Samledokument med
konsekvensutredninger
Arealdel og byplan 2018-2030
Innhold
KU nye arealer til offentlig/privat tjenesteyting ..................................................... 2
Træleborg.............................................................................................................................. 2
Elihuskolen – Husvikveien 13 ................................................................................................ 5
NY Ringshaug skole – Alternativ 2 ........................................................................................ 8
NY Ringshaug skole – Alternativ 3 .......................................................................................12

KU ny svømmehall ................................................................................................. 16
Nord for dagens svømmehall (alternativ A) ...........................................................................16
Stensarmen 2 (alternativ E) ..................................................................................................20
Messeområdet (alternativ C) ................................................................................................24
Kaldnes vest (alternativ F) ....................................................................................................27

KU for deponiområder............................................................................................ 30
Gullerød og Spettås .............................................................................................................30
EIK 1 Peer Gynts vei ............................................................................................................33
Sandeveien – Olsrød videregående skole ............................................................................36
Ved Ulvikaveien....................................................................................................................39
KU for Tveiten og Ødegården ligger i eget dokument. ....................................................41

KU nye arealer til offentlig/privat tjenesteyting
Træleborg
Gbnr

1006/198, 1006/251,

Journalnr

Dagens formål

Bolig

Foreslått formål

Offentlig og privat
tjenesteyting

Arealstørrelse:
Foreslåtte enheter:
Beregnet enheter:

Ca 4200 kvm

Forslagsstiller (på
opprinnelig innspill)

Tønsberg kommune

Områdebeskrivelse

Sentrumsnær boligbebyggelse, rekkehus/firemannsboliger. Nærområdet er
preget av både bolig og næring, samt skole og barnehage.

Kort om innspillet

Utvidelse av Træleborg barneskole. Området er uregulert. Avsatt til bolig i
kommuneplanens arealdel. Formål endres til Offentlig og privat tjenesteyting.

Kommuneplanens arealdel:

Tema

Flyfoto:

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Ingen registreringer.
En del større trær
langs utkanten av
arealet, mot
Træleborgveien og
mot grøntarealet ved
eksisterende skole.

*

Ingen konsekvens. Bør
legges opp til at trærne
ikke berøres, så lenge
de er friske

0

Landbruk

Ingen registreringer

*

Ingen konsekvens

0

Landskap/Terreng

Ikke aktuelt

*

-

-

Jordbrukets
kulturlandskap

Ikke aktuelt

-

-

-

MILJØ
Naturmangfold

Kulturminner /

Ingen lokale
kulturminner er kjent.

-

Ingen konsekvens ut
fra kjente registreringer

0

Ligger innenfor
konsesjonsområdet
fjernvarme, traseen
går ved dagens
svømmehall.

-

Kan bruke eksisterende 0
infrastruktur.

-

-

kulturmiljø
Klima og energi

Kort avstand til
kollektivnett.
Liten grad av
bilavhengighet.
Sjø- og vassdragssone Ikke aktuelt

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling
(Forhold til RPBA)

Innenfor
utviklingsgrense
RPBA. Avstand til
sentrum 1 km.

-

Bygger opp om etablert +2
senterstruktur, legger til
rette for økt fortetting
på Træleborg.

Barn og unge

Nye lekearealer på
skoleområdet

-

-

0

Skole og barnehage

Det er behov for økt
skolekapasitet i
skolekretsen

-

Utbygging kan legge til
rette for økt fortetting i
området

+1

Rekreasjon og friluftsliv Arealet grenser til
utearealet til dagens
skole og barnehage

*

Det tilgrensende
grøntområde vil i
utgangspunktet Ikke bli
direkte berørt

Vann og avløp

Kapasitet vann og
avløp må utredes
nærmere. Trolig OK.

Er kapasitet på VAnettet i forhold til de
boliger som er i
området i dag.

0

Økt elevtall kan gi økt
trafikk i perioder.

+1

Lokal overvannshåndtering (LOD) må
legges til grunn
Trafikale forhold /

Utvidelse av skole.

trafikksikkerhet
Forbedret
trafikksikkerhet ved ny
skole

Risiko og sårbarhet

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: By- og tettstedsutvikling, Sole og barnehage og trafikale forhold dersom dagens forhold
forbedres.
Negativ: Ingen
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige temaområder.

MERKNAD
I dag står det to åttemannsboliger, dvs 16 kommunalt eide leiligheter og et garasjeanlegg på
eiendommen 1006/198, Træleborgveien 8A og 8B. eiendommen eies av Tønsberg kommune.
Mellom eiendommene Træleborgveien 10A og 10D går en liten sti som tilhører eiendommen gnr
1006/198. Stien forbinder grøntarealet på baksiden av husrekken med Træleborgveien. Stien bør
inngå i arealet som reguleres til offentlig.

