplan
med konsekvensutgreiing Stokke-Larvik. Høyring og offentleg
ettersyn. Larvik kommune.
Forslag frå fylkesrådmannen:
Skriv inn forslag til vedtak

Bakgrunn for saka:
Saksopplysningar:
Vurdering frå fylkesrådmannen:
Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Marit Synnes Lindseth <marsyn@vfk.no>
13. februar 2019 13:24
Postmottak Bane NOR SF
Solhaug Hanne Sophie
Høringsuttalelse - Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
201506384-87 Saksprotokoll HSA, 12022019, Sak 12_19, Høringsuttalelse
til kommunedelplan med 1473737_1_1.pdf; 201506384-76
Høringsuttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning for
InterCity Vestf 1442108_42_1.pdf

Vedlagt er saksprotokoll fra den politiske behandlingen i Vestfold fylkeskommune av
høringsuttalelsen til kommunedelplanen Stokke – Sandefjord, samt den administrative
saksfremstillingen.

Vennlig hilsen
Marit Synnes Lindseth
Rådgiver
Regionalavdelingen/samferdselsseksjonen
Mobil: 99 25 75 35
www.vfk.no
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201506384
Marit Synnes Lindseth

Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019

Møtedato
12.02.2019

Saknr
12/19

Høringsuttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity
Vestfoldbanen - strekningen Stokke - Sandefjord
Sammendrag
Bane NOR har oversendt kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCitystrekningen Stokke – Sandefjord på høring. Høringsfristen er 13. februar. I planarbeidet er
det utredet tre korridorer på strekningen: Torp vest-, Unneberg- og Gokstadkorridoren. Torp
vest-korridoren har to alternativer: Torp vest og Torp vest via Storås. Korridorene er vurdert
og sammenliknet både med tanke på prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Bane NOR
anbefaler på bakgrunn av en sammenstilling av konsekvensene Torp-vest korridoren med
stasjon vest for terminalen på Torp og med ny stasjon ved Sandefjord videregående skole.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Vestfold fylkeskommune anbefaler at Torp vest – korridoren legges til grunn for
videre planlegging.
2. Vestfold fylkeskommune forventer at arbeidet med reguleringsplan for strekningen
vil starte opp i 2019 slik at banen kan ferdigstilles i 2027. Det haster med å få på
plass et togtilbud med to tog i timen til Skien.
3. Foreslåtte avbøtende og kompenserende tiltak virker fornuftige, men det er viktig
å sikre god lokal medvirkning rundt dette i det videre planarbeidet. Spesielt gjelder
dette områdene rundt Unneberg og Hjertås, for å sikre at disse fortsatt vil ha
funksjon som viktige friluftslivsområder.
4. I videre arbeid med reguleringsplan er det vesentlig å kartlegge behovene for
kryssing av jernbanen. Det vil være særlig viktig der jernbanen ligger i tilknytning
til boligområder, skoler og viktige fri- og rekreasjonsområder.
5. På bakgrunn av skjerpede nasjonale og regionale føringer for nedbygging av
matjord ber fylkeskommunen om at det under generelle bestemmelser tas inn
følgende bestemmelser:
a) Ved beslag av dyrka eller dyrkbar mark skal kompenserende tiltak være en
del av videre planarbeid
b) Plan for flytting og bruk av matjord skal følge med som del av
høringsgrunnlaget ved offentlig ettersyn av reguleringsplan.
c) Eget planarbeid for eksisterende spor skal senest gjøres parallelt med videre
planarbeid for ny bane.
6. Det forutsettes at avbøtende tiltak knyttet til kulturminner og kulturmiljøer følges
opp på reguleringsplannivå. I tillegg til at det utarbeides en skjøtsels- og
tilretteleggingsplan for berørte kulturminner, må det utarbeides en plan for sikring
av kulturminner i anleggsfasen.
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7. Det forutsettes at flytting av stasjonsbygningene på Råstad og Stokke, samt
bevaring av Sandefjord stasjon, følges opp i kommende reguleringsplan Eventuell
flytting gjelder også noen få verneverdige bygninger som berøres andre steder på
strekningen. Det forutsettes at Sandar kirkested ikke berøres mer enn i dag.
Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å varsle innsigelse på senere
planstadium dersom dette ikke følges opp.

Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019 har behandlet saken i møte 12.02.2019
sak 12/19
Møtebehandling
Liv Margit Karto (H) fremmet følgende forslag:
Alternativt forslag til punkt 1:
«Vestfold Fylkeskommunes vurdering er at også utredningskorridoren Torp vest via
Storås legges til grunn for videre planlegging, i tillegg til BaneNors anbefalte korridor
Torp Vest via Hjertås. Torp Vest via Hjertås vil medføre store, ikke reversible inngrep
i sentrale og viktige naturområder i Sandefjord. Det må vurderes opp mot økte
kostnader som kan virke små sett i et 100 års perspektiv. Det er derfor nødvendig at
begge alternativene tas med i den videre planleggingen.»
Endring i punkt 2:
«Siste setning strykes.»
Punkt 3 utgår.
Endring i punkt 7:
«Siste setning strykes.»
Morten Istre (A) fremmet følgende alternative forslag til punkt 1:
«Vestfold fylkeskommune er i likhet med Sandefjord kommune, bekymret for de ikkeprissatte konsekvenser for natur og nærmiljøet ved Hjertås og Unneberg. Vestfold
fylkeskommune legger til grunn at Torp vest-korridoren er best sett i forhold til
prissatte konsekvenser, men velger å vektlegge traseen Torp Vest via Storås som
den foretrukne løsning i høringen.»
Liv Margit Karto trakk sitt forslag, punktene 1, 2 og 3.
Votering
Morten Istres forslag ble vedtatt med 7 stemmer (A 3, H 3, FRP 1), mot 2 stemmer (KRF 1, V
1) avgitt for fylkesrådmannens innstilling, som falt
Fylkesrådmannens innstilling punktene 2 – 6 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling punkt 7 ble vedtatt med 5 stemmer (KRF 1, V 1, A 3), mot 4
stemmer (H 3, FRP 1) avgitt for Liv Margit Kartos forslag, som falt.
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Vedtak
1. Vestfold fylkeskommune er i likhet med Sandefjord kommune, bekymret for de
ikke-prissatte konsekvenser for natur og nærmiljøet ved Hjertås
og Unneberg. Vestfold fylkeskommune legger til grunn at Torp vest-korridoren er
best sett i forhold til prissatte konsekvenser, men velger å vektlegge traseen Torp
Vest via Storås som den foretrukne løsning i høringen.
2. Vestfold fylkeskommune forventer at arbeidet med reguleringsplan for strekningen
vil starte opp i 2019 slik at banen kan ferdigstilles i 2027. Det haster med å få på
plass et togtilbud med to tog i timen til Skien.
3. Foreslåtte avbøtende og kompenserende tiltak virker fornuftige, men det er viktig
å sikre god lokal medvirkning rundt dette i det videre planarbeidet. Spesielt gjelder
dette områdene rundt Unneberg og Hjertås, for å sikre at disse fortsatt vil ha
funksjon som viktige friluftslivsområder.
4. I videre arbeid med reguleringsplan er det vesentlig å kartlegge behovene for
kryssing av jernbanen. Det vil være særlig viktig der jernbanen ligger i tilknytning
til boligområder, skoler og viktige fri- og rekreasjonsområder.
5. På bakgrunn av skjerpede nasjonale og regionale føringer for nedbygging av
matjord ber fylkeskommunen om at det under generelle bestemmelser tas inn
følgende bestemmelser:
d) Ved beslag av dyrka eller dyrkbar mark skal kompenserende tiltak være en
del av videre planarbeid
e) Plan for flytting og bruk av matjord skal følge med som del av
høringsgrunnlaget ved offentlig ettersyn av reguleringsplan.
f) Eget planarbeid for eksisterende spor skal senest gjøres parallelt med videre
planarbeid for ny bane.
6. Det forutsettes at avbøtende tiltak knyttet til kulturminner og kulturmiljøer følges
opp på reguleringsplannivå. I tillegg til at det utarbeides en skjøtsels- og
tilretteleggingsplan for berørte kulturminner, må det utarbeides en plan for sikring
av kulturminner i anleggsfasen.
7. Det forutsettes at flytting av stasjonsbygningene på Råstad og Stokke, samt
bevaring av Sandefjord stasjon, følges opp i kommende reguleringsplan Eventuell
flytting gjelder også noen få verneverdige bygninger som berøres andre steder på
strekningen. Det forutsettes at Sandar kirkested ikke berøres mer enn i dag.
Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å varsle innsigelse på senere
planstadium dersom dette ikke følges opp.
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

201506384-76
---/Q62
Marit Synnes Lindseth

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019

Møtedato
12.02.2019

Sak nr

Høringsuttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity
Vestfoldbanen - strekningen Stokke - Sandefjord
Sammendrag
Bane NOR har oversendt kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCitystrekningen Stokke – Sandefjord på høring. Høringsfristen er 13. februar. I planarbeidet er
det utredet tre korridorer på strekningen: Torp vest-, Unneberg- og Gokstadkorridoren. Torp
vest-korridoren har to alternativer: Torp vest og Torp vest via Storås. Korridorene er vurdert
og sammenliknet både med tanke på prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Bane NOR
anbefaler på bakgrunn av en sammenstilling av konsekvensene Torp-vest korridoren med
stasjon vest for terminalen på Torp og med ny stasjon ved Sandefjord videregående skole.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Vestfold fylkeskommune anbefaler at Torp vest – korridoren legges til grunn for
videre planlegging.
2. Vestfold fylkeskommune forventer at arbeidet med reguleringsplan for strekningen
vil starte opp i 2019 slik at banen kan ferdigstilles i 2027. Det haster med å få på
plass et togtilbud med to tog i timen til Skien.
3. Foreslåtte avbøtende og kompenserende tiltak virker fornuftige, men det er viktig
å sikre god lokal medvirkning rundt dette i det videre planarbeidet. Spesielt gjelder
dette områdene rundt Unneberg og Hjertås, for å sikre at disse fortsatt vil ha
funksjon som viktige friluftslivsområder.
4. I videre arbeid med reguleringsplan er det vesentlig å kartlegge behovene for
kryssing av jernbanen. Det vil være særlig viktig der jernbanen ligger i tilknytning
til boligområder, skoler og viktige fri- og rekreasjonsområder.
5. På bakgrunn av skjerpede nasjonale og regionale føringer for nedbygging av
matjord ber fylkeskommunen om at det under generelle bestemmelser tas inn
følgende bestemmelser:
a) Ved beslag av dyrka eller dyrkbar mark skal kompenserende tiltak være en
del av videre planarbeid
b) Plan for flytting og bruk av matjord skal følge med som del av
høringsgrunnlaget ved offentlig ettersyn av reguleringsplan.
c) Eget planarbeid for eksisterende spor skal senest gjøres parallelt med videre
planarbeid for ny bane.
6. Det forutsettes at avbøtende tiltak knyttet til kulturminner og kulturmiljøer følges
opp på reguleringsplannivå. I tillegg til at det utarbeides en skjøtsels- og
tilretteleggingsplan for berørte kulturminner, må det utarbeides en plan for sikring
av kulturminner i anleggsfasen.

1

7. Det forutsettes at flytting av stasjonsbygningene på Råstad og Stokke, samt
bevaring av Sandefjord stasjon, følges opp i kommende reguleringsplan Eventuell
flytting gjelder også noen få verneverdige bygninger som berøres andre steder på
strekningen. Det forutsettes at Sandar kirkested ikke berøres mer enn i dag.
Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å varsle innsigelse på senere
planstadium dersom dette ikke følges opp.

Tønsberg, 18.01.2019

Øyvind Sørensen
fylkesrådmann
Sverre Høifødt
direktør

Vedlegg:

Planbeskrivelse fra Bane NOR (pushes)
Høringsinnspill fra Statens vegvesen (pushes)

Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no.
Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker.
Direktelink til Politiske møter og saker: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vestfoldfk
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Innledning:
Dobbeltspor på strekningen Stokke - Larvik er en del av InterCity-satsningen på Østlandet og
skal bidra til måloppnåelsen i form av kortere reisetid, økt kapasitet og en mer robust
jernbane. Det nye dobbeltsporet i Vestfold planlegges gjennom et område med vanskelige
grunnforhold og viktige arealverdier, blant annet dyrket mark og områder med store natur- og
kulturverdier. Stasjonene er forutsatt å ha en sentral plassering og bidra til lokal utvikling i
byene og tettstedene. Dobbeltsporet skal dimensjoneres for høy hastighet, helst 250 km/t,
mellom byene De tekniske kravene gjør plassering av sporet lite fleksibelt.
I planarbeidet skal viktige hensyn veies opp mot hverandre. Derfor har Bane NOR utredet
flere korridorer for å finne den korridoren som svarer best på målsettingene for InterCitysatsingen.
Kommunedelplanarbeidet med konsekvensutredning er delt inn i tre parseller mellom
Tønsberg og Larvik. De strekningene som nå er på høring er parsellene Stokke – Sandefjord
(høringsfrist 13. februar) og Sandefjord – Larvik (høringsfrist 15. mars). De ulike korridorene
som er utredet er vist på kartet under. På deler av strekningen er korridorene
sammenfallende. Dette gir fleksibilitet og mulighet for å gjennomføre etappevis planlegging
og utbygging. Alle korridorer på strekningen fra Tønsberg til Stokke kan kobles sammen med
korridorene på strekningen videre sørover fra Stokke til Larvik.
Denne høringsuttalelsen handler om strekningen Stokke – Sandefjord, der de ulike
korridorene med stasjonslokaliseringer er analysert både med tanke på prissatte og ikkeprissatte konsekvenser, samt teknisk gjennomførbarhet.

Kartet viser planområdet og de aktuelle korridorene som er utredet på strekningen fra
Stokke til Larvik.
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Saksutredning:
Bane NOR har laget en fyldig planbeskrivelse for kommunedelplanen, som finnes i sin helhet
på Bane NOR sine hjemmesider: http://www.banenor.no/Tonsberg-Larvik
I saksutredningen har vi gjengitt det innholdet som er mest relevant som grunnlag for
høringsuttalelsen. Delstrekningen som går gjennom Sandefjord går fra Stokke til Virik.
Stokke stasjon
Stasjonen i Stokke er foreslått omtrent i samme område som i dag. Alle korridorene på
delstrekning Stokke – Virik har samme løsning for den nye stasjonen i Stokke. Den vil ha to
spor og sidestilte plattformer. Frederik Stangs gate med gang- og sykkelvei føres under
sporene. Plattformene forlenges til 350 meter og føres over Frederik Stangs gate.
Jernbanespor på terreng gir en enkel atkomst til plattformene. Det er også foreslått atkomst
til begge plattformer via trapper fra Frederik Stangs gate.
Nedsenket Frederik Stangs gate skjærer av tre eksisterende gater; Nygaards allé som
foreslås stenges, samt Grimestadveien og Tassebekkveien som må legges om.
Eksisterende stasjonsbygg må fjernes. Deler av dagens handelssenter langs Frederik
Stangs gate kan komme i konflikt med det nedsenkede gateløpet i Frederik Stangs gate.

Diagram som viser knutepunktet, sentrale funksjoner tilknyttet stasjonen og ferdselslinjer for
ulike trafikantgrupper i Stokke sentrum. Illustrasjonen er foreløpig og kan bli endret i neste planfase.

Torp vest-korridoren
Torp vest-korridoren har to alternativ, Torp vest og Torp vest via Storås.
Torp vest
Korridoren starter rett nord for Stokke stasjon og kan kobles til nye traseer videre mot
Tønsberg og til eksisterende spor. Hele delstrekningen vil dimensjoneres for kjørehastighet
på 250 km/t. Togenes kjøretider for Torp vest- og Unnebergkorridorene er kortere enn for
Gokstadkorridoren.
Torp vest via Storås
Torp vest via Storås følger samme trasé som Torp vest. Dimensjonerende hastighet for
dobbeltsporet er 250 km/t, men inn mot stasjonen reduseres hastigheten til 210 km/t. Torp
vest via Storås er 100 meter kortere enn Torp vest. Begge alternativene krysser
Sandefjordsveien på bru, og går på terreng fram til ny Sandefjord stasjon ved Sandefjord
videregående skole.
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Torp vest-korridoren har to alternativ, Torp vest og Torp vest via Storås. Torp vest via Storås
har større andel tunnel og kortere bru over Unnebergdalen.

Torp stasjon i Torp vest-korridoren
Jernbanetraseen ligger ca. 300 meter vest for flyplassen. Stasjonen har to spor med
sidestilte plattformer, med en hovedinngang som er vendt mot flyplassen. I området for
stasjonen ligger jernbanetraséen ca. 3 meter under terreng. Jernbanestasjonen blir et
omstigningspunkt for reisende med fly og tog.

Diagram som viser knutepunktet, sentrale funksjoner tilknyttet stasjonen og ferdselslinjer for
alle trafikantgrupper ved Torp stasjon i Torp vest- korridoren. Illustrasjonen er foreløpig og kan bli
endret i neste planfase.
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Unnebergkorridoren
Traseen i Unnebergkorridoren grener av fra Gokstadkorridoren ved Stavnum, øst for Torp
Sandefjord lufthavn. Ny Torp stasjon ligger ca. 400 meter vest for dagens Torp (Råstad)
stasjon. Kjøretiden for Unneberg og Torp vest-korridorene er kortere enn for
Gokstadkorridoren. Sandefjord stasjon i Unnebergkorridoren vil være den samme som for
Torp vest korridoren, og vil ligge ved Sandefjord videregående skole.

Unnebergkorridoren følger Gokstadkorridoren fram til Stavnum før den krysser vestover og
treffer

Torp stasjon i Unnebergkorridoren
Unnebergkorridoren ligger ca. 1 til 1,5 km sør-øst for Torp Sandefjord lufthavn. Stasjonen
skal fungere som en tilknytning for passasjerer mellom toget og flyplassen. Det er derfor
behov for tilbringertransport mellom stasjonen og flyplassen. Stasjonen er plassert litt vest for
dagens Torp stasjon på Råstad.
Sandefjord stasjon i Torp vest- og Unnebergkorridoren
Den nye stasjonen vil ligge vest for Sandefjordsveien, nær Sandefjord videregående skole.
Stasjonsplasseringen krever tilpasning av gatenettet for å skape gode forbindelser mellom
stasjonen og bysentrum. Avstanden fra stasjonen til Torget er ca. 1200 meter. Det nye
dobbeltsporet ligger ca. seks meter høyere enn dagens terreng. Sporet ligger delvis på bru
og delvis på en tett konstruksjon.
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Diagram som viser knutepunktet, sentrale funksjoner tilknyttet stasjonen og ferdselslinjer for
alle trafikantgrupper for Sandefjord stasjon i Torp vest- og Unnebergkorridoren. Illustrasjonen er
foreløpig og kan bli endret i neste planfase.

Stasjonen ha fire spor til to midtstilte plattformer. Det gjør det mulig å vende tog og dermed gi
et bedre togtilbud. Bredden på stasjonsområdet i Sandefjord blir ca. 40 meter over en lengde
på 300 til 400 meter. Tiltaket vil gi vesentlige inngrep i kvartalene ved Halvdan Svartes gate
og Lindgaards gate.
Gokstadkorridoren
Korridoren starter rett nord for Stokke stasjon og kan kobles til nye traseer videre mot
Tønsberg og til eksisterende spor. Den har stasjon ved dagens stasjonsområde i Stokke.
Ny Torp stasjon vil krysse skrått over dagens Torp stasjon ved Råstad. Fra Råstad følger
traseen i hovedsak langs dagens jernbanetrasé sørover fram til Sandefjord stasjon.
Stasjonen vil ligge i det samme området som dagens stasjon, og være løftet fire til fem meter
over dagens spor.
Fra Stokke til Gokstad er dimensjonerende hastighet 250 km/t. Fra Gokstad til Sandefjord
160 km/t og gjennom Sandefjord er dimensjonerende hastighet 100 km/t. Redusert hastighet
til 160 km/t er nødvendig ved Gokstad for å unngå en betydelig utvidelse av bergskjæring i
området som ville medført økte kostnader og store landskapsendringer med nærhet til
Gokstadhaugen.
Gokstadkorridoren har den den lengste kjøretiden på delstrekningen Stokke – Virik.
Hastigheten er lav gjennom Sandefjord.
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Gokstadkorridoren følge i hovedsak dagens Vestfoldbane fra Stokke til Sandefjord.
Byggemetoder og tunnellengder er foreløpige og kan bli endret i neste planfase.

Torp stasjon i Gokstadkorridoren
Ny Torp stasjon i Gokstadkorridoren er plassert ved eksisterende Torp stasjon på Råstad.
Stasjonen vil ha behov for tilbringertransport mellom stasjonen og flyplassen.
Sandefjord stasjon i Gokstadkorridoren
I denne korridoren vil ny stasjon i Sandefjord ligge i dagens stasjonsområde, men det nye
dobbeltsporet og stasjonen er hevet ca. fem meter over dagens terreng. Avstanden til Torget
er ca. 600 meter. Stasjonen vil være koblet på eksisterende gatenett i sentrum. Stasjonen er
trukket mot nord, noe som gir plass til byttepunktfunksjoner på sentrumssiden;
taxiholdeplass, bussholdeplass, av- og påstigning og sykkelparkering.
I Sandefjord skal stasjonen ha fire spor til to midtstilte plattformer. Det gjør det mulig å vende
tog og dermed gi grunnlag for et bedre togtilbud. Bredden på stasjonsområdet i Sandefjord
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blir ca. 40 meter i 300 til 400 meters lengde. Plasseringen av stasjonen og spor gjør at det er
mulig å unngå inngrep i Sandar kirkegård, det verneverdige stasjonsbygget og godshuset, og
antakelig store deler av trerekkene langs Peter Castbergs gate og Sandarveien.

Diagram som viser knutepunktet, sentrale funksjoner tilknyttet stasjonen og ferdselslinjer
for alle trafikantgrupper ved Sandefjord stasjon i Gokstadkorridoren. Illustrasjonen er foreløpig og kan
bli endret i neste planfase.

Omlegging av veier
Planbeskrivelsen til Bane NOR viser at flere veger må legges om permanent eller i
anleggsfasen som følge av nytt dobbeltspor. De foreslåtte løsningene som er vist til er
foreløpige og skal ses detaljert på i arbeidet med reguleringsplanen for den valgte korridoren.
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KONSEKVENSER AV DET NYE DOBBELTSPORET
Prissatte konsekvenser
Beregningene av de prissatte konsekvensene gir grunnlag for å rangere Torp vest-korridoren
øverst på delstrekningen Stokke – Virik, til tross for at dette ikke er det rimeligste alternativet
med tanke på investeringskostnader. Begrunnelsen er forskjellen i nytte sammenliknet med
Unnerberg- og Gokstadkorridoren. Hovedårsaken er at en ny stasjon direkte knyttet opp mot
flyplassterminalen vil gi en økning på tilbringertrafikken med tog på mer enn 50%
sammenliknet med en stasjon øst for Torp. Grenlandsbanen bidrar til økt lønnsomhet for alle
korridoralternativ og øker forskjellene mellom alternativene. Rangering av korridor påvirkes
likevel ikke av om Grenlandsbanen bygges.
Ikke-prissatte konsekvenser
Torp vest-korridoren
Torp vest
Alternativet er samlet vurdert til å ha middels til stor negativ konsekvens for de ikke-prissatte
temaene. De negative konsekvensene er størst for temaene naturmangfold, friluftsliv og
nærmiljø. Spesielt kan det trekkes fram negativ konsekvens for friluftsområdet UnnebergHjertås med barrierer der dobbeltsporet går i skjæring.
Dobbeltsporet krysser Unnebergdalen med ei lang bru. Sporet gir også vesentlige inngrep i
bomiljøer på vestsiden av Mokollen på begge sider av Sandefjordsveien. Fjerning av dagens
jernbane kan gi positiv virkning for nærmiljøet, spesielt gjennom boligområdene fra Gokstad
til stasjonsområdet. Et stort antall boliger får redusert støy. Også for landskapsbildet kan det
forventes positiv konsekvens for flere boligområder og bybildet langs dagens jernbane.
For kulturminner og kulturmiljø bidrar fjerning av stasjonsbygningene i Stokke til den negative
konsekvensen. Dobbeltsporet kan videre gi negativ visuell konsekvens for Bygdeborgen på
Unneberg. Sporet berører naturtyper av stor verdi, rik sump- og kildeskog ved Storåsen
(Hjertås-området) og gammel fuktgranskog ved Drakeåsen nord. Potensielt inngrep i
Vårnesbekkens gråor-heggeskogsone er fanget opp av føre-var-prinsipp, og gir stor negativ
konsekvens. Korridoren har høyt beslag av dyrka mark, men omtrent likt omfang som øvrige
alternativ mellom Stokke og Virik. Denne korridoren berører størst areal skog.
Torp vest via Storås
Alternativet er samlet vurdert til å ha liten til middels negativ konsekvens for de ikke-prissatte
temaene, og er vurdert å være det beste alternativet på delstrekningen Stokke – Virik. Stor
andel tunnel gjennom friluftsområdet Unneberg-Hjertås og en kortere bru over
Unnebergdalen reduserer konsekvens for friluftsliv og landskapsbilde, men inngrep i
bomiljøer på vestsiden av Mokollen er det samme som for Torp vest.
For kulturminner og kulturmiljø har det betydning at bygningene på Stokke stasjon fjernes.
Dobbeltsporet slik den ligger i dette alternativet, har ingen visuell innvirkning på bygdeborgen
på Unneberg. Færre verdifulle naturtypelokaliteter berøres, men potensielt inngrep i
Vårnesbekken er som for Torp vest. Alternativet berører omtrent like mye dyrka mark som
øvrige alternativ på strekningen Stokke – Virik, men mindre skog enn Torp vest alternativet.
Unnebergkorridoren
Korridoren er samlet vurdert til å ha middels negativ konsekvens for de ikke-prissatte
temaene, og rangeres tett etter Torp vest via Storås på grunn av noe større konsekvenser for
friluftsliv og kulturminner/-miljø. Lang bru over Unnebergdalen gir større negative
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konsekvens enn alternativet Torp vest via Storås, men konsekvensene for friluftsliv er ikke
like store. På lik linje med de to Torp vest-alternativene gir dobbeltsporet i Unnebergkorridoren også vesentlige inngrep i bomiljøer på vestsiden av Mokollen på begge sider av
Sandefjordsveien.
For kulturmiljø og kulturminner har dobbeltsporet i Unnebergkorridoren større negative
konsekvenser enn de to Torp vest-alternativene. Sporet går gjennom kulturlandskap med
flere automatisk fredede kulturminner. Stokke stasjon med stasjonsbygning og godsbygning
er forutsatt revet. Sporet berører naturtyper av stor verdi: rik sump- og kildeskog ved
Storåsen (Hjertås-området) og gammel fuktgranskog ved Drakeåsen nord. Traseen
beslaglegger like mye areal dyrka mark som Torp vest.
Gokstadkorridoren
Korridoren er samlet vurdert til å ha middels til stor negativ konsekvens for ikke-prissatte
temaer og er rangert likt med Torp vest alternativet i Torp vest-korridoren. I sammenstillingen
er det lagt vekt på at dobbeltsporet i korridoren gir svært store inngrep i bebyggelse og
bomiljø langs hele traseen fra Unneberg til Virik. Hvis traseen justeres noe i senere planfase
vil dette ikke kunne bøte på inngrep i sideareal til nytt dobbeltspor.
For kulturmiljø og kulturminner har denne korridoren større negative konsekvenser enn de to
Torp vest- og Unnebergkorridorene. Dobbeltsporet går gjennom kulturlandskap med flere
automatisk fredede kulturminner og har negative inngrep i gravfelt ved Stange-From.
Bygningene på Råstad stasjon må fjernes. Inngrepene gir større negativ konsekvens enn det
Unneberg-korridoren har. Både Stokke og Råstad stasjon har godt bevarte
stasjonsbygninger som står i sin opprinnelige kontekst med andre bygninger fra samme
epoke, og utgjør viktige elementer fra den opprinnelige Vestfoldbanen. Gokstadkorridoren
har færrest inngrep i verdifulle naturtyper og vurderes som den beste for naturmangfold. Den
beslaglegger minst areal dyrka mark og skog på strekningen Stokke – Virik.

Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
De prissatte konsekvensene (netto nytte) er sammenlignet med referansealternativet, som er
Gokstadkorridoren. Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte fag for delstrekningen
Stokke – Virik er oppsummert i tabellen på neste side.
Unnebergkorridoren gir kortest kjøretider på delstrekningen Stokke - Virik, men differansen til
Torp vest-alternativet i Torp vest-korridoren er 6 sekunder. For tog som stopper i Sandefjord
gir Gokstadkorridoren i underkant av 30 sekunder lengre kjøretid enn Torp vest-korridoren og
Unnebergkorridoren. Investeringskostnadene er lavest for Gokstadkorridoren og høyest for
alternativet Torp vest via Storås i Torp vest-korridoren.
Bane NORs beregninger viser at nytten av en samlokalisert flyterminal og jernbanestasjon
på Torp er svært stor. Investeringskostnadene for alternativ Torp vest via Storås er så mye
høyere enn de andre alternativene/korridorene at dette alternativet samlet sett kommer
dårligere ut når det gjelder prissatte konsekvenser.
Bane NOR mener at konsekvensutredningene for de ikke-prissatte fagene samlet sett ikke
viser så tydelige forskjeller mellom alternativene. Torp vest-korridoren via Storås og
Unnebergkorridoren vurderes samlet sett relativt likt. Unnebergkorridoren har noe større
beslag av dyrka mark. Torp vest-korridoren via Storås anses som vesentlig bedre enn
Unnebergkorridoren for kulturminner og kulturmiljø, og noe bedre for tema nærmiljø og
friluftsliv.
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Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte fag Stokke – Virik.

Samlet sett vurderer Bane NOR Torp vest-korridoren via Storås å være bedre enn
Unnebergkorridoren og er derfor vurdert som best for ikke-prissatte konsekvenser. Torp vestkorridoren og Gokstadkorridoren er vurdert å ha de største negative konsekvensene for de
ikke-prissatte temaene, men fordelt på ulike temaer. Disse korridorene rangeres likt i
vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene.
I den samlede vurderingen av prissatte og ikke-prissatte temaer, vurderer Bane NOR
Unnebergkorridoren å være noe bedre enn Torp vest-korridoren via Storås. Dette begrunnes
med høyere netto nytte, og at forskjellen i ikke-prissatte konsekvenser samlet sett oppfattes
som liten.
Bane NOR’s anbefalinger av korridorer:


Bane NOR anbefaler Torp vest korridoren. Alternativet har størst nytte og er samlet
sett rangert som best både i den samfunnsøkonomiske analysen og med tanke på
tekniske krav og drift av ny jernbane.



Bane NOR anbefaler ikke Gokstadkorridoren. Gokstadkorridoren har best
stasjonsplassering i Sandefjord, men er rangert dårligst i den samfunnsøkonomiske
analysen. Til tross for at korridoren har lavest investeringskostnader på strekningen,
fører den økte reisetiden til lav nytte sammenliknet med de øvrige korridorene.
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Bane NOR fraråder Torp Vest via Storås på grunn av de vesentlig høyere
investeringskostnadene og relativt liten gevinst for de ikke-prissatte temaene.



Bane NOR fraråder Unnebergkorridoren. Korridoren har betydelig lavere netto nytte
enn Torp vest-korridoren. Unnebergkorridoren får verken med seg nytten av en
samlokalisert jernbanestasjon på Torp eller best stasjonslokalisering ved dagens
stasjon i sentrum.