Elihuskolen – Husvikveien 13
Gbnr
154/147, 154/204,
154/257

Journalnr

Dagens formål

LNF og Næringsformål

Foreslått formål

Offentlig og privat
tjenesteyting

Arealstørrelse:

378 daa

Forslagsstiller (på
opprinnelig innspill)

Elihumenigheten
Vestfold v/ Erling Nilsen

Områdebeskrivelse

Næringsarealet til skole og skolegård. Arealet som er LNF brukes i dag til
skolegård. Området er uregulert da reguleringsplan for --- er opphevet.

Kort om innspillet

Elihumenigheten driver barne- og ungdomsskole på arealet i dag. Nylig er gnr
154/147 kjøpt for legges til skolens uteareal. Eierne ønsker nå å endre
arealformålet i tråd med driften til Offentlig og privat tjenesteyting. Gnr
154/147 ønskes endret fra LNF til Offentlig og privat tjenesteyting. Vurderer å
utvide skolen.

Kommuneplanens arealdel:

Tema

MILJØ
Naturmangfold

Flyfoto:

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Det er registrert hule
eiker i krysset med
Husvikveien,
nordsiden av
sykkelveien. Ligger
nær til området

*

Ingen direkte
konsekvenser av
tiltaket.

0

Naturvernområde –
Presterødkilen
naturreservat, i vest
men ikke
tilgrensende.

Landbruk

LNF arealet er dyrkbar **
jord

Dyrkbar jord går tapt i
LNF området

-1

Landskap/Terreng

Grenser til
enestående
landskapsområde

*

Ingen konsekvens.

0

*

Ingen konsekvens.

0

Ingen lokale
kulturminner er kjent.

*

Ingen konsekvens.

0

Ligger utenfor
konsesjonsområdet
fjernvarme.

*

Ingen endring i forhold
til dagens situasjon,

0

Jordbrukets
kulturlandskap
Kulturminner /
kulturmiljø
Klima og energi

Ingen konsekvens.
Kort avstand til
kollektivnett.
Gang- og sykkelveg til
sentrum.
Ingen konkrete tiltak
Sjø- og vassdragssone Berøres ikke.

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling
(Forhold til RPBA)

-

Gnr 154/257 som er
LNF ligger utenfor
langsiktig utviklingsgrense i gjeldende
kommuneplan, resten
ligger innenfor
langsiktig utviklingsgrense.

Ingen konsekvens.

-

Ingen konsekvens.

0

Barn og unge

Det er registrert et
barnetråkk langs
sykkelstien mot Kilen.

*

Bruken av arealet skal 0
videreføres som i dag –
ingen konsekvens for
barnetråkket.

Skole og barnehage

Arealet benyttes til
barne- og
ungdomsskole

-

En ev utvidelse av
skolen vil gi økt
skolekapasitet i
området

-

Rekreasjon og friluftsliv Ingen registreringer i
området

-

Ingen konsekvens

0

Vann og avløp

-

Ingen konsekvens
dersom driften
videreføres som i dag,
må vurderes ved ev
utvidelse av skolen

0

Ingen endring i
trafikkbilde

0

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

Ingen konsekvens
dersom driften
videreføres som i dag

Risiko og sårbarhet: -

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: ingen
Negativ: Landbruk
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige temaområder.

MERKNAD
Endret formål vurderes som å ha liten konsekvens, både positiv og negativ. Situasjonen vil fortsette
som i dag dersom driften av skolen videreføres.
Eventuelle nybygg eller andre tiltak for eksempel i tilknytning til utvidelse av skolen vil kunne får
visuelle konsekvenser for temaene Landskap/terreng, jordbrukets kulturlandskap og
kulturminner/kulturmiljø.

NY Ringshaug skole – Alternativ 2
Gbnr

90/182, og del av 90/10
og 92/16.

Journalnr

Dagens formål

LNF (ca 40700m2)

Foreslått formål

Offentlig og privat
tjenesteyting

Forslagsstiller (på
opprinnelig innspill)

Tønsberg kommune

Nærmiljøanlegg (ca
3800m2)
Friområde/Lek (ca
4350m2)
Arealstørrelse:

Ca. 49 000 m2

Områdebeskrivelse

Skogsområde som grenser til eksisterende boligfelt, barnehage og
ungdomsskole. Arealet ligger på andre siden av veien for dagens barneskole.
Del av et større skogsområdet er mye brukt til tur-/friluftsliv. Friområdet er et
åpent gressbevokst areal/balløkke.

Kort om innspillet

Utvidelse av Ringshaug skole - ny 3 eller 4 parallell barneskole med 800
elever. Det er anslått at det er behov for et areal på 42 000 m2, inkl. et
skolebygg på 3 000 m2 i to etg. Arealet skal også kunne romme en
flerbrukshall. Arealbehovet for flerbrukshall er anslått til 3000m2.
Flyfoto:

Kommuneplanens arealdel:

Tema

MILJØ
Naturmangfold

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Det er ikke registrert
rødlistede arter i
området.

*

Skogen slik den står
forsvinner.

0

Barskog/krattsog på
fuktig skogbunn/myr.

Deler av vegetasjon
bør innarbeides i
utearealet. Et inngrep
kan påvirke skogen

som står igjen negativt.
Landbruk

Hele arealet er skog
og myr med dyrkbar
mark.

**

Skog og dyrkbar jord
-2
går tapt. Bør la deler av
vegetasjon/jord står og
innarbeides i skolens
uteareal, for å spare
dyrkbar jord.

Landskap/Terreng

Svært verdifullt
åsparti/skogsområde.

**

Inngrep i skogen kan
-2
påvirke resten av
skogen negativt samt
legge press på området
i forhold til fremtidig
utbygging.

Arealet er del av en
helhet i et større
skogsområde.
Jordbrukets
kulturlandskap

Området er viktig
åspartier og
skogområde.

**

Vekslingen mellom
-1
skog og dyrkamark er
en del av
kulturlandskapet som
påvirkes av utbygging,
men det store bildet i
området vil ikke endres.

Kulturminner /

Ingen lokale
kulturminner er kjent.

-

-

0

Ligger utenfor
konsesjonsområdet
fjernvarme.

*

At skogen hogges vil
kunne påvirke lokale
vindforhold.

-2

kulturmiljø
Klima og energi

Kollektivtrafikk langs
Rønningveien, kun i
en retning da bussen
for tiden går i sløyfe.

Nedbygging av skog /
myr er negativt

Middels grad av
bilavhengighet.
Utbygd GS.
Kommunen har et mål
i kommuneplanen om
å ikke bygge ned myr.
Sjø- og vassdragssone Ikke aktuelt

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling
(Forhold til RPBA)

-

Området ligger utenfor *
langsiktig
utviklingsgrense, men
inntil større nye og

-

0

Økt kapasitet ved
barneskolen og nytt
skoleanlegg kan bidra
til økt tilflytting og

+1

etablerte boligfelt og i
direkte tilknytning til
eksisterende skole.

fortetting.

Barn og unge

Det er adkomst til
***
turområde (natursti og
barnetråkk) og
barnetråkk langs nordog vestsiden av
området.

Nytt skoleanlegg med
«Naturpreget»
opparbeidet utearealer
vil gi et fritids- og
lekeområde av høy
kvalitet. Stier og
adkomst til området
kan opprettholdes og
innarbeides i
utarealene.

Skole og barnehage

Området ligger inntil
***
eksisterende
barnehage og i
tilknytning til resten av
skoleanlegget på
Ringshaug.

God kapasitet på skole/ +2
barnehage vil kunne
stimulere til økt
fortetting.

Rekreasjon og friluftsliv Området er del av et
større skogs/turområde.
Adkomst til turområde
(natursti og
barnetråkk) langs
nordsiden av arealet.

Vann og avløp

Bygger opp om etablert
senterstruktur og
nærskoleprinsippet

***

En utbygging av
området vil verdien av
hele området som
helhet.

+3

-3

Adkomsten og
tilgjengeligheten til
turområdet vil påvirkes
av en utbygging, men
vil også kunne
opprettholdes og
innarbeides i skolens
uteområder.

VA anlegg ligger over
jordet like øst for
dagens barneskole.
Anlegget er fra 1968

LOD (Lokal
overvannshåndtering)

Trafikale forhold /

Utbygd GS.

trafikksikkerhet

Kollektivdekning langs
Rønningveien.

Større elevtall på
skolen, vil økt trafikk i
forbindelse med
kjøring/henting av
elever. Dagens anlegg
for ungdomsskolen vil
kunne benyttes av ny

-1

Eksisterende VA
anlegg må trolig
oppgraderes ved
utbygging av ny skole
og flerbrukshall
+1

barneskole? En
flerbrukshall vil gi økt
trafikk ettermiddag/
kveld og helg.
Parkeringsdekning må
vurderes. ÅDT?