De alternativene Bane NOR fraråder, vil medføre innsigelse hvis de skulle bli valgt.
Konsekvenser i anleggsfasen
Fagrapport «Konsekvenser i anleggsperioden» gir en sammenstilling av hvordan byggingen
av InterCity Stokke – Larvik vil kunne påvirke omgivelsene i anleggsfasen. Rapporten
omfatter også hvordan anleggsgjennomføringen vil ta hensyn til beboere/brukere i og nær
anleggsområder. Prosjektet er på et overordnet nivå og det er en rekke detaljer rundt
anleggsgjennomføringen som enda ikke er kjent og vurdert. Anleggsgjennomføring og
utfordringer rundt dette vil ytterligere detaljeres og konkretiseres i senere planfaser.
Fylkesrådmannens bemerkninger:
Fylkesrådmannen ønsker å berømme Bane NOR for et grundig plangrunnlag og en god,
involverende prosess frem mot det planforslaget som nå ligger ute til høring.
Delstrekningen Stokke – Sandefjord er spesielt viktig for Vestfoldbanen som helhet, da det er
ferdigstillelsen av denne parsellen som gir grunnlag for å øke togtilbudet til Skien med to tog i
timen. Det er derfor viktig at fremdriftsplanen holdes, og at reguleringsplanprosessen kan
igangsettes umiddelbart etter at kommunedelplanen er vedtatt som forventet i juni.
Prosjektene på Vestfoldbanen vil konkurrere med andre banestrekninger på InterCity, og en
rask planavklaring vil være avgjørende for å bli prioritert i Nasjonal transportplan 2022-33.
Med forutsatt fremdrift kan banestrekningen Stokke – Sandefjord være ferdigstilt og tatt i
bruk i 2027.
Regionale interesser, by og tettstedsutvikling
Vestfold er i gang med å sluttføre revidering av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RPBA). Ett av hovedgrepene i RPBA er å styrke eksisterende byer og tettsteder. En
moderne jernbane gjennom Vestfold, med sentrale stasjonsplasseringer, vil i stor grad bidra
til attraktive byer og steder. Ny stasjon knyttet til terminalen på Sandefjord lufthavn vil være
en stor pådriver for en fremtidig næringsutvikling i det nye fylket Vestfold og Telemark. Det er
viktig at Sandefjord kommune er næringsoffensive i sin arealpolitikk i bruken av de
stasjonsnære arealene.
Stasjoner
Effektmål for Vestfoldbanen under ‘Regionvekst og by- og tettstedsutvikling’ er i tråd med
føringer i RPBA. RPBA brukes begrepet ’10 minutters byen’ (800 m gangavstand) i
sentrumsområdene. Bane NORs målsetning om gangavstand på under 1 km fra stasjonen til
viktige sentrumsfunksjoner stemmer i hovedsak med ambisjonene i RPBA.
Dagens stasjon i Sandefjord ligger i tilknytning til Sandefjord sentrum, ca.400 m fra torget i
byen. Stasjonsløsningen i Gokstadkorridoren ligger på samme sted som dagens stasjon,
mens stasjonen i Bane NORs anbefalte løsning (Torp vest-korridoren) ligger vest for
Sandefjordveien i tilknytning til Sandefjord vgs. Den anbefalte løsningen blir liggende ca. 1
km fra torget, og er ikke ideell i forhold til Bane NORs egne vurderinger av
stasjonsplassering. Stasjonen vil ligge noe utenfor ’10 minutters byen’ og utenfor det som
oppfattes som sentrum. I tillegg vil stasjonen ligge på den andre siden av den trafikkerte
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Sandefjordsveien. Denne utgjør en stor fysisk, og ikke minst psykisk barriere mot sentrum. I
det videre arbeidet blir det vesentlig å legge best mulig til rette for kryssing av
Sandefjordsveien for gående og syklende.
Fylkesrådmannen vurderer stasjonsplasseringen i anbefalt korridor som ikke optimal i forhold
til videre sentrumsutvikling i Sandefjord, selv om en bymessig transformasjon og utvikling av
arealene i tilknytning til ny stasjon og eksisterende stasjon vil være positivt.
På den annen side ser fylkesrådmannen positivt på at ny stasjon i Sandefjord plasseres nær
Sandefjord vgs. Utfra skissert utstrekning for spor og stasjon fremgår det at bygninger og
tomtearealer kan bli berørt. Vi ber om at det opprettes dialog med Vestfold fylkeskommune
så snart planleggingen av tiltak avdekker konsekvensene for fylkeskommunens eiendom.
Det er ønskelig at planleggingen av avbøtende tiltak startes så snart det er praktisk mulig.
Det forutsettes at det gjennomføres nødvendige støyreduserende tiltak og det bemerkes at
skolevirksomhet er særlig støysensitivt.
Ny stasjon i Stokke vil ligge på samme sted som dagens stasjon. Tekniske krav til utbygging
av jernbanen vil føre til en helt annen- og vesentlig mer omfattende konstruksjon enn i dag.
Fylkesrådmannen vurderer at skalaen på anlegget vil stå i stor kontrast til det småskala
tettstedet det skal plasseres inn i. En stasjon i sentrum er imidlertid svært positivt for
utviklingen i Stokke. Fylkesrådmannen vurdere at dette veier opp for de negative
konsekvensene stasjonen vil utgjøre for sentrum. I ny utforming av jernbanen vil det bli en
planfri kryssing ved at Fredrik Stangs gate legges under jernbanen. Dette vil være en
vesentlig forbedring av dagens situasjon. For å minske barriereeffekten fra den nye banen,
må det etableres gang- og sykkelforbindelser på tvers av sporet i sentrum. Det må dessuten
stilles høye krav til utforming for å skape en best mulig integrert løsning. Utviklingsmulighetene knyttet til nytt stasjonsområde i sentrum vil være positivt for Stokke.
Bane NORs anbefalte løsning (Torp vest-korridoren) forutsetter ny stasjon i tilknytning til
flyplassterminalen på Torp. Fylkesrådmannen vurderer stasjonsplasseringen som svært god
for flyplassen, for utviklingen av næringslivet i hele regionen og stedets potensiale som et
regionalt viktig næringsområde. I det videre arbeidet vil det bli viktig med en best mulig
tilpasning i landskapet ut i fra hva som er mulig i forhold til flyplassens navigasjonssystemer.
Jordvern/matjord
Fjerning av gammelt jernbanespor er ikke vurdert som avbøtende tiltak i fagrapporten om
naturressurser. Det er heller ikke sett på muligheter for oppdyrking og massedeponi som kan
bli til dyrka mark. Med nye krav til å redusere nedbygging av dyrka og dyrkbar mark vurderes
det som en stor svakhet at det ikke er vurdert potensialet for avbøtende tiltak allerede på
dette planstadiet. En enkel analyse viser at det å tilbakeføre gammelt spor der det allerede er
dyrket mark på begge sider av sporet, kan bidra med ca. 80 dekar dyrka mark.
RPBA har en plussmålsetting for matjord. For å oppnå et så godt matjordregnskap som
mulig ved denne utbyggingen, er avklaring av etterbruk på eksiterende bane avgjørende. Det
viser seg vanskelig, nesten umulig å koordinere en god plan for flytting av matjord fra ny
bane til gammel bane, når etterbruken ikke er avklart tidlig. Av den grunn bør plan for
etterbruk gå parallelt eller i fase før reguleringsplan av ny bane, også jf. foreslått retningslinje
om massehåndtering. Det viser seg ikke tilstrekkelig at dette står som en retningslinje under
naturressurser. Gode avbøtende tiltak på denne parsellen vil være viktigere enn forskjellen i
beslag av dyrka og dyrkbar mark i de alternative korridorene.
På bakgrunn av skjerpede nasjonale og regionale føringer for nedbygging av matjord ber
fylkeskommunen om at det under generelle bestemmelser tas inn følgende bestemmelser (jf.
veileder til matjordplan):
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Ved beslag av dyrka eller dyrkbar mark skal kompenserende tiltak være en del av videre
planarbeid, herunder:
 Plan for flytting og bruk av matjord skal følge med som del av høringsgrunnlaget ved
offentlig ettersyn av reguleringsplan.
 Matjordlaget skal flyttes og gjenbrukes til matproduksjon, fortrinnsvis ved nydyrking
eller oppfyllingsområder, eller til forbedring av annen dyrka mark. Matjordplan bør
følges som metode for gjennomføring av flyttingen.
 Eget planarbeid for eksisterende spor skal senest gjøres parallelt med videre
planarbeid for ny bane
Nærmiljø og friluftsliv
Fylkesrådmannen baserer uttalelsen på Regjeringens ‘Rikspolitiske retningslinjer for å styrke
barn og unges interesser i planleggingen’:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
Barn og unges interesser vil i denne sammenhengen i stor grad sammenfalle med KUtemaet: Nærmiljø og friluftsliv. I henhold til tabell 4-1 i ‘Sammenstilling og anbefaling’ fra
Bane NOR kommer Gokstadkorridoren dårligst ut på dette temaet, Torp vest nest dårligst,
mens Torp vest via Storås blir vurdert som alternativet med færreste negative konsekvenser
for ‘nærmiljø og friluftsliv’. Fylkesrådmannen vurderer at Torp vest-korridoren via Storås er
det mest gunstige alternativet for barn og unge ut i fra Bane NORs vurdering av temaet
‘nærmiljø og friluftsliv’. Hjertås er et viktig friluftsområde i Sandefjord. En forringelse av dette
området vil gå ut over barns mulighet for aktivitet og utfoldelse i nærområdet.
Barrierevirkning og sikkerhet ved krysning for gående og syklende er faktorer som påvirker
barn og unge i hverdagen. I neste fase blir det vesentlig å kartlegge behovene for kryssing
av jernbanen. Det vil være særlig viktig der jernbanen ligger i tilknytning til boligområder,
skoler og viktige fri- og rekreasjonsområder. Ny jernbane med planfrie kryssinger vil være
positivt for sikkerheten til barn og unge. Ny jernbane er også en anledning til å legge til rette
for flere kryssingspunkter. På strekningen fra Sandefjord videregående skole og sørover til
Virik ligger jernbanen på terreng og utgjør en stor barriere. Her blir det viktig å vurdere
kryssinger særlig i forbindelse med Virik barneskole.
Bane NORs vurderinger og utredninger knyttet til friluftsliv virker grundige og konsekvensene
synes å være godt vurdert. Fylkesrådmannen innser at viktige friluftslivsverdier uansett valg
av trase vil bli påvirket, og at alle alternativer vil føre til en forringelse av viktige
friluftslivsområder. Dette gjelder spesielt området rundt Unneberg og Hjertås. Foreslåtte
avbøtende og kompenserende tiltak virker fornuftige, men det er viktig å sikre god lokal
medvirkning rundt dette i det videre arbeidet. Dette for å sørge for at områdene fortsatt vil
kunne ha funksjon som viktige friluftslivsområder. Enkelte turstier brukes også som skiløyper
hvis snøforholdene er gode, og bredde på stier som legges om og må krysse traseen må
derfor vurderes.
Det er viktig at avbøtende tiltak og tilrettelegging for friluftsliv blir sikret i den kommende
reguleringsplanen, ved for eksempel at turstier over/under traseen og omlegginger legges
inn i plankart med egne bestemmelser.
Vilt
Bane NORs vurderinger og utredninger knyttet til vilt virker grundige og konsekvensene
virker godt vurdert. Fylkesrådmannen ser at anbefalt korridor vil påvirke viltets muligheter til å
opprettholde trekk vil bli redusert, men at det likevel kan bli opprettholdt ved bruk av planlagt
bergtunell sør for Torp og bru nord for Torp.
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Landskapsbilde
Ny jernbane med tilhørende anlegg vil i stor grad dominere og endre landskapet den ligger i.
Graden av påvirkning avhenger av landskapets sårbarhet og tilpasning av jernbanen.
Fylkesrådmannen vurderer at Bane NOR har gjort en grundig jobb med utredning av ulike
alternativ på bakgrunn av et solid utredningsarbeid.
Torp vest via Storås-korridoren kommer best ut i Bane NORs vurdering av landskapsbildet i
tabell 4-1 i ‘Sammenstilling og anbefalingsrapporten’. Fylkesrådmannen er enig i denne
vurderingen. En jernbanestrekning i tunnel med kort bru (390 meter) vil være å foretrekke i
Unneberg kontra lang bru (550 meter) og stedvis svært høy skjæring (opptil 30 m) som er
tilfelle i Bane NORs anbefalte korridor Torp vest. Fylkesrådmannen vurderer imidlertid at
brua vil ligge i et landskapsrom som i liten grad er eksponert for omgivelsene. De negative
konsekvensene for landskapsbilde vil hovedsakelig oppleves lokalt. Den 30 meter høye
skjæringen nord for Unnebergdalen i Torp vest-korridoren ligger i et mer åpent
landbrukslandskap og kan få større fjernvirkning enn brua over Unnebergdalen.
I det videre arbeidet blir det viktig å optimalisere jernbanelinja for å integrere den best mulig i
landskapet. Veianleggene i forbindelse med kryssing av jernbanen kan også i større eller
mindre grad være dominerende i landskapet. Disse må tilpasses stedet på best mulig måte.
Kulturminner og kulturmiljø
Kulturarv har siden oppstarten av planarbeidet i 2015 vært tydelig på sin prioritering av
kulturminneverdier i planområdet. De tre viktigste kulturmiljøene innenfor IC Tønsberg Larvik er Slottsfjellet og middelalderbyen Tønsberg, Gokstadhaugen i Sandefjord og
Herregården i Larvik. Dette er kulturmiljøer av særdeles stor kulturhistorisk betydning.
Inngrep her er i utgangspunktet ikke faglig akseptabelt. Verdivurderingen er fulgt opp i
konsekvensutredningen.
Kulturminnene og kulturmiljøene ligger tett i Vestfold og selv om planene for nytt dobbeltspor
berører mange kulturminner er konsekvensene begrenset da fagområdet er godt ivaretatt i
arbeidet og mange potensielle konflikter er unngått.
Fylkesrådmannens vurdering er at konsekvensutredningen er god og tar opp i seg områdets
viktigste kulturminner og kulturmiljøer. Fylkesrådmannen stiller seg bak både metodikk og
analyse. Det er bra at konsekvenser i anleggsperioden og avbøtende tiltak er vurdert.
Fylkesrådmannen forutsetter at avbøtende tiltak følges opp på reguleringsplannivå. I
utredningen anbefales også at det utarbeides en skjøtsels- og tilretteleggingsplan for berørte
kulturminner og dette vil være nyttig for å sikre kulturminnene i driftsfasen på en god måte. I
tillegg må det utarbeides en plan for sikring av kulturminner i anleggsfasen.
Merknader til korridoralternativene
Gokstadkorridoren innebærer nærføring til kulturmiljøet rundt Gokstadhaugen, men foreslått
løsning er akseptabel og i tråd med Kulturarvs tidligere faglige innspill. Dobbeltsporet vil bli
lagt i allerede utbygd område og vil ikke vesentlig skjemme kulturmiljøet rundt
Gokstadhaugen. I konsekvensutredningen har kulturminnets særlig store verdi sammenholdt
med middels negativt omfang gitt middels negativ konsekvens.
Gokstadkorridoren vil ikke berøre Sandar middelalderske kirkested, da breddeutvidelsen av
en eventuell ny trasé vil komme mot nord. Fylkesrådmannen forutsetter at det er dette
alternativet som følges opp dersom denne korridoren velges, og at sporet ikke skyves mot
sør. Dette er også viktig for å kunne bevare Sandefjord stasjon. Det er Riksantikvaren som
har førstelinjeansvar for middelalderske kirkesteder og dersom tiltaket medfører
traséjusteringer må disse varsles umiddelbart.
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Torp vest korridoren er vurdert å ha minst negative konsekvenser for kulturminner. Dette
støtter fylkesrådmannen. Dersom denne korridoren velges får det positive konsekvenser for
kulturmiljøet rundt Gokstadhaugen, i og med fjerning av dagens jernbane. Torp vest kommer
også best ut med hensyn til konflikt med andre kulturminner, og potensialet for funn av hittil
ukjente automatisk fredete kulturminner er også mindre.
Samtlige alternativer medfører rivning av den gamle stasjonsbygningen i Stokke. Dette er en
gjennomgående negativ konsekvens i vurderingene og fylkesrådmannen er enig i at å flytte
denne bygningen innenfor eller i umiddelbar nærhet til det nye stasjonsområdet, er et
akseptabelt alternativ. Togstoppet i Stokke er grunnlaget for at tettstedet vokste fram og er
således et av stedets viktigste kulturminner. Råstad og Stokke stasjoner er opprinnelige
stasjonsbygninger fra 1881. Når det gjelder Råstad stasjon er stasjonsbygningene bevart og
ivaretatt i en årrekke av Råstad stasjons venner og som for Stokke vil flytting være et
akseptabelt avbøtende tiltak.
Oppfølging av kommunedelplanen
Fylkesrådmannen forutsetter at flytting av stasjonsbygningene på Råstad og Stokke, samt
bevaring av Sandefjord stasjon, følges opp i kommende reguleringsplan. Eventuell flytting
gjelder også noen få verneverdige bygninger som berøres andre steder på strekningen.
Fylkesrådmannen forbeholder seg retten til å varsle innsigelse på senere planstadium
dersom dette ikke følges opp.
Fylkesrådmannen gjentar sitt innspill til planprogrammet når det gjelder etterbruk av
eksisterende jernbanespor med tilhørende kulturminner. Dagens jernbane er fra 1881 og
jernbanelinja/ Grevskapsbanen er et kulturminne i seg selv. Vi anser at Bane NOR må
utarbeide en helhetlig plan for etterbruken av Grevskapsbanen. Et grep kan være å bevare
deler som et historisk togtilbud med gamle vogner gjennom et flott landskap.
Fylkesrådmannens erfaring er at dagens jernbanes verdi som kulturminne ofte overses når
etterbruken skal avgjøres. Etterbruken bør tidlig inn en helhetlig plan. Fylkesrådmannen
samarbeider gjerne med Bane NOR om dette.
Avklaring av omfang og berøring med øvrige automatisk fredete kulturminner og kulturminner
fra nyere tid (fra etter 1536), vil bli ivaretatt i reguleringsplanprosessen. I den
sammenhengen vil fylkesrådmannen igjen minne om nødvendigheten av tidligst mulig
oppstart av arkeologiske registreringer slik at denne kartleggingen ikke blir et forsinkende
ledd i prosessen. På den måten vil også kunnskapen som kommer fram kunne utnyttes i
optimaliseringsprosessen.
Vei og trafikk
Flere veier må legges om permanent eller i anleggsfasen som følge av nytt dobbeltspor.
Under følger en oversikt som Fylkesrådmannen anser som førende for Torp vest-korridoren i
Bane NORs videre arbeid med reguleringsplanen. Vegvesenets innspill til de andre
korridorene er vedlagt saken.
Fv

Navn

ÅDT

Torp vest og Torp vest via Storås
303
Melsomvikveien
5400
560

Fredrik Stangsgt

6800

Kommentar

Anleggsadkomster må etableres i henhold til vegnormalen
blant annet med tanke på sikt, stigning m.m.
Viktig tverrforbindelse gjennom Stokke. Skal senkes under
ny bane. Må ha interimsvei med 2-veistrafikk med løsning
for myke trafikanter i anleggsfasen. I ny kulvert må det
settes av tilstrekkelig areal til fremtidig 2-sidig anlegg for
myke trafikanter.
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557

Tassebekkveien

1200

557

Tassebekkveien

1000

271

Stangeveien

800

251

Ringveien

6700

305

Sandefjordsveien

18500

255

Peder Bogensgt.
/Krokemoveien

7200

180

Skiringssalveien

1600

Inne i Stokke sentrum må fv. 557 holdes åpen med
minimum 1-veistrafikk. Tilfredsstillende løsninger for myke
trafikanter.
Utenfor Stokke sentrum kan fv. 557 stenges i anleggsfasen
da det finnes omkjøringsveier. I ny kulvert må det settes av
tilstrekkelig areal til fremtidig 1-sidig anlegg for myke
trafikanter.
Kan ikke stenges i anleggsfasen på grunn av
bussforbindelse mellom togstasjon og flyterminal. Om det
legges til rette for kiss’n ride fra fv. 271, må den
oppgraderes til 2-feltsvei samt løsninger for myke
trafikanter. Fv. 271 er skolevei til Fevang skole. Ny bru må
etableres med fortau på 1,5 meter.
Ved bygging av løsmassetunnel må det være interimsvei
med 2-veistrafikk i anleggsfasen, samt løsning for myke
trafikanter.
Interimsvei med 4 felt og hastighet 40km/t, samt løsninger
for myke trafikanter både langsgående og kryssing av
fylkesveien.
Hvis Geminifeltet får ny adkomst må fv. 255 oppgraderes
grunnet økt belastning, dette inkluderer også bedre
løsninger for myke trafikanter. Trafikksituasjonen blir
ytterligere forverret hvis Bugårdsbakken stenges.
Hvis stengt mellom Kjellbergveien og Sandfjordsveien vil
Kjellbergveien forbi Virik skole bli utsatt for økt
trafikkmengde. Krysset fv. 170 Hanholmveien x
Kjellbergveien må utbedres. Fremtidig nærføring til
fylkesveien må beskrives og håndteres i
reguleringsplanen.

Fylkesrådmannens oppsummering og anbefaling
Fylkesrådmannen registrerer at Bane NOR har varslet innsigelse til Torp-vest via Storås med
begrunnelse i kostnader. Selv om Torp – vest korridoren via Storås gir minst inngrep i
landskap og friluftsliv, vil ikke dette kunne forsvare de betydelige økte kostnadene dette
alternativet innebærer. Fylkesrådmannen vil advare mot å vedta et alternativ Bane NOR så
tydelig har varslet innsigelse til. Bane NOR har fått tydelige direktiver fra Jernbanedirektoratet om å kutte kostnader for IC-utbyggingen. Fylkesrådmannen er på denne
bakgrunn fornøyd med at Bane NOR anbefaler Torp-vest med ny stasjon knyttet opp mot
terminalen på Torp, til tross for at dette ikke er det rimeligste alternativet. Et godt og
miljøvennlig tilbringertilbud til Sandefjord lufthavn Torp vil ha stor betydning for utvikling av
næringslivet i den nye regionen Vestfold og Telemark.
Fylkesrådmannen mener det er viktig at fremdriften i planleggingen av parsellen Stokke –
Sandefjord ikke forsinkes gjennom en innsigelsesprosess. Det er behov for å komme i gang
med detaljplanleggingen av parsellen i 2019 for å sikre muligheten for ferdigstillelsen av
banen i 2027. Det haster med å få utvidet togtilbudet med to tog i timen til Skien.
Ferdigstillelse av Stokke – Sandefjord vil legge grunnlaget for dette.
Fylkesrådmannen anbefaler at Torp vest korridoren legges til grunn for videre planlegging.
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Unneberg Nærmiljøutvalg gir med dette vår høringsuttalelse til planforslag
for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik.
Innspillet omhandler strekningen Torp-Sandefjord.

Mvh Simen Bostrøm Rud
E: simen.rud@gmail.com
M: 4889 2569

Bane NOR
postmottak@banenor.no

Ref: Unneberg nærmiljøutvalg
Dato: 13.02.2019

Unneberg nærmiljøutvalg
post@unmu.no
KOMMUNEDELPLAN SANDEFJORD SAKSNR. 201811235 – HØRINGSUTTALELSE
FRA UNNEBERG NÆRMILJØUTVALG
Unneberg Nærmiljøutvalg (UNMU) gir med dette vår høringsuttalelse til planforslag for
nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik. Innspillet omhandler strekningen TorpSandefjord.
1. KORT OM UNNEBERG NÆRMILJØUTVALG
UNMU er nærmiljøutvalget for alle bosatte innenfor Unneberg skolekrets uansett alder.
Nærmiljøutvalgets geografiske område strekker seg fra sørenden av Torp flyplass
(Råstad) i nord, mot Gokstadhaugen øst og til ca 1 km fra Sandefjord sentrum i sør
(Hasle). Området omfatter blant annet Unneberg skole og hele dets nærmiljø, de tett
befolkede boligområdene ved Råstad, Haraldsrød, Øvre Unneberg, Unneberg, Kråkås,
Hasle og Hasleåsen. I tillegg ligger Sandefjords mest populære tur- og
rekreasjonsområde Hjertås i kretsens midte. Dette er også viktigste helårs tur- og
rekreasjonsområde for andre tett befolkede og sentrumsnære boligområder som
Breidablikk, Mosserød, Åbol og Fevang. Unneberg skolekrets er direkte berørt av alle de
tre foreslåtte korridorer mellom Torp flyplass og Sandefjord sentrum.
2. HØRINGSUTTALELSE
2.1 TORP VEST-KORRIDOREN VIL HA SVÆRT NEGATIVE KONSEKVENSER FOR
HJERTÅS OG MÅ UNNGÅS
UNMU er svært negativ til Torp Vest-korridoren. Torp Vest vil medføre store og varig
ødeleggelse av verdifulle friluftsområder ved Hjertås. Området henger sammen med
friluftsområdene i Unnebergdalen og Unnebergskogen, og er kåret til Sandefjords mest
populære tur- og friluftsområde. Området ligger kun noen få kilometer fra bykjernen og
er nærturområdet for store, tett befolkede og sentrumsnære boligområder i Sandefjord
som Unneberg, Kråkås, Hasle, Drakås, Breidablikk, Mosserød og Åbol, samt boliger langs
Linglemveien, Feensveien, Råstadveien og på Mjølløst.
Kort om Hjertås
Hjertås er stille område med relativt uberørt natur. Området har variert natur og terreng,
med løvskog, granskog, enger, kløfter, åser, topper, beitemarker, dyrket mark, bekker
mm. Det er et rikt dyre- og fugleliv i området, med faste bestander av elg, hjort, rådyr,
hauk, ugle, mm. Det er ørret med gyteplasser i Unnebergbekken.
Det er flere fredede kulturminner i området; Bygdeborgen, steinsirklene/gravplassene
Møllers ring og Brekkeringen samt steinalderbosettingen ved Dverdalsåsen. I tillegg flere
graver og oldtidsveier. Av utsiktspunkter og populære turmål fremheves spesielt
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Hjertåstoppen (Sandefjords høyeste topp) og Bygdeborgen, samt Påskås. Området
Hjertås og Unnebergskogen er fredelig, og uten trafikk og støy fra kjøretøy.
I tillegg har området en unik kombinasjon av opparbeide turveier med høy
fremkommelighet, lysløyper og et mylder av stier som går på kryss og tvers. Turveier og
stier vedlikeholdes av kommunen og grunneiere. Turveier er merket av turistforeningen
og UNMU. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper og lysløype i hele området. Skiløypa fra
Unneberg skole er beskrevet som en del av løypenettet på Sandefjord kommunes
nettsider.
Områdene brukes daglig gjennom hele året av personer i alle aldersgrupper, skoler,
idrettsforeninger, turistforeningen, med flere. Turistforeningen og andre grupper
arrangerer jevnlig turer til Bygdeborgen og Hjertåstoppen. Årlig arrangerer Sandefjord og
Oplands turistforening tur for samtlige ungdomsskoleelever i Sandefjord til Hjertåstoppen
(den såkalte Oppturen) med utgangspunkt fra Unneberg skole. Unneberg skole benytter
Unnebergskogen og Påskeås mye i forbindelse med undervisning og skolefritidsordning.
Skolen har påtatt seg ansvaret for å ivareta området ved kulturminnene Bygdeborgen,
Møllers ring og Brekkeringen. Området brukes blant annet til turer, jogging, sykling,
skigåing, hundelufting, hesteridning, fisking, jakt og rekreasjon. Turveier gjør området
tilgjengelig for personer med barnevogn, rullestol mm.
Torp Vest-korridoren vil medføre enorme og varige inngrep
Med Torp Vest-korridoren vil det fra Torp lufthavn bli sprengt og gravd ut en flere
titallsmeter dyp og bred åpen skjæring gjennom hele Hjertås, fra Torp til
Unnebergdalen. Over Unnebergdalen legges en gigantisk 600 meter lang og inntil 35
meter høy togbro. Broen legges rett i en av de to hovedinngangene til området, og vil
dominere området visuelt totalt. Anlegget vil videre medføre støy på over 50 dB i store
deler av Hjertås, Drakås og Unnebergdalen. I hele skjæringen og togbroens inn/ut-løp
vil støyen mer en 70dB. Områdene blir ifølge Bane Nors egen støyrapport en støysone.
Anslagsvis vil det gå inntil 140 tog per døgn, noe som tilsvarer et tog hvert 10 minutt
døgnet rundt. De massive inngrepene vil i realiteten dele Hjertås-området i to, turstier
og skogsveier avskjæres, etc. Områdene nedenfor utfarts- og utkikkspunktet
Bygdeborgen blir eksempelvis redusert til et enormt og støyende jernbaneanlegg. I
tillegg vil anleggsarbeidet medføre varige terrenginngrep i hele Hjertås. Kulturminner
som Brekke-ringen vil bli ødelagt og fjernet.
Med Torp Vest-korridoren vil Hjertås være varig ødelagt og tapt for både oss, våre barn
og kommende generasjoner. I et 100-årsperspektiv, med ønsket fremtidig
boligutbygging og fortetting i sentrumsnære områder, vil verdien av å skjerme Hjertås
være svært stor og økende.
Negative forhold og inngrep ved Torp Vest-korridoren er gjennomgående
underkommunisert, forskjønnet eller utelatt i Bane Nor sin konklusjoner
Det er all grunn til å stille store spørsmålstegn ved nøytraliteten og riktigheten i Bane
Nor (BN) sine beskrivelser, vurderinger og konklusjoner for sin anbefaling av Torp Vest.
BN har for eksempel i sin anbefaling av Torp Vest ikke tatt noen av de negative
konsekvensene for Hjertås med i vurderingen! Dette til tross for at området i egne
fagrapporter er rangert med aller høyeste verdi på naturmangfold og naturressurser, og
at det i Fagrapport nærmiljø og friluftsliv slås fast at traseen vil gi stor negativ virkning
for friluftslivet. Derimot vektlegger BN slike forhold, selv om de er langt mindre
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omfattende eller negative, i sine vurderinger av andre korridorer som BN ikke ønsker å
gå videre med. Samtidig underkommunisere og forskjønner BN gjennomgående
negative forhold ved Torp Vest. Eksempelvis omtales den nær 600 meter lange og opptil
35 meter høye broen over Unnebergdalen at den legges "i dalbunnen" og vil "gli godt
inn i terrenget". Til sammenligning omtales eksempelvis dagens jernbane på jordene i
Gokstadkorridoren som svært sjenerende. Denne blir til også vektlagt i BN sin fraråding
til Gokstadkorridoren, mens broen ikke vektlegges i anbefalingen av Torp Vest.
Utgraving av svært dype og brede åpne skjæringer på mange titalls meter gjennom
hele Hjertås, fra Unnebergdalen og frem til Torp, omtales av BN som "lite synlige fra
dagens sti- og løypenett". Dette til tross for at anlegget deler tur- og stinettet i to og
kommer rett inntil og nedenfor et av Hjertås mest besøkte utkikkspunkter på
kulturminnet Bygdeborgen. At disse forholdene heller ikke vektlegges i konklusjonen er
både galt og alvorlig.
Eksemplene på at BN underkommuniserer og/eller ikke vektlegger de mange negative
forholdene ved Torp Vest i sine konklusjoner, men systematisk gjør det i de
konkurrerende korridorene de ikke ønsker å gå videre med, er både mange og alvorlige.
Dette er forhold som bør påklages til Samferdselsdepartementet dersom BN velger å
rette en innsigelse mot kommunens vedtak av en annen korridor.
Konklusjon 2.1
UNMU fraråder Torp Vest-korridoren på det sterkeste.
2.2 Torp Vest over Storåsen er klart bedre enn Torp Vest
Torp Vest om Storåsen er en klart bedre korridor enn Torp Vest. Ved at hele strekningen
nord for Unnebergdalen til Torp legges i tunnel, vil man fullt ut unngå de omfattende
inngrepene i Hjertås/Unneberg-området som Torp Vest medfører. Over Unnebergdalen
vil brolengden også bli nær halvert, fra ca 600 meter til ca 320 meter. En kortere
dagsone på bro halverer også støyomfanget, og plasseringen lenger inn i dalen, vekk fra
de to hovedinngangsårene fra Hasle og Unneberg, der dalen er smalere og med høyere
fjell på begge sider, gjør broen langt mindre dominerende og skjemmende for Hjertås.
Korridoren vil innebære varige inngrep i Hjertås og støy, men i et langt mindre omfang
enn Torp Vest. Se forrige kapittel for en nærmere beskrivelse av Hjertås-området.
Også her stiller vi oss undrende til BNs beskrivelse og vurdering av broløsningen for
Storåsen-korridoren og BNs kostnadsoverslag for Storåsen-alternativet. BN omtaler de to
broløsningene som tilnærmet like og på henholdsvis 550 og 400 meter. I realiteten er de
nær 600 og 320 meter lange, og svært ulike i både lengde, plassering og synlighet i
terrenget. UNMU mener derfor at broløsningen ved Storåsen-korridoren ikke er likeverdig
med Torp Vest, men lagt bedre.
BN estimerer videre at Torp Vest over Storåsen er 800 millioner dyrere enn Torp Vest,
blant annet på grunn av krevende utgraving av bløt, sensitiv leire over Haslejordene.
Den samme strekningen over Haslejordene må også graves ut for Torp Vest-korridoren,
men er der ikke prissatt. Dette bety at kostnadsforskjellen mellom Storåsen og Torp Vest
ikke stemmer og er vesentlig lavere enn det BN anslår, enten ved at Torp Vest er
vesentlig underpriset og/eller at Storåsen er vesentlig overpriset. BNs udokumenterte
merkostnader for Storåsen-alternativet er derfor trolig langt lavere, og kanskje
ikkeeksisterende. Dersom Sandefjord kommune vedta Torp Vest om Storåsen, bør
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Gokstad-korridoren være kommunens alternative korridorvalg ved en eventuelle
innsigelser fra BN.
Konklusjon 2.2
UNMU er positive Torp Vest-korridoren om Storåsen.
2.3 Gokstad-korridoren vil skjerme Hjertås helt og er best for utviklingen av
Sandefjord
Gokstadkorridoren er den eneste alternative korridor til Torp Vest som BN sier de er villig
til å utrede videre. Gokstad-korridoren vil også fullt ut skjerme de svært viktige tur- og
rekreasjonsområdene ved Hjertås og Unneberg. Områdene er kåret til Sandefjords mest
populære friluftsområde. For omtale av Hjertås se punkt 2.1. UNMU er derfor svært
positive til Gokstad-korridoren.
Gokstad-korridoren er også eneste korridoralternativ som sikrer en togstasjon i
Sandefjord sentrum. Dagens stasjonsområde ligger allerede i ytterkanten av dagens
sentrum, og den fremtidige og reelle sentrumsutvikling i Sandefjord omfatter først og
fremst områdene sør for dagnes jernbanestasjon, rundt Hvaltorget og videre sør og øst
mot by- og boligområdene ved Byparken og havnen. En fortsatt plassering i sentrum er
svært viktig for å opprettholde og forsterke jernbanens posisjon som attraktivt og
foretrukket transportmiddel for dagpendlere, arbeids- og fritidsreiser og for tilreisende til
Sandefjord. BN konkluderer også selv med at Gokstad-korridoren er beste alternativet
for lokalutviklingen i Sandefjord. Gokstad-korridoren gir, etter Bane Nor sine egne
faganalyser, beste stasjonsplasseringen, best sentrumstilknytning, størst potensial for
sentrumsutvikling i Sandefjord, flest bosatte og arbeidsplasser nær stasjonen, minst
negative konsekvenser for jordbruk, frilufts- og rekreasjonsområder, færrest boliger som
må rives enn de øvrige alternativene, vil gi flest reisende til og fra Sandefjord sentrum.
Fortsatt stasjonsområde i sentrum vil være i tråd med Regjeringens overordnede mål om
sentral stasjonslokalisering, og i vesentlig større grad enn de øvrige korridoralternativene
bidra til lokal knutepunkt- og sentrumsutvikling. Flytting av stasjonen ut av Sandefjord
sentrum vil gi toget redusert attraktivitet og konkurransekraft mot buss og bil, og
redusert knutepunkteffekt for Sandefjord by. Gokstad-korridoren gir også økt antall
reisende til Torp, og er vesentlig billigere enn de øvrige alternativet. Gokstad-traséen er
beregnet å være 500 millioner kroner billigere enn Torp Vest.
Gokstad-korridoren fyller også alle krav gitt av Stortinget og Regjering til hastighet,
kapasitet og samfunnsøkonomisk gevinst. Gokstad-korridoren er 80% rimeligere å bygge
enn Torp-Vest og gir kun 20 til 30 sekunders ekstra reisetid for gjennomgangstrafikk
sammenlignet med Torp Vest-korridorene. Dersom Sandefjord kommune vedta Torp Vest
om Storåsen, bør Gokstad-korridoren være kommunens sekundære korridorvalg for en
eventuell innsigelser fra BN.
Konklusjon 2.3
UNMU er svært positive til Gokstad-korridoren.
Vennlig hilsen
For Unneberg Nærmiljøutvalg
Simen Bostrøm Rud
Leder
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Til BaneNOR og til Sandefjord kommune
Vedr. Vestfoldbanen, dobbeltspor Stokke-Virik, vest for Mokollen.

Vi er boligeiere i Lunden, hhv Øvre Lundenvei 4 og Nedre Movei 21, få meter fra tunnelåpningen på vestsiden av Mokollen.
Vi hadde håpet, og håper kanskje enda, at dobbeltsporet ikke skulle forårsake at vi blir
tvangsflyttet fra hjemmene våre. Det vil bli urimelig vondt å oppleve! Dette har vært
HJEMME, ikke bare et hvilket som helst hus, siden vi ble født.
Boligområdet her i Lunden er tatt godt vare på gjennom generasjoner og det er trist at snart
100 år gamle hus ikke har noen betydning for byens historie.
Vi hadde håpet at tunnelen gjennom Mokollen skulle gå så langt nord at den ville gå UNDER
hele dette boligområdet. Hvis dette ikke lar seg gjøre, ber vi innstendig om at tunnelåpningen/sporet blir forskjøvet lengre sørover, inn på kommunens eget område, enn hva
nåværende kart/bilder viser, slik at vi slipper å få "toget i fanget", og at sporet blir lagt lavest
mulig i terrenget. Det vil kanskje gi noe mindre støy ved nedbremsing og akselerering inn og
ut fra ny stasjon.
Vi må også tenke økonomi, om vi i fremtiden vil få solgt husene våre til den verdi de har nå
uten inngripen av dobbeltsporet så tett på. - Vi har begge tilrettelagt boligene våre slik at vi
skal kunne klare å bo hjemme lengst mulig sett i forhold til alder, nettopp slik myndighetene
anbefaler.
Vi gruer veldig for den støyende anleggsfasen og for den opprivende plan- og
forhandlingsfasen i forkant.
Vi er svært triste og slitne av alt som nå skjer av usikkerhet og forandringer. Det er urimelig
tøft å skulle bli påført slike endringer evt. bli tvangsflyttet. Skulle ikke tro denslags var lov i
fredstid...
Vi føler oppriktig at denne situasjonen som vi uforskyldt er kommet opp, i forringer
livskvaliteten!

Med hilsen
Unni Jacobsen

Anne Marie Iversen

Øvre Lundenvei 4

Nedre Movei 21

sign.

sign.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jan Nygård <jan.nygard@hotmail.no>
13. februar 2019 14:09
Postmottak Bane NOR SF
Jan Nygård
Kommunedelplan Sandefjord saksnummer 201811235

Emne: Torp vest korridoren via Storås kan ikke være 10 % dyrere enn valgte Torp vest.
Ved å velge Storås korridoren kontra valgte Torp vest blir følgende rimeligere:
-

Kun ei 400 m stødig bru kontra ei på 550 som skal stå på en meget dårlig grunn.
1 – 2 gårder i Unnebergdalen må ikke innløses.
Mye dyrket jord spares.
Flere hus i Drakeåsveien trengs ikke å innløse.
At natur spares verdsettes vel ikke i penger.

Dessverre er det noe som øker prisen:
- 20 % lengre betong tunnel over Hasle jorder i Øvre Hasle.
- Lengre fjell tunneler.
Jeg skjønner ikke at dette regnestykket gjør at Storås alternativet blir 10 % dyrere. Normalt burde
disse to alternativene koste omtrent det samme. Husk også at ingen i Sandefjord ønsker valgte Torp
vest korridoren. Den ødelegger for mye.
Vennlig hilsen
Jan Nygård
Drakeåsveien 23
3229 Sandefjord
Mail: jan.nygard@hotmail.no
Mobil: 90 62 60 95

PLANNAVN Kommunedelplan
for InterCityArkiv:
utbyggingen
Tønsberg - Larvik,
FA - L09
17/493-85
Arkivsak:
David Bakke
Saksbehandler:
Haugen
18.01.2019
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
004/19
003/19
003/19
008/19
021/19

Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Hovedutvalg for miljø- og plansaker
Formannskapet

Møtedato
24.01.2019
28.01.2019
28.01.2019
30.01.2019
12.02.2019

Kommunedelplan for InterCity Stokke - Larvik: Høringsuttalelse
Rådmannens innstilling:
1. Kommunens vurdering er at utredningskorridoren Torp vest via Storås bør legges til
grunn for videre planlegging. Kommunen ser vesentlige ulemper ved de tre øvrige
utredningskorridorene.