Risiko og sårbarhet:
Deler av området er registrert som aktsomhetsområdet for flom (miljøstatus.no). Må utredes.
OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: by- og tettstedsutvikling, barn og unge, skole & barnehage, Trafikale forhold / trafikksikkerhet
Negativ: Landbruk, Landskap/terreng, Jordbrukets kulturlandskap, klima og energi, Rekreasjon og
friluftsliv, (vann og avløp)
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige temaområder, det er ikke registrert rødlistearter eller
kulturminner, men det må gjøres ytterligere registreringer.

MERKNAD
Ca 3800m2 av arealet er regulert til Nærminljøanlegg i Detaljregulering for Ringshaug ungdomskole,
planID 0407 20100028. Anlegget er ikke er ikke bygget ut. På arealet er det i dag skog som ikke skiller
seg fra LNFarealet omrkring. Friområdet/Lek, gnr 90/180 er regulert i Reguleringsplan for
Basbergrønningen syd, planID 0704 56005 (ca 4350 m2). Arealet er gresslette/balløkke i dag.
Det aktuelle arealet inngår i et område kommunen har ønsket å verne mot utbygging. En utbygging av
arealet vil legge press på området som helhet og svekke verdien av det, noe som vurderes som svært
negativt. Området vurderes å ha svært høy verdi for friluftsliv.
Avbøtende tiltak vil kunne svekke den negative konsekvensen for friluftsliv. For eksempel vil
et barnetråkk vil kunne innarbeides/ videreføres i skolens uteareal. Området vil kunne tilrettelegges for
lek og aktivitet med et «grønt» preg/fokus. Man må se for seg en løsning hvor bygningsmassen blir
liggende nærmes det området som er bebygd mens områdene mot skogen blir tilrettelagt slik at mest
mulig eksisterende trær kan få stå. Eksisterende skole vil kunne brukes til barnehage
I 2015 ble det gjort vedtak i bystyret om at ny dobbel flerbrukshall skal prioriteres i neste periode
(2016-2023). Dette skal ses i sammenheng med neste skoleutbygging. Arealbehov for flerbrukshall er
regnet inn i totalbehovet på ca 45 000 m2.

NY Ringshaug skole – Alternativ 3
Gbnr
139/6

Journalnr

Dagens formål

LNF

Foreslått formål

Offentlig og privat
tjenesteyting

Arealstørrelse:

Ca 52 000 m2

Forslagsstiller (på
opprinnelig innspill)

Tønsberg kommune

Områdebeskrivelse

Området er bevokst skog i dag og ligger mellom vei og boligfelt på vestsiden,
dyrka mark i sør og nord, og myr/fuktig grunn i øst, med boligfelt lenger
østover. Området heller nedover fra veien mot øst. Arealet ligger ca 350 m
fra dagens barneskole.

Kort om innspillet

Utvidelse av Ringshaug skole - ny 4 parallell barneskole med 800 elever. Det
er anslått at det er behov for et areal på 42 000 m2, inkl. et skolebygg på
3 000 m2 i to etg.

Flyfoto:

Kommuneplanens arealdel:

Tema

MILJØ
Naturmangfold

Områdets verdi

Verdi

Skog, vekselvis løv*
og barskog. Større
trær, er hogd for noen
år siden, store stubber
står igjen. Ung løv/krattskog på store
deler av området.
Ingen rødliste
registreringer. Det er
observert dyretråkk,

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Skogen slik den står
forsvinner.

0

Bør etableres
buffersoner for å
dempe effekten.

trolig etter rådyr.
Landbruk

Landskap/Terreng

Skog på dyrkbar mark. ***
Ikke dyrket, men
omgitt av dyrkamark i
nord og sør.

Skog og dyrkbar jord
går tapt.

Verdifullt ås- og
skogparti, og grenser
til Enestående
landskapsområde
(arealis 2004).

Å fjerne skogen kan få
negative visuelle
konsekvenser for
omkringliggende
boligfelt og landskapet
som helhet. Vil åpne
opp et skogsområde
mellom to store
boligfelt.

**

-3

Å la deler av
vegetasjon /jord stå og
innarbeide dette i
skolens uteareal, vil
spare dyrkbar jord.
-2

Bør etableres
buffersoner for dempe
den visuelle effekten.
Jordbrukets
kulturlandskap

Viktig åspartier og
skogområde.

**

Vekslingen mellom
skog og dyrkamark er
en del av kulturlandskapet som
påvirkes negativt av
utbygging.

-2

Kulturminner /

Ingen lokale
kulturminner er kjent.

-

Må foretas
registreringer

0

Ligger utenfor
konsesjonsområdet
fjernvarme.

*

At skogen hogges vil
kunne påvirke lokale
vindforhold og vinderosjon.