2. Gokstadkorridoren anses som uaktuell og kan fritas fra båndlegging ved fremtidig
vedtak av kommunedelplanen.

4. BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med en mulighetsstudie for
å avklare hvordan en ny stasjon vest for Sandefjord by skal kobles bedre sammen
med sentrum. Mulighetsanalysen må blant annet foreslå løsninger for:
1. Hvordan stasjonen kan bindes bedre sammen med Sandefjord sentrum,
herunder vitalisering av en eller flere akser mellom ny stasjon og sentrum.
2. Hvordan det best kan tilrettelegges for transformasjon rundt den nye
stasjonen og hvordan prosessene kan initieres før anlegget er ferdig.
3. Hvordan Sandefjordsveiens barrierevirkning skal reduseres.
4. Etterbruk av dagens stasjonsområde.
· Hvordan stasjonen kan bindes bedre sammen med Sandefjord sentrum, herunder
vitalisering av en eller flere akser mellom ny stasjon og sentrum.
· Hvordan det best kan tilrettelegges for transformasjon rundt den nye stasjonen og
hvordan prosessene kan initieres før anlegget er ferdig.
· Hvordan Sandefjordsveiens barrierevirkning skal reduseres.
· Etterbruk av dagens stasjonsområde.
4. Før planen vedtas må det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon på at den foretrukne
stasjonsløsningen ikke får negative konsekvenser for trafikkflyten på
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Sandefjordsveien, at den er gjennomførbar med tanke på trafikksikkerhet i
Tempokrysset og egnet som fremtidig kollektivterminal.

5. BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med å vurdere avbøtende
tiltak for å redusere barrierevirkningene av ny stasjon og omlegging av Frederik
Stangs gate i Stokke.

6. Mindre feil og mangler i planforslaget, slik de er anført i vedlegg 8, forutsettes rettet
før planen sluttbehandles.

7. Beslutningen om hvilken utbyggingskorridor som skal legges til grunn for
detaljplanlegging tas av Sandefjord kommune som planmyndighet på bakgrunn av
øvrige høringsuttalelser og dialog med Bane NOR frem mot sluttbehandling.
Kommunen ønsker ikke å sluttbehandle planforslaget før ovennevnte vedtakspunkt
er sikret med rekkefølgekrav i planbestemmelsene.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken 24.01.2019:
Behandling:
RMNF slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling.
RMNF- 004/19 Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse:
Saken tas til orientering.
Eldrerådet behandlet saken 28.01.2019:
Behandling:
Eldrerådet slutter seg enstemmig til rådmannes innstilling, med tilleggsuttalelse.
ER- 003/19 Vedtak:
Eldrerådets uttalelse:
Eldrerådet deler rådmannens betenkeligheter når det gjelder omlegging av Frederik Stangs
gate i forbindelse med Nye Stokke stasjon.
Overordnet prosjektmål for InterCity-utbyggingen er bl.a.: Stasjonen skal bidra til kompakte
byer og tettsteder.
Den foreslåtte løsningen vil bedre fremkommelighet i Stokke sentrum, men nedsenkning av
Frederik Stangs gate vil dele sentrum ytterligere og rasere Stokke sentrum. Med en
nedsenket jernbanetrase beholder Stokke sitt sentrumspreg, og Stokke senter og Stokke øst
(Byenga) kan bygges ut til det hyggelige boligstrøket som er planlagt.
Ungdomsrådet behandlet saken 28.01.2019:
Behandling:
UR slutter seg til rådmannens innstillling.
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UR- 003/19 Vedtak:
Ungdomsrådets uttalelse:
Saken tas til orientering.
Hovedutvalg for miljø- og plansaker behandlet saken 30.01.2019:
Behandling:
Nils Ingar Aabol, AP, fremmet følgende forslag:
BN bes legge fram en faglig vurdering av alternative løsninger for jernbanens krysning av
Fredrik Stangs gate.
I tråd med vedtak i sak 167/18 i Kommuneplan 2019-2031 bes Rådmannen i samarbeid med
BN å vurdere ulike løsninger for en omkjøringsvei rundt Stokke sentrum.

Trond Clausen, H, fremmet følgende forslag:

Nye anleggsveier og etterbruken av disse skal godkjennes av kommunen.
Mulighetene for å tilrettelegge for en ny vei mellom Tassebekkrysset og Torp Sandefjord
lufthavn og inn til Stokke sentrum parallelt med jernbanen, må vurderes særskilt.

Votering:
Det ble votert over rådmannens innstilling og forslagene fremmet av Trond Clausen, H og
Nils Ingar Aabol, AP:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 18 stemmer.
Forslag til nytt pkt. 8 fremmet av Trond Clausen, H, ble vedtatt med 15 mot 3 stemmer.
Mindretallet besto av Harry Gran, FRP, Cathrine Andersen, FRP og Monica Johansen, FRP.
Forslag til nytt pkt. 9 og 10 fremmet av Nils Ingar Aabo,l AP, ble vedtatt med 15 mot 3
stemmer. Mindretallet besto av Harry Gran, FRP, Cathrine Andersen, FRP og Monica
Johansen, FRP.
MP- 008/19 Vedtak:
Hovedutvalg for miljø- og plansaker anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak:
1. Kommunens vurdering er at utredningskorridoren Torp vest via Storås bør legges til
grunn for videre planlegging. Kommunen ser vesentlige ulemper ved de tre øvrige
utredningskorridorene.

2. Gokstadkorridoren anses som uaktuell og kan fritas fra båndlegging ved fremtidig
vedtak av kommunedelplanen.
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5. BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med en mulighetsstudie for
å avklare hvordan en ny stasjon vest for Sandefjord by skal kobles bedre sammen
med sentrum. Mulighetsanalysen må blant annet foreslå løsninger for:
1. Hvordan stasjonen kan bindes bedre sammen med Sandefjord sentrum,
herunder vitalisering av en eller flere akser mellom ny stasjon og sentrum.
2. Hvordan det best kan tilrettelegges for transformasjon rundt den nye
stasjonen og hvordan prosessene kan initieres før anlegget er ferdig.
3. Hvordan Sandefjordsveiens barrierevirkning skal reduseres.
4. Etterbruk av dagens stasjonsområde.
4. Før planen vedtas må det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon på at den foretrukne
stasjonsløsningen ikke får negative konsekvenser for trafikkflyten på
Sandefjordsveien, at den er gjennomførbar med tanke på trafikksikkerhet i
Tempokrysset og egnet som fremtidig kollektivterminal.

5. BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med å vurdere avbøtende
tiltak for å redusere barrierevirkningene av ny stasjon og omlegging av Frederik
Stangs gate i Stokke.

6. Mindre feil og mangler i planforslaget, slik de er anført i vedlegg 8, forutsettes rettet
før planen sluttbehandles.

7. Beslutningen om hvilken utbyggingskorridor som skal legges til grunn for
detaljplanlegging tas av Sandefjord kommune som planmyndighet på bakgrunn av
øvrige høringsuttalelser og dialog med Bane NOR frem mot sluttbehandling.
Kommunen ønsker ikke å sluttbehandle planforslaget før ovennevnte vedtakspunkt
er sikret med rekkefølgekrav i planbestemmelsene.
8. Nye anleggsveier og etterbruken av disse skal godkjennes av kommunen.
Mulighetene for å tilrettelegge for en ny vei mellom Tassebekkrysset og Torp
Sandefjord lufthavn og inn til Stokke sentrum parallelt med jernbanen, må vurderes
særskilt.
9. BN bes legge fram en faglig vurdering av alternative løsninger for jernbanens
krysning av Fredrik Stangs gate.
10. I tråd med vedtak i sak 167/18 i Kommuneplan 2019-2031 bes Rådmannen i
samarbeid med BN å vurdere ulike løsninger for en omkjøringsvei rundt Stokke
sentrum.

Formannskapet behandlet saken 12.02.2019:
Behandling:
Bror-Lennart Mentzoni, KRF, fremmet følgende forslag:

1. Kommunens vurdering er at utredningskorridoren Torp vest via Storås bør legges til grunn
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for videre planlegging. Kommunen ser vesentlige ulemper ved Unnebergkorridoren og
Gokstadkorridoren.

Anne Strømøy, H, fremmet følgende forslag:

Gokstad og Unnebergkorridoren anses som uaktuell og kan fritas fra båndlegging ved
fremtidig vedtak av kommunedelplanen.

Bjørn Ole Gleditsch, H, fremmet følgende forslag:

1. Eventuell rømningstunnel/tverrslag i Breidablikkområdet må planlegges slik at inngrep
i nærmiljøanlegget unngås.
2. BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med å vurdere lokaliteter for
deponering av overskuddsmasser nær fremtidig jernbanekorridor.

Tor Steinar Mathiassen, H, fremmet følgende forslag:
Nye anleggsveier og etterbruken av disse skal godkjennes av kommunen.
Mulighetene for å tilrettelegge for en ny vei mellom Tassebekkrysset og Torp Sandefjord
lufthavn og inn til Stokke sentrum parallelt med jernbanen, må vurderes særskilt
Nils Ingar Aabol, AP, fremmet følgende forslag:
9. BN bes legge frem en faglig vurdering av alternative løsninger for jernbanens krysning av
Fredriks Stangs gate.
10. I tråd med vedtak i sak 167/18 i Kommuneplanen 2019-2031 bes Rådmannen i
samarbeid med BN å vurdere ulike løsninger for en omkjøringsvei rundt Stokke sentrum.

Ida Cathrine Nilsen, SP bad forannskapet vurdere hennes habilitet og redegjorde for dette.
Nilsen, SP fratrådte.
Fredrik Sørlie Borg, KRF tiltrådte.
Formannskapet sluttet seg enstemmig til at Nilsen, SP er inhabil.
Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling pkt. 1 og forslag fremmet av Mentzoni,
KRF. Rådmannens innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 17 mot 2 stemmer. Mindretallet bestod
av Mentzoni, KRF og Borg, KRF (for SP).
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Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling pkt. 2 og forslag fremmet av Strømøy,
H. Forslag fremmet av Strømøy, H ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens øvrige innstilling ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over forslag fremmet av Gleditsch, H. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over forslag fremmet av Mathiassen, H. Forslaget ble vedtatt med 17 mot 2
stemmer. Mindretallet bestod av Gran, FRP og Andersen, FRP.
Det ble votert over forslag fremmet av Aabol, AP. Forslaget ble vedtatt med 17 mot 2
stemmer. Mindretallet bestod av Gran, FRP og Andersen, FRP.
Borg, KRF fratrådte.
NIlsen, SP tiltrådte.
FSK- 021/19 Vedtak:

1. Kommunens vurdering er at utredningskorridoren Torp vest via Storås bør legges til
grunn for videre planlegging. Kommunen ser vesentlige ulemper ved de tre øvrige
utredningskorridorene.
2. Gokstad og Unnebergkorridoren anses som uaktuell og kan fritas fra båndlegging
ved fremtidig vedtak av kommunedelplanen.
3. BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med en mulighetsstudie
for å avklare hvordan en ny stasjon vest for Sandefjord by skal kobles bedre
sammen med sentrum. Mulighetsanalysen må blant annet foreslå løsninger for:
·
·
·
·

Hvordan stasjonen kan bindes bedre sammen med Sandefjord sentrum,
herunder vitalisering av en eller flere akser mellom ny stasjon og sentrum.
Hvordan det best kan tilrettelegges for transformasjon rundt den nye
stasjonen og hvordan prosessene kan initieres før anlegget er ferdig.
Hvordan Sandefjordsveiens barrierevirkning skal reduseres.
Etterbruk av dagens stasjonsområde.

4. Før planen vedtas må det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon på at den foretrukne
stasjonsløsningen ikke får negative konsekvenser for trafikkflyten på
Sandefjordsveien, at den er gjennomførbar med tanke på trafikksikkerhet i
Tempokrysset og egnet som fremtidig kollektivterminal.
5. BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med å vurdere avbøtende
tiltak for å redusere barrierevirkningene av ny stasjon og omlegging av Frederik
Stangs gate i Stokke.
6. Mindre feil og mangler i planforslaget, slik de er anført i vedlegg 8, forutsettes rettet
før planen sluttbehandles.
7. Beslutningen om hvilken utbyggingskorridor som skal legges til grunn for
detaljplanlegging tas av Sandefjord kommune som planmyndighet på bakgrunn av
øvrige høringsuttalelser og dialog med Bane NOR frem mot sluttbehandling.
Kommunen ønsker ikke å sluttbehandle planforslaget før ovennevnte vedtakspunkt
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er sikret med rekkefølgekrav i planbestemmelsene.
8. Eventuell rømningstunnel/tverrslag i Breidablikkområdet må planlegges slik at
inngrep i nærmiljøanlegget unngås.
9. BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med å vurdere lokaliteter
for deponering av overskuddsmasser nær fremtidig jernbanekorridor.
10. Nye anleggsveier og etterbruken av disse skal godkjennes av kommunen.
11. Mulighetene for å tilrettelegge for en ny vei mellom Tassebekkrysset og Torp
Sandefjord lufthavn og inn til Stokke sentrum parallelt med jernbanen, må vurderes
særskil.
12. BN bes legge frem en faglig vurdering av alternative løsninger for jernbanens
krysning av Fredriks Stangs gate.
13. I tråd med vedtak i sak 167/18 i Kommuneplanen 2019-2031 bes Rådmannen i
samarbeid med BN å vurdere ulike løsninger for en omkjøringsvei rundt Stokke
sentrum.

SAKSUTREDNING
Behandling
Saken sendes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og eldrerådet
for uttalelse. Deretter behandles saken av hovedutvalg for miljø- og plansaker som innstiller
til formannskapet som fatter vedtak (kommunens høringsuttalelse).
Bakgrunn
Det skal bygges ca. 30 km nytt dobbeltspor på strekningen Stokke - Larvik. Den nye
jernbanen dimensjoneres for hastigheter opp til 250 km/t. I Sandefjord kommune skal det
bygges nye jernbanestasjoner i Stokke, Sandefjord og på Torp.
Planprogrammet for strekningen Stokke – Larvik redegjør for utredningstemaene i
kommunedelplanarbeidet (heretter KDP). Planprogrammet (ikke vedlagt) ble fastsatt av
formannskapet 04.12.17 og følgende vedtak ble fattet:
1. Planprogram for InterCity-utbyggingen på strekningen Stokke – Larvik, sist revidert
oktober 2017, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13 og forskrift
om konsekvensvurderinger § 16.
Det legges til grunn at de nødvendige konsekvensvurderingene som følger av
planprogrammet utredes i tråd med føringer i ny forskrift om
konsekvensutredninger av 01.07.2017.
2. Medvirkning med morgendagens brukere (barn- og unge) må tilstrebes og tillegges
særlig vekt i medvirkningsplanen.
3. Potensielt skånsomme anleggsløsninger (byggemåter) slik som nedsenket trasé,
miljøtunneler og lignende må ikke forkastes på et tidlig stadium i prosjekteringen.
Planmyndigheten (kommunen) ønsker å involveres i prosjekteringen, gjerne
gjennom politiske vedtak underveis i planprosessen.
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I FSK-sak 206/18 ble det vedtatt at planforberedelsene skulle overføres til Bane NOR
(heretter BN), forutsatt at alle utredningskorridorer skulle legges ut på høring/offentlig
ettersyn. Dette betyr at ordinær kommunal førstegangsbehandling av planen sløyfes slik at
kommunen nå i første omgang skal avgi høringsuttalelse til planforslaget. Kommunen vil
igjen innta rollen som planmyndighet ved framtidig sluttbehandling av et revidert planforslag.
Planforslaget
BNs planforslag omfatter strekningen Stokke – Larvik og består av plankart/planhefte
(vedlegg 2), planbestemmelser (vedlegg 3) og planbeskrivelse med konsekvensutredning
(vedlegg 4). Et sammenstillings-/anbefalingsnotat, et illustrasjonshefte og et høringsbrev
følger også saken (se vedlegg 5, 6 og 7). Det er utarbeidet planmateriale for alle de fire
korridorene som er på høring. Det er utarbeidet egne fagrapporter for følgende tema (ikke
vedlagt): Samfunnsøkonomisk analyse (prissatte konsekvenser), by- og knutepunktutvikling,
andre samfunnsmessige virkninger, naturmangfold, naturressurser, landskapsbilde, nærmiljø
og friluftsliv, geologi/hydrogeologi, geoteknikk, støy, kulturminner og kulturmiljø, risiko- og
sårbarhetsanalyse, konsekvenser i anleggsperioden og klimabudsjett. I tillegg er det
utarbeidet en teknisk hovedplan for jernbaneanlegget.
Som følge av planforslagets omfang har det vært nedsatt en intern administrativ
arbeidsgruppe. Mindre feil og mangler ved planforslaget er meldt tilbake til BN direkte. Andre
innspill til et revidert planforslag, som normalt ville vært vurdert i saksforberedelsen ved
ordinær førstegangsbehandling men ikke er avgjørende for kommunens anbefaling er
opplistet og vedlagt saken (se vedlegg 8). Høringsuttalelsen fokuserer på de store linjene.
Hovedproblemstillinger
Gjennom behandlingen av KDP-forslaget skal kommunen bestemme hvilken korridor som
skal velges for ny dobbeltsporet jernbane, og implisitt, hvilken stasjonsplassering som er
ønskelig på Torp lufthavn og i Sandefjord sentrum. I Stokke sentrum er det ingen alternative
stasjonsplasseringer. Korridoren som vedtas i KDP vil bli gjenstand for påfølgende
detaljregulering. Denne høringsuttalelsen fokuserer derfor i hovedsak på:
1. Forskjellene mellom utredningskorridorene
2. Stasjonsplasseringene i Sandefjord og på Torp lufthavn

Utredningskorridorer
Utredningskorridorene fremgår av vedlegg 1. Planleggingsstrekningen er nå inndelt i 3
delstrekninger: Stokke – Virik, Virik – Byskogen (Larvik) og Byskogen – Kleivertunnelen
(Larvik). På delstrekningen Stokke – Virik er det utredet 4 korridorer; Torp vest, Torp vest via
Storås, Unneberg og Gokstad. De to førstnevnte muliggjør etablering av en integrert
stasjons-/terminalløsning på Torp. For sistnevnte korridorer foreslås det en løsning
tilsvarende dagens Torp stasjon (shuttlebuss). Kun Gokstadkorridoren fordrer
stasjonsplassering i Sandefjord sentrum (ca. 600 meter fra torget). I øvrige korridorer vil ny
stasjon plasseres ca. 1,2 km fra torget i Sandefjord, nær SVGS. Mellom Virik og Byskogen
(Larvik) er 3 korridorer utredet: Verningen, Stålaker vest og Stålaker øst. I Sandefjord er
planavgrensningen nokså lik for sistnevnte korridorer.
Redegjørelse for planen og BNs anbefaling
Forslagsstiller har foretatt en tematisk konsekvensutredning av de ovennevnte korridorene.
Konsekvensutredningen skiller mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, i henhold til
konvensjonell metodikk (se planbeskrivelsen, vedlegg 4). I tillegg vurderes andre
samfunnsmessige virkninger (herunder stasjonslokalisering) og konsekvenser i anleggsfasen
som egne tema. Forslagsstillers sammenstilling og rangering av utredningskorridorene ut i
fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, andre samfunnsmessige virkninger og
konsekvenser i anleggsfasen ligger til grunn for anbefalingen, jf. vedlegg 5.
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Før høring anbefaler BN å legge Torp vest-korridoren til grunn for videre planlegging på
strekningen Stokke – Virik. For strekningen Virik – Byskogen (Larvik) anbefales Stålaker østkorridoren.
Prissatte konsekvenser
Med prissatte konsekvenser menes hovedsakelig samfunnsøkonomiske vurderinger av
prosjektets nytte (trafikkgrunnlag og samfunnsnytte) opp mot utbyggingskostnadene til den
enkelte utredningskorridor.
Hele utbyggingen på strekningen Stokke – Larvik (Kleivertunnelen) er beregnet å koste
mellom 15,8 og 19,8 milliarder kroner. Tabellen under viser BNs beregning av
kostnadsforskjellene mellom de fire korridorene på strekningen Stokke – Virik.

Tabellen viser relativt små prosentmessige avvik i Sandefjord. Dyreste korridor (Torp vest via
Storås) er ca. 16% dyrere enn referansealternativet (Gokstadkorridoren). Torp vest via
Storås er 9% dyrere enn Bane NORs anbefalte korridor (Torp vest). Det er verdt å merke seg
at kostnadsforskjellene er vesentlig større i Larvik der korridoren «Kongegata lav» er ca.
58% dyrere enn referansekorridoren (Indre havn lav). På delstrekningen Virik - Byskogen er
det små kostnadsforskjeller mellom Stålaker-korridorene, mens Verningenkorridoren er noe
dyrere (ca. 10%).
Utbyggingen har samfunnsmessig nytte, og nytteverdien forsterkes dersom Grenlandsbanen
realiseres i framtida.
En samlokalisert stasjon-/terminalløsning på Torp lufthavn er beregnet å gi en stor økning i
antallet togreisende. Dette øker prosjektnytten vesentlig og er hovedårsaken til at Torp vestkorridorene kommer bedre ut enn Gokstadkorridoren og Unnebergkorridoren, der
togstasjonen ikke er forutsatt samlokalisert med lufthavnterminalen.
Det er ikke vesentlige reisetidsforskjeller mellom korridorene for tog som stopper i Sandefjord
(alle tog unntatt fjerntog). Gokstadkorridoren gir ca. 30 sekunder lengre reisetid enn øvrige
korridorer.
Årlig antall togreiser til/fra Sandefjord stasjon er beregnet å bli tett opp mot 1,7 millioner i
referanseåret 2032, det er en tredobling sammenlignet med dagens reisetall (0,6 mill.). Når
det gjelder fremtidig passasjergrunnlag skiller det, ifølge BN, kun 1,4% mellom
stasjonsalternativene i Sandefjord (i favør dagens stasjon). I følge planforslaget oppveier
kortere reisetider ulempen med mer usentral stasjonsplassering i Unneberg- og Torp vest
korridorene.
Ikke-prissatte konsekvenser
Konsekvensutredning av ikke-prissatte tema innebærer analyser av tiltakets (nye
dobbeltspor) påvirkning på omgivelsene i de ulike korridorene, og forslag til avbøtende tiltak.
I planforslaget er konsekvensvurderingene samlet under fem hovedtema: Landskapsbilde,
nærmiljø/friluftsliv, naturmangfold, naturressurser og kulturminner/kulturmiljø. Tiltakets
omfang og verdi er vurdert for hvert tema. For et så omfattende tiltak medfører
konsekvensvurderingen ulike grader av negative konsekvenser for ikke-prissatte tema.
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I temaet landskapsbilde har BN vurdert korridorenes konsekvenser for visuelle kvaliteter i
landskapet. Det er omfattende inngrep/skjæringer i eksisterende terreng, brukryssing av
dalfører, store veiomlegginger, samt visuell barrierevirkning i eksisterende
boligområder/byområder som gir de største negative konsekvensene. Gokstadkorridoren har
størst negative konsekvenser (middels/stor), etterfulgt av Torp vest- og Unnebergkorridoren
(middels negativ). Torp vest via Storås kommer best ut (liten/middels negativ konsekvens).
I temaet nærmiljø og friluftsliv har BN utredet anleggets konsekvenser for opphold og fysisk
aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplasser, og tettstedsnære uteområder, byrom,
parker og friluftsområder. Gravplasser og idrettsplasser er også omfattet av rapporten.
Gokstadkorridoren har størst negative konsekvenser (middels/stor), hovedsakelig fordi den
kan innebære risiko for inngrep i gravfelt i bruk på Orelund gravlund, og den negative
virkningen langs traseen ved Gokstad og vest for Sandefjordsveien. Torp vest-korridoren har
nest størst negativ konsekvens (middels negativ). Denne korridoren medfører det største
inngrepet i friluftsområdene Hjertås og Unneberg, bla. en lang og opp mot 30 meter dyp,
åpen skjæring gjennom skogen og lang bru over Unnebergdalen. Unnebergkorridoren får
liten/middels negativ konsekvens. Torp vest via Storås som kommer best ut (liten negativ
konsekvens), hovedsakelig fordi en løsning med mye tunnel gir minst negative virkninger for
nærmiljø og friluftsliv.
I temaet naturressurser vurderes konsekvenser for ressurser fra jord, skog, andre
utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, jaktbart vilt, vannforekomster og
georessurser (berggrunn og løsmasser). Nedbygging av fulldyrka jord er den viktigste
ressursen innenfor temaet naturressurser i Sandefjord kommune, og spesielt innenfor de
områdene der traseen krysser store sammenhengende jordbruksarealer. Det er liten forskjell
mellom korridorene når det gjelder beslag av dyrka jord og øvrige naturressurser. Ved valg
av Torp Vest eller Torp vest over Storås vil det være mulig å tilbakeføre gammel trasé til
dyrka jord.
Innenfor temaet naturmangfold er det inngrep i bekkevassdrag med tilhørende verdifulle
skogtyper, dammer, store gamle eiker og andre skogtyper samt vilttrekk som gir de største
negative konsekvensene. Torp vest-korridoren har størst negative konsekvenser (stor
negativ), etterfulgt av Torp vest via Storås (middels/stor) og Gokstad- og
Unnebergkorridorene (middels negativ).
For temaet kulturminner og kulturmiljø har BN vurdert de ulike korridorenes konsekvenser for
lokalt, regionalt og nasjonalt viktige kulturmiljøer. Gokstadkorridoren har størst negative
konsekvenser (middels/stor negativ), etterfulgt av Unnebergkorridoren (middels negativ) og
Torp Vest-korridoren (liten negativ). Planforslaget viser at Torp vest via Storås har klart
færrest konflikter innenfor dette temaet (liten/ubetydelig negativ konsekvens).
Andre samfunnsmessige virkninger
De nye stasjonene skal være et godt utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling. I
anbefalingsnotatet heter det at: «Stasjonene skal ha en sentral plassering og bidra til lokal
utvikling i byene og tettstedene». Planforslaget viser at utbyggingen og et vesentlig forbedret
togtilbud vil kunne gi store lokale/regionale virkninger og muligheter for byutvikling.
Planforslaget viser at BN i utgangspunktet ser for seg å bygge nye stasjoner med noen
tilhørende funksjoner. Arbeidet med å sammenbinde de nye stasjonene med eksisterende
sentrumsområder, og øvrig arealplanlegging rundt stasjonene, overlates i stor grad til
kommunene.
I Stokke er det kun ett stasjonsalternativ, nær dagens stasjon. BN sier følgende om det nye
anlegget i Stokke sentrum: «Jernbaneanlegget blir i kraft av sin dimensjon i høyde og bredde
en fysisk og visuell barriere. Banen blir liggende omtrent på terreng, mens kjøremaster og
takoverbygg på plattform vil utgjøre en større visuell barriere enn de gjør i dag». BN fastslår
at Byenga (Stokke øst) kan utvikles, men eksisterende Stokke senter må trolig rives, som
følge av omleggingen av Frederik Stangs gate. Sistnevnte gate senkes og føres i kulvert
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under ny jernbane. Tassebekkveien må også legges om.
BN har kommet frem til at det er ca. 58 dekar areal som kan bebygges eller utnyttes bedre
nær den nye stasjonen i Stokke. Dette tilsvarer ca. 900 nye boliger og ca. 1100 arealeffektive
arbeidsplasser med en 80/20-fordeling mellom bolig og næring.
På Torp Sandefjord lufthavn er det tre stasjonsalternativer. I Unneberg- og
Gokstadkorridorene vil stasjonen ligge henholdsvis 1,6 og 2 km fra lufthavnen, og vil måtte
betjenes med tilbringertjeneste slik som i dag. BN mener at disse stasjonene vil ligge for
langt sør til å kunne betjene framtidig næringsutvikling på Torp øst. Effekten av en eventuell
næringsutvikling er således ikke lagt til grunn i vurderingene av disse korridorene.
I Torp vest-korridorene er det lagt til grunn en samlokalisert stasjons-/terminalløsning (300
meters gange) som er beregnet å gi vesentlig flere togreiser til/fra lufthavna. Lufthavnas
beslutning om å bli værende på vestsiden har hatt betydning for BNs valg om å ikke utrede
en korridor sentralt på Torp øst, samt anbefalingen av Torp vest-korridoren.
I og nær Sandefjord by er det to stasjonsalternativer. Gokstadkorridoren er den eneste som
muliggjør stasjon der den ligger i dag, med relativt god sentrumstilknytning, selv om BN
fastslår at dagens stasjon fortsatt ligger i utkanten av sentrum. Avstanden mellom stasjonen
og torget er i dag ca. 600 meter. Anlegget blir, i kraft av sin dimensjon i høyde (ca. 5 meter
over terreng) og bredde (på det meste ca. 40 meter), en visuell og fysisk barriere gjennom
nordre deler av sentrum. Jernbanetekniske vurderinger rundt kurvatur, minstekrav til
gjennomkjøringshastighet og det faktum at Sandefjord stasjon planlegges med fire spor til
plattform gjør stasjonen i Gokstadkorridoren ekstra lang og bred.
Unneberg- og Torp vest-korridorene fordrer en ny stasjon vest for Sandefjord by, i området
mellom Sandefjordsveien og Bugårdsbakken, med inngang både på øvre og nedre nivå. Nytt
kollektivknutepunkt planlegges etablert på nedre nivå, nær Tempokrysset (se vedlegg 6 –
illustrasjonshefte) Ny stasjon vest vil ligge ca. 1,2 km fra torget i Sandefjord.
Dagens stasjon har flere bosatte og vesentlig flere arbeidsplasser i gang/sykkelavstand fra
stasjonen. Innenfor 10-minutters gange er det ca. 5000 bosatte og 6800 arbeidsplasser.
Tilsvarende er det 600 færre bosatte og 4500 færre ansatte innenfor 10-minutters gange fra
ny stasjon i vest for byen. BN bemerker at Sandefjordsveien er en betydelig fysisk barriere.
Tilgjengeligheten til en stasjon vest for byen er dårligere, likevel viser BNs nytteberegninger
små forskjeller i forventet fremtidig passasjertall mellom de to stasjonsalternativene.
BN har vurdert utbyggingspotensialet rundt de nye stasjonene, og vurderer det som størst i
vestalternativet der det anslås at det er ca. 73 dekar med areal som kan bebygges eller
utnyttes bedre. Dette tilsvarer ca. 1 100 nye boliger og ca. 1 500 arealeffektive
arbeidsplasser med en 80/20-fordeling mellom bolig og næring. I tillegg kan dagens
stasjonsområde bebygges og fortettes. Samtidig bemerkes det at kun en liten del av de
utpekte arealene kan realiseres/transformeres i forkant av utbyggingen (før 2032).
Utbyggingspotensialet fra dagens stasjon er i følge BN noe mindre, men mer i tråd med
etablert byutvikling og vil bygge opp under planlagt sentrumsutvikling. Denne
transformasjonen er mindre avhengig av selve utbyggingen og kan i større grad realiseres i
nær fremtid (før 2032).
Regionale virkninger
Utbyggingen vil gi reduserte reisetider og flere togavganger i begge retninger og vil
forventelig kunne bidra til økt interaksjon/arbeidsmarked mellom Sandefjord, nabobyer,
Grenlandsområdet og Osloregionen. Forslagsstiller forventer at de nye stasjonene vil bli
attraktive områder for næringsetableringer og boliger og vil kunne gi noe styrket nettoflytting
til Sandefjord og Stokke.
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Støy
Støy er vurdert både som et prissatt tema (støyskjermingstiltak) og ikke-prissatte tema
(jernbanestøyens påvirkning på omgivelsene). I Stokke sentrum og ut av Stokke sentrum er
det små forskjeller på traseene. Torp vest-korridoren gir mye støy i viktige friluftsområder
som i dag er lite støypåvirket (Hjertås). Storås-alternativet, med mye tunnel og kort bru over
Unnebergdalen, gir vesentlig mindre støy i Hjertås. Konsekvensutredningen viser at Torp
vest-korridorene fremstår som mest gunstig med tanke på boligområdene i Sandefjord (færre
berørte boliger og mindre nærføring).
Orelund, Sandar og Sandefjord gravplass får bedre forhold (les mindre støy) med Vestkorridoren, mens Ekeberg gravlund blir mer støyutsatt, blant annet som følge av flytting av
deler av Skiringssalveien over i Lindgaards gate.
Konsekvenser i anleggsfasen
Anlegget vil medføre betydelige lokale konsekvenser i anleggsfasen, men planforslaget viser
at dette gjelder alle korridorer. Gokstadkorridoren utmerker seg noe i negativ retning fordi
jernbanens stengeperiode blir lengre og fordi en større del av anleggstrafikken må gå i tett
befolkede områder gjennom sentrum. Det skiller lite mellom korridorene når det gjelder antall
boliger som må rives og antall boliger som berøres i anleggsfasen. Omtrent 80-90 boliger
påvirkes direkte i alle korridorer.
ROS-analyse
De ulike korridorene og stasjonsplasseringene representerer noe ulik risiko mot
samfunnsverdiene, både i anleggsperioden og etterpå. Det vurderes likevel at det ikke er en
vesentlig forskjell mellom alternativene.
Samlet konsekvensvurdering og BNs anbefaling
Figuren under viser en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og
forslagsstillers rangering av utredningskorridorene på strekningen Stokke – Virik.
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Det er viktig å påpeke at andre samfunnsmessige virkninger (lokale og regionale virkninger)
og konsekvenser i anleggsfasen ikke fremgår av denne matrisen. I henhold til valgt metodikk
har BN foretatt en selvstendig vurdering av dette inn mot anbefalingen.
Gokstadkorridoren utmerker seg som den korridoren med lavest prosjektnytte og størst
negative konsekvenser innenfor de fleste ikke-prissatte tema. Det er imidlertid den rimeligste
og BN har ikke frarådet korridoren, men den anbefales heller ikke.
Torp vest-korridoren utmerker seg som den beste innenfor prissatte tema, men gir like store
negative konsekvenser på omgivelsene som Gokstadkorridoren.
Torp vest via Storås utmerker seg som den korridoren med klart færrest negative
konsekvenser for omgivelsene, men det er også den dyreste korridoren å bygge.
På strekningen Virik – Byskogen er det Stålaker øst-korridoren som utmerker seg med best
rangering (minst negative konsekvenser) både innenfor prissatte og ikke-prissatte tema.
Etter en samlet vurdering, der de prissatte konsekvensene er vektlagt høyt, anbefaler BN i
Sandefjord en kombinasjon av Torp vest-korridoren og Stålaker øst-korridoren, jf. vedlegg 5.
BN varsler innsigelse dersom kommunen ved sluttbehandling vedtar Unnebergkorridoren
eller Torp vest-korridoren via Storås. Gokstadkorridoren anbefales ikke, men BN kan
akseptere at den legges til grunn for videre planlegging.
Rådmannens vurdering
Planforslaget kommunen nå skal uttale seg til er et nasjonalt prosjekt, men også et av de
største lokale by- og tettstedsutviklingsprosjektene i vår tid. Jernbaneutbyggingen vil påvirke
kommunens nåværende innbyggere i stor grad, både de hvis eiendommer berøres direkte
eller indirekte av anlegget, men også de mange brukerne av friluftsområdene i Hjertås.
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Samtidig er det viktig å tenke på at anlegget planlegges i et 100-års perspektiv og vil få stor
betydning også for mange kommende generasjoner, deres forflytning og bruk av
kommunens sentrumsområder og sentrumsnære friluftsområder.
Videre vil stasjonslokaliseringene i et langsiktig perspektiv forventelig få betydning for det
lokale næringslivets konkurransekraft i Stokke og Sandefjord. Byekspansjon tar mange år i
mellomstore norske byer og det er et tankekors for kommunen at BN bemerker at dagens
stasjon fortsatt ligger i randsonen av sentrum, 138 år etter at den ble åpnet.
Anleggsfasen vil bli belastende, uansett hvilken korridor som velges. En eventuell
bortvelgelse av Gokstadkorridoren vil kunne gi reduserte barrierevirkninger i mange områder.
De ikke-prissatte konsekvensene er særlig viktig for kommunen, sammen med de
overordnede samfunnsmessige virkningene (muligheter og utfordringer) utbyggingen vil gi for
Stokke, Torp og Sandefjord. Derfor fokuserer rådmannen vurderinger på de store linjene.
Med dette menes forskjellene mellom utredningskorridorene, stasjonsplasseringen på Torp,
og i særdeleshet de ulike samfunnsmessige virkningene de to stasjonsalternativene gir for
Sandefjord by.
Videre drøfter rådmannen prosjektets fremdrift i lys av innstillingen, herunder vurderinger
knyttet til fremdrift, eventuell innsigelsebehandling og prosjektets prioritering i nasjonal
transportplan.
Rådmannens vurdering av korridorene
Hovedvekten av rådmannens vurderinger sentreres rundt Gokstadkorridoren og Torp vestkorridorene og forskjellene mellom disse. Unnebergkorridoren har verken sentral
stasjonsplassering i Sandefjord by eller på Torp, og fremstår som mindre interessant. Den
frarådes i tillegg av Bane NOR. Stokke sentrum omtales mindre grad fordi det der er kun er
et stasjonsalternativ og små/ubetydelige forskjeller mellom korridorene.
Rådmannen mener at det nå er viktig å konsentrere vurderingene til de korridorene som
tidligere er valgt og nå utredet. Hypotetisk sett kunne en korridor som sikrer stasjon både
vest for Torp og i Sandefjord sentrum virke forlokkende, men et slikt alternativ har vært
vurdert og forkastet tidligere i prosessen.
Gokstadkorridoren utmerker seg som den eneste korridoren med sentral stasjonsplassering i
Sandefjord. Korridoren er i tillegg den billigste. I sum er Gokstadkorridoren vurdert å ha den
laveste prosjektnytten og den rangeres også lavest (sammen med Torp vest) for de ikkeprissatte temaene. Korridoren får de største negative konsekvensene for utredningstemaene
landskapsbilde, nærmiljø/friluftsliv og kulturminner/kulturmiljø. Rådmannen mener at det
faktum at Gokstadkorridoren ikke frarådes utelukkende kan skyldes fordelene ved sentral
stasjonsplassering og BNs høye kostnadsfokus. Rådmannen mener de største ulempene
ved Gokstadkorridoren er:
· Den har nesten utelukkende dagtrasé. For en moderne dobbeltsporet jernbane med
høy togfrekvens vil dette forventelig, selv med utelukkende planskilte krysninger,
være til sjenanse for omgivelsene og bidra til geografisk oppsplitting av
boligområder.
· Den har mange nærliggende boligfelt (på Unneberg, Kråkås, Hasle) og
konsekvensutredningene viser at antallet boliger som må innløses er tilsvarende
Torp vest-korridorene. Flere eiendommer forringes og må støyskjermes.
· Den vil medføre store veiomlegginger og får størst negative konsekvenser i
anleggsfasen. Den har også lengst stengetid ved utbygging.
· Kravene til kurvatur og minimum gjennomkjøringshastighet medfører et langt 4sporsområde, i praksis gjennom hele nordre og østre del av Sandefjord by, jf.
vedlegg 6. Dette gir store negative landskapsverdier.
· Ny stasjon planlegges hevet 5 meter sammenlignet med dagens situasjon. Anlegget
vil virke ruvende gjennom byen, særlig sett fra Orelund, Sandar kirke og
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·

bebyggelsen i Sandarveien.
Korridoren har den mest usentrale stasjonsplasseringen ved lufthavna. I tillegg blir
det store veiomlegginger ved Stangeveien/Råstadveien.

Torp vest-korridoren er BNs anbefalte korridor før høring. Slik rådmannen forstår
rangeringen skyldes dette hovedsakelig en kombinasjon av god prosjektnytte (der effekten
av samlokalisert stasjon på Torp er avgjørende), og lavere kostnader enn korridoren via
Storås. Rådmannen mener at en integrert stasjon på Torp er en god og fremtidsrettet
løsning. For Sandefjord by kan det være positivt at eksisterende jernbanekorridor blir borte,
men etterbruken av denne er ikke et tema i denne planfasen. De største ulempene ved Torp
vest-korridoren er:
· Usentral stasjonsplassering i Sandefjord by (se fyldig omtale senere).
· Utvikling av et stort nytt næringsområde på Torp øst kan bli mer utfordrende uten en
sentralt beliggende jernbanestasjon.
· Store inngrep i eksisterende boligområder langs Pinaveien/Pinakroken,
Lundenområdet og i boligområdet mellom Tempokrysset og Bugårdsbakken. Trolig
også for noe eksisterende bebyggelse i Drakeåsen og fremtidig bebyggelse ved
Sandskjæråsen.
· Svært lang, bred og dyp skjæring i nordre deler av Hjertås, nord for Unnebergdalen.
· Lang bro over Unnebergdalen

I sum rangeres korridoren lavest (sammen med Gokstadkorridoren) for de ikke-prissatte
temaene. Flere steder er korridoren lite skånsom mot omgivelsene. Den får de største
negative konsekvensene for utredningstemaene naturmangfold (stor negativ verdi) og
naturressurser (middels/stor negativ verdi).
Torp Vest-korridoren via Storås har lik linjeføring som Torp vest-korridoren på ca. 75-80% av
strekningen. Mange av de ovennevnte vurderingene gjelder derfor også for denne
korridoren, men konsekvensutredningene av de ikke-prissatte temaene viser også at det er
vesentlige forskjeller mellom de to korridorenes påvirkning på omgivelsene. Det skyldes
hovedsakelig at den høye tunnelandelen i Storås-alternativet reduserer de negative
konsekvensene i Hjertås vesentlig. Mer tunnelføring og større dybder til fjell vest for
Drakeåsen gjør denne korridoren, i følge BNs kostnadsberegninger, ca. 9,2% (850 mill)
dyrere enn Torp vest-korridoren. De største ulempene for kommunen ved Torp vestkorridoren via Storås, er som for Torp vest-korridoren:
· Usentral stasjonsplassering i Sandefjord by (se fyldig omtale senere).
· Utvikling av et stort nytt næringsområde på Torp øst kan bli mer utfordrende uten en
sentralt beliggende jernbanestasjon.
· Store inngrep i eksisterende boligområder langs Pinaveien/Pinakroken,
Lundenområdet og i boligområdet mellom Tempokrysset og Bugårdsbakken.

Rådmannen mener at det er viktig å tenke på at dette anlegget har et svært langsiktig
perspektiv. Hjertås er kåret til Sandefjords beste friluftsområde
(https://www.sb.no/friluft/kultur/hjertas-er-folkets-favoritt/s/5-73-94867) og viktigheten av
Hjertås som større sammenhengende natur- og rekreasjonsområde og Sandefjords
«Nordmark» vil forventelig tilta i takt med befolkningsøkningen. Hjertåsområdet har høyeste
verdi på kommunens nye temakart for friluftsliv, også i området hvor BNs anbefalte korridor
fordrer en svært bred og opptil 30 meter dyp skjæring. I det foreliggende forslaget til ny
kommuneplan har området hensynssone «grønn/stille sone» med tilhørende bestemmelse
om at støyende tiltak/aktiviteter skal unngås.
Storåsvarianten skiller seg positivt fra Torp vest-korridoren på følgende områder:
· Høy tunnelandel gjennom Hjertås reduserer de negative konsekvensene for
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omgivelsene vesentlig innenfor alle ikke-prissatte tema.
Man unngår en svært lang, bred og opptil 30 meter dyp skjæring gjennom Hjertås.
Unnebergdalen krysses i en kortere bru som både er mer skånsom for friluftslivet,
landskapet og eksisterende boliger i Unnebergdalen.
Den er den mest skånsomme i forhold til støypåvirkning på omgivelsene
Korridoren går klar av Drakeåsen/Sandskjæråsen og færre boliger berøres i
anleggsfasen.
Dersom dagens jernbanetrasé tilbakeføres til landbruksformål, vil Torp vest via
Storås komme best ut når det gjelder arealtap av dyrka mark. Rådmannen anslår at
mer enn halvparten av den gamle traseen kan tilbakeføres til jordbruk, resten av
traseen til skog og annet formål.
Mindre masseoverskudd

Denne korridoren ble tatt med i planområdet for KDP etter innspill fra en
grunneiersammenslutning på Unneberg. Etter det har BN gjort en god utredningsjobb og
rådmannen er positivt overrasket over hvor skånsom korridoren er i Hjertåsområdet. Den
klart beste korridoren for alle ikke-prissatte temaene, samt støypåvirkning. Den har færrest
negative konsekvenser for temaene landskapsbilde, nærmiljø/friluftsliv,
kulturminner/kulturmiljø og naturressurser. Den har vesentlig lavere negativ konsekvenser
enn Torp vest-korridoren, til tross for at disse har lik linjeføring på store deler av den aktuelle
planleggingsstrekningen.
Rådmannen mener at de prissatte temaene er tillagt for stor vekt i BNs anbefaling.
Etter en samlet vurdering mener rådmannen at Torp vest via Storås er den beste
korridoren for ny jernbane i et langsiktig perspektiv gjennom Sandefjord kommune.
Rådmannens vurdering av stasjonsalternativene
Nye Stokke stasjon
Rådmannen støtter BNs vurdering av den foreslåtte løsningen som sentral og positiv for lokal
utvikling og forbedret fremkommelighet i Stokke sentrum. Det må likevel poengteres at det i
fremtiden vil gå mange tog i begge retninger i dagen rett i gjennom Stokke sentrum, hvorav
kun et fåtall vil stoppe. Med den korridor som foreslås vil jernbanen fortsatt prege og dele
sentrum i Stokke.
Rådmannen mener at det er uheldig at BN underveis i prosessen har skrinlagt lav/nedsenket
traséløsning gjennom Stokke sentrum uten å involvere kommunen. Dette kan være i strid
med vedtakspunkt 3 ved fastsettelse av planprogrammet. Omleggingen av Frederik Stangs
gate krever at veien senkes over en lengre distanse og vil føre til en firedeling av sentrum i
Stokke. Rådmannen mener at konsekvensene av ny stasjon i Stokke med tilhørende
veiomlegginger ikke er tilstrekkelig vurdert i planforslaget. Det bør gjennomføres et arbeid
med å vurdere avbøtende tiltak for å redusere barrierevirkningene av ny stasjon og
omlegging av Frederik Stangs gate i Stokke før planen sluttbehandles.
Nye Torp stasjon og forholdet til Torp øst
Løsningen med en samlokalisert stasjon/terminal vest for Torp virker god, særlig sett i lys av
lufthavnas beslutning om å bli værende på vestsida. Stasjonsalternativene i Unneberg- og
Gokstadkorridoren er mer usentrale i forhold til lufthavnterminalen, men også usentrale for et
eventuelt fremtidig næringsområde på Torp øst (med tanke på kontoretableringer).
BNs antakelse om at den fremtidige stasjonen ikke skal serve næringsutvikling er ikke
nødvendigvis riktig. Torp er utpekt som et regionalt næringsområde i regional plan for
bærekraftig arealpolitikk, og kommunen vil starte et arbeid med en områderegulering for et
nytt næringsområde for Torp når stasjonen er bestemt. En ny vei fra Tassebekk til Torp vil
også bli vurdert i dette planarbeidet. For mer utfyllende omtale av dette viser rådmannen til
planbeskrivelsen i forslaget til ny kommuneplan.
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Nye Sandefjord stasjon
Rådmannen mener at Gokstadkorridoren har den klart beste stasjonslokaliseringen. På den
annen side vurderer rådmannen ulempene ved Gokstadkorridoren for øvrig
(landskapsvirkninger med mer) som så store at fordelene ikke veier opp for ulempene.
Det er vesentlige utfordringer med en ny stasjon vest for byen, slik den nå er planlagt uten
tiltak for å binde den sammen med byen. Rådmannen er usikker på om departementet er
enig i at den svarer opp følgende overordnede prosjektmål for InterCity-utbyggingen:
1. Sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter
2. Stasjonen skal bidra til kompakte byer og tettsteder

Det er overraskende og problematisk at planforslaget ikke vurderer tiltakets effekt på
overordnet byutvikling eller byutviklingsretninger i Sandefjord, verken funksjonelt eller
geografisk. Delrapporten for by- og tettstedsutvikling fremstår som direkte svak fordi den ikke
vurderer tiltakets (ny jernbanestasjon) effekt på overordnet byutvikling eller
byutviklingsretninger og vice versa. Rådmannen mener at man ikke kan planlegge en ny
jernbanestasjon, i et helt annet område enn dagens, uten å forholde seg til byen. Sandefjord
kommune har forventet at knutepunktutvikling rundt de nye stasjonene blir et av de viktigste
temaene ved fremtidige kommuneplanrulleringer.
BNs fagrapporter fokuserer gjennomgående i stor grad på mulighetene en ny jernbane gir.
En ny jernbane gir nye muligheter, men rådmannen tror ikke at jernbanestasjonens
tiltrekningskraft er så stor at byen automatisk flytter etter. Det faktum at dagens stasjon
fortsatt ligger i randsonen av sentrum forteller mye om tidsperspektivet på byutviklingen. En
annen utfordring med stasjon mellom Bugårdsbakken og Tempokrysset er at denne vil
«strekke» byen i motsatt retning av den dominerende utviklingsretningen i sentrum (Kilen).
At den nye stasjonen vil ligge ca. 1,2 km fra torget i Sandefjord er også problematisk.
Avstanden er lang til byen, og i tillegg er distansen nokså uspennende. Man møter ikke byen
før man kommer til området rundt Dag Solstads plass/Kongens gate.
BNs analyser viser at det er færre bosatte og vesentlig færre ansatte (4 500) i 10-minutters
gangavstand til en stasjon vest for byen. Omregnet til prosent er det 66% færre ansatte i 10minutters gangeavstand til vestalternativet. Dette er et bekymringsverdig tall. I
transportanalyser regnes 500 meter som akseptabel gangavstand fra jernbanestasjonen for
arbeidsreiser. Innenfor denne avstanden fra ny stasjon når man ikke engang i randsonen til
Sandefjord sentrum, og på veien må man krysse Sandefjordsveien.
Rådmannen frykter at næringslivet i Sandefjord i verste fall kan tape på en såpass usentral
stasjonslokalisering, i konkurranse med byer der stasjonen er bedre integrert i sentrum.
«Bysentrum til bysentrum» er et av jernbanens største konkurransefortrinn både nasjonalt og
internasjonalt. Rådmannen mener at det helt nødvendig å planlegge tiltak som kan redusere
avstanden til sentrum, gjør aksene mellom sentrum jernbanestasjonen mer spennende og
reduserer barrierevirkningen av Sandefjordsveien.
Rådmannen er ikke enig i BNs påstand om at utbyggingspotensialet er størst ved Sandefjord
vest. Det er kun sett på utvalgte tomter, og det er påfallende at utbyggingspotensialet i byen
(fortetting og økte byggehøyder i sentrum) ikke er hensyntatt. Dersom det skal tas høyde for
at deler av de arbeidsplassene som i dag ligger i sentrum skal ønske å flytte nærmere, er
rådmannen usikker på om det er tilstrekkelige utviklingsarealer i dette området. Det er også
utfordrende at hovedandelen av disse arealene først kan transformeres etter at
jernbaneutbyggingen er ferdigstilt.
Rådmannen mener at BN og kommunen i samarbeid burde øke fokuset å få maksimert
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nytten av jernbaneinvesteringen. Dette underbygges av følsomhetsanalysen i BNs
samfunnsøkonomiske analyse som viser at reduserte avstander mellom stasjon og
arbeidsplasser kan gi vesentlig flere togreiser. Endret arealbruk og knutepunktutvikling vil
ytterligere bygge opp under dette. Det må derfor utarbeides en mulighetsstudie for ny stasjon
i Sandefjord som blant annet må foreslå løsninger for:
· Hvordan stasjonen kan bindes bedre sammen med Sandefjord sentrum, herunder
vitalisering av en eller flere akser mellom ny stasjon og sentrum.
· Hvordan det best kan tilrettelegges for transformasjon rundt den nye stasjonen og
hvordan prosessene kan initieres før anlegget er ferdig.
· Hvordan Sandefjordsveiens barrierevirkning skal reduseres.
· Etterbruk av dagens stasjonsområde.

BN har på dette plannivået ikke gjort grundige trafikkvurderinger for Sandefjord by. Ny
stasjonsløsning baserer seg hovedsakelig på adkomst via Skiringssalveien, også for
kollektivtransport. Rådmannen mener at det allerede i dag er trafikale utfordringer i og rundt
Tempokrysset der trafikken på Sandefjordsveien er svært dominerende. Det er tidvis
trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til påkjøring fra Skiringssalveien alt i dag. Før planen
vedtas bør det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon på at den skisserte løsningen ikke får
negative konsekvenser for trafikkflyten på innfartsveien og er gjennomførbar med tanke på
trafikksikkerhet og som fremtidig kollektivknutepunkt. Avbøtende tiltak må vurderes.
Når rådmannen nå etter en samlet vurdering anbefaler korridoren Torp vest via Storås,
er det på forutsetning av at det igangsettes et arbeid med å se på hvordan ny stasjon
vest for Sandefjord kan sammenkobles med byen. Rådmannen mener at kommunen ikke
bør sluttbehandle planforslaget før det foreligger en økonomisk forpliktende tiltaksplan for de
momentene som er anført i saken. Tiltakene må implementeres i planforslaget som
rekkefølgekrav i de reviderte planbestemmelsene.
Rådmannens vurdering av planforslaget generelt og Bane NORs anbefaling
De fleste fagtema er å anse som godt utredet og rådmannen støtter i hovedsak
konklusjonene i delrapportene. Unntaket er utredningen av temaet by- og tettstedsutvikling
som ikke er godt nok utredet. Rådmannen har bemerkninger til flere av fagutredningene.
Dette er momenter som er viktige innspill til et revidert planforslag, som normalt ville vært
vurdert i saksforberedelsen ved ordinær føstegangsbehandling. Disse momentene er
imidlertid ikke avgjørende for kommunens anbefaling, men er opplistet og vedlagt saken (se
vedlegg 8) og må følges opp frem mot sluttbehandling.
På den annen side mener rådmannen at de prissatte konsekvensene er tillagt for stor vekt i
BNs anbefaling (se vedlegg 5). De samfunnsmessige virkningene og ikke-prissatte
konsekvensene virker å være hensyntatt i for liten grad.
Rådmannen er uenig i at korridoren Torp vest via Storås, som scorer klart best på ikke
prissatte konsekvenser, kan frarådes av BN kun av økonomiske hensyn. Korridoren er kun
9,2% dyrere mer enn den anbefalte (Torp vest). Til sammenligning frarådes ikke
korridoralternativet Kongegata høy i Larvik, selv om denne er 16,2% dyrere enn den
anbefalte korridoren Indre havn høy. Tvert imot mener rådmannen at det er relativt sett liten
kostnadsforskjell mellom korridorene i Sandefjord for et så langtlevende tiltak. De ikkeprissatte og andre samfunnsmessige konsekvensene bør tillegges større vekt enn det
forslagsstiller har gjort i høringsforslaget. Kommunen har etterlyst en rapport som viser mer
spesifikke kostnadstall for differansen mellom BNs anbefalte korridor og Storås-varianten.
Rådmannen er ikke enig i forslagsstillers påstand i anbefalingsnotatet om at det er relativ
liten gevinstforskjell i forhold til ikke prissatte tema mellom korridorene på strekningen Stokke
– Virik. Forskjellene er vesentlige, særlig dersom man tar inn over seg at alle gevinstene
hentes inn på liten del (20 – 25%) av en så lang utbyggingsstrekning. Faktisk er forskjellene
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for de ikke-prissatte temaene akkurat like stor mellom Torp vest-korridoren (--/--- negativt
bidrag) og Torp vest via Storås (-/-- negativt bidrag) som mellom Verningenkorridoren (--/--negativt bidrag) og Stålaker øst korridoren (-/--) på parsellen Virik – Byskogen. Derfor er det
oppsiktsvekkende når BN i anbefalingsnotatet konkluderer med at konsekvensvurderingene
for de ikke-prissatte fagene ikke viser så tydelige forskjeller mellom korridoralternativene på
strekningen Stokke – Virik, mens man på strekningen Virik – Byskogen kommer til følgende
konklusjon: «For de ikke-prissatte konsekvensene er det større forskjeller mellom
korridorene. Korridorene har ulik konsekvensgrad for de ikke-prissatte temaene og er tydelig
ulike», (vedlegg 5, s. 14 og 16). Forslagsstillers vurderinger i anbefalingsnotatet fremstår
som inkonsekvente.
Rådmannen finner det litt betenkelig at Gokstadkorridoren ikke frarådes, med tanke på at
den både gir lavest nytte i forhold til kostnad og påvirker omgivelsene i størst grad. Det er
rimelig å anta at det er den sentrale stasjonsplasseringen som trekker opp vesentlig.
Båndleggingen av Gokstadkorridoren kan potensielt hindre byutviklingen i Nybyen.
Rådmannen forventer at arealene rundt eksisterende jernbane kan fritas fra båndlegging ved
fremtidig vedtak av en kommunedelplan med en annen korridor.
Per i dag kan rådmannen ikke se at vedtakspunkt 2 ved fastsettelsen av planprogrammet
(medvirkning av barn og unge) er oppfylt. Kommunen har ikke mottatt en medvirkningsplan
med fokus på barn og unge, men er kjent med at BN jobber med dette.
Forslagsstiller har opplyst om at planforslaget skal sikre tilstrekkelig fleksibilitet til å innfri
vedtakspunkt 3 ved fastsettelsen av planprogrammet (at potensielt skånsomme
anleggsløsninger/byggemåter slik som nedsenket trasé, miljøtunneler og lignende må ikke
forkastes på et tidlig stadium i prosjekteringen) i neste planfase (reguleringsplan). På den
annen side mener rådmannen, som tidligere nevnt, at den opprinnelig tiltakte løsningen med
nedsenket stasjon i Stokke ble forkastet uten kommunal involvering, eller for oss kjente
analyser. Det er derfor rimelig at kommunen nå krever at det igangsettes et arbeid med å
vurdere avbøtende tiltak for å redusere barrierevirkningene av ny stasjon og omlegging av
Frederik Stangs gate.
Mulig innsigelse fra BN og IC-prosjektenes prioritering i ny nasjonal transportplan
Dersom kommunen ved sluttbehandling av planen vedtar en annen korridor enn Torp vest og
Gokstadkorridoren har BN varslet at de kan komme til å fremme innsigelse. Rådmannen
mener at det er naturlig å diskutere denne høringsuttalelsen, så vel som øvrige
høringsuttalelser, med BN i perioden frem mot sluttbehandling. Det minnes om at
planforslaget kun er på høring. Forslagsstiller og planmyndighet skal sammen komme frem til
den beste korridorløsningen for ny jernbane.
BN har bemerket at prosjektets prioritering i ny nasjonal transportplan (NTP) kan styrkes
dersom kommunedelplanen vedtas i henhold til gjeldende fremdriftsplan (vedtak i juni). For
kommunen er det viktig at prosjektets fremdrift opprettholdes, men samtidig det viktig at like
gode løsninger legges til grunn ved planlegging av det Ytre IC-triangelet som i det Indre ICtriangelet. Den nye jernbanen planlegges i et århundreperspektiv.
Konklusjon
Kommunens vurdering er at utredningskorridoren Torp vest via Storås bør legges til grunn
for videre planlegging, men kun med følgende forutsetninger:
· BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med en mulighetsstudie
som skal avklare hvordan en ny stasjon vest for Sandefjord by skal kobles bedre
sammen med sentrum.
· Før planen vedtas må det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon på at den foretrukne
stasjonsløsningen ikke får negative konsekvenser for trafikkflyten på
Sandefjordsveien, at den er gjennomførbar med tanke på trafikksikkerhet i
Tempokrysset og egnet som fremtidig kollektivterminal.
· BN må i samarbeid med kommunen igangsette et arbeid med å vurdere avbøtende
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tiltak for å redusere barrierevirkningene av ny stasjon og omlegging av Frederik
Stangs gate i Stokke.
Mindre feil og mangler i planforslaget, slik de er anført i vedlegg 8, forutsettes rettet
før planen sluttbehandles.
Beslutningen om hvilken utbyggingskorridor som skal legges til grunn for
detaljplanlegging vil tas av Sandefjord kommune som planmyndighet på bakgrunn
av øvrige høringsuttalelser og dialog med Bane NOR frem mot sluttbehandling.
Kommunen ønsker ikke å sluttbehandle planforslaget før ovennevnte vedtakspunkt
er sikret med rekkefølgekrav i planbestemmelsene.

Gokstadkorridoren anses som uaktuell og til hinder for byutviklingen i Sandefjord. Korridoren
kan fritas fra båndlegging ved fremtidig vedtak av kommunedelplanen.
Ikke-trykte vedlegg:
1.
Planprogram for kommunedelplan for InterCity, fastsatt av formannskapet 04.12.17
Fagrapporter (se, https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsbergskien/utredninger-og-dokumenter)
2.
Teknisk hovedplan
3.
Samfunnsøkonomisk analyse
4.
By- og knutepunktutvikling
5.
Andre samfunnsmessige virkninger
6.
Naturmangfold
7.
Naturressurser
8.
Nærmiljø- og friluftsliv
9.
Kulturminner og kulturmiljø
10.
Landskapsbilde
11.
Konsekvenser i anleggsperioden
12.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
13.
Støy i driftsfasen
14.
Geologi/hydrogeologi
15.
Geoteknikk
16.
Klimabudsjett
Vedlegg i saken:
Vedlegg 1 - Utredningskorridorer
Vedlegg 2 - Plankarthefte
Vedlegg 3 - Planbestemmelser
Vedlegg 4 - Planbeskrivelse med KU
Vedlegg 5 - Sammenstilling og anbefalingsnotat
Vedlegg 6 - Illustrasjonshefte
Vedlegg 7 - Høringsbrev
Vedlegg 8 - Feil og mangler i fagrapporter.docx
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Bane NOR
postmottak@banenor.no
Kommunedelplan Sandefjord – saksnummer 201811235
NHO Vestfold og Telemark viser til kommunedelplan med konsekvensutredning dobbeltspor StokkeLarvik InterCity Vestfoldbanen.
NHO Vestfold og Telemark vil benytte anledningen til å komme med høringssvar, og gir sine
kommentarer under.
Oppsummert er NHO Vestfold og Telemark kommentarer som følger:
1) For mange av våre medlemsbedrifter er Torp Sandefjord Lufthavn helt avgjørende og det vil
bety mye for næringslivet at det etableres stasjon ved flyplassen. Herøya industripark, med
80 bedrifter og 2500 arbeidsplasser og Abax i Larvik understreker hvor viktig flyplassen er for
bedriftene.
2) Valg av trasé har skapt engasjement. NHO Vestfold og Telemark foretrekker traséen via
Storås, dersom dette ikke fører til forsinkelser.
3) Vi støtter opp under Bane NOR sin anbefaling (Torp Vest-traséen, sør), dersom Storås
alternativet ikke blir valgt.
Bakgrunn
NHO Vestfold og Telemark representerer 1959 medlemsbedrifter, totalt 35 000 arbeidsplasser.
For NHOs medlemsbedrifter er tilgang på kompetanse helt nødvendig for å skape trygge
arbeidsplasser. Reisetid med tog til/fra Torp Sandefjord Lufthavn vil med full utbygget InterCity
Vestfold bli betydelig kortet ned i forhold til i dag.
Et stort antall mennesker vil bo og arbeide innenfor 1 times togreise fra flyplassen. Spesielt
Skien/Porsgrunn med nærmere 100 000 innbyggere og Drammen/Asker/Bærum med mer enn
250 000 innbyggere trekkes betydelig nærmere Torp enn i dag. Oslo med sine i underkant av 700 000
innbyggere får bare litt over en times reisetid til/fra Torp. Torp-Vest har potensial for å bli et
regionalt kollektivknutepunkt for hele den nye regionen Vestfold og Telemark, Agder og deler av
Buskerud.
En moderne jernbane, med dobbeltspor til Larvik binder byene sammen. Raskere og flere
togavganger styrker regionen og bidrar til et felles bo- og arbeidsmarked, og gir større
attraksjonskraft.
Med vennlig hilsen
Hege Pflug
Rådgiver politikk og kommunikasjon
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke-Larvik i
Sandefjord kommune
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 13. desember 2018.
Om planen
Planen skal legge til rette for dobbeltspor mellom Stokke og Larvik og er en del av
InterCity-satsingen på Sør- og Østlandet. Det er utarbeidet flere korridoralternativer
med tilhørende konsekvensutredninger og underliggende fagrapporter. Planen høres
separat i Sandefjord og Larvik kommune.
Uttalelse til planen
Denne uttalelsen gjelder korridorvalg og utredninger som ligger i Sandefjord
kommune. DMF vil gi en separat uttalelse til den delen av prosjektet som ligger i Larvik
kommune. Det kan imidlertid bli overlappende kommentarer der planforslaget gjør
tematiske vurderinger som går på tvers av kommunegrensene.
Larvikitt som mineralsk ressurs
Det er i planforslaget gjort rede for at det ligger store verdier i form av mineralske
ressurser i det berørte området. Det er kun natursteinforekomster som blir berørt og
det dreier seg om forskjellige variasjoner av internasjonalt anerkjent larvikitt.
Forekomstene har blitt vurdert av Norges geologiske undersøkelse (NGU) etter hvilken
betydning forekomstene har som mineralske ressurser. Flere av de registrerte
forekomstene regnes for å være av internasjonal og nasjonal betydning.
Larvikitt blir i dag tatt ut fra flere uttak i form av blokkstein som igjen videreforedles til
forskjellige typer produkter (eksempelvis fasadestein, flis, benkeplater, trapper,
skulpturer med mer.). Larvikitt har i lang tid stått for, og står fortsatt for, en vesentlig
del av Norges eksport av naturstein. Områdene tilknyttet larvikittforekomstene i Larvik
og Sandefjord er det viktigste området i Norge for verdier skapt direkte i produksjonen
av naturstein. Dette kommer av de unike forekomstene. Det er i internasjonal
sammenheng i dag ingen kjente forekomster der det drives uttak av naturstein med
tilsvarende egenskaper og kvalitet som naturstein som Larvikitten som berøres av
trasealternativene. Derfor er det er vesentlig at disse ressursene ivaretas for framtidig
utnyttelse.

Vurdering av mineralressurser i KU og fagrapport
Konsekvensutredningen for trasevalgene foretar kun en generell vurdering av at det
ligger store verdier i larvikitten innenfor korridoralternativene, og klarer ikke ut i fra
det DMF kan se, å vurdere helheten i verdien av natursteinforekomstene, eller konkret
si hva jernbanetiltaket har å si for den enkelte berørte forekomst. Det framstår som at
det er innhentet svært lite informasjon om de ulike forekomstene, og at vurderingen
av forekomstområdene kun er generelt basert på Norges geologiske undersøkelses
rapport og i Larvik kommunes kommunedelplan for steinressurser. Larvik kommune
har i tillegg prioritert områder for framtidig utnyttelse, disse prioriteringen ser heller
ikke ut til være benyttet i konsekvensvurderingene.
NGUs rapport1 sier følgende om hva kartene som ligger til grunn for vurderingene i
planforslagene innebærer:
«(..) Kartleggingen kan derimot gi en indikasjon på forekomstpotenisalet og angi
områder er forekomstene antas å være best.»
«(..) små variasjoner [i larvikittforekomstene] kan influere sterkt på økonomisk
drivbarhet.»
«(..) Det er derfor ikke mulig å gi sikre indikasjoner på hvilke typer larvikitt som er mest
gangbar om ti, tyve og tretti år»
Vi vil i den sammenheng vise til samrådsmøte med Bane NOR 07.02.2018. Temaet for
møtet var Larvikitt – metode og vurdering av omfang i KU. Der kom det fram at mer
detaljert kunnskap om de enkelte forekomstene vil være mulig å oppdrive fra de
enkelte tiltakshavere som driver uttak av larvikitt. Det skulle imidlertid ikke iverksettes
nye kartlegginger av larvikitten. Bane NORs vurdering var at det foreliggende
grunnlagsmaterialet var tilstrekkelig for planfasen man var inne i da. Da må det
forutsettes at eksisterende grunnlagsmateriale faktisk blir benyttet.
Drivere av natursteinforekomster er prisgitt de geologisk bestemte forutsetningene for
å kunne ta ut stein og har derfor bedre kunnskap om detaljer innenfor den enkelte
forekomst enn det som er dokumentert i de overordnende kartleggingene. Det ligger
også en del detaljinformasjon om de enkelte forekomstene slik de er kartlagt av og
beskrevet i NGUs natursteindatabase. Denne informasjonen kan være utfyllende og
kan gi ytterligere informasjon som vil komme i tillegg til NGUs rapport som det er
henvist til i Fagrapport – naturressurser. DMF kan ikke ut i fra Fagrapport naturressurser se at Bane NOR har innhentet og benyttet informasjon fra de som
driver uttak av naturstein lokalt, eller fra NGUs databaser. Det er kun referert til én
enkelt fagrapport og Kommunedelplan for steinressurser.

1

http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2003/2003_066.pdf
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I følge Statens vegvesens håndbok V7122 Konsekvensanalyser, kapittel 6.8.4
Kunnskapsinnhenting, står det blant annet at:
«(..) Kunnskapsinnhenting omfatter vanligvis:
1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap, deriblant aktuelle databaser, planer,
utredninger osv.
2. Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaringer og intervju av personer
med god
lokalkunnskap mv. (..)»
Konsekvensutredningen framstår derfor svært svak på temaet mineralske ressurser og
for lite konkret til å vurdere de faktiske konsekvensene der unike forekomster blir
berørt. DMF stiller spørsmålstegn ved om Bane NOR i arbeidet med planen har
benyttet seg av tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne vurdere betydningen av
planlagte tiltak som berører larvikittforekomster i Sandefjord kommune.
Faglig råd til trasevalg i Sandefjord kommune
Trasealternativene gjennom Sandefjord kommune berører i nord en liten del av
Larvikittforekomsten Marum-Jåberg. Forekomsten er ikke spesifikt omtalt i KU-en,
men inngår i kartgrunnlaget for vurderingene av naturressurser, og har der blitt tillagt
«stor verdi». Forekomsten er av NGU vurdert som viktig. Fra fritekstbeskrivelsen i
NGUs database står det blant annet at «Bergartens unike karakter gjør den til en av
verdens mest attraktive natursteinstyper» og «Reservene i Marum-Jåbergforekomsten anses som store, selv om betydelige arealer er dekt av dyrket mark.
Områdene med mest massiv larvikitt utgjør generelt høydedragene i terrenget, mens
jordbruksarealene ligger i forsenkningene, som også generelt fører mer oppsprukket
og omvandlet larvikitt.» DMF kan ikke ut i fra framlagte Fagrapport - naturressurs, se
at denne informasjonen er tatt inn og vurdert.
DMFs forventer at det gjøres en konkret vurdering av hvilke konsekvenser plassering
av korridor gjennom Sandefjord kommune vil få for Marum-Jåberg larvikittforekomst.
Dette må også sees i sammenheng med valg av videre korridorføring inn i Larvik
kommune. Vi forventer her en vurdering av konsekvensen av at akkurat denne
spesifikke forekomsten blir berørt av jernbanekorridoren, og eventuelle båndlegginger
som kan følge av mulig framtidig utnyttelse knyttet til eksempelvis sikringssoner rundt
endelig jernbanetrasé.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Lars Libach

seksjonsleder

rådgiver
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https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1273191?fast_title=H%C3%A5ndbok+V
712+Konsekvensanalyser.pdf
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Bane NOR
postmottak@banenor.no

Høringsuttalelse til planprogram dobbeltspor Tønsberg – Larvik – Intercity Vestfoldbanen.
Sandefjord Byen Vår AS er en interesseorganisasjon for næringsdrivende som driver handel,
gårdeiere og næringsdrivende fra de frie yrker, og har fokus på markedsføring og videreutvikling
av Sandefjord sentrum.
SBV jobber mye næringspolitisk og er høringsinstans i saker som berører oss, og vi vil derfor avgi
høringsuttalelse til planprogrammet som det nå skal jobbes med.
SBV ber om at arbeidet med dobbeltspor fullføres snarest helt frem til Skien. Bane NOR sitt mål
om et pålitelig togtilbud med kort reisetid, høy frekvens og høy kapasitet er et viktig og godt fokus
og utgangspunkt for de valg som nå skal tas.
SBV ønsker at korridoren Torp vest velges.
En plassering av ny jernbanestasjon sør-vest for Sandefjordsveien, i nærheten av eksisterende
jernbanetrase vil gi byen mulighet for å vokse og benytte eksisterende arealer til næring og bolig.
Stasjonens tilknytning til eksisterende sentrum er av stor betydning. SBV ønsker at ny stasjon har
fasiliteter som tilpasses fremtidens krav til tilgjengelighet. Det må legges til rette for god
tilgjengelighet til sentrum i form av by-busser, by-sykler, lett tilgjengelighet for gående osv. Det må
være mulighet for adkomst til stasjonen øst for Sandefjordsveien.
Vi er opptatt av fremdriften i planprogrammet, slik at strekningen blir ferdig som planlagt i 2030
(2032). Det er derfor viktig for oss at urealistiske utredninger blir fjernet.
Avslutningsvis vil vi understreke at vi har tiltro til at Bane NOR finner de beste løsninger for
utbyggingen av strekningen Tønsberg – Larvik og vi ønsker oss en videre god dialog for
planleggingsarbeidet.
Sandefjord, den 13. februar 2019
Med vennlig hilsen
For Sandefjord Byen Vår
Inger Elisabeth Teien
Daglig leder

From:
Sent:
To:
Subject:

Ian McCracken <mccracken.ian@gmail.com>
13. februar 2019 16:05
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Hei,
Vi bor rett utenfor faresone til husriving på Breidablikk. Dere har gjort en bra jobb i å
informere oss om prosjektet og det er på tide at vi får en dobbeltspor og vesentlig investering i
tog infrastruktur i Østafjells.
Jeg har følgende å si om jernbanetraséer i Sandefjord:
1) Hvis Torp Vest er valgt dere må bestemme så rask som mulig den nøyaktig trassen, så vi
kan vet med sikkerhet hvor berørt vi og våre naboer er.
2) Gjør byggingsfasen så rask som mulig så vi er ikke berørt over mange år.
3) Velge Torp vest via Storås for a bevare Hjertås.
4) Jeg tror dere har for mye fokus på hastighet og Gokstad korridorene er enklere å bygge på,
men jeg tror det er viktig å komme rett til Torp flyplassen og da er Torp vest nødvendig.
5) Med så stor investering på Intercity burde dere tenker mer på pris, pålitelighet og frekvens
en reisetid. Det er pris, frekvens og pålitelighet som vi tenker på når vi vurdere bil eller tog.
6) Bil og sykkel parkering på togstasjonen er veldig viktig. Enda bedre vil har vært bedre buss
tilbud i Sandefjord, så det var ikke nødvendig å bruke bilen. Små busser som kjøre hver
kvarter til forskjellige bil deler. Men det er ikke deres ansvar.
Mvh,
Ian McCracken
Ringveien 6
3229 Sandefjord
924 96 857

BANENOR
PB. 450
2308 Hamar
Sandefjord 13.februar 2019
Erik Hansen og Solveig Heimdal Hansen
Nedre Movei 13
3215 Sandefjord

Vedr: Valg av trasse for planlagt dobbeltspor Virik- Stokke
Kommunedelplan Sandefjord, sak.nr. 201811235

På bakgrunn av fremlagte rapporter og skisser fra Banenor, fremgår det at ingen av løsningene gir
mindre reisetid mellom Virik og Tønsberg. Gogstadkorridoren er både det billigste alternativ og
den løsningen som gir minst inngripen i verdifulle friluftsområder og kulturhistoriske bosettinger i
Lunden området.,og blir liggende i en korridor hvor jernbanen har eksistert siden den kom til
Vestfold.
Ulempen med en lenger periode (3 mnd) med buss for tog i byggeperioden må sees i
sammenheng med at dette er et bygg for de neste 100 år.
Hvis man er opptatt av å se inni fremtiden for å nne de rette løsningene som Banenor er så
opptatt av, ligger det tydeligvis politiske føringer i forhold til Torp yplass og togløsning med
tilknytning til terminalbygg.
Ingen vet om yplassen eksisterer om 30-100 år, men hvis tra kkveksten som Banenor skisserer
blir virkelighet, vil det være nødvendig med ny rullebane syd for eksisterende rullebane og trolig
nytt terminalbygg i tilknytning . Denne virkelighet tilsier at man allerede nå tar beslutning om å
bruke Gogstadkorridoren da denne vil ligge optimalt forhold til nytt terminalbygg.
Det gjøres oppmerksom på at tunell- innslaget, Mokollen vest(Lunden), ligger i et område med
meget løst fjell. Området inneholder et tidligere steinbrudd , og fjellet er delvis sikret av Sandefjord
kommune. Det raser fremdeles fra fjellet.Vi anmoder om at vurdert å ytte tunell-innslaget lenger
nord ( til bedre fjell ), og for å verne det kulturhistoriske husene og bomiljøet i Lunden.
Med vennlig hilsen

Erik Hansen.

Solveig Heimdal Hansen

Høringsnotat til InterCity strekningen mellom Stokke og Larvik
Fra sosiologi Mette Lundby, Pinakroken 1, 3225 Sandefjord
Høringsuttalelsen er skrevet på bakgrunn av 4 nasjonale planer og innhenting av empiri.
1) Meld. St. 33, 2016–2017 Nasjonal transportplan 2018–2029:
"Regjeringen har lagt vekt på en balansert måloppnåelse. Dette innebærer å gjøre
prioriteringer slik at ressursbruken bidrar i retning av de tre hovedmålene:
– Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
– Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
– Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser
Videre skrives det i Stortingsmelding 33 om; "et pålitelig og tilgjengelig transportsystem:
Sterk satsing i byområdene: Frem mot 2050 er det store transportbehov som må håndteres
hvis vi skal ha god framkommelighet og bidra til et godt bymiljø i våre byområder. En
betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange hvis forholdene
legges bedre til rette."
"Regjeringens etappemål for godstransport er at transportkostnader for godstransport skal
reduseres, de ulike transportmidlenes fortrinn utnyttes og mer gods overføres fra veg til sjø og
bane. Regjeringens hovedmål for klima og miljø i transportsektoren er å redusere
klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre
negative miljøkonsekvenser."
"Både transportaktiviteten og bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen medfører
klima- og miljøutfordringer. Norge har en betinget forpliktelse om minst 40 pst. reduksjon i
klimagassutslippene i 2030 sammenliknet med 1990."
Oppfølging av hovedmålene
Regjeringen har fulgt opp målene i Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Regjeringens
politiske plattform har vært styrende for prioriteringene innenfor de økonomiske rammene.
Hovedmålene i Nasjonal transportplan 2014 – 2023 er:
– Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke
konkurranseevnen i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i
bosettingsmønsteret
– En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i
transportsektoren
– Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til
å oppfylle nasjonale mål og de internasjonale forpliktelsene Norge har på helse- og
miljøområdet (min merknad; folkehelseperspektivet skal ligge over alt planarbeid)
– Et transportsystem som er universelt utformet
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2) Fra Inter City planen:
Satsing på kollektivtrafikk
"Bane NOR planlegger og bygger på bestilling fra Stortinget som har vedtatt Nasjonal
transportplan (NTP) 2018-2029. Nasjonal transportplan beskriver hvordan InterCity-satsingen
skal bidra til å nå følgende mål:






Veksten i persontransport byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.
Nullvekst i persontransport med bil, for å legge til rette for god fremkommelighet og
effektiv utnyttelse av transportkapasiteten, samt redusere klimagassutslipp, NOxutslipp og partikkelforurensning.
Boliger, kontorer, handel og service legges ved kollektivknutepunkt, slik at flere
finner det enkelt og attraktivt å reise kollektivt.
Mer gods fra vei til sjø og bane."

Sentrale stasjoner gir mest nytte
"InterCity-satsingen skal gi et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen.
På denne måten utvides bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet og noe av presset på Osloområdet dempes.
For at flest mulig skal få størst mulig nytte av InterCity-satsingen er det avgjørende
at jernbanestasjonene ligger sentralt i byene. De reisende må kunne komme seg enkelt til og
fra stasjonen med buss, til sykkel eller fots. Toget skal være tilgjengelig for alle, også for de
som ikke kjører bil.
InterCity-stasjonene skal være et godt knutepunkt for kollektivtrafikken og bidra til
fremveksten av nye boliger, arbeidsplasser, handel og kulturtilbud. Bane NOR legger derfor
vekt på at de nye InterCity-stasjonene skal lokaliseres slik at de blir et godt utgangspunkt for
lokal knutepunkt- og byutvikling."
3) Jernbanedirektoratet Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029
"Det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk er å legge til rette for «et
transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet». Målet er nedfelt i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan
(NTP) 2018–2029 som beskriver mål og rammer for transport-etatenes arbeid i planperioden.
Det er utledet tre hovedmål med fokus på følgende målsettinger som legger premisser for
jernbanesektorens videre utvikling.
Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet:
• Et pålitelig og tilgjengelig transportsystem
• Vektlegge barn og unges behov i planlegging og utvikling
• Sterk satsing i byområdene
• Effektiv og miljøvennlig godstransport
• Å redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen:
• Økt transportsikkerhet innen jernbanetransport
2

•
•
•
•
•
•

Samfunnssikkerhet – stadig viktigere grunnet et sammensatt risiko-, trussel- og
sårbarhetsbilde
Robusthet i infrastrukturen gjennom innsats på drift, vedlikehold og fornying
Å redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling til et
lavutslippssamfunn
Nullutslippsløsninger i alle framtidige materialanskaffelser – i den grad
teknologiutviklingen tillater det
Følge opp handlingsplan for fossilfrie arbeidsplasser
Redusere påvirkning på naturmangfold og miljø"

"Handlingsprogrammet er en oppfølging og konkretisering av NTP 2018–2029 og skal være
styrende for hvordan en samlet jernbanesektor skal arbeide for å nå de overordnede målene i
transportplanen. Tiltak som må til for å nå de forventede effektene, og når disse skal
gjennomføres, er beskrevet i handlingsprogrammet.
Den første seksårsperioden vektlegges. Samferdselsdepartementets retningslinjer for arbeidet
med etatenes respektive handlingsprogram datert 5. juli 2017, legger også premisser for
jernbanesektorens arbeid i planperioden. I retningslinjene vises
det til prosjektlistene i vedlegg 1-3 i NTP2018–2029, og at disse skal ligge til grunn for
etatenes handlingsprogram. Dersom forutsetninger er endret, må etatene gjøre nødvendige
tilpasninger i handlingsprogrammene innenfor de gitte økonomiske rammene. For enkelte
jernbanetiltak er det lagt opp til en rammestyring av prosjektporteføljen.
Kapittel 1 | På rett spor: Mer jernbane for pengene."
4) Fra Folkehelseloven
"§ 1. Formål: Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk
tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal
legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.
§ 2. Virkeområde: Loven gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter.
Lovens kapittel 3 gjelder i tillegg for privat og offentlig virksomhet og eiendom når forhold
ved disse direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.
§ 3. Definisjoner: I loven her menes med
a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning
b) folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling
av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
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§ 6. Mål og planlegging: Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet
med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i
strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.
§ 7. Folkehelsetiltak: Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og
levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk
aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.
§ 8. Virkeområde og forskrifter: Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet
biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.
Departementet kan innenfor formålene etter § 1, gi forskrifter om miljørettet helsevern,
herunder bestemmelser om innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy,
omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader mv.
§ 10. Meldeplikt og godkjenning: Departementet kan innenfor miljørettet helsevern, jf. § 8, gi
nærmere bestemmelser om meldeplikt til, eller plikt til å innhente godkjenning fra,
kommunen før eller ved iverksetting av virksomhet som kan ha innvirkning på helsen. Det
samme gjelder ved endring av slik virksomhet. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår
for å ivareta hensynet til folks helse, jf. §§ 1 og 8. Nærmere bestemmelser om godkjenning,
herunder saksbehandlingsregler til utfylling av tjenesteloven, kan gis i forskriftene. Unntak fra
tjenesteloven § 11 annet ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne
hensyn.
For virksomheter som er underlagt melde- eller godkjenningsplikt, kan det i forskrift etter
første ledd kreves at en vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan skal fremlegges. Slik
vurdering kan kreves innhentet ved nærmere bestemte tidsintervaller. Virksomheten dekker
utgiftene til vurderingen fra det akkrediterte inspeksjonsorganet.(Innsender av dette
høringsnotatet krever karbonutslipp-utredning og-utregning for anleggsvirksomheten)
Dersom godkjenning eller vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan ikke foreligger, kan
kommunen kreve virksomheten stanset. Stansing kan bare kreves dersom ulempene ved
stansing står i rimelig forhold til den helsefare som unngås. Stansing kan om nødvendig
gjennomføres med bistand fra politiet.
I forskriftene kan det bestemmes at fylkesmannen skal ha godkjenningsmyndighet dersom
virksomheten berører flere kommuner. Berører virksomheten flere fylker, kan det bestemmes
at departementet skal ha godkjenningsmyndigheten. For vann og vannforsyning kan det i
forskrift bestemmes at annen statlig myndighet enn fylkesmannen skal ha
godkjenningsmyndigheten. Det kan videre gis særskilte bestemmelser om klageordning i
tilfeller hvor fylkesmannen, departementet eller annen statlig myndighet gir godkjenning.
§ 11. Helsekonsekvensutredning: Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver
virksomhet, eller den ansvarlige for forhold ved en eiendom, for egen regning å utrede mulige
helsemessige konsekvenser av tiltaket eller forholdet. Slik utredning kan bare kreves dersom
ulempene ved å foreta utredningen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier
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at forholdet utredes. Klageinstansen har ved behandling av klagesaker tilsvarende rett til å
kreve helsekonsekvensutredning." (Utslipp av karbon og andre gasser under
anleggsvirksomheten)
5) Kommuneplanen for Nye Sandefjord kommune er ikke vedtatt av Bystyret ved
høringsfristen utløp
______________________________ ______________________ _____________________

Her følger min argumentasjon for å velge Gokstadkorridoren. Argumentasjonen bygger på de
4 framlagte lover og forordninger som gjelder for offentlig planarbeid. Jeg regner med at
kommuneplanen for Sandefjord kommune kommer til å vedtas i tråd med disse fire og andre
lover, forordninger og føringer fra høyeste politiske hold.


Utslipp av karbon og annet under bygging av banen. (viktig nytt innspill)

Jeg leser fra Follobanen (s. 2) at Bane NOR selv skriver: "Konsekvensutredning (KU) er
knyttet til Plan og bygnings lovens bestemmelser. Konsekvensutredningen skal sikre at
hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket, og når det
tas stilling til om, og på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Konsekvensutredningen skal
beskrive virkninger av tiltaket, tilpasninger og hensyn som er tatt, redegjøre for avbøtende
muligheter samt vurdere behovet for oppfølging av miljøforhold knyttet til tiltaket.
Bestemmelsene om konsekvensutredninger sikrer at allmennheten og andre får informasjon
om konsekvensene av store utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for
omgivelsene. Dette skjer ved at utbygger pålegges å utrede konsekvensene for miljø og
samfunn.
Jernbanetiltak med kostnad større enn 500 mill kr skal alltid utredes. Konsekvensutredningen
bygger på fastsatt planprogram. Konsekvensutredningen sikrer at de myndigheter som skal
avgjøre om tiltaket kan gjennomføres, og hvilke vilkår som eventuelt skal stilles, har
informasjon om de konsekvenser tiltaket kan få. Utredningene bidrar også til at utbygger
gjøres oppmerksom på og kan ta hensyn til miljøkonsekvensene ved planleggingen av tiltaket.
Regelverket om konsekvensutredninger åpner for at interesseorganisasjoner og andre
interesserte og berørte kan medvirke i planprosessen gjennom bl.a. høringsrunder og
offentlige møter."
Jeg kan ikke se at karbonutslipp og utslipp av andre gasser, er beregnet eller omtalt i noen av
Bane NOR sine dokumenter. Flytting av all masse og bruk av maskiner vil også forurense
voldsomt under bygging. Hvor skal tonnevis av leire deponeres? Dette finner jeg ikke noen
tall på, og forventer at konsekvensutredning av dette er nok til å velge Gokstadkorridoren
fram for begge Torp Vest-korridorene.
Folk har blitt forledet av Bane NOR til å tro at når betongtunellene er på plass i kultverten
skal det fylles masse oppå så det blir fine parkanlegg og beplantet, så naboene til traséen får
det penere og finere rundt seg enn de hadde før jernbanen ble bygget. Bare noen få tror det
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skal bygges nye hus oppå. Ingen tror på Bane NOR sine forsikringer om at Hjertås blir "levert
tilbake" til folket like fint og uberørt som før byggestart. Men hvordan blir det egentlig? Og
det kjennes jo som en hån at såkalte "ikke målbare verdier" ikke kommer med i Bane NOR
sine regnestykker, nettopp fordi planleggerne ikke har tatt seg bryet med å finne ut hvordan
natur, kulturminner osv. kan verdisettes i Excel-arket som skal vise de samfunnsøkonomiske
beregningene. Hvis det ikke kan telles eller måles i kroner og øre, blir det ikke regnet med.
Uforståelig for oss som samler krefter, hviler ut og får inspirasjon og livskraft av natur- og
kulturopplevelser i friluft, som nyter ordentlig stillhet og verdsetter naturmangfoldet.
I Stortingsmelding 33 står det: "Både transportaktiviteten og bygging, drift og vedlikehold av
infrastrukturen medfører klima- og miljøutfordringer. Norge har en betinget forpliktelse om
minst 40 pst. reduksjon i klimagassutslippene i 2030 sammenliknet med 1990." Derfor må
Bane NOR utrede og analysert hvor mange tusen tonn karbon som kommer til å bli sluppet fri
ved graving av en kulvert gjennom de bunnløse leirmassene i Pinaområdet der det også
tidligere gikk en stor bekk på tvers av begge Torp Vest korridorene. Også inngrepene i
Hjertåskogen og graving i dyrket mark, vil utløse store mengder frislipp av karbon. Fagfolk
som har bygget hus i Pinaområdet på 70 og 80 tallet, sier det er feilaktig og naivt å håpe på at
grunnen under skinnegangene skal ligge bomstille og helt i ro for raske lange togsett, bare 20
– 30 meter ned i bakken; "Det kommer til å skje store ulykker ved avsporing," hevder noen.
Mellom 2025 og 2030 kan de første elektriske passasjerflyene være i drift. Det er helt
realistisk, rent teknologisk, sier Olav Mosvold Larsen til forskning.no. Mosvold Larsen er
seniorrådgiver i strategiavdelingen til Avinor. Hans jobb er å tenke langt. Derfor leder han nå
et prosjekt som skal forberede Avinor på den elektriske framtida. I denne framtida kan gamle
sannheter om luftfart og forurensning falle. Klimaregnskapet for fly kan gå fra røde til grønne
tall. Luftfart kan seile forbi jernbane som den mest miljøvennlige reisemåten. Hvorfor? Svaret
ligger i lufta. Mellom to flyplasser er det bare – luft. Fly trenger ikke luftledninger,
skinnegang og signalanlegg langs sporene som må bygges og vedlikeholdes.
Hvis både fly og tog går elektrisk, slipper de ut tilnærmet null CO2. Det som da skiller dem,
er først og fremst støttesystemene – infrastrukturen.


Tre overordnede mål for å oppnå et pålitelig og tilgjengelig transportsystem

På møtet 5.12.2018 i Hjertnes ba jeg prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug om å fortelle i
hvilken rekkefølge de tre overordnede målene Bane NOR hadde arbeidet etter, var prioritert;
1) Togets størst mulig hastighet, helst 250 kilometer i timen, i alle fall på deler av strekningen
– konkurrere med fly når banen knyttes sammen med Sørlandsbanen, så sporet bør ikke
svinge særlig eller gå for mye opp og ned- 2) togets punktlighet og pålitelighet skal gjøre at
folk har tillit til at toget kommer når det skal og bringer dem dit i skal etter rutetabellen, 3)
toget skal gå ofte og ta med flest mulig folk, så derfor tre togsett/12 vogner pr. tog. Det er
planlagt å skulle gå 4 ganger i timen hver vei. Alle avganger skal sannsynligvis ikke stoppe på
alle stasjoner.
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I følge Solhaug var alle tre like viktige for å oppnå effektmålet; at flest mulig velger toget som
transportmiddel både på korte og lange strekninger, nå og i 50- og 100-års perspektiv.
Jeg har i flere tiår undervist i prosjektstyring og –ledelse. Den største og ufravikelige
suksessfaktoren i et hvert prosjekt er at alle involverte er enige om hva som er den øverste
overordnede ønskede effekten av prosjektet, som er å bygge Inter City-dobbeltspor mellom
Tønsberg og Larvik. Da må man også bli enige om prioriteten av mål/handlingsvalg som skal
underbygge den ønskede effekten; at flest mulig skal velge toget for å forflytte seg, bagasje og
gods. Det kan altså ikke være slik at hastighet, regelmessighet/forutsigbarhet og frekvens på
avganger kan være likestilte. Bane NOR må bestemme seg, og jeg vil hjelpe dem i
prioriteringen, med begrunnelser henhold til føringsdokumentene jeg har lagt fram.
Folkehelseperspektivet skal ligge som føring på alt planarbeid på alle nivåer og da er det
innlysende at stasjonen ligger nær sentrum så flest mulig kan sykle og gå, og at toget kommer
når det skal og tar oss dit det er annonsert/kjøpt billett for etter den tidsplanen som er angitt,
og at bussholdeplassen er der stasjonen er. Vi skal kunne bo og arbeide i to forskjellige byer.
Når jeg som sosiolog gjør mine uformelle spørreundersøkelser, svarer folk følgende på mitt
spørsmål; "Hva er viktigst for at du nå og om ti år og femti år hvis du lever, skal velge å ta
toget fram for å kjøre bil, buss eller fly?" – Først og fremst; billettprisen, det må bli mye
billigere å kjøre tog – en nasjonal satsning. (Det har jeg ikke hørt ett ord om fra Bane NOR,
svarer jeg) Folk har mange eksempler, som at det er langt dyrere å kjøre tog til Gardermoen
fra Sandefjord enn å fly til mange destinasjoner som ikke finnes fra Torp. - Dernest svarer
folk; punktlighet og forutsigbarhet, informantene forteller om gjentagende frustrasjon over
ikke å nå ting de har planlagt og mye irritasjon over venting. – Så vil de kunne sitte hele
strekningen de skal forflytte seg. – Så kommer gode muligheter for å bli transportert til og fra
stasjonen fra hjemmet og dit de skal, for det er jo ikke stasjonen som er bestemmelsesstedet.
Jeg har spurt tog-pendlere, og de sier at ti minutter fra eller til på strekningen Sandefjord Oslo
gjør ingen ting, men å sitte på Sem og vente på motgående tog når du har tatt direktetoget til
Tønsberg, er til å bli sprø av. Alt vi trenger, er dobbeltspor hele veien og forutsigbarhet og
punktlighet, sier de. Toget kan fint konkurrere med fly fra både Torp, og helt sikkert fra
Gardermoen der du må møte opp to timer før avgang, og ofte gå hundrevis av meter til og fra
gaten inne i ankomsthallene. Folk tar gjerne buss kontinuerlig i to år, gjerne/helst hele veien
fra og til Oslo for eksempel, under byggeperioden av dobbeltspor i Gokstadkorridoren. Men
de må starte raskest mulig. Gokstadkorridor og stasjon der den ligger krever langt mindre
videre utredninger, og blir også av den grunn billigste alternativ, enn begge Torp Vestalternativene.


Bussforbindelse og mulighet for bilparkering.

Mange blir rett og slett oppgitt og eller forbanna når de blir opplyst om at bussforbindelser og
parkeringsmuligheter ikke er med i Inter City-planene til Bane NOR, men tilfaller kommunen
å planlegge. Altså blir punktlighet, forutsigbarhet og tilgjengelighet viktigere enn kapasitet (3
togsett = 12 vogner) og fart (250 km/t) Når Bane NOR i overordnede planer og lovverk
forteller at Inter City-toget skal bidra til at folk kan jobbe og bo i ulike Vestfoldbyer må
mange av de fire togene i timen stoppe ved alle stasjonene, om tog skal bli det folk velger.
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Stadig større del av bilparken er elektrisk og forurenser ikke under bruk, slik biler som går på
fossilt brensel gjør. Sandefjord kommune bør straks begynne å planlegge parkering inne i
Preståsen, fram for å tenke på hvordan enda større områder ved Virik og storskolen skal måtte
brukes til parkering og bussholdeplass. Mange busser ved ankomst og avgang! Langt de fleste
elevene på Sandefjord Videregående skole bor slik at en togtrasé ikke er alternativ fraktrute
mellom hjem og skole, og slik aer det grunn til å tro at det også er i framtiden.
Velge Gokstadkorridoren som tar litt lenger tid, har stasjonen nær sentrum som utvides mot
Kilen og ikke Storskolen, og er det billigste og enkleste alternativet å bygge ut.


Stasjon i sentrum

"Bane NOR legger vekt på at de nye InterCity-stasjonene skal lokaliseres slik at de blir et
godt utgangspunkt for lokal knutepunkt- og byutvikling", står det i InterCity-planen. Flest
mulig skal kunne sykle å gå til stasjonen, og busser skal kunne stoppe og korrespondere med
togene, slik at flest mulig velger å ta tog fram for bil. 50 år fram i tid er det vanskelig å se for
seg hvor den teknologiske utviklingen har ført oss til, men at vi har blitt mange flere
mennesker er sikkert. Det er bestemt at toget skal ha sentrumsnære stasjoner i alle
Vestfoldbyene, så hvorfor noen sterke interesser har presset på og fått Bane NOR til å gå for
en trasé som har stasjon utenfor sentrum av Sandefjord, er vanskelig å forstå for dem som
leser de overordnede lover og forordninger som Bane NOR er pålagt å arbeide i henhold til.
En stasjon høyt oppe i lufta med fasiliteter under sporene, vil ødelegge for bebyggelsen i
nærheten, samme hvor slike moderne stasjonsanlegg ligger.
Bane NOR kan IKKE frigi båndlegging av eiendommer langs Gokstadkorridoren – den skal
jo utredes og bygges! Ordføreren i Sandefjord ønsker å by fram Jotuns eiendom ved
nåværende stasjon som mulig Tingrett, og har derfor henstilt Bane NOR om så raskt som
mulig å frigi eiendommene langs Gokstadkorridoren fra båndlegging. Det er et helt
uakseptabelt krav i et demokratisk samfunn, så lenge beslutningsprosessene pågår. At alle
føringer fra høyeste hold tilsier at Tingretten blir lagt til Statens Park i Tønsberg, er jo en sak
for seg. Men Bane NOR må klart avvise dette kravet fra Sandefjord kommunes ordfører, som
før ønsket om Tingretten til byen dukket opp, bedyret at han skulle lenke seg om ikke ble
Gokstadkorridoren og stasjon i sentrum – han sto stolt fram i Sandefjords Blad og meddelte
det til befolkningen. At han nå går for det somtilsynelatende skader Hjertås litt mindre med en
tunell til en milliard innen bygging eventuelt starter (hvor kommer dette 800 millioner-tallet
fra forresten?), vitner kun om at det er valg til høsten. Ordføreren må vite at Bane NOR mener
alvor når de sier de ikke vil utrede videre de to alternativene de har frarådet. Dette synes som
spill for galleriet hvis det er slik Bane NOR har skrevet og sagt i alle sammenhenger som er
kjent for meg; "Vi har frarådet det som ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig, og det betyr at
vi ikke går videre med utredning av de to alternativene". Likevel, nå fortsetter det med
fylkesrådmannen osv. osv. Bruk Gokstadkorridoren til videre planlegging! Sett ned foten, si at
Gokstadkorridoren er deres andrevalg og kan bli førstevalg. hvis dere mener det NÅ!


Stasjon ved Torp flyplass
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Jeg spør folk om stasjonsvalgene ved Torp, og de svarer: "Jeg vil heller bli sluppet av foran
inngangen fra en buss, kanskje en førerløs buss eller noe på skinner som tar noen få minutter,
enn å gå 300 meter med bagasjen". "Og hvor raskt klarer jeg å gå eller løpe om jeg er seint
ute, egentlig?" – "Kan vi egentlig ta fly som vi tar tog og trikk, om 50 år?" (95 % av jordas
befolkning har aldri vært oppe i et fly) "Får de som bestemmer i Norge en rullebane til på
Gardermoen, kommer de til å gjøre alt for å legge ned Torp, og hindre Rygge i å gjenoppstå."
Noen sier: "Hvis vi fortsatt flyr fordi flya går på solcelle eller noe sånt, og mange foretrekker
den lettvinte Torpflyplassen med små avstander og lett tilgjengelighet, er det kanskje dumt å
legge jernbanen slik at utvidelser av flyplassen på Vestsida blir komplisert eller umulig." –
"Det er ikke hvor togstasjonen ligger som kommer til å avgjøre om folk velger Torp eller
ikke. Det er fly/rutetilbudet, tilgjengelighet, forutsigbarhet og kort ventetid på flyplassen."
Det er vel ingen konsekvensutredninger eller spørreundersøkelser som ville kunne tilsi at 300
meters gange fra stasjon på vestsiden av Torp flyplass vil trekke flere passasjerer enn fire fem
minutters frakt med punktlig og forutsigbar shuttletransport på østsiden av flyplassen.
Sandefjord kommune er deleiere i flyplassen og har latt seg overbevise om fordelene ved 300
meters gange fram for shuttletransport, uten at det er gjort en eneste undersøkelse. Det
forventes at Bane NOR klarer å se gjennom en slik markedsføringsfantasi, ved bare å se til
flyplasser hvor som helst i verden. Og strengt tatt er det vel ikke Bane NOR sin planoppgave
å legge til rette for mest mulig flytrafikk. Toget skal jo konkurrere med.


Bane NOR kommer ikke til å gå videre med utredning av korridor Torp Vest via
Storås sier og skriver de gang på gang. (Unnebergkorridoren snakker ingen om lenger)

Men: Det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk er å legge til rette for «et
transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet». Målet er nedfelt i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan.
Om vi som vil ha Gokstadkorridoren og stasjon i sentrum ikke når fram til politikerne. Må
Bane NOR åpne for å vise hvordan Gokstadkorridoren, - "andrevalget"/ikke tilrådet, kan bli
deres førstevalg.


Nabo ikke part i utbyggingen av dobbeltspor?!

Det kommer slik jeg forstår situasjonen, til å bli mange forsinkende rettsaker blant de som
ikke blir anerkjent som part, men bare naboer i Pinaområdet. Med de ustabile leirmassene
husene er bygget på, kan uopprettelige setningsskade skje på husene under anleggsperioden
og også senere. Eiendommene vil ikke kunne være mulig å selge før eller under
byggeperioden som antas å vare til 2032. Verdien av hus som ligger tett ved en togtrasé er
langt mindre verdt enn en eiendom som ligger stille og likevel sentralt til, og rett ved store
uberørte friluftsområde. Det er mange som kommer til å forlange å bli part og ikke nabo i
Pinaområdet, og gå til sak mot Bane NOR for å bli part, få erstatning og/eller skriftlige
garantier om erstatning hvis skade oppstår under eller etter bygging av dobbeltspor jernbane.
Gå i dialog med Sandefjord Kommune! - Velg Gokstadkorridoren!
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Hei!
Vedr. trasevalg fra fremtidig jernbanestasjon på vestsiden av Sandefjord (SVGS).
Vi er er beboere i Skiringssalveien 80 Sandefjord.
Utifra illustrasjoner som er vist via banenor.no og facebook siden til Banenor fremkommer det en ny
bro (gangbro?) over Skiringssalveien (ved hus nr 80). Ønsker å forstå hva dette vil bety i praksis? Det ser ut til å være en gangbro, men den ser svært «ruvende» ut i terrenget for øvrig, og utifra
illustrasjoner ser den ut til å bli en mastodont i terrenget og kulturlandskapet på Virik-jordene. Vi
som bor her ønsker naturlig nok ikke en mastodont av en bro. Derimot ønsker vi en bro fra Virik over
mot Bugården velkommen. Det eksakte trase-valget vil være avgjørende for hvordan bo-kvaliteten
vil være fremover for oss som bor i Skiringssalveien. Vi som bor i hus nr 80 i Skiringssalveien vil etter
alt å dømme utifra illustrasjoner få jernbane-traseen vesentlig tettere på huset, og muligens en
nødvendig ekspropriering av deler av eiendommen (inkludert en stor dobbeltgarasje). Det vil etter
hva jeg forstår også bety en utvidelse av eksisterende Skiringssalvei inkludert gang og sykkelvei.
Dette vil potensielt forringe bokvaliteten og forutsetninger såpass mye at vi ønsker å komme i dialog
med BaneNor så snart endelig kommunedelplan er vedtatt for diskusjon ifht. vudering av mulighet
for ekspropriering av eiendommen i sin helhet.
Med vennlig hilsen
Marianne Milvartsen
Sverre Ringseth
Skiringssalveien 80
3213 Sandefjord
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Arne Garborgs vei 3A
3160 Stokke
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Uttalelse til høring av kommunedelplan for jernbane i Sandefjord
Jeg er i korte trekk enig i Bane NOR sin anbefaling.
Torp Vest kontra Torp Vest over Storås
Hjertås er et viktig naturområde i Sandefjord. Jeg kan likevel ikke se at de negative forskjellene
mellom Torp Vest og Torp Vest over Storås er så store at det forsvarer en beregnet merkostnad på
800 millioner kroner. Det vil også forringe reiseopplevelsen gjennom å ha en høyere tunnelandel.
En av fordelene som trekkes frem ved Storås-alternativet er mindre arealinngrep, men det minnes
om at alternativet samtidig har høyere klimagassutslipp enn alternativet som ikke går via Storås.
Det fremstår derfor ikke som helt opplagt at dette alternativet er bedre for miljøet, samlet sett.
Jeg viser ellers til Bane NOR sine vurderinger rundt disse to alternativene. Bane NOR bør uansett
alternativ gjøre det de kan for å redusere de negative konsekvensene av dobbeltsporet så mye som
mulig innenfor de tekniske og økonomiske begrensningene som finnes.
Tiltak for å knytte byen nærmere ny stasjonsplassering
Hvis man skulle brukt noen av de “sparte” millionene ved Torp Vest på noe, så bør det heller være
tiltak i Sandefjord for å knytte stasjonen nærmere sentrum. Enten ved tiltak som gir en følelsen av
dette og/eller ved å trekke stasjonen så tett opptil tunnelen som kommer ut fra Mokollen som mulig.
Bane NOR bør i det videre arbeidet, i samarbeid med kommunen, utrede og undersøke hvilke tiltak
som kan gjøres for å oppnå dette. Forslag kan være innføring av bysykkelordning, nye gangveier,
broer og underganger for gående og syklende inn mot sentrum fra stasjonen, og andre tiltak.
Kommunen og fylket må eventuelt be om høyere investeringsrammer for hele Intercity
Det er staten som sparer penger ved å velge Torp Vest fremfor Torp Vest over Storås. Det er ikke
Sandefjord, fylket eller Bane NOR som sparer disse pengene. Sandefjord kommune og Vestfold får
dobbeltsporet gjennom kommunen betalt av staten.

Dersom kommunen og fylket ønsker å insistere på korridoren over Storås bør de kjempe opp mot
Stortinget og regjeringen for å øke de totale investeringsrammene for hele Intercity. Det er ikke opp
til Bane NOR å øke investeringsrammene til Intercity.
Sandefjord er etter mitt syn feil sted å kjempe for å bruke mer penger enn det Bane NOR selv
anbefaler. En så vesentlig økning av kostnadene i Sandefjord vil kunne negativt påvirke andre
viktige Intercity-prosjekter, enten gjennom enda flere utsettelser eller at det velges mindre
fremtidsrettede løsninger.
Jeg mener Sandefjord i det videre arbeidet ikke bare kan tenke på passasjerer til og fra stasjonene i
Sandefjord. Sandefjord kommune bør også tenke nøye gjennom hvordan deres valg vil påvirke
Intercity-prosjekter andre steder i Vestfold og landet. Derfor mener jeg kommunen og fylket i så fall
må ta intiativ til kamp for høyere investeringsrammer til hele Intercity-prosjektet. Slik at evt. økte
kostnader i Sandefjord ikke negativt påvirker andre prosjekter.
Gokstad-korridoren bør ikke bygges
I Bane NOR sin vurdering fikk Gokstadkorridoren betegnelsen “Anbefaler ikke”. Det betyr at de
åpner for at man likevel kan velge Gokstad-alternativet dersom man gjennom tett dialog med
kommunen kommer frem til det.
Jeg vil på det sterkeste fraråde kommunen å gå for Gokstad-alternativet. Gokstadkorridoren vil ikke
binde jernbanen opp mot terminalen ved Torp, den vil gjøre at jernbanen får et langt større
fotavtrykk i Sandefjord og i stor grad redusere nytten av Intercity-investeringene for fremtidige
fjerntog (Sørvestbanen).
Kryssing av jernbanesporet i Stokke
I det videre arbeidet bør Bane NOR, i samarbeid med kommunen, se på mulighetene for en ekstra
planfri kryssing i Stokke-området som evt. kan kombineres med omlegging av lokale veier. Enten
nord eller syd for stasjonen i Stokke. En slik kryssing bør kunne brukes av gående, syklende og
bilister (eller i det minste uttrykningsskjøretøy).
Dette for å redusere sårbarheten og ulempene i å bare ha en kryssing i ett tettstedsområde som i stor
grad deles tvers i to av jernbanen. De andre krysningspunktene er forholdsvis langt unna og veiene

er lagt opp slik at disse bidrar til en langt lengre omvei enn det kan se ut som når man markerer
steder som veien får planfri kryssing med jernbane.
Ferdigstillelse Stokke - Sandefjord i 2027
Kommunen og Bane NOR oppfordres til å arbeide så effektivt at det kan la seg gjøre med
ferdigstillelse av strekningen Stokke - Sandefjord i 2027. Dette vil gjøre det mulig med
halvtimesavganger sør for Tønsberg fra 2027.
Både Bane NOR og Sandefjord bør derfor unngå å forsinke den videre prosessen unødig.
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Vedlagt ligger skannet 8 underskrifter som har kommet innen fristen 13.2. – de kommer i tillegg til de
318 som ble sendt i går kveld/12.2.2019
Over tre hundre signaturer ble skrevet ut og sendt i går fordi vi ønsket å overrekke innbyggerinitiativet
til ordfører Bjørn Ole Gleditsch på biblioteket i dag da ordføreren pleier å ha en time for å møte
innbyggerne. Ordføreren var på studietur, leste vi i Sandefjords Blad og må få signaturene ved en
annen anledning. Initiativgruppa vil fortsette å påvirke for å få politikerne til å velge Gokstadkorridoren
fram til avgjørelsen skal tas en gang på forsommeren – antar vi.
Høringsuttalelse til Bane NOR for strekningen Stokke – Larvik
og
Innbyggerinitiativ til Sandefjord Kommune

Politikerne i Sandefjord kommune skal be Bane NOR utrede og
bygge dobbeltspor i Gokstadkorridoren med stasjon der den ligger
nå
Jeg som signerer dette oppropet mener at Gokstadkorridoren er det beste av fire
alternativer for dobbeltspor på jernbanen gjennom Vestfold, både i et
hundreårsperspektiv og på kort sikt.
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Vestkorridoren gjennom Storåsen er best Innspill fra Leif Ole Haugberg 13.02.2019
Etablering av nye hovedveier og jernbane krever store arealer og er en utfordring for oss alle. Det
som er viktig i en slik situasjon, er å se hva kommunen er mest tjent med over tid. Det vil si 100 år
frem. Hva er kommunens transportbehov innad og utad med hensyn til hvilke institusjoner, kontorer,
andre arbeidsplasser, konsentrert i enkeltbygninger eller i industriområder eller i boområder?
Vestkorridoren er best da den gir klare fordeler for utvikling av byen og sentrum. I dag legger
jernbanestasjonen beslag på et stort område nær byen som kan brukes til byutvikling. I tillegg er
jernbanen en barriere til bysentrum. Det å heve sporene flere meter i forhold til dagens stasjon med
gangvei mm, vil bare øke barrierefølelsen og den reelle barrieren. Stasjonen plassert øst for SVGS vil
også bli plassert slik at fasiliteter kan plasseres under og er langt bedre tilpasset terrenget der med
heving av sporene er dermed nyttig på flere måter. Skulle en velge Gokstadkorridoren vil det
innebære store ulemper med gjennomføring av togtransporten i de årene byggingen pågår. Derfor er
det også et argument for å velge en annen trase.
Bane NOR har tatt hensyn til Sandefjords interesser når Torp vest korridoren velges fordi en er
opptatt av gode knutepunkt. Torp stasjon er plassert på vestsiden. Det eneste riktige mht transport
til og fra flyplassen. Dess nærmere terminalen dess bedre. Innspillet fra ordføreren med endring av
Vestkorridoren til å gå igjennom Storåsen støtter jeg, da den vil få mindre konsekvenser for
landbruket og friluftsliv og boområder. Det meste av traseen fra Torp til Sandefjord jernbanestasjon
vil gå i tunnel og over bro. Det innebærer også en kortere bro over Unneberg dalen enn Bane NORs
sin anbefaling. Den blir 150m kortere. Det vil si den østlig trase fra Torp vest med skjæringer og
nedbygging av jordbruksarealer. Turterreng og fremkommelighet blir ikke påvirket av en tunnel.
Dette er også den beste løsningen for Sandefjord jernbanestasjon sin nye plassering.
Hvis det er slik at Bane Nor sin anbefalte trase velges så må dere se på de store skjæringene som ikke
bare skaper store sår med hindringer og farer for vilt og mennesker. Det er 1 km med skjæring som
blir åpent og skaper sikkerhetsproblemer samt svært redusert fremkommelighet for både dyr og
mennesker. Lag da heller en senketunnel slik som det planlegges i Pinakroken, som gjør at
sikkerheten økes og støyen og det visuelle inntrykk reduseres. Velg Vestkorridoren via Storåsen.
Kostnader
Bane Nor informerer at 2/3 av kostnadene ved Vestkorridoren via Storåsen er tunnel fra Pinakroken
og østover til traseen går inn i tunnel. Tunnelen blir litt lenger en foreslått alternativ til BaneNor. Hva
er da kostnader pr meter for fjelltunnel kontra senketunnel. Hva er kostnader pr meter for bru? Det
virker på meg som om denne skal plasstøpes. Dette gir lengre anleggstid og koster mer enn å bruke
betongelementer som monteres etter hvert som traseen graves ut og kan fylles igjen. Jeg ber om at
Bane Nor gjennomfører en videre planlegging av begge alternativer for Vestkorridoren slik at både
løsninger og et fullt kostnadsbilde kommer fram til vurdering. Deretter må Sandefjord kommune og
innbyggere motta en presentasjon av kostnader for disse 2 alternativer. Det bør være helt fra Torp til
nye Sandefjord stasjon.
Bane Nor hevder at traseen gjennom Storåsen krever 800mill mer, da de må lage en tunnel som
graves ned fra Pinakroken og frem til tunnel østover. Det kan ikke bli 2/3 av 800 mill mer enn den
tunellen som dere må lage for anbefalt Vestkorridor trase.
Jernbanestasjoners plassering nær sentrum er noe alle kommuner ønsker seg, men hvorfor det? Da
Sandefjord jernbanestasjon ble etablert var det ikke mye sentrum rundt stasjonen. Den har kommet i

etterkant. Det vil også skje videre ved å plassere stasjonen ved SVGS. Det er naturlig å plassere
stasjoner nær byen, men den skal ta hensyn til byutvikling og hva et trafikknutepunkt krever. Selv om
en skulle plassert stasjonen der den er i dag så ville dette innebære store endringer på vestsiden av
Sandefjordsveien. I området omkring Halvdan Svartes gate, vil ny sportrasé medføre at et betydelig
antall eiendommer vil bli berørt. Utvidelse til dobbeltspor, samt omlegging av Bugårdsbakken og
Skiringssalveien gir store inngrep i boligområdene mellom SVGS og Ekeberg gravlund. Det betyr at
Gokstad korridoren vil innebære store omlegging i boområder vestover selv om det ikke er så synlig,
før en ser igjennom plandokumenter fra Bane NOR.
Reisende med toget – hvem er de? Hvor skal de reisende som kommer med toget eller hvor kommer
de fra de som reiser videre med toget. En undersøkelse her vil nok overraske mange for min
hypotese er at de som kommer med toget gjør ikke det for å handle i byen. Derfor vil en slik
undersøkelse understreke hvilke transportbehov byen har. Det er mange som pendler ut av byen til
jobb. Alle disse bor ikke i sentrum, men krever bussforbindelse, taxi og bilparkeringsmulighet. Dette
med bilparkering har ikke Bane NOR lagt inn i sine planer, da de ser dette som en kommunal
oppgave. Her bør det også planlegges for bilparkering på østsiden av Sandefjordsveien med tilkomst
til plattformer derfra. Det bør også planlegges et parkeringshus samt parkering under stasjonen.
Sandefjord trenger minst 250 parkeringsplasser. Vi har 184 parkeringsplasser i dag, hvor 70% er
utnyttet. Selv om det utvikles god offentlig kommunikasjon må det planlegges for innfartsparkering.
Byen ligger syd for dagens stasjon, mens boområder og arbeidsplasser ligger både nord, øst, vest,
sydvest og sydøst for stasjonen. Sandefjord er den jernbanestasjonen i Vestfold som har størst andel
bilreiser til toget innenfor en avstand på 1 – 3 km. Utfra Bane Nor sin tall vil antall passasjerer øke fra
450000(2017) til 1,4 mill(2032) i Sandefjord. Ifølge BaneNor kommer en tredjedel av disse med bil.
Hvor skal de parkere? I tillegg må dagens busstilbud korrespondere med togavganger, da den ikke
gjør det i dag. Dette må endres slik at flere får anledning til å ha korresponderende transport busstog.
Dette vil redusere biltransportbehovet gjennom å endre adferd fordi det er reelle alternativer frem til
bygging starter av trase og stasjon. Dette burde gjøres umiddelbart, da det tar mange år før det
kommer en ny jernbane. Det er viktig med et godt utviklet knutepunkt for transport. Det vil også
endre de vaner som er i dag fra bil til buss.
Kvalitetssikring(KS! Og KS2)
Vi kjenner til store overskridelser på infrastrukturprosjekter. Derfor har det vært nødvendig å ha
andre som sjekker løsninger og beregner for å få flere par øyne på korrektheten av det som er laget.
Dette kalles på fagspråket KS hhv 1 og 2 avhengig hvor i planprosessen en er. La oss bruke det for hva
det er verd når det gjelder valg av trase i Vestkorridoren.
Denne omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt

KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før fremleggelse for endelig
investeringsbeslutning i Stortinget.
Når KS2 er gjennomført så bør det være mulig å ha en så stor kontroll på kostnadsbilde at valg av
trase Vestkorridor via Stortås eller ikke kan besluttes.
Bane Nor sin begrunnelse
Vi planlegger klimavennlig og effektiv transport: • Østlandet trenger et transportnett mellom byene
som er grønt, raskt og effektivt. • Dette tilbudet må kunne løse følgende oppgaver: − Frakte mange
mennesker samtidig. − Sørge for god trafikkflyt i rushtiden. − Styrke bykjernen, forhindre byspredning
og skape attraktive regioner. • Samfunnet må ha råd til investeringene, og teknologien må være
tilgjengelig for utbygging i stor skala • Den eneste transportformen som svarer på disse
utfordringene er: moderne jernbane.

Fra stortinget Om InterCity-satsingen: • Pålitelig og punktlig togtilbud med kort reisetid, høy
kapasitet og flere avganger. • Et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem. • Begrense inngrep i
natur, dyreliv, matjord og kulturminner. • Gjøre regionen mer attraktiv for etablering av nye
arbeidsplasser og boliger. • Bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte
kollektivknutepunkter. • Øke tilgjengeligheten mellom byene langs Vestfoldbanen og mot
Osloområdet. Så høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet som mulig. • Det er satt klare rammer for
investeringskostnadene.
Fra Stortinget: • Økonomi blir en stadig viktigere forutsetning for gjennomføring av prosjektene i
InterCity-satsingen. • Brukes det mer penger på en delstrekning, må vi finne rimeligere løsninger et
annet sted
Immaterielle kostnader/miljøkostnader
Jeg finner ikke en begrunnelse for valget mellom traseene, kun de generelle som her er klippet fra
BaneNor sitt plandokument og vises ovenfor som Bane Nor sin begrunnelse. Bane Nor må komme
med en begrunnelse for valg av Vestkorridoren kontra Vestkorridoren via Storåsen. Bare å
argumentere med prosjektøkonomi i dag er ikke godt nok.
Det er masse ikke-økonomiske argumenter og begrunnelsen som kan brukes i valget. Disse kan også
beregnes og de lever i minst 100 pr for dagens befolkning og den befolkningsøkningen som kommer
de nærmeste 100 år. Er miljøkostnader mer eller mindre enn 8mill kr pr år?
Transport-/trafikk-/populasjonsdata er vist, men ingen ikke-økonomiske kostnader/miljøkostnader er
satt opp mot hverandre. Denne investeringen skal vare i minst 100 år. Selg inn løsningen og ikke bare
gjem dere bak generelle argumenter. Det innebærer å se på løsninger som bedre ivaretar bo-og
friluftsliv samtidig med at transport er like god mht reisetid.
Det er maks 8mill kr pr år for å velge en trase som langt mindre går utover bo- og fritidsmiljøet,
landbruk og dyreliv i Unneberg, Unnebergdalen, Unnebergskogen og Hjertås og mellom Torp og
første tunnel. Vi blir flere innbyggere etterhvert som årene går. Kan bare sammenligne med hvor
mange som bodde i Sandefjord og Sandar da dagens stasjon ble bygget. De økonomiske beregninger
er gjort utfra dagens grovplanlegging. I detaljplanlegging/reguleringsplan så vil en se hva de reelle
kostnader er samt at en gjennomfører KS, for å sikre at disse data er korrekte. Da kan vi se de reelle
kostnadsforskjellene. Hvis en legger skjæringer i senketunnel så vil kostnadene øke. Hvis en ikke tar
hensyn til befolkningen og kun fokuserer de billigst løsninger så vil det store kostnadsmessige
forskjeller. Her må BaneNor ta sitt samfunnsansvar med å gi gode løsninger for befolkningen ikke
bare transportmessig, men også for de som skal bo, drive landbruk og annen næring og ha et givende
friluftsliv uten at øretelefoner mm må brukes. Jeg har levd med jernbane som nærmeste nabo i 36 år
så jeg har erfart litt om støy.
Et innspill fra våre naboer i øst sin uttalelse om valg av trase.
«Vi har vunnet i lotto! Follobanen kommer til å gi oss et fantastisk løft. I praksis blir Ski som en
sentral bydel i Oslo. Tid er langt viktigere enn avstand for folk»
La oss se tilsvarende positive uttalelser fra Sandefjord, med de valg byen ønsker.
I Sandefjords Blad den 12.2 så kom det et innspill fra Tore Gjone Møller som er verd å nevne. Hvorfor
ikke legge stasjonen mellom dagens trase og Peder Bogens gate? Da spares mange boliger da det her
er kun mindre næringsbygg hvor flere er av eldre årgang. Dette burde være verd en mulighetsstudie.
Politikerne i Sandefjord har også kommet med en uttalelse/ønske om en mulighetsstudie av å ha
stasjonen nærmere dagens.
Vestkorridoren er best for byutviklingen, friluftsliv, landbruk og bomiljø. Uansett hvilken trase som
velges vil det gripe inn og vi som innbyggere synes det er ille med alle hus som må rives og en må
finne seg et nytt sted å bo. Vi har bodd 36 år i et hus som nå vil bli revet, for å få plass til stasjonen
for Vestkorridoren. Vi har levd i 36 år med jernbane som nærmeste nabo og med frykt for at nytt
dobbeltspor med innflytelse på eiendommen. Til tross for dette så synes jeg at Bane NOR har gjort et

rett valg i å velge Vestkorridoren. Det vil si Torp stasjon på vestsiden av Torp og flyttet stasjonen vekk
fra bysentrum som gir større byutviklingsmuligheter.
Valg av korridor i Vestkorridoren
Vestkorridoren gjennom Storåsen er 10% dyrere ifølge de grovberegninger som idag er gjort, men
det er lite sammenlignet med de ikke økonomiske/ikke målbare konsekvensene her i et 100år
perspektiv. I tillegg er det ikke sikkert at de strekningslengder en operer med er korrekt. En tar ikke
beslutninger på et så grovkornet grunnlag. Det er ikke profesjonelt. Kommunens politikere og fylke
satser videre på Storåsen alternativet med plassering av stasjon på Torp vestside og i Sandefjord ved
SVGS og tunnel gjennom Storås, som gir mindre konsekvenser for bomiljø, friluftsliv, dyreliv og
landbruk. Velg løsninger som ikke bare er gode transportmessig og økonomisk billige løsninger, men
også for de som skal leve der med gode løsninger for befolkningen. Kjør en full planprosess for begge
alternativene i Vestkorridoren frem til beslutning slik at alle kostnader ved bygging og alle kostnader
for befolkningen kommer fram.
Med vennlig hilsen
Leif Ole Haugberg
91657240
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Hei,
Se vedlagt høringsuttalelse fra Sande Nærmiljø Utvalg.
Vennlig Hilsen
Magnus Buøen
Leder Sande NMU
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13.02.2019
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235 – Høringsuttalelse fra Sande nærmiljøutvalg
Hjertås og Unneberg er et meget viktig friluftsområde for Sande skolekrets fordi vi ikke har andre alternative
friluftsområder i gangavstand fra boligområdene. Dette området er mye brukt til tur og trening. Det vil åpenbart
være negativt for området om det blir besluttet å legge jernbanetrase gjennom vårt viktigste friluftsområde. Vi
merker oss at BaneNOR i liten grad kommunisere disse negative konsekvensene i sin sammenstilling til tross for at
ulempen er åpenbar og tydelig påpekt i fagrapportene. Hvilke grep er gjort for å sikre en objektiv fremstilling i
sammenstillingen til BaneNOR?
Hvis vi sammenligner de to korridoralternativene «Torp Vest» og «Torp Vest Storås» med hensyn på friluftsliv er
«Torp Vest Storås» med tunell og kortest broløsning for oss en foretrukket løsning. Alternativet «Torp Vest» med
dyp åpen skjæring og lang bro vil vesentlig forringe Hjertås og Unneberg som friluftsområde. Vi merker oss at
BaneNOR konkluderer med at det er liten forskjell i de ikke-prissatte temaene mellom de to traseene. Vi er uenig i
denne vurderingen og ønsker en detaljert forklaring på denne analysen som kan vise at dette er en objektiv
konklusjon.
Vi etterspør støykart som viser forskjellen i støynivå ved alternativene «Torp Vest» og «Torp Vest Storås», der
kartet illustrer støynivå i hele Hjertås – Unneberg området.
Haslehuken er tilnærmet daglig i bruk av barnefamilier, og mange av de minste barna og barnehager i nærområdet
har nettopp denne plassen som turmål. Vi setter pris på om BaneNOR kan støtte etablering av alternativt tilbud i
byggeperioden.
Vi etterspør beregningsgrunnlaget som viser at «Torp Vest Storås» blir 800 MNOK dyrere enn «Torp Vest». Vi
ønsker også å vite hva usikkerheten er på overslaget.
Byggeperiode og driftsperiode for «Torp Vest» og «Torp Vest Storås»
På hvilken måte vil boligene på Breidablikk som ligger over sporet kunne påvirkes av jernbanen under
byggeperioden og under drift? Hva er verste konsekvens og hva er sannsynlig konsekvens i begge faser?
Hvordan vil boligene øverst i Drakeåsveien og i Bjørnåsveien påvirkes av støy fra jernbanen i driftsfasen hvis
alternativet Torp Vest velges?
Breidablikk idrettsanlegg er et samlingspunkt for barn og unge i nærmiljøet. Anlegget blir brukt av barnehager,
skoler, Breidablikk idrettslag og til annen uorganisert aktivitet for ungdom. Sande skole bruker dette området til
uteundervisning. I traseforslagene «Torp Vest» og «Torp Vest Storås» er dette området foreslått som mulig
riggområdet i byggeperioden. Dette vil vi på det sterkeste fraråde da det spesielt vil ramme barn og unge i
området. Vi ønsker i størst mulig grad å opprettholde bruken av idrettsanlegget under en eventuell byggeperiode.
Nord-Vest på idrettsanlegget er det etablert en akebakke med belysning. Dette er en populær akebakke hvor
mange barn samles i helgene. På dette området er det planlagt et tveslag og rømningsvei for tunellen under
Mokollen. Frem til rømningsveien må det være en vinterbrøytet vei. Vi ønsker at Breidablikk idrettslag blir
kontaktet og involvert tidlig i planfasen for hele dette området.

Med vennlig hilsen
Magnus Buøen
Leder Sande NMU

Anne L. Heimdal
Unnebergveien 45
3239 Sandefjord
Bane Nor
postmottak@banenor.no

Sandefjord, den 13.02.2019

HØRINGSINNSPILL - KOMMUNEDELPLAN SANDEFJORD, SAKSNR. 201811235
Innledning
Høringsinnspillet omhandler strekningen Torp – Sandefjord.
Gjennomgang av Bane Nors rapporter gir grunn til å være kritisk til Bane Nors anbefaling av Torp
vest-korridoren. Bane Nor ønsker togstasjon samlokalisert med flyplassen, og vurderingene bærer
preg av dette. Negative forhold ved Torp vest-korridoren er lite vektlagt, mens negative forhold ved
Gokstadkorridoren er mye vektlagt.
F.eks. er Gokstadkorridoren rangert som dårligst når det gjelder nærmiljø og friluftsliv, fordi Bane
Nor har lagt avgjørende vekt på at fjerning av eksisterende toglinje vil være en stor fordel for
boligområder langs toglinjen fra Gokstad og inn mot sentrum. Fjerning av eksisterende stasjon er
også vurdert som positivt, til tross for at det er konkludert med at eksisterende stasjonsplassering er
best for Sandefjord. Bane Nor har ikke tatt hensyn til negative konsekvenser pga usentral
stasjonsplassering, omfattende inngrep i Hjertås eller at flere boliger berøres med Torp vestkorridoren.
Bane Nor har gjentatte ganger i sin omtale av trasealternativene i Sandefjords blad synliggjort at
Bane Nor bevisst benytter seg av en retorikk med feilinformasjon for å oppnå sitt ønskede trasevalg
Torp vest.
Sandefjord har andre viktige interesser å ivareta enn Bane Nor, som bevaring av friluftsområdet
Hjertås og togstasjon i sentrum.

Torp vest-korridoren må unngås
Bane Nor har anbefalt en trase ut fra økonomiske hensyn. Ikke prissatte konsekvenser er ikke
hensyntatt. Bane Nor tar ikke hensyn til Sandefjords interesser når Torp vest-korridoren anbefales.
Bane Nor legger avgjørende vekt på at korridoren gir togstasjon på Sandefjord lufthavn. Sandefjord
har andre viktige interesser å ivareta enn påstått økt passasjergrunnlag til Torp lufthavn.
Torp Vest-korridoren innebærer store negative konsekvenser for Sandefjord, som er beskrevet men
ikke hensyntatt i Bane Nors rapporter:


Svært omfattende terrenginngrep og varig ødeleggelse av Hjertås som populært
friluftsområde. Det blir dype og brede skjæringer/grøfter for togtrase gjennom mye brukt
turterreng. Anlegget beslaglegger mye areal, blir svært dominerende og godt synlig i
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terrenget, blant annet fra Bygdeborgen. Det blir støy fra anlegget. Skogsveier og turstier blir
avskåret og vil krysse anlegget på bru, eller må omlegges. Flere stier vil bli varig avskåret.
Anleggsarbeider vil gi varige terrengforandringer. Inngrep og anlegg vil gi svært store og
varige konsekvenser, og vil fullstendig ødelegge naturen og turområdet.


En minst 550 meter lang og høyt beliggende bru (30 meter over Unnebergbekken og
støyskjerm i tillegg) vil krysse over og dele opp kulturlandskapet i Unnebergdalen. Bruen blir
et svært dominerende element i Unnebergdalen og i friluftsområdet Hjertås, med svært
negativ konsekvens for området.



Det blir støy over 50dB i store deler av Hjertås, Unnebergdalen og Drakås. Støy i bolig- og
friluftsområder har negative konsekvenser for områdene.



Friluftsområdet Hjertås er av stor verdi for boligområdene rundt, dvs. Øvre Hasle,
Breidablikk, Kråkås, Unneberg, Mosserød, Åbol mm. Ødeleggelse av Hjertås som
friluftsområde vil ha stor negativ påvirkning for befolkningen og mange store boligområder i
Sandefjord.



Det er svært viktig i et naturverns- og folkehelseperspektiv å bevare Hjertås, som er et
sentralt beliggende, populært og lett tilgjengelig friluftsområde.



Etablering av beredskapsveg og rømningstunell vil medføre varige terrenginngrep og
negative konsekvenser for friluftsområdet ved gapahuken på Øvre Hasle/Drakås.



Det blir inngrep i den populære aktivitetsparken på Breidablikk, og akebakken som er svært
populær og benyttes mye av barn i området blir ødelagt. Aktivitetsparken er viktig for
nærmiljøet.



Torp vest-korridoren medfører at flere boliger må rives enn Gokstadkorridoren. Mange
boliger må rives i etablerte boligområder hvor det i dag ikke er toglinje. Det må rives hus i
Unnebergdalen, på Øvre Hasle/ Drakås og i området Pinaveien/ Pinakroken, samt i Lunden og
Nedre Movei-området øst for Sandefjordsveien. Torp vest-korridoren medfører riving av
flere boliger i området vest for Sandefjordsveien enn Gokstadkorridoren.



Torp vest-korridoren får negativ konsekvens for planlagt utbyggingsområde på
Sandskjæråsen/Drakås, og boligområder på Drakås og Pinaveien/Pinakroken vil ikke bli
reetablert pga konflikt med betongtunnell. Store deler av boligområdet på Breidablikk mot
Midtås blir hensynssone, med mulige konsekvenser for bebyggelsen?



Torp vest-korridoren medfører en usentral stasjonsplassering med negativ konsekvens for
Sandefjord. Stasjonsplassering er langt utenfor sentrum og langt fra sentrumsfunksjoner, noe
som er negativt for tilgjengeligheten til og fra stasjonen. Stasjonsplassering utenfor sentrum
bidrar ikke til byutvikling og økt aktivitet i sentrum, og bidrar ikke positivt til kommunens
planer for sentrumsutvikling, som går østover og omfatter Kilenområdet. Tilgjengeligheten til
stasjonen hindres av Sandefjordsveien som fysisk barriere og av sporene. Stasjonsplassering
vest for Sandefjordsveien gir redusert tilgjengelighet til stasjonen fra sentrum og fra områder
i nord, øst og sør. Det vil også i fremtiden være færre arbeidsplasser i nærheten av dette
stasjonsalternativet, enn ved en sentral stasjonsplassering.
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Stasjonsplasseringen vil medføre færre reisende til/fra Sandefjord stasjon enn en sentralt
plassert stasjon. Usentral stasjonsplassering vil medføre at andre transportalternativer enn
tog velges.



Mer negative konsekvenser for jordbruk og skogsdrift og miljøet for øvrig enn
Gokstadkorridoren.

Gokstadkorridoren er det beste korridoralternativet for Sandefjord
Gokstadkorridoren gir klare fordeler for utviklingen av Sandefjord som et attraktivt sted å bo, jobbe
og besøke. Gokstadkorridoren er det eneste alternativet som ikke gjør store og varige inngrep i
friluftsområdet Hjertås, og som sikrer stasjon i sentrum.
En sentral stasjonsplassering gir flere togreisende til og fra Sandefjord. Sentral stasjonsplassering er
for mange avgjørende for om man velger å ta toget til og fra Sandefjord by. Stasjonsplasseringen gir
best tilgjengelighet ift. sentrum og byområder mot nord, øst og sydøst, og bidrar best til byutvikling
og aktivitet i sentrum. Det blir bedre fremkommelighet under sporene enn i dag, siden sporene heves
4-5 meter over bakken. Området har få nærmiljøfunksjoner i dag, og har stort potensiale for
byutvikling.
Å unngå inngrep i Hjertås er av meget stor betydning for befolkningen og for miljøet. Friluftsområdet
Hjertås er kåret til Sandefjords mest populære turområde. Hjertås er nærområdet til mange og store
sentralt beliggende boligområder, som Unneberg, Kråkås, Hasle, Drakås, Breidablikk, Åbol og
områder langs Linglemveien, Feensveien, Råstadveien og Mjølløst. Hjertås er et stille og ganske
uberørt område, og har gode kvaliteter for rekreasjon og friluftsliv. Det er mange turstier, skiløyper
og lysløype, og området brukes av befolkningen hele året. Det er også mye dyreliv i området, og
mange kulturminner. Unnebergdalen er et ganske uberørt kulturlandskap med gårder og
landbruksareal. Inngrep i området Hjertås og Unnebergdalen vil ha store varige negative
konsekvenser for natur, miljø, folkehelse etc.
Ved å bygge ut Gokstadkorridoren vil traseen gå langs eksisterende trase, og de negative
konsekvensene vil være langt mindre enn for øvrige korridoralternativ. Gokstadkorridoren begrenser
omfanget av inngrep i urørt terreng og i boligområder som ikke er etablert langs jernbanetrase.
Gokstadkorridoren berører færre boliger og boligområder enn korridoralternativene.
Gokstadkorridoren er best for tettstedsutvikling, friluftsliv, landbruk, skogbruk, miljø mm.
Bane Nor anser at Gokstadkorridoren gir tilfredsstillende måloppnåelse, men anbefaler ikke
korridoren pga manglende samlokalisering med flyplassen og lengre reisetid på 20-30 sekunder.
Bane Nor har anbefalt en trase ut fra økonomiske hensyn. Ikke prissatte konsekvenser er ikke
hensyntatt. Bane Nor hensyntar ikke Sandefjords interesser når Torp vest-korridoren anbefales.
Sandefjord har andre viktige interesser å ivareta enn påstått økt passasjergrunnlag til Torp lufthavn,
noe som selvfølgelig avhenger av om Torp lufthavn vil bestå. Torp lufthavn er en liten flyplass for
regionen, med enkelt tilkomst fra eksisterende Torp stasjon med shuttlebuss som kun tar 4 minutter,
og som for øvrig har god og enkel tilkomst til parkering på flyplassen. Hovedandelen av reiser til og
fra flyplassen antas å være feriereiser for befolkningen i regionen som foretrekker å reise fra en liten
lokal flyplass fremfor å reise fra Gardermoen, som bare er 2 timer unna Torp lufthavn med tog eller
bil. Såfremt flyplassen eksisterer når Intercity for Vestfold er ferdigstilt, antas økt passasjergrunnlag å
henge sammen med økt flytrafikk, som innebærer økte klimagassutslipp og støy.
At reisetiden er 20-30 sekunder lengre til/fra Sandefjord sentrum enn ved Torp vest-alternativet med
stasjonsplassering utenfor bysentrum, vil ikke være av negativ betydning for togreisende til/fra
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Sandefjord by. At toget frakter passasjerene dit de skal (oftere bysentrum enn utenfor) og i rett tid vil
være av større betydning.
Gokstadkorridoren er best for Sandefjord, og bør velges for videre planlegging. Korridoren er anslått
å koste 0,5 MRD mindre å bygge enn Torp vest-korridoren.

Torp vest-korridoren over Storåsen er nest beste korridoralternativ etter
Gokstadkorridoren
Torp vest-korridoren over Storåsen er langt bedre enn Torp vest-alternativet, pga mindre omfattende
terrenginngrep i Hjertås.
I stedet for dype og brede skråninger som vil innebære varig ødeleggelse av store deler av
Hjertås/Unnebergskogen, har Torp vest over Storåsen tunnell. Dette er en vesentlig forskjell mellom
alternativene.
Torp vest over Storåsen medføre en kortere og lavere bru, bedre plassert i terrenget innerst i
Unnebergdalen. Broen vil ha mindre negativ konsekvens enn broen i Torp-vest korridoren, og dette
utgjør også en vesentlig forskjell mellom alternativet.
Torp vest-alternativet er fullstendig ødeleggende for Hjertås som friluftsområde og for kulturmiljøet i
Unnebergdalen. Turområdet til mange store og sentralt beliggende boligområder som ligger rundt
Hjertås vil bli ødelagt med Torp vest-alternativet. Det vil ha varig negative konsekvenser til skade for
natur, miljø, dyreliv, folkehelse med mer.
Torp vest-korridoren over Storåsen innebærer negative konsekvenser for Hjertås og Unnebergdalen,
men inngrepene er mindre ødeleggende enn Torp vest-korridoren.
I likhet med Torp vest-korridoren innebærer Torp vest-korridoren over Storåsen inngrep i
friluftsområdet ved Drakås med beredskapsvei og rømningstunell. Det blir også støy i
Unnebergdalen, Hjertås og Drakås.
Torp vest-korrioren over Storåsen medfører riving av boligområder i Pinaveien/Pinakroken, samt øst
og vest for Sandefjordsveien.
Sandefjord får også en usentral stasjonsplassering, med tilhørende negative konsekvenser.
Bane Nor fraråder Torp vest-alternativet om Storås pga høyere investeringskostnader og vil fremme
innsigelser dersom denne korridoren velges. Bane Nor har i Sandefjords blad i februar 2019 hevdet at
forskjellen mellom Torp vest-korridoren og Torp vest-korridoren er kostnaden. Uttalelsen er ikke i
overensstemmelse med det som fremgår av Bane Nors egne rapporter, hvor Bane Nor har vurdert at
Torp vest-korridoren er negativ for friluftsområdet Hjertås. Sandefjord kommune og Vestfold
fylkeskommunen ønsker Torp vest-korridoren over Storåsen for å unngå omfattende inngrep i
friluftsområdet Hjertås og Unnebergdalen.
Hjertås er Sandefjords mest populære friluftsområde og det er av svært stor betydning å bevare
kvalitetene ved dette friluftsområdet.
Torp vest-korridoren over Storåsen er nest beste alternativ etter Gokstadkorridoren, som ikke
medfører noen inngrep i Hjertås.
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Bane Nor sine konklusjoner er tilpasset for å oppnå trasevalg med stasjon samlokalisert
med flyplass
Gjennomgang av Bane Nor sine rapporter gir grunn til å hevde at vurderinger og konklusjoner er
tilpasset for å oppnå et trasevalg med stasjon samlokalisert med flyplassen, uten hensyn til store
negative konsekvenser for Sandefjord. Inntrykket er at negative forhold ved Torp vest-korridoren er
lite vektlagt, mens negative forhold ved Gokstadkorridoren er mye vektlagt. Konklusjonene mht. de
ikke prissatte konsekvenser avviker også fra rapportenes vurderinger og de faktiske forhold.
Et eksempel er Bane Nor sin vurdering av arealinngrep. Til tross for at Gokstadkorridoren er det
eneste korridoralternativet som ikke berører Hjertås, og som i tillegg innebærer minst beslag av
dyrket mark har Bane Nor rangert Gokstadkorridoren som dårligst på effektmålet arealinngrep. Dette
som følge av at antall inngrep kun er talt opp, men uten at inngrepenes omfang er vektlagt.
Omfattende inngrep over store arealer flere steder i friluftsområdet Hjertås anses som ett inngrep,
og likestilles med f.eks. kryssing av en bekk på bru, eller at et gammelt tre kan bli berørt, eller at
Gokstadkorridoren vil være synlig fra Gokstadhaugen.
Bane Nor har vurdert at Gokstadkorridoren scorer best på klimagassutslipp, by og tettstedsutvikling,
best på naturmangfold og naturressurser, og har lavest investeringskostnader. Dette kan legges til
grunn.
Bane Nor hevder at Gokstadkorridoren berører nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og
landskapsbilde sterkest. Disse vurderingene stemmer ikke overens med Bane Nors egne vurderinger
eller faktiske forhold. At Torp vest-korridoren gir de største negative konsekvensene for nærmiljø og
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og landskapsbilde fremgår av Bane Nors vurderinger i
rapporten, selv om konklusjonene er annerledes.
Bane Nor har for at Gokstadkorridoren skal fremstå som et dårlig alternativ i uforholdsmessig stor
grad hensyntatt områder som befinner seg langs eksisterende togtrase, på bekostning av andre
områder.
Fjerning av eksisterende trase er utelukkende vektlagt som svært positivt. Negative konsekvenser
med etablering av ny trase i områder som ikke er etablert langs toglinje er ikke vektlagt som negativt.
Fjerning av eksisterende stasjon og muligheter for utvikling av nytt stasjonsområde utenfor sentrum
er av Bane Nor vektlagt som positivt, til tross for at eksisterende stasjonsplassering er vurdert som
best for Sandefjord og at stasjonsplasseringen gir best muligheter for by- og tettstedstutvikling.
Muligheter for utvikling av eksisterende stasjonsområde er ikke vektlagt.

Nærmiljø og friluftsliv
Bane Nor har rangert Gokstadkorridoren som dårligst, til tross for at korridoren følger dagens
jernbanespor, ikke berører verdifulle friluftsområder og omfanget av boliger som blir berørt er
mindre enn i Torp vest-korridoren. Gokstadkorridoren medfører mindre omfattende inngrep i
boligområdene på vestsiden av Sandefjordsveien enn alternative korridorvalg.
Bane Nor har i sin konklusjon vedr. nærmiljø og friluftsliv valgt å legge avgjørende vekt på fordelene
med fjerning av eksisterende toglinje for boligene som ligger langs eksisterende toglinje fra Gokstad
og inn mot sentrum, og anser fjerning av togstasjon i sentrum og muligheter for utvikling rundt
stasjon utenfor sentrum som positivt.
Store negative konsekvenser for Sandefjord by og befolkning er beskrevet i rapportene men ikke
vektlagt i konklusjonen; ødeleggelse av det relativt uberørte og svært populære friluftsområdet
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Hjertås, store inngrep i boligområder på Øvre Hasle/Drakås, Breidablikk, Lunden/nedre Movei,
Shetlandsgt, Skiringssalsgata, Halvdan Svartes gate, Leikvollgata mm. Det er heller ikke hensyntatt at
ny stasjonsplassering er usentralt plassert, og at Sandefjordsveien og sporanlegget innebærer store
fysiske hindringer for tilgjengelighet, eller at Torp vest-korridoren medfører større inngrep i
boligområdene vest for Sandefjordsveien enn det Gokstadkorridoren gjør. Fordelene med en sentralt
plassert stasjon er heller ikke hensyntatt.
Det er grunn til å undres over at Bane Nor har valgt å se bort fra alle disse store negative
konsekvensene, og at Bane Nor velger å fokusere på mulighetene for utvikling av stasjonsområder
rundt en usentralt plassert stasjon, når Bane Nor har vurdert at Gokstadkorridoren gir den
stasjonsplasseringen som er best for Sandefjord.
Bane Nor har ikke vektlagt at Torp vest-korridoren medfører varig ødeleggelse av Hjertås som
friluftsområde
Torp vest-korridoren er av Bane Nor vurdert som bedre enn Gokstadkorridoren til tross for varig
ødeleggelse av Hjertås som friluftsområde, med brutale fysiske og visuelle naturinngrep og støy. I
kommuneplanens arealdel 2014 er hele området avsatt som sone med særlig hensyn til friluftsliv.
Torp vest-korridoren innebærer at store arealer i et populært friluftsområde rundt Bygdeborgen vil
bli ødelagt med åpne skjæringer/grøfter for togtrase i stor bredde og dybde. Turstier vil bli avskåret
av store terrenginngrep og må legges om. Anleggsarbeid vil medføre varige terrenginngrep og
fjerning av skog. Området er i dag relativt urørt med turstier og skogsveier. Området blir sterkt
preget av brutale og svært synlige terrenginngrep og støy. En høy og ca 550 meter lang bru vil krysse
tvers over Unnebergdalen, noe som medfører et stort visuelt inngrep i kulturlandskapet og støy over
50 dB i store deler av Hjertås, Drakås og Unnebergdalen. Etablering av beredskapsveg til
tunnelportalen Drakeåsen og rømningstunnel med portal i området ved gapahuken vil også medføre
inngrep i friluftsområdet.
Korridoren innebærer varig ødeleggelse av et svært populært og mye brukt friluftsområde av stor
betydning for Sandefjord befolkning. Mange store boligområder har direkte tilkomst til Hjertås (Øvre
Hasle, Drakås, Kråkås, Breidablikk, Åbol, Mosserød og Unneberg). Nærheten til friluftsområdet
Hjertås bidrar i stor grad til boligområdenes gode kvaliteter og trivsel for befolkningen. De brutale
inngrepene i friluftsområdet vil få svært store negative konsekvenser for friluftsområdet,
boligområdene og befolkningen under anleggsperioden på 4-5 år og for all fremtid.
Bane Nor har ikke vektlagt at Torp vest-korridoren har større negative konsekvenser for boligområder
enn Gokstadkorridoren
Bane Nor legger avgjørende vekt på at Gokstadkorridoren har negative konsekvenser for
boligområder som befinner seg langs eksisterende togtrase inn mot sentrum. Bane Nor har i liten
grad vektlagt negative konsekvenser for boligområder som ikke befinner seg langs jernbanetrase,
eller at Gokstadkorridoren medfører riving av færre boliger og mindre omfattende inngrep i
boligområdene på Vestsiden av Sandefjordsveien enn alternative korridorvalg.
Torp vest-korridoren innebærer at minst en bolig i Unnebergdalen vil bli revet, og at flere boliger på
Drakås og i Pinaveien/Pinakroken vil bli revet. Boligområder i Drakås og Pinaveien/Pinakroken som vil
befinne seg over betongtunnell skal ikke reetableres med ny bebyggelse. Korridoren kan også få
konsekvenser for planlagt utbygging av boliger på Drakås/Sandskjæråsen. Store deler av Breidablikk
boligområde i bredt felt fra Pinaveien til Midtåsen blir hensynssone, med mulige konsekvenser for
bebyggelse. Aktivitetsparken på Breidablikk vil få redusert arealet ved idrettsbanen pga etablering av
rømningstunnel med beredskapsveg.
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Der korridoren kommer ut fra Mokollen, vil en rekke boliger bli revet på begge sider av
Sandefjordsveien. Flere boliger i Lunden, nedre Movei, Rosshavsgata og Shetlandsgata vil bli revet.
Nedre Movei vil bli avskåret og permanent stengt, med negative konsekvenser for tilgjengelighet
f.eks. til Mosserød skole nordover og sentrum sydover. Det blir dårlige forbindelser på tvers av
jernbanen. Gangbru over Sandefjordsveien, som ligger nord for ny jernbane, blir mindre tilgjengelig
for områdene på sørsiden av sporet.
På vestsiden av Sandefjordsveien vil Torp vest-korridoren medføre riving av mange boliger, flere
boliger enn det Gokstadkorridoren vil medføre. I område for ny stasjon vil et betydelig antall boliger i
Halvdan Svartes gate måtte rives. Den lille resterende delen av boligområdet får vesentlig redusert
kvalitet. Omlegging av Bugårdsbakken utløser inngrep i boligområdet rundt Leikvollgata. Den
nærmeste husrekken langs Skiringssalveien, sør for Sandefjord videregående skole, blir direkte berørt
av vegomlegging og sporutvidelse.
Bane Nor har ikke vektlagt at eksisterende stasjonsplassering i sentrum er vurdert som best for
Sandefjord, og vektlegger kun potensialet for utvikling av et usentralt plassert stasjonsområde
Det er grunn til å undres når Bane Nor anser det som positivt å flytte stasjonen ut av sentrum, og
vektlegger potensialet for utvikling av et stasjonsområde med usentral beliggenhet. Bane Nor har
selv vurdert at Gokstadkorridoren gir det beste stasjonsalternativet, med en langt mer sentral og
tilgjengelig plassering i sentrum, bedre for byutviklingen.
Potensialet for utvikling av eksisterende stasjonsområde, med positive konsekvenser for nærmiljø,
tilgjengelighet og byutvikling med eksisterende stasjonsplassering er beskrevet, men ikke hensyntatt
av Bane Nor.
Gokstadkorridoren er det eneste stasjonsalternativet som stasjon i sentrum. Utvikling av
eksisterende stasjonsområde er av Bane Nor vurdert å kunne gi positiv effekt for stasjonsområdets
nærområde, med gode muligheter for byutvikling. Stasjonen vil bli hevet, med visuell konsekvens for
nærmeste husrekke. (Fjerning av stasjonen vil antageligvis medføre høyhusbebyggelse og større
visuell konsekvens). Det vil bli underganger for gående og syklende under ny stasjon som vil gi økt
fremkommelighet og mindre fysisk barriere enn i dag. Stasjonsområdet vil tilrettelegges for
gjennomgang, sykkelparkering, næringsformål og lignende. Støyskjerming vil medføre mindre støy
for nærområdet enn i dagens situasjon. Området har i dag få nærmiljøfunksjoner, og har stort
potensiale for byutvikling, noe som vil være positivt for sentrumsutviklingen og gi mer aktivitet i
sentrum. Ved å utvikle eksisterende stasjonsområde, vil det sikres bedre tilgjengelighet til og fra
sentrum og områder mot nord, syd og øst. En sentral stasjonsplassering er for mange avgjørende for
om man velger å ta toget til og fra Sandefjord by. En stasjon i sentrum bidrar til tilgjengelighet og mer
aktivitet i sentrum. Eksisterende stasjonsplassering vil også i fremtiden ha vesentlig flere
arbeidsplasser i gangavstand enn ved en endret stasjonsplassering.
Torp vest-korridoren innebærer en stasjonsplassering utenfor sentrum ca 1 km fra torget, dvs.
utenfor gangavstand fra sentrale sentrumsfunksjoner. Stasjonsplasseringen er utenfor Sandefjord
kommunes plan for utvikling av sentrum, som er mot sjøfronten og østover med Kilenområdet.
Sandefjordsveien og sporanlegget innebærer en fysisk barriere mot stasjonsområdet, og
stasjonsplasseringen har dårlig tilgjengelighet for gående og syklende, og har lang avstand fra
sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser. Stasjonen vil være mindre tilgjengelig fra sentrum, øst, nord
og sydøst, og vil ikke bidra til sentrumsutvikling eller økt aktivitet i sentrum. Usentral
stasjonsplassering bidrar ikke til god togforbindelse mellom bysentrum langs Vestfoldbanen. Det
følger av Bane Nor sine rapporter at stasjonsplasseringen utenfor sentrum vil medføre færre
reisende til og fra Sandefjord stasjon enn en sentralt plassert stasjon.
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Kulturminner og kulturmiljøer
Bane Nor vurderer at Torp vest-korridoren har minst konflikt med kulturminner og kulturmiljøer, og
at Gokstadkorridoren er dårligst. Gjennomgang av rapporten «Kulturminner og kulturmiljø» gir grunn
til å hevde at konklusjonen er feil. Bane Nor har i rapporten vurdert at inngrep i Hjertås og
Unnebergområdet har liten negativ konsekvens. At Torp vest-korridoren medfører store
terrenginngrep 100-150 meter fra det vernede kulturminnet bygdeborgen, med stor fysisk, synlig og
hørbar konsekvens er vurdert å ha liten negativ konsekvens. At en høy og 550 meter lang bru vil
krysse kulturlandskapet i Unnebergdalen er også vurdert å ha liten negativ konsekvens. At bruen er
godt synlig fra Hjertåstoppens bygdeborg er vurdert å ha ubetydelig konsekvens.
Bane Nor har lagt stor vekt på Gokstadkorridoren vil medføre riving av dagens stasjonsbygninger på
Råstad, selv om det også kan være mulig å flytte stasjonsbygningen. Det er lagt stor vekt på konflikt
med gravfelt på From, ved togovergang/smal bru mellom Unneberg og Råstad. Konflikten oppstår
pga etablering av ny gang- og sykkelvei, ikke togtrase. Bane Nor vurderer at dette har stor negativ
konsekvens. At traseen vil være synlig fra Gokstadhaugen er vurdert å ha middels negativ
konsekvens, selv om avstanden fra Gokstadhaugen til traseen vil være mellom 300 og 350 meter i
luftlinje.

Landskapsbilde
Også når det gjelder landskapsbilde, er det grunn til å påstå at Bane Nor sin konklusjon er feil. Bane
Nor har rangert Gokstadkorridoren som dårligst, og har i konklusjonen lagt stor vekt på fordelene ved
fjerning av eksisterende trase for bebyggelsen inn mot Sandefjord sentrum. Det er også vektlagt som
negativt for Gokstadkorridoren at den i mindre grad går i tunnel.
Når det gjelder Torp vest-korridoren, som medfører en 550 meter lang og høy bru over
Unnebergdalen, beskrives dette slik av Bane Nor: «Negative konsekvenser for Unnebergområdet,
forøvrig relativt godt tilpasset landskapet». Store fysiske naturinngrep i form av dype og brede
skjæringer/grøfter i Hjertås med stor konsekvens for landskapsbildet i området er ikke vektlagt,
heller ikke inngrep i boligområder på Drakås og Breidablikk. Store inngrep i bymiljøene sørvest for
Mokollen er nevnt.

Gokstadkorridoren ivaretar bedre InterCity-prosjektets overordnede mål enn Torp vestkorridoren
Det er grunn til å stille spørsmål vedr. Bane Nor sin anbefaling av Torp vest-korridoren sett opp mot
prosjektets overordnede mål. Det fremgår verken av prosjektets samfunnsmål eller de overordnede
effektmålene for Vestfoldbanen at økt passasjergrunnlag pga samlokalisering med flyplass skal
vektlegges.
Bane Nors anbefalte korridor Torp vest bidrar i mindre grad enn Gokstadalternativet til å oppnå
samfunnsmålet og effektmålene. Torp vest-alternativet er mindre miljøvennlig fordi korridorvalget
gir større utslipp av klimagasser, fordi økt passasjergrunnlag for flyplassen medfører mer flytrafikk
med mer utslipp av klimagasser og støy. En usentral stasjonsplassering vest for Sandefjordsveien
medfører dårligere tilgjengelighet til/fra stasjonen ift sentrum og områder nord og øst i Sandefjord.
Usentral stasjonsplassering medfører at færre personer vil benytte seg av tog til og fra Sandefjord og
heller velger alternative transportmidler som bil og buss. Usentral stasjonsplassering bidrar ikke til
god forbindelse mellom bysentrum langs Vestfoldbanen, og hensynet til gangavstand til sentrale
sentrumsfunksjoner oppfylles ikke. Stasjonsplassering utenfor sentrum bidrar ikke positivt til
byutviklingen i Sandefjord. Torp vest-korridoren medfører også meget store arealinngrep i
friluftsområder og boligområder, med stor varig negativ konsekvens for miljøet og Sandefjord.
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Med hilsen
Anne L. Heimdal
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From:
Sent:
To:
Subject:

Jan Erik Ringstad <jan.erik.ringstad@vestfoldmuseene.no>
14. februar 2019 01:21
Postmottak Bane NOR SF
Høringsuttalelse strekningen Tønsberg-Larvik

Vi har fire synspunkt
1) Stasjonsområdet
Nåværende stasjonsområdet i Sandefjord er ikke egnet som fremtidig stasjonsområde. Det er
trangt, sterkt trafikkert, og det har oppstått farlige trafikksituasjoner.
Mellom Drammen og Skien må det i det minste utvikles ett stasjonsområde som eventuelt
kan håndtere en viss omlasting av gods dersom dette blir aktuelt fremover. Dette kan ikke
foregå på de stasjoner som er under planlegging i Tønsberg, Stokke, Sandefjord sentrum og
Larvik. Torp øst er også uegnet. Det eneste stasjonsområdet som vil kunne ivareta et slikt
behov, er Torp Vest. Vi mener derfor dette stasjonsområdet må ha prioritet, med den
konsekvens at nåværende Sandefjord stasjon avvikles og flyttes mot Virik som foreslått av
Bane Nor, men gjerne trukket noe østover hvis mulig.
2) Valg av korridor
Vi antar at Torp Vest over Storås er den mest skånsomme og håper det er mulig å finansiere
denne korridoren.
3) Etterbruk
Vi er opptatt av at Gokstadkorridoren avvikles og at det ikke legges opp til fremtidig ferdsel
der. Arealet ligger tett på naboeiendommene og bør kunne tilfalle disse gjennom salg etter at
traseen er fjernet og grundig ryddet. Jernbanebrua ved Vollane fjernes, og Nedre Gokstadvei,
som er smal og bl.a. benyttet som skolevei, stenges for gjennomkjøring.
4) Transport i anleggsperioden
Anleggstrafikk må ledes ut av boligfelt og over mot hovedveier.
Hilsen
Jan Erik Ringstad
Nedre Gokstadvei 10
3228 Sandefjord

Kragerø kommune
Serviceavdelingen

Bane NOR
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Deres ref.

Vår ref.
17/00946-13

Dato
14.02.2019

Høringsuttalelse- Kommunedelplan med konsekvensutredning. Dobbeltspor Tønsberg - Larvik
Intercity Vestfoldbanen
Hovedutvalg for Plan, bygg og miljø har behandlet saken i møte 13.02.2019 sak 20/19
Følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg for Plan, bygg og miljøs vedtak/innstilling
1. Kragerø kommune støtter et trasevalg som gir best mulig tilknytning mellom ny jernbanestasjon
og Torp flyplass samtidig som best mulig samfunnsnytte for parsellen tilstrebes.
2. Siden utbygging av parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Grenland og etablering av
Grenlandsbanen videre fra Porsgrunn mot Sørlandet, forventer Kragerø kommune at
detaljplanlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av kommunedelplanen.
3. Kragerø kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstilt slik at det
kan gå to tog i timen fra 2026/27 og dermed også skape grunnlag for videre arbeid med
planlegging og etablering av Grenlandsbanen så tidlig som mulig.

Med hilsen

Lisa Ehnebom
Avdelingsleder
91617632
Brevet er godkjent elektronisk.
Postadresse
Kragerø kommune
Pb. 128
3791 KRAGERØ

Besøksadresse
Rådhusgata 5
3770 KRAGERØ

Telefon: +47 35986200
Epost: post@kragero.kommune.no

Bankgiro: 2655 01 43800
Org.nr.: 963 946 902

Mottakere: Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Bane NOR, Postboks 1800 Sentrum, 0048 Oslo
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Kragerø kommune
Saksutskrift
Arkivsak-dok.

17/00946-8

Saksbehandler

Per Arstein

Høringsuttalelse - Intercity Vestfoldbanen og forslag til
kommunedelplan Stokke - Larvik. Offentlig ettersyn i Sandefjord
kommune

Saksgang
1 Hovedutvalg for Plan, bygg og miljø

Møtedato
13.02.2019

Saknr
20/19

Hovedutvalg for Plan, bygg og miljø har behandlet saken i møte 13.02.2019 sak 20/19
Møtebehandling
Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for Plan, bygg og miljøs vedtak/innstilling
1. Kragerø kommune støtter et trasevalg som gir best mulig tilknytning mellom ny
jernbanestasjon og Torp flyplass samtidig som best mulig samfunnsnytte for
parsellen tilstrebes.
2. Siden utbygging av parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Grenland og
etablering av Grenlandsbanen videre fra Porsgrunn mot Sørlandet, forventer Kragerø
kommune at detaljplanlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplanen.
3. Kragerø kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstilt
slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27 og dermed også skape grunnlag for videre
arbeid med planlegging og etablering av Grenlandsbanen så tidlig som mulig.
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Rådmannens innstilling:
1. Kragerø kommune støtter et trasevalg som gir best mulig tilknytning mellom ny
jernbanestasjon og Torp flyplass samtidig som best mulig samfunnsnytte for
parsellen tilstrebes.
2. Siden utbygging av parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Grenland og
etablering av Grenlandsbanen videre fra Porsgrunn mot Sørlandet, forventer Kragerø
kommune at detaljplanlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplanen.
3. Kragerø kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstilt
slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27 og dermed også skape grunnlag for videre
arbeid med planlegging og etablering av Grenlandsbanen så tidlig som mulig.
Vedlegg:
Høringsbrev fra Bane Nor SF
Link til plandokumenter: http://www.banenor.no/Tonsberg-Larvik
Saken ekspederes til:
Bane Nor SF
Sandefjord kommune
Referanser i saken
Plan og bygningsloven
Bakgrunn
På strekningen Stokke-Larvik skal det bygges ca. 30 km nytt dobbelspor med nye stasjoner i
Stokke, ved Torp, i Sandefjord og i Larvik. I brev datert 13.12.2018 legger Bane NOR forslag
til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor på
jernbanestrekningen i Sandefjord kommune, dvs. Stokke-Sandefjord, ut på høring og
offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 13. februar 2019. Kommunedelplan med
konsekvensutredning for strekningen videre sørover i Larvik kommune ble 1. gangs
behandlet i Larvik kommune 09.01.19 og er lagt ut på høring med høringsfrist 15. mars. Det
blir lagt fram egen sak om dette.
Saksfremstilling
Kartet på neste side viser hele strekningen mellom Stokke og Larvik under ett, med de ulike
korridorene tegnet inn. Denne høringen omfatter bare valg av trase mellom Stokke og Virik
(Sandefjord) og tilhørende stasjoner i Stokke, ved Torp og i Sandefjord. På denne
strekningen er det utredet 4 alternative korridorer; Torp Vest, Gokstadkorridoren, Torp vest
via Storås og Unnebergkorridoren.
Kjørehastigheter og stasjonsløsninger
Torp Vest har kjørehastighet på 250 km/t på hele strekningen. Stasjonen blir liggende ved
dagens stasjonsområde i Stokke. Torp Vest via Storås er planlagt med 250 km/t som
dimensjonerende hastighet, men inn mot stasjonen blir hastigheten satt ned til 210 km/t.
Torp Vest via Storås er 100 m kortere enn Torp Vest. Den følger samme trase som Torp
Vest, men har en 1400 m lang tunnel ca. 500 m sør for Torp stasjon. Jernbanetraseen ligger
i overkant av 300 m vest for flyplassen. Stasjonen har to spor med sidestilte plattformer,
med en hovedinngang som er vendt mot flyplassen. Jernbanestasjonen er tenkt som et
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omstigningspunkt for reisende med fly og tog. Gangavstand mellom stasjonsinngang og
flyplassens hovedinngang er ca. 360 m. Bussholdeplass, taxiholdeplass, av- og påstigning
og sykkelparkering er lagt vest for stasjonen. Kryssing av dobbelsporet skjer i undergang
med trapper og heis til plattformene.
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Unnerbergkorridoren er dimensjonert for 250 km/t. Traseen ligger øst for flyplassen.
Stasjon for flyplassen vil ligge ca. 400 m vest for dagens stasjon for Torp på Råstad.
Sandefjord stasjon blir i denne korridoren flyttet vestover, ved Sandefjord videregående
skole, den samme stasjonslokalisering som for Torp Vest-korridoren. Dette vil kreve
tilpasning av gatenettet for å etablere gode forbindelser mellom stasjonen og bysentrum.
Avstanden mellom stasjonen og torget er ca. 1000 m.
Gokstadkorridoren ligger også øst for flyplassen. Dimensjonerende hastighet på
delstrekningen Stokke-Gokstad er 250 km/t, Gokstad-Sandefjord 160 km/t (terrengmesige
årsaker) og inn mot stasjonen 100 km/t. Stasjon for flyplassen i denne korridoren er ved
eksisterende stasjon på Råstad. Stasjon for Torp i både Gokstad- og Unnerbergkorridoren vil
ha behov for tilbringertransport mellom stasjonen og flyplassen. I Gokstadkorridoren vil
stasjon for Sandefjord by ligge i dagens stasjonsområde. Kjøretiden for Unnebergkorridoren
og begge Torp Vestkorridorene er kortere enn for Gokstadkorridoren.
Konsekvenser
For alle korridorene er det gjort utredninger av både prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser. Referansealternativet for de ikke-prissatte konsekvensene er dagens
situasjon og gjeldende planer. For de prissatte temaene er det ikke gjort sammenligning mot
dagens situasjon. Begrunnelsen for dette er at det ikke ville gitt en reell sammenligning, da
det f.eks. ikke er aktuelt å kjøre raskere eller flere tog på dagens jernbaneinfrastruktur
(enkelsporet jernbane).
Trafikkprognoser
Utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen gir store reduksjoner i reisetider, og økning i
kapasitet på sporet gjør det mulig å kjøre langt flere avganger enn i dag. Når utbyggingen er
fullført (forventet 2032) regner Bane NOR med at trafikkvolumet sør for Drammen vil ligge
250% høyere enn i 2013. Prosentvis økning vil være enda større lenger sørover, med en
tilnærmet tredobling sør for Tønsberg (fra 1,1 mill. passasjerer per år til 3 mill. per år) og
Sandefjord (fra 0,6 mill. passasjerer til 1,7 mill.).
En framtidig sammenkopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen) er
beregnet å bidra med en ytterligere trafikkvekst på vel 2 mill. reiser per år gjennom Vestfold.
Inkludert denne trafikken vil trafikkvolumene på strekningen Tønsberg-Sandefjord nærme
seg 6 mill. passasjerer per år i 2060.
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Samlokalisert terminal på Torp
Trafikkberegninger som er gjort viser at å samlokalisere terminal for fly og tog vil gi mer enn
50% økning i tilbringertrafikken med tog sammenlignet med en løsning med
tilbringertransport som i dag (shuttlebuss mellom flyplass og jernbanestasjon).
Betydningen av stasjonslokalisering
De korridorene som fører til flytting av stasjoner er stort sett de samme korridorene som er
beregnet å gi mest trafikk og størst nytte for samfunnet. Dette gjelder ikke for Sandefjord (og
Larvik som vi kommer tilbake til i en annen sak). Her viser utredningene at tallet på reisende
fra den aktuelle stasjonen blir størst dersom dagens stasjonslokalisering blir opprettholdt.
Forskjellene er i alle tilfeller små, og de fordelene en får for gjennomgående trafikk (kortere
reisetid for flere reisende) er større enn ulempene ved noe dårligere tilgjengelighet til
stasjonene både i Sandefjord (og Larvik).
Kostnader
Torp Vest over Storås har ca. 1,3 mrd. kr. høyere investeringskostnad enn
Gokstadkorridoren (som har lavest kostnad). Investeringskostnaden for Torp Vest-korridoren
er om lag 500 mill. kr. høyere enn for Gokstadkorridoren. Dersom det forutsettes at
flyplassterminalen blir liggende vest for Torp flyplass, blir likevel netto nytte høyest med Torp
Vest-korridoren.
Tabellen under viser vekting av konsekvenser for både de prissatte og ikke-prissatte
konsekvensene som er utredet, og en rangering av korridorene basert på dette.

Dokumentnr.: Doknr

side 5 av 7

Bane NOR sin anbefaling
Bane Nor anbefaler Torp Vest-korridoren. Begrunnelsen for dette er at dette alternativet har
størst nytte og samla sett er rangert som best både i den samfunnsøkonomiske analysen og
med tanke på tekniske krav og drift av ny jernbane.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er bra at planarbeidet er så godt i gang, og at kommunedelplan med
konsekvensutredning for dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Stokke og Sandefjord (Virik)
nå er på høring. Det er et stort og omfattende plan- og utredningsarbeid som nå er på høring.
Det er fra administrasjonens side gjort rede for det som regnes som overordna sentrale
elementer i denne saken. Rådmannen mener det er svært viktig å legge til rette for å
samlokalisere terminal for fly og tog fordi det vil styrke Torp som regional flyplass. Det er
derfor positivt at den korridoren som best legger til rette for dette er den samme som Bane
NOR anbefaler – Torp Vest. Dette alternativet har i tillegg også størst samfunnsøkonomisk
nytte.
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Rådmannen mener det videre planarbeidet for denne strekningen må starte opp uten unødig
opphold. Denne strekningen er spesielt viktig for Telemark, da den er en forutsetning for å få
til to tog i timen til Porsgrunn og Skien samt at dobbeltspor gjennom Vestfold er en
forutsetning for å få planlagt og deretter bygd Grenlandsbanen videre fra Porsgrunn mot
Sørlandet. Kragerø kommune forventer at det blir en realitet med to tog i timen til Porsgrunn
og Skien i 2026/27, og da må planlegging og utbygging skje uten unødig opphold.
Utbygging av dobbeltspor vil bedre jernbanens konkurransefortrinn, og vil bidra til at flere
reiser med tog. Tog regnes som en mer miljøvennlig transportform enn bil og buss, og
dermed bedre for klima og miljø på lang sikt. Bedre jernbanetilbud til Porsgrunn og Skien og
senere også videre mot Kragerø og Sørlandet vurderes å legge til rette for flere etableringer i
Grenlandsområdet, noe som vil bidra positivt på mange områder.
Konklusjon
Rådmannen mener Kragerø kommune ikke skal påvirke korridorvalg for ny Vestfoldbane
gjennom Sandefjord kommune i detalj. Det tilligger kommunen selv. Rådmannen vil imidlertid
anbefale at det velges en trase som gir best mulig tilknytning mellom jernbanestasjon og
flyplassterminal på Torp. Dette fordi Torp er en viktig regional flyplass og at stasjonsløsning
således har betydning for reisende fra hele regionen.
Videre vil Rådmannen anbefale at samlet samfunnsøkonomisk nytte tillegges vesentlig vekt
ved valg av alternativ, da dette erfaringsmessig vil ha betydning for at bygging blir høyt
prioritert i konkurranse med andre prosjekter.
Endelig finner Rådmannen grunn til å vektlegge at høyt tempo i planlegging og bygging av
dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold er det beste grunnlaget for å muliggjøre en snarest
mulig realisering av Grenlandsbanen, noe som er særs viktig for Kragerø og
Vestmarregionen.
RETT UTSKRIFT
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Uttalelse til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny
Vestfoldbane fra Stokke stasjon til Virik i Sandefjord
Fylkesmannens miljøavdeling kommenterer i dette brevet planmaterialet innenfor Fylkesmannens
saksområder. Vi anbefaler å velge en korridor med stasjon ved Sandefjord lufthavn Torp på
vestsiden av rullebanen. Dette har sammenheng med at Torp Vest - korridoren muliggjør en
vesentlig økning i kollektivtransport i tilbringertjenesten til flyplassen, samtidig som korridoren
ikke er i vesentlig konflikt med nasjonale interesser innenfor våre saksområder. Vi konstaterer ut
fra konsekvensutredningen at en variant via Storås ville ha vært gunstigere for friluftsliv,
naturmangfold, landskap og landbruk. Av alternativene som er utredet, fraråder vi Gokstadkorridoren fordi ulempene for nærmiljø inkl. støy i boligområder vil være betydelige.

Vi viser til Bane NORs brev datert 13.12.2018 om denne saken.
1. Plansaken
Denne uttalelsen omfatte traséforslag for ny jernbane mellom Stokke stasjon og Virik. Dette er en
del av parsellen Stokke – Larvik.
Det foreligger tre hovedalternativer; Gokstadkorridoren som i grove trekke følger dagens jernbane
hele strekningen, Torp Vest inkl. en variant via Storås og Unnebergkorridoren som kan sies å
kombinere de to hovedalternativene med en linje sydvest/nordøst i området Råstad syd for
flyplassen. Strekningen er omkring 12,5 km målt fra Stokke stasjon til Virik langs Torp vest –
alternativet. Parsellen starter egentlig litt nord for Stokke stasjon.
Det foreligger et omfattende KU-materiale i form av planbeskrivelse og en rekke fagrapporter.
Bane NOR opplyser i brevet av 13.12.2018 at etaten anbefaler alternativet Torp Vest. Bane NOR har
senere klargjort overfor Fylkesmannen at etaten fremmer innsigelse til alternativet/varianten
Unneberg og Torp Vest via Storås.

E-postadresse:
fmvtpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
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2. Fylkesmannens rolle
Fylkesmannens miljøavdeling vil med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 3-2 påse at planer
etter loven ikke er strid med nasjonale eller viktige regionale interesser innenfor miljø, landbruk,
samfunnssikkerhet, folkehelse eller barn og unges interesser.

3. Miljøavdelingens vurdering
3.1 Innledning
Vi vil nedenfor kommentere de ulike traséalternativene innenfor Fylkesmannens saksområder.
Grunnlaget for våre vurderinger er i hovedsak planbeskrivelsen/konsekvensutredningen, men vi har
også støttet oss på inntrykk fra egen befaring i planområdet samt på Fylkesmannens eget
kartverktøy med nasjonale og regionale karttemaer. Her er planområdet og linjene lagt inn som
digitale kartobjekter takket være godt samarbeid med Bane NOR og konsulentene.
Ut fra ressursmessige og andre hensyn har vi brukt mest tid på korridorer og alternativer som i lys
av KU-materialet og Bane NORs anbefaling framstår som de mest aktuelle alternativene, slik vi
vurderer situasjonen.
3.2 Om konsekvensutredningen (KU)
Generelt følger KU’en anerkjent metodikk beskrevet i Vegvesenets håndbok V712. For de såkalt ikkeprissatte temaene framkommer konsekvensen her som et produkt av planområdets verdi innenfor
de respektive temaene sammenholdt med alternativenes grad av påvirkning, oftest mer eller mindre
negativ.
3.3 Landskapsvirkning
Torp vest – korridoren er vurdert å ha middels negativ konsekvens for landskapsbildet. Dyp
løsmasse-/fjellskjæring nord og vest for rullebanen på Sandefjord lufthavn Torp er negativt, mens
fjellskjæringen i Stangeskogen gir begrenset innsyn/virkning pga. skog.
Alternativet via tunnel i Storås anses å minimere ulemper for landskapet i dette turområdet. Vi har
ikke innvendinger til Bane NORs rangering som innebærer at alternativet Torp Vest via Storås får
best resultat med karakteristikken liten til middels negativ konsekvens.
Unnebergkorridoren er vurdert å ha middels negativ konsekvens for landskapsbilde, mens Gokstadkorridoren er vurdert å ha middels – stor negativ konsekvens.
Når det gjelder Torp Vest – korridoren anbefaler vi å løfte linja forbi nordenden av rullebanen og
over Vårnesbekken. Dette vil redusere landskapsmessige ulemper og gi en bedre kryssing av
Vårnesbekken mht. landskap, naturmangfold inkl. hjortevilttrekk samt tur-/skigåing langs bekken. Et
slikt grep fordrer imidlertid at hensynet til flysikkerheten ivaretas på et like godt nivå som i
opprinnelig løsning.
3.4 Nærmiljø, friluftsliv
Også her er Torp Vest via Storås rangert som litt bedre enn den opprinnelige Torp Vest – korridoren,
litt bedre enn Unnebergkorridoren og noe bedre enn Gokstadkorridoren. Differansene oppgis å
være små.
Vi har ikke innvendinger til denne rangeringen. Vi vil i denne forbindelsen minne om at Retningslinje
for behandling av støy ved arealplanlegging (T-1442/16) har støygrenser for turområder i utmark. Dette
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gjør at Torp Vest via Storås i utgangspunktet kommer vesentlig bedre ut enn både Torp Vest– og
Unnebergkorridoren. Vi viser her til tabell 2 i retningslinjenes pkt. 2.3 Rekreasjonsområder og stille
områder som innebærer at turområder som Hjertås-/Storås-/Stangeskogen ideelt sett burde ha
støynivåer under 40 dBAden. Storås-varianten oppfyller dette støykravet, mens f.eks. det opprinnelige Torp Vest – alternativet har en utbredelse av støy over 40 dBAden i en sonebredde på
3 – 400 meter gjennom Stangeskogen. Imidlertid blir denne problemstillingen i flere henseende
forstyrret av flystøy omkring Sandefjord lufthavn Torp.
Brukryssingene over Vårnesbekken og især Unnebergbekken vil være viktige krysningspunkter for
turgåere og skigåere i disse områdene. Vi har ovenfor pekt på at heving av linja nord og vest for
rullebanen på Torp er gunstig. Også brua over Vårnesbekken vil profitere på en slik heving hva
gjelder krysningssone for tur-/skigåere.
I dette avsnittet vil vi også kommentere tiltakets påvirkning på gravlunder, hvor det rimeligvis er
ønskelig med lave, utendørs støynivåer. For dette temaet er især Gogstadkorridoren noe i konflikt
med gravlunder i Sandefjord by. Torp Vest – og Unnebergkorridoren anser vi har små slike
konflikter, også vis a vis Ekeberg gravlund øst for ny stasjon ved Sandefjord videregående skole.
Hva gjelder støy i boligområder er Torp Vest – korridoren inkl. varianten via Storås svært gunstig
med tanke på å avlaste boliger som i dag har jernbanestøy over anbefalte grenseverdier i
T-1442/2016. Fra dagens situasjon med 97 boliger i gul støysone på strekningen reduseres tallet til
5 -6 boliger i Torp Vest inkl. via Storås og i Unnebergkorridoren. For Gokstadkorridoren er
reduksjonen beskjeden; fra 97 til 71 boliger innenfor gul støysone.
3.5 Naturressurser
Den viktigste ‘parameteren’ innenfor dette temaet er forbruk av dyrka mark, men også
vannressurser og skogressurser inngår i temaet.
Gokstadkorridoren er beregnet å beslaglegge omtrent like mye jordbruksareal som Torp vest via
Storås. Følgende tap er beregnet; Torp Vest via Storås: ca. 200 daa, Torp Vest: ca. 220 daa,
Unneberg-korriodoren: ca. 220 daa og Gokstadkorridoren ca. 190 daa.
Når det gjelder Torp Vest – korridoren (evt. via Storås) er det et potensiale for å redusere
arealbeslaget noe ved å løfte linja nord og vest for Torp Flyplass. Dette fordrer i så fall at hensynet til
navigasjons-/overvåkingssystemer for flytrafikken ikke blir forstyrret.
En betydelig utfordring knyttet til motorvei- og jernbaneutbygging er faren for forringelse av
jordsmonnet/jordprofilet på jordbruksarealer som skal bestå, men som midlertidig omdisponeres
som anleggsbelte, evt. riggområder o.l. Her er potensialet stort for å påføre disse jordbruksarealene
varige skader.
Vi har merket oss at denne problemstillingen er drøftet i Fagrapport naturressurs i kapitlet Forslag til
avbøtende eller kompenserende tiltak. Vi anbefaler at dokumentet Planbestemmelser og retningslinjer
for Sandefjord kommune pkt. Naturressurser styrkes hva gjelder å unngå skade på jordsmonn/
jordbruksareal som reguleres til landbruk i permanent situasjon. Vi er innforstått med at dette
temaet blir grundigere behandlet på reguleringsstadiet.
3.6 Naturmangfold
Hva gjelder Torp Vest – korridoren vil det potensielt oppstå konflikter knyttet til kryssing av Vårnesbekken. Dette vil især ha å gjøre med stabilisering av grunnforhold og bygging av brufundamenter.
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For ordens skyld minner vi om at Vårnesbekken med bekkesonen utgjør en naturtype med A-verdi,
kfr. Miljødirektoratets kartportal Naturbase. Vi anbefaler dermed minst mulig inngrep i bekkesonen.
Som nevnt under pkt. 3.3 Nærmiljø, friluftsliv ovenfor forstår vi at det er mulig å løfte linja i høyde hvis
dette er akseptabelt ut fra flysikkerhet. Dette vil evt. være gunstig for å opprettholde bekkedraget
som en økologisk korridor. For eksempel viser Fagrapport Naturmangfold til at et viktig vilttrekk som
krysser E18 ved Tassebekk (figur V4008) forhåpentligvis kan finne en ny rute under jernbanebrua
ved Vårnesbekken. Også dette vilttrekket vil ha bedre utsikter ved en heving av bruhøyden.
Vi anbefaler å etablere en ny dam (viktig naturtype) som blir eliminert av traséen syd for tunet på
landbrukseiendommen Olsrød.
I området Stangeskogen krysser Torp Vest-korridoren bl.a. det viktige vilttrekket mellom Unnebergskogen og Roveskogen (V4010). Det er oppgitt at dette trekket kanskje vil benytte tunneltaket på
Fensåsen til å krysse den nye jernbanelinja. Dette er imidlertid litt usikkert fordi åsen har bratte sider
spesielt mot øst. Det er samtidig vist til et behov for overgangsbru for driftsvei, evt. skiløype syd for
Fensåsen. Vi ber Bane NOR nøye overveie om det bør anlegges en kombinert driftsvei og
faunapassasje over fjellskjæringen på et egnet sted syd for Fensåsen. Dette vil trolig fordre en
effektiv bredde på omkring 40 meter sett i driftsveiens kjøreretning. For øvrig viser vi her til
Vegvesenets Håndbok 242 Veger og dyreliv.
Linjevarianten via Storås har i dette området en lengre tunnelstrekning som ivaretar turløyper,
driftsveier i skogbruket og vilttrekk på en meget god måte.
Vi legger til grunn at brua over Unnebergbekken i begge variantene av Torp Vest – korridoren vil
ivareta bekkesonen på en tilfredsstillende måte. Bekkesonen er registrert som en viktig naturtype
med B-verdi.
Ved disse alternativenes/variantenes tunnelportaler sør for Unnebergbekken har standardvarianten
konflikt med en verdifull naturtype/lokalitet med gammel gran- og bøkeskog. Det kan for øvrig ikke
utelukkes konflikt med store eiketrær som omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven.
I sum er Torp Vest – korridoren i KU-materialet ansett å ha stor negativ konsekvens for naturmangfold mens varianten via Storås er vurdert å ha middels til stor negativ konsekvens. Disse
vurderingene gjelder hele strekningen fra Stokke - Virik
Hva gjelder delstrekningen fra Sandefjord lufthavn Torp til tunnelen under Mokollen m.fl. vil vi
markere at Storåsvarianten av Torp Vest framstår som den klart beste løsningen mht.
naturmangfold.
Syd for tunnelen under Mokollen og syd for ny stasjon i Sandefjord krysser linja bekken fra
Virikdammen. Vi understreker for ordens skyld at ny kulvert må anlegges slik at fisk kan passere.
Dermed vil situasjonen her egentlig forbli uendret sammenholdt med dagens situasjon.
3.7 Samfunnssikkerhet og beredskap
Planmaterialets ROS-analyse klargjør helt tydelig at det på dette planstadiet er gjort en svært
overordnet ROS-analyse. I motsetning til i de øvrige fagrapportene er det ikke skilt mellom de ulike
korridorene.
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Det er identifisert en rekke naturfarer og menneskeskapte farer som kan påvirke jernbaneanlegget.
Av disse er rimeligvis nærhet til flyplass et risikomoment som ikke er relevant på strekningen syd for
parselldelet ved Virik i Sandefjord.
Følgende uønskede hendelser er ansett skape stor sårbarhet på strekningen fra Stokke stasjon til
Virik syd for Sandefjord stasjon;
-

Skredfare og ustabil grunn (svært sårbar)
Nærhet til Flyplass (moderat til svært sårbar)

Etter vår oppfatning svarer ikke ROS-analysen helt på intensjonen med en konsekvensutredning i
hht. forskrift om konsekvensutredninger fastsatt 21.06.2017 (KU-forskriften). Vi viser her til forskriftens
§ 17 første ledd: «Forslagsstiller skal utarbeide en konsekvensutredning som skal ta utgangspunkt i
krav til dokumentasjon som følger av dette kapitlet. Konsekvensutredningens innhold og omfang
skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. «
Beslutningen som skal tas i denne saken, er å utpeke én korridor blant flere alternativer som skal
bearbeides videre i reguleringsplan med sikte på å bli realisert som ny jernbane mellom Stokke og
Sandefjord. Alt i alt burde ROS-analysen belyst bedre ulikhetene mellom korridorene som støtte for
det forestående kommuneplanvedtaket om hvilken korridor som skal velges.
3.8 Anleggsfasen
Vi har merket oss at planbestemmelsenes § 3-2 forutsetter at det skal utarbeides en
miljøoppfølgingsplan i reguleringsplanfasen. Vi anbefaler at anleggsfasen blir omfattet av denne
planen. Vi støtter dette kravet og anbefaler at planen blir en fullverdig del av reguleringsmaterialet,
formelt planbeskrivelsen. Videre kan elementer i planen gis stor tyngde gjennom sikring i
reguleringsbestemmelsene. Planen bør omfatte en rekke tiltak for å redusere ulemper for miljø og
samfunn.
Hva gjelder forurensningsmessige aspekter legger vi til grunn at anleggsfasen vil fordre en
utslippstillatelse fra Fylkesmannen i medhold av forurensningsloven. Vi viser her til at Torp Vest –
korridoren inkl. varianten via Storås har strekninger med bergtunnel, bruer over sårbare vassdrag,
dagsoner i erosjonsutsatte jordarter etc. Dette innebærer i utgangspunktet vesentlig fare for
forurensning av sårbare vannforekomster, og en prosess i medhold av forurensningsloven anses
nødvendig.

4. Oppsummering, konklusjon
Vi har i denne uttalelsen især konsentrert oss om utfordringer og muligheter knyttet til alternativene
som ligger vest for Sandefjord lufthavn Torp med stasjon ved flyplassen. Dette har dels sammenheng med det store potensialet dette gir i miljøvennlig tilbringertransport av passasjerer til
flyplassen. Vi viser her til de gode resultatene på det området for Oslo lufthavn Gardermoen. Vi
anbefaler en slik korridor - Torp Vest - og stasjonsplassering nær flyplassterminalen. Vi har merket
oss at Torp Vest – korridoren kommer best ut mht. samfunnsnytte.
Videre legger vi stor vekt på at Torp Vest – korridoren inkl. Storås-varianten gir stor avlastning for
støyutsatte boliger sammenholdt med dagens jernbane. Antallet boliger i gul støysone reduseres fra
97 til 5-6 boliger. Gokstadkorridoren som i hovedsak følger dagens jernbane, har vesentlig dårligere
reduksjon i støyutsatte boliger; 71 i gul støysone.
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Hva gjelder jernbanekorridor i Torp Vest – korridoren syd for flyplassen, konstaterer vi at varianten
via Storås har betydelige fordeler for temaer som nærmiljø/friluftsliv, naturmangfold og landbruk,
kfr. planbeskrivelsens pkt. 4.4.9. Dette blir her egentlig litt tilslørt fordi KU-rapporten forholder seg til
hele strekningen fra Stokke stasjon til Virik syd for Sandefjord stasjon.
På denne bakgrunnen er det ugunstig at forskjellen i investeringskostnad er kalkulert til ca. 800 mill.
kr. i disfavør Storås-varianten.
Når det gjelder plassering av jernbanestasjonen ved flyplassen, hadde vi gjerne sett at denne var
planlagt nærmere terminalen. Ifølge kommunedelplanen er denne avstanden omkring 355 meter. Vi
antar at en linje/stasjon inntil innfartsveien (E18) ville ha krevd en miljøtunnel for jernbanen nord og
vest for rullebanen for å unngå konflikt med flysikkerheten.
Vi har imidlertid ikke innvendinger til det opprinnelige Torp Vest – alternativet. Vi fraråder tydelig
Gokstadkorridoren især pga. ulemper for nærmiljø, inkl. støysituasjonen for mange boliger.

Med hilsen
Elisabet Rui (e.f.)
fylkesmiljøsjef

Gunnar Kleven
seniorrådgiver
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selv eier vil det ikke være langt igjen til å nå 'l'assebekkveien.

Kommune

Det kan da være mulig å foreta et makeskifte
forsvarsområdel/ammo
entreprenøren

på Sandefjords

kommunes

del av tidligere

til oss. Vi vil da dyrke opp dette. Det vil da være mulighet for
banen å deponere fyllmasser toppet med matjord slik at jorda kan

området

som bygger
mulig.

tas i bruk snarest

Vi ser frem til en konstruktiv

samtale

med både Bane Nor og Sandefjord

Kommune

i

fremtiden.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Olav Backe-Hansen <olav.backe-hansen@skien.kommune.no>
15. februar 2019 13:01
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
Saksprotokoll 13.02.19.pdf

Vedlagt følger protokoll fra behandlingen i hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv.
Vedtaket her er likt vedtaket i teknisk hovedutvalg, slik at dette vedtaket gjelder som uttalelse fra
Skien kommune.
Med vennlig hilsen
Olav Backe-Hansen
Plan- og bygningssjef
Tlf: +47 35 58 12 46 | Mobil: +47 97 73 20 88

Saksprotokoll
Intercity Vestfoldbanen - Forslag til kommunedelplan Stokke-Larvik
- høringsuttalelse
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/11896
Olav Backe-Hansen

Behandlet av
1 Hovedutvalg for teknisk sektor
2 Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv

Møtedato
12.02.2019
13.02.2019

Saknr
19/19
8/19

Rådmannens innstilling:
1. Skien kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden denne parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Skien, forventer Skien
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplan.
3. Skien kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstilt
slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv har behandlet saken i møte
13.02.2019 sak 8/19
Møtebehandling
Ingen merknader til innstillingen.
Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftslivs vedtak/innstilling
1. Skien kommune støtter anbefalingen fra Bane NOR om Torp Vest
2. Siden denne parsellen er en forutsetning for to tog i timen til Skien, forventer Skien
kommune at videre planlegging starter opp umiddelbart etter vedtak av
kommunedelplan.
3. Skien kommune forventer at dobbelstporet Stokke-Sandefjord via Torp er ferdigstilt
slik at det kan gå to tog i timen fra 2026/27.
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BONDELAG

VESTFOLD

Til
Bane

Nor

Stokke, 15.02.2019

Sandefjord

Kommunedelplan

saksnr. 201811235 — Del av Ny Intercity

Tønsberg — Larvik
innledning
Vestfold Bondelag viser til sitt innspill til planprogram for ny InterCity mellom Tønsberg og Larvik
datert 19. april 2017. ldenne uttalelsen konsentrerer

vi oss om kommunedelplan

for ny InterCity

mellom Stokke —Sandefjord. Vi takker for å ha fått litt utsatt frist.
Vårt anliggende er at matjorda og potensialet for matproduksjon
Bondelagets medlemmer

i størst mulig grad ivaretas. For

er det dessuten viktig at grunneiers interesser ivaretas på best mulig måte.

Vestfold Bondelag har fått lese igjennom uttalelsen fra Jordvern Vestfold og vi stiller oss fullt og helt
bak denne.

og føringer for å ta vare på matjorda i Vestfold

Matpotensialet

Vestfolds bønder har de beste klimatiske og naturgitte forutsetninger
produsere mat. I vår uttalelse til planprogrammet
denne planprosessen

at potensialet

for matproduksjon

skal være minst

det må inn 0 så i denne kommune

Og dette er ikke noe bare vi i Bondelaget mener. Vestfoldsamfunnet
Det er nedfelt i vår regionale plan for bærekraftig arealpolitikk
matjordarealet

på samme

Det hadde man i kommunedelplanene

etter at denne planen er gjennomført.
strekning mellom Nykirke-Barkåker—

i norsk målestokk for å

ba vi dere derfor ha som overordnet

prinsippi

nivå som i dag

for ny InterCity

Ianen!!!

har en pluss—visjon for matjorda.

(RPBA) hvor samfunnsmål

skal være økt innen 2040. På grunn av våre naturgitte

fortrinn

nr 2 er at

for matproduksjon

har

derfor sett at vi har et særlig ansvar for å ta vare på matjorda, men også det at
skaper svært stor verdiskaping i fylket. Derfor slår
landbruket og tilhørende næringsmiddelindustri

Vestfoldsamfunnet

RPBA fast at selv små og store infrastrukturtiltak

må ta hensyn til dette.

Vi ber Bane NOR og kommunene særlig merke seg ordlyden i gjeldende retningslinje 6.1.5 og
retningslinje 26 i høringsutkastet til ny RPBA —som slårfast at vii Vestfold skal begrense
beslaglegging av matjorda til et minimum ved utforming av infrastruktur og at eventuell
omdisponering krever kompenserende tiltak. Dette er helt i tråd med en stadig innskjerpet nasjonal
jordvernpolitikk.
Det betyr

at Bane NOR i dette

prosjektet,

og i alle prosjekter

dere gjennomfører

i Vestfold

(i prioritert

rekkefølge) må:
1. Velge de korridorene som berører minst matjord.
til et minimum hvis man må krysse matjord. Det vil si
2. Begrense inngrepet/bredden
a. at det gis føringer for en linjeføring innenfor korridorene slik at minst mulig matjord
blir berørt

og

Høringsuttalelse

fra Vestfold

Bondelag

til ny InterCity

Stokke Sandefjord

s2

b.

at utformingen av alle tilhørende anlegg må gjøres på en så skånsom måte som mulig
i forhold til dyrka og dyrkbarjord på strekningen.
Sørge for at planbestemmelser og retningslinjer tar tilstrekkelig hensyn til jordvernet i tråd
med RPBA og at kompenserende tiltak innlemmes på en forpliktende måte. Det vil blant
annet si at det må utarbeides en matjordplan med gode kompenserende tiltak i de tilfellene
hvor det ikke kan unngås at matjord går tapt.

3.

Valg av korridor

mellom Stokke og Sandefjord?

Vestfold Bondelag og berørte lokale bondelag har erkjent at ny lnterCity vil berøre noen av våre
medlemmer uansett hvilken trasé som velges. Vi synes Jordvern Vestfold beskriver på en god måte
hva det er viktig å være bevisst på når dere skal velge trasé.

l
l

%,W

I fra et grunneierperspektiv

;”

ikke bare er friluftslivet, men også en aktiv drift

— *wv-mmmm'asw

av skogen som vil ha behov for et stort antall

'

Torp vn-Hmmdnran

å

vil vi legge til at det

De'S'rekningene
Sl°kke' Virik
— Unnem-amdmn
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krysningspunkt

hvis man velger å krysse

Gohslidkolndurnn
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.

med store skjæringer i stedet for i

tunnel. Vi ber derfor som Jordvern Vestfold om
.
.
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at Bane Nor tar en ny vurdering av disse
alternativene og ikke møter Torp Vest via Storås

W"

med innsigelse.
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san:
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Kompenserende tiltak
Uansett trasevalg vil mye matjord bli berørt. Vestfold Bondelag vil derfor påpeke at på strekningen
Stokke—Sandefjord vil det viktigste dere kan gjøre ut fra et jordvernperspektiv
være
0

å detaljplanlegge
matjord

.
0

innenfor den korridoren

som velges på en slik måte at minst mulig

blir berørt,

å fokusere på kompenserende
å flytte/nytte

tiltak

berørt matjord på en slik måte at potensialet

for matproduksjon

opprettholdes.
Hvis de vestre alternativene
jernbanetraséen

matjorda.
matjorda

blir valgt vil vi blant annet be Bane NOR se på muligheten

noe inn mot

Torp stasjon

for å unngå

så store

og arealkrevende

for å heve

skjæringer

Alternativt

vurdere å legge stasjonen og traséen såpass lavt og i en miljøtunell
kan tilbakeføres oppå (jfr erfaringer fra E18 ved Gulli).

Av kulepunktene

Jordvern Vestfold lister opp vil vi igjen understreke

gode krysningsmuligheter,

gode tilførselsveier

til landbruksarealene

over

hvor

behovet for at dere sørger for
og gode makeskifteløsninger

teiger med dyrka mark deles av den nye banen. Dette vil sikre at framtidig drift av jord- og
skogbruksarealene

ivaretas

best mulig.

Vestfold Bondelag ønsker også å vise til mulighetsstudiet

for flytting av matjord som ble utarbeidet

for Nykirke —Barkåker og hvor vi fikk delta i prosessen. Erfaringer derfra blir viktig å videreføre i
dette prosjektet og vi vil anbefale at dere setter ned en tilsvarende gruppe for denne strekningen.

der

HØrlngsutta/elsefra

Vestfold

Bondelag

til ny InterCity

Stokke -5andefjord
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Innspill til planområde, planbestemmelser og retningslinjer

Det er særdeles

lutkastet

viktig

at kommunedelplanen

også må ta med seg dagens

som er på høring gis det en retningslinje

om at etterbruk

trasé

i planområdet!

av eksisterende jernbanespor

skal

vurderes i eget planarbeid. Vi er helt enige med Jordvern Vestfold; dette blir feil, da erfaringer fra
tilsvarende
tilflytting

prosess for Nykirke —Barkåker er at eksisterende trasé er det mest egnede området for

av jord, i hvert fall i forhold til å opprettholde

eksisterende

jernbanespor

jordressursene

er en vesentlig

potensialet for matproduksjon.

del av både miljøoppfølgingsplanen

og at det må kobles sammen i det planarbeidet

Vi mener

og plan for bruken

av

som følger av denne

kommunedelplanen.
Tilsvarende vil flytting av matjord være en vesentlig del av masseforflytningen
må tas inn i masseforflytningsplanen.

Her vil vi understreke

brukes må ha god kunnskap om jordflytting
I så fall må bruk av eksisterende

av matjord

matproduksjon

som

i planbestemmelsenes

§ 3-1.

§3-2 er vi også helt på linje med Jordvern Vestfold. Hensynet til

er en så viktig del av en miljøoppfølgingsplan

«Flytting

i dette prosjektet og

av at entreprenørene

for at dette skal kunne lykkes.

trasé nevnes i opplistingen

I de generelle planbestemmelsene
jordvernet

betydningen

og andre

må tillegges

kompenserende

særlig

at det bør tilføyes en setning til avsnittet;
tiltak

for å opprettholde

for

vekt.»

Kommunedelplanen

for Nykirke — Barkåker har noen retningslinjer

kommunedelplanen

for InterCity

videre

potensialet

sørover

i fylket.

som det er viktig at også tas inn i

Fra retningslinje

§ 4—7 i kommunedelplanen

vedtatt av Horten kommune vil vi peke på følgende ordlyd (det med fet skrift er hentet rett fra den
kommunedelplanen,

resten

Overskuddsmasser

.

er kommentar
skal istørst

mulig

Deponeringsområder

driftsveieri

men også ved at overskuddsmasser

kan brukes til å

nærområder

areal

skal kompenseres med nydyrking.

selv om ny InterCity
knyttet

berører

Nydyrkingsarealet

arealer

med matjord.

avlingspotensial

skal opprettholdes

Vi vet det har vært

At det kreves kompenserende
som de arealene

noen
tiltak

og

som må

må derimot være greit.

Der det er hensiktsmessig
Med hensiktsmessig
med dyrka

store

til det å kreve nydyrking.

at disse i sum skal ha samme

omdisponeres

for rigg- og

og avlingspotensiale.

Dette er et tydelig signal om at potensialet for matproduksjon
diskusjoner

0

formål.

skal ikke etableres på dyrka mark.

bør være av tilsvarende

'

til samfunnsnyttige

Dette er en enda strengere ordlyd enn det som står under retningslinjen
anleggsområdet i dette høringsutkastet

Dyrkede arealer som omdisponeres
0

grad brukes

Dette er viktig for både matjorda,
lage gode varige

.

fra oss):

skal eksisterende jernbanelinje
menes det der eksisterende

tilbakeføres

til dyrka mark.

linje ligger inntil

dyrka

mark eller

mark på begge sider.

I noen tilfeller har eksisterende jernbanelinje blitt brukt til gang- og sykkelvei.l
mellom Stokke og Sandefjord er det mye mer hensiktsmessig at eventuelle gang- og
sykkelveier legges inntil eksisterende bilvei.

Høringsuttalelse

Det må foreligge
floghavre.

bekreftelse fra Mattilsynet

(jfr. «Forskrift om floghavre»)

fra Vestfold

i forhold

Bondelag

til ny InterCity

Stokke Sandefjord
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til om jorda er befengt med

eller arter nevnt i «Forskrift om planter og tiltak

mot plan teskadegjørere».
'

Dette er et viktig

moment

planteskadegjørere

for å hindre

spredning

av uønska arter

og noe å huske på i forbindelse

anleggsvirksomheten

og

med matjordplan

og

som krysser eiendomsgrenser.

Ordlyden over kan for eksempel tas inn i høringsutkastets

egne retningslinjer

for Naturressurser

5. Det viktigste er at det blir tatt inn, da det er like viktig at potensialet for matproduksjon
denne

strekningen

lretningslinjene

på s.

ivaretas på

som på Nykirke-Barkåker.

for Naturressurser

pekes det på jordflytting

og til dels hvordan dette skal gjøres. Her

vil vi foreslå at det i stedet vises til at flytting av matjord skal planlegges og gjennomføres
veileder for matjordflytting

som er blitt utarbeidet

erfaringer fra arbeidet med jordflytting

i forbindelse

med RPBA. Det kan også vises til

i planene for Nykirke —Barkåker.

Vestfold Bondela g savner for øvrig klarere føringer for en effektiv arealbruk
stasjonsområdene.

Dette gjelder også p-arealer i tilknytning

føringer for arealeffektiv

utnyttelse av sentrumsområdene

viktig for alle stasjonsområder

i henhold til

rundt

til stasjonsområdene.

RPBA har klare

og egne føringer for p-plasser. Dette er

i Vestfold, da alle våre byer og tettsteder

er omkranset av

førsteklasses matjord.
Vi vil slutte

oss til oppfordringen

all utvikling
effektiv

fra Jordvern

Vestfold

til Sandefjord

som følger rundt de nye stasjonsområdene.

måte

som mulig

og innenfor

de langsiktige

kommune

Denne utviklingen

utviklingsgrensene

om å være bevisst

på

må skje på en så

vi er blitt

enige

om i RPBA.

Vi vil også advare mot at området mellom Torp og Fokserød må få et sterkt vern, slik at det ikke
utvikler seg til noen båndby/-næringspark

langs tilførselsveien

mot Torp. Det vil få store

konsekvenser for førsteklasses matjord.
En konsekvens

faggruppe,

av fokuset

på å ivareta

potensialet

bestående av representanter

for matproduksjon

fra offentlige

er at Bane NOR har nedsatt

myndigheter

og fagpersoner

en

(bl.a. NlBIO),

som bistår i dette arbeidet. Det er bra. Vi takker for at Vestfold bondelag også får delta konsultativt
medlem
Tønsberg

i denne

gruppen

og vil allerede

nå signalisere

at vi gjerne

også bistår

på strekningen

—Larvik.

Hensyn til berørte grunneiere
God prosess både nå i planprosessen og etter at planen er vedtatt er viktig får berørte grunneiere.
Det reduserer også faren for konflikter

i etterkant.

Vi ber om at Bane Nor
.

sørger for å ha gode informasjonsrutiner

mot berørte

grunneiere

slik at disse får anledning

til

å spille inn viktig lokalkunnskap og nødvendige hensyn i planprosessen. For våre medlemmer
er det ofte av stor betydning at det er en god plan for detaljer om adkomst,
over/underganger,

konstruksjoner,

at det fastsettes nødvendige krav til utforming

og hensyn

til omgivelsene, herunder støytiltak og miljøtiltak.
.

får kartlagt ønsker om nydyrking langs både eksisterende trasé og ny trasé

.

så tidlig som mulig kommer i gang med å finne gode arronderingsmessige
mulighetene

0

for fornuftige

makeskifter

løsninger og ser på

langs ny trasé.

tar initiativ til at berørte grunneiere organiserer seg. Her kan Vestfold Bondelag tilby seg å
hjelpe til med å få dette til.

Høringsuttalelse

fra Vestfold

Bondelag

.

sørger for gode prosesser knyttet til avtaleinngåelse og grunnerverv.

.

er villige til å gi grunneier den erstatning de har krav på.

.

sørger for at utøvende entreprenører
i henhold

gjennomførerjobben

Stokke Sandefjord

til ny InterCity

er godt kjent med innholdet i avtaler med grunneier og

til avtalen.

Vi registrerer at Bane Nor er bevisste på dette, 'fr e en nettside for naboer o

runneiere o
i praksis!

møter Bane NOR" Så gjenstår det bare å få dette gjennomført

bros' ren "Grunneier

Lykke til med videre planprosess!

Vennlig hilsen
.
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L Amund Kind,
rådgiver

i Vestfold

saksbehandler

Bondelag

á

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

Amund Kind <Amund.Kind@bondelaget.no>
15. februar 2019 15:24
Postmottak Bane NOR SF
Kirkebøen Maren Johannessen; postmottak@sandefjord.kommune.no;
Linda Lomeland; fmveofr@fylkesmannen.no
Høringsuttalelse kommunedelplan InterCity Stokke - Sandefjord Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235
Høringsuttalelse fra VB Ny intercity Sandefjord.pdf

Til Bane NOR
Med kopi til
Sandefjord kommune
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Vestfold Fylkeskommune
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235 – Ny InterCity gjennom Sandefjord
Takk for utsatt frist for innsending av høringsuttalelse. Vedlagt følger høringsuttalelse fra Vestfold
Bondelag.

Vennlig hilsen
Amund Kind
rådgiver

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

Fra: Amund Kind
Sendt: 12. februar 2019 13:37
Til: 'postmottak@banenor.no' <postmottak@banenor.no>
Emne: Utsettelse høringsfrist kommunedelplan InterCity Stokke - Sandefjord -Kommunedelplan
Sandefjord saksnr. 201811235
Til Bane Nor
Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235

Jeg ber om utsatt høringsfrist, helst til og med førstkommende fredag, for både Jordvern Vestfold og
Vestfold Bondelag.
Vennlig hilsen
Amund Kind
rådgiver

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

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

Jordvern Vestfold <vestfold@jordvern.no>
15. februar 2019 16:04
Postmottak Bane NOR SF
Kirkebøen Maren Johannessen; lindalo@vfk.no;
fmveofr@fylkesmannen.no; postmottak@sandefjord.kommune.no
Høringsuttalelse fra Jordvern Vestfold - Kommunedelplan Sandefjord
saksnr 201811235 Ny InterCity gjennom Sandefjord
Ny InterCity gjennom Sandefjord Uttalelse fra Jordvern Vestfold.pdf

Til Bane NOR
Viser til Kommunedelplan Sandefjord saksnr 201811235 og takker for utsatt høringsfrist. Her
kommer uttalelsen fra Jordvern Vestfold.
Vennlig hilsen
Amund Kind
sekretær Jordvern Vestfold
mobil 41067532/92419910
vestfold@jordvern.no
www.jordvern.no
https://www.facebook.com/JordvernVestfold

Areal og teknikk
Arealplan
Saksbehandler
Deres ref.
Vår ref.
Arkiv
Vår dato
Deres dato

Bane NOR

Hege Eick
19/16729
18/25228
15.02.2019

Kdp InterCity - høringsuttalelse fra Larvik kommune
Vi viser til mottatt høringsbrev datert 13. desember 2018.
Det er nødvendig å bygge en rask og effektiv jernbane som treffer byene og viktige
målepunkter gjennom hele Vestfold. Larvik kommune mener det er et riktig regionalt grep å
legge til rette for en stasjon tett på Sandefjord Lufthavn Torp.
På strekningen Virik- Byskogen (Larvik) går jernbanen hovedsakelig gjennom Larvik
kommune, men den første delen av strekningen ligger i Sandefjord kommune. Dette
innebærer at en må foreta et korridorvalg på denne strekningen både i Sandefjord kommune
og i Larvik kommune. På bakgrunn av at et korridorvalg her vil ha størst konsekvenser for
Larvik kommune, bes det om at Sandefjord kommune ser til Larvik når en skal vedta en
korridor på denne strekningen. Larvik kommune ønsker å ha en dialog, både administrativt
og politisk, i forkant av endelig vedtak av kommunedelplanen, slik at man kan enes om et
korridorvalg på den nevnte strekningen.
Ut over dette har Larvik kommune ingen konkrete merknader til planforslaget i Sandefjord,
med unntak av de generelle merknadene til metode og innhold som er gitt i den politiske 1.
gangsbehandlingen av kommunedelplan med konsekvensutredning Stokke – Larvik i
kommunestyret den 09.01.19. Vedtaket i kommunestyrets sak 005/19 legges ved.
Vi ser frem til et videre og godt samarbeid.

Med hilsen
Hilde Bøkestad
Kommunalsjef Areal og Teknikk
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Bjørg Bergan <bberga2@online.no>
17. februar 2019 21:41
Postmottak Bane NOR SF
Trasevalg Stokke - Sandefjord

Hei
Bane Nor har valgt en trase vest for flyplassen som er svært ødeleggende for jordbruket og
for friluftsområde i Hjertåsområdet. Trasevalget vi ødelegge et titalls gårdsbruk og ta mest
dyrkbar jord. Myndighetene har bestemt at jordvern er meget viktig.
Traseene ødeleger flere gårdsbruk som blir delt og fratatt jord slik at det ikke er mulig med
vidre drift. Vi har en gård på Torpveien 116 (gnr 27/1) som vi driver i dag , som ikke er
drivverdig hvis dette blir trasevalget. Det er i dag mye støy fra flyplassen
og veien som går forbi gården og hvis vi får jernbanen i tillegg er det ikke bebolig her lenger.
Torp Flypass har i dag en trafikk som er tilstrekkelig stor nok til å til å gi et veldig bra
økonomisk resultat. Den er også en av bedriftene i Sandefjord Kommune som forurenser
mest i form av utslipp fra fly. Dette mekes hos oss ved visse vindretninger.
Velger man Gokstadkoridoren tar man mye mindre jord og bevarer det vedifulle
Hjertåsområdet som for få år siden ble kåret til Sandefjords beste friluftsområde. Der har
jerbanenen gått i mange år og da blir ikke nye jordbuksområder og boligområder
berørt. I tillegg er dette alternativet mye billigere å bygge ut. Byen kan få stasjon der den
ligger i dag med kort vei til sentrum. Jotun har i dag et stort område vest for stasjonen som
blir ledig når det nye bygget på Hystadveien (Gimle)er ferdig .
Her kan man bygge busstasjon i tilknytning til jernbanestasjon og med god plass til parkering
for togreisende.
Hvis Torp vest blir valgt håper jeg at Dere løser inn hele gåden da den ikke er drivverdig og
det ikke er ønskelig for oss å bo her lenger. Så snart trasevalget blir bestemt ønsker vi å
komme i dialog med Dere.
Hilsen
Arne Kjell Bergan

Kommunedelplan Sandefjord

Sak.nr: 201811235

12.02.2019

Til den det måtte angå

Kommentarer til høringsfrist for BaneNOR sitt prosjekt Stokke – Virik
Oi, oi! Her skal det bli ny jernbanetrase – dobbeltspor! Hvilket forslag til trase skal vi, folket, velge?
Det har vært flere store folkemøter som har beskrevet trasevalg – de tre aktuelle «korridorer».
På disse møtene ble det mange spørsmål fra en vanlig by-borger.
Hva med Gogstad-korridoren som ligger der i dag? Den ligger jo ferdig i terrenget? Der kan det bli
dobbeltspor inn til en ny utvidet (mot vest) stasjonsbygning.
Hvorfor MÅ toghastigheten være ca 250 km/t?
- kan vi ikke nøye oss med 200 km/t. Det kan også gå FOR fort!
Hvor nært skal Kristiansand egentlig ligge?
Hvor mange tog i døgnet?
Tror BaneNOR at togene blir stappfulle med 250 km/t?
A) Gokstad-korridoren ligger der – kan bygges på 2/3 år – SETT PÅ 3 SKIFT MED ARBEIDERE – ikke
noen tuneller eller bruer eller lignende. SETT INN BUSS FOR TOG, STOKKE – SANDEFJORD, I 2 ÅR.
Togpassasjerene er et meget tålmodig folkefær.
Bli ferdig – KJAPT OG BILLIG!!
Hvorfor ikke?
Lage nytt stasjonsområdet? Hvorfor flytte vårt nåværende og nærværende «bysentra» utenfor byen?
Vi vil gå på toget i sentrum! Der vi er i dag!
Shuttlebuss fra Torp er helt supert og virker bra!
BaneNOR vil ha passasjerer over til tog.
B) Torp vest- korridorenC) Torp vest korridoren gjennom Storås Begge traseer går gjennom et flott friluftsområde for vår by. Dette arbeidet vil prege turområdet,
sommer som vinter!
Husk at broer vil rage 20 meter opp over hodet på oss! Dette er veldig dyre korridorløsninger da det
er snakk om 800 millioner fra eller til (Storås-korridor). PYTT PYTT, vi kommer nok ikke til å merke
den store forskjellen.
La oss få det enkle alternativ, Gokstad-korridoren!
LA OSS HELLER KOMME 4 MINUTTER OG 30 SEKUNDER SENERE HJEM!
Med vennlig hilsen
Inger Miskov Larsen

Merknader til planforslaget merkes «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235» og sendes
Bane NOR på e-post: postmottak@banenor.no eller skriftlig til: Bane NOR, postboks 4350, NO2308 Hamar. Frist for innsendelse av merknader er 13. februar 2019

Sandefjord kommune
Rådmannskontoret
2025 Sandefjord
Sandefjord, 05.01.2019

Høringsuttalelse vedr. den delen av InterCity-utbyggingen som berører
Sandefjord by, med hovedvekt på ny stasjonsbeliggenhet.
Sandefjord Byforum støtter Bane NORs vurdering i at Torp-vest-korridoren
er den beste løsning, også for Sandefjord kommune som helhet, selv med
de konsekvenser det har for en spredning av sentrum og behov for å
ekspropriere privat eiendom.
Vi håper dette valget vil gi færrest utbyggingsforsinkelser, og at vi raskt kan
få fire tog i timen, slik forutsetningen er ved ferdig utbygging. Denne
løsningen velges altså ut fra ønsket om en rask og god fremdrift i
kollektivsatsing mot Oslo og mellom Vestfoldbyene.
Sandefjord bidrar på denne måten betydelig til et godt trasévalg for
jernbanen, på bekostning av egen sentrumsutvikling. Bane NOR, fylket og
kommunen har derfor et stort ansvar i å demme opp for de
skadevirkningen denne plasseringen av stasjonen medfører for Sandefjord
sentrum.
To viktige aspekter ved dette er:
1. Sandefjord kommune har hatt en grundig offentlig/privat prosess
rundt fortetting, og har satt i verk tiltak for at byens handelssentrum
skal være så kompakt som mulig. Det er gitt tillatelse til
bruksendringer fra handel til bolig i første etasje nordvest i sentrum, i
retning det nye stasjonsområdet. Dette for å beholde tyngdepunktet i
sentrum lenger øst. Med en knutepunktutvikling rundt Tempokrysset,

vil aktiviteten igjen kunne spre seg nordvestover langs den korridor
som oppstår fra sentrumskjernen til stasjonsområdet.
2. Reisende vil få lengre avstand å gå/sykle/kjøre til/fra stasjonen og
sentrum. To grupper reisende spesielt merke dette:
• De mange besøkende som kommer med trillekoffert med toget til
jernbanestasjonen og skal til sentrum og hotellene der. Det er ikke
en ønsket situasjon at de skal bli gående langs Sandefjordsveien
eller Dronningensgate og ”lete etter sentrum”. Enda verre er det
om fortauene er dårlig måkt om vinteren.
• Den andre gruppen er de som i dag går til toget, og som får 400
meter lengre å gå enn til dagens stasjon, ikke langs den flotte
Jernbanealleen, som er byens viktigste akse, historisk og
byplanmessig, men langs Skiringssalsveien, som er langt mer
trafikkert og industriell. Sjansen for at de da vil velge bil på hele
reisen, eller bli kjørt av pårørende er stor. Dette genererer da mer
biltrafikk, mye mer enn for de 400 meterene stasjonen flyttes.
Derfor foreslår Sandefjord Byform en tilbringertjeneste som skal betjene
viktige transportpunkter i bysentrum.
For å kompensere for den betydelige ulempen er stasjon utenfor sentrum
gir, mener vi det er Bane NORs ansvar å starte en prosess med fylket og
kommunen om å etablerer en effektiv og miljøvennlig el-minibussbasert
tilbringertjeneste for å hente og bringe passasjerer fra/til følgende punkter
i sentrum:
• Hvalfangstmonumentet (for reisende fra ferjene og Scandic Park
Hotel),
• Torget (med Hotel Kong Carl),
• Bytunet,
• Hotel Atlantic,
• dagens jernbanestasjon til
• ny jernbanestasjon.
En til to elektriske minibusser, gjerne førerløse, vil dekke behovet om de
går kontinuerlig i de tider på døgnet det går tog.
Stasjonsområdet

Vi ønsker langt mer informasjon om hvordan Bane NOR tenker seg den nye
stasjonen utformet. Mer eksakt om plassering og hvilke områder som
berøres, innhold, estetikk og funksjoner. Bane NOR har lang erfaring med
knutepunktutvikling, så vi forventer gode løsninger presentert, spesielt
tenker vi at stasjonsområdets dominerende virkning i terrenget vil bli en
utfordring. Vi ønsker også mer informasjon om tilknytning til annen
kollektivtrafikk og utvikling av omgivelsene med annen bymessig
bygningsmasse.

For Sandefjord Byforum

Sven Erik Lund
(sign)

Lisbeth Svanes
(sign)

Elin Syrdahl
(sign)