-1

kulturmiljø
Klima og energi

Kollektivtrafikk langs
Rønningveien, kun i
en retning da bussen
for tiden går i sløyfe.

Bør opprettholdes
vegetasjon som buffer
mot vind.

Middels grad av
bilavhengighet. GS
langs vestsiden av
Rønningveien.
Sjø- og vassdragssone Ikke aktuelt

-

0

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling

Området ligger utenfor *
langsiktig
utviklingsgrense, men
inntil større nye og
etablerte boligfelt.

Økt kapasitet ved
barneskolen og nytt
skoleanlegg kan bidra
til økt tilflytting og
fortetting. Tiltaket
bygger opp om etablert
senterstruktur og
nærskoleprinsippet.

+1

Barn og unge

Området ser ikke ut til
å være i bruk som
leke- og turområde

-

Nytt skoleanlegg med
«Naturpreget»
opparbeidet utearealer
vil gi et lekeområde
med mulighet av høy
kvalitet.

+3

Skole og barnehage

Arealet ligger ca 300
m fra eksisterende
barneskole

***

God kapasitet på skole/ +3
barnehage vil kunne
stimulere til økt
fortetting

*

Liten/ingen konsekvens 0
i forhold til eksisterende
kartlegging.

(Forhold til RPBA)

Rekreasjon og friluftsliv Ingen registreringer

Vann og avløp

VA-ledning går over
området. Stor
dimensjon i området,
ledes inn på eldre nett
lenger sør (1968).

Ledningsnett over
-1
området må kanskje
flyttes. Eldre del av
ledningsnettet (1968)
må kanskje oppgraderes dersom det er
behov for større
kapasitet.
LOD (Lokal
overvannshåndtering)

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

GS til eksisterende
skole langs vestsiden
av veien.
Bussrute/busslommer
langs Rønningveien.

Større elevtall på
skolen, vil økt trafikk i
forbindelse med
kjøring/henting av
elever.
En flerbrukshall vil gi
økt trafikk ettermiddag/
kveld og helg.
Parkeringsdekning må
vurderes
ÅDT?

+1

Risiko og sårbarhet:

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: by- og tettstedsutvikling, barn og unge, skole & barnehage, Trafikale forhold /
trafikksikkerhet
Negativ: landbruk, landskap/terreng, jordbrukets kulturlandskap, klima og energi, (vann og avløp)

Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige temaområder.

MERKNAD

I 2015 ble det gjort vedtak i bystyret om at ny dobbel flerbrukshall skal prioriteres i neste periode
(2016-2023). Dette skal ses i sammenheng med neste skoleutbygging. Arealbehov for flerbrukshall vil
komme i tillegg til ny barneskole. Størrelse og plassering av arealbehovet i tilknytning til flerbrukshall
må avklares.

Eksisterende skole vil kunne brukes til barnehage.

KU ny svømmehall
Nord for dagens svømmehall (alternativ A)
Gbnr

1002/11

Journalnr

Dagens formål

Foreslått formål
Kombinert bebyggelse
og anlegg (bolig, offentlig
tjenesteyting),
grønnstruktur.

Offentlig eller privat
tjenesteyting

Arealstørrelse:

ca 7 daa

Tønsberg kommune

Områdebeskrivelse

Arealet avsatt til grønnstruktur brukes som balløkke. Arealet avsatt til
fremtidig kombinert bebyggelse brukes til parkering. Arealet ligger rett nord
for dagens svømmehall, mellom Gunnarsbøparken og Træleborg
boligområde.

Kort om innspillet

Kommunen utreder ulike tomtealternativer for nytt badeanlegg i Tønsberg.
For tomtealternativer som ikke har status som offentlig eller privat
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel eller byplanen utføres det i
forbindelse med revisjon av planene en konsekvensutredning for eventuell
endring av arealformål.

Forslagsstiller

17/73218

Ved etablering av badeanlegg på denne tomten skal grøntarealet erstattes på
tomten hvor dagens svømmehall ligger.
Flyfoto:

Byplan:

Tema

MILJØ
Naturmangfold

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Ingen registrerte
naturvernområder/

*

Ingen

0

-

-

-

naturtyper.

Landbruk

Ikke relevant

Landskap/Terreng

Ingen registrerte
landskapsområder

*

Ingen

0

Jordbrukets
kulturlandskap

Ikke relevant

-

-

-

Kulturminner /

Ingen registrerte
verdier

-

-

-

Ca 31 000 bor
innenfor 15 minutters
sykkelavstand. Ligger
tilknyttet kollektivakse
med over 4 avganger
pr time. Buss er
imidlertid planlagt lagt
om fra Stoltenbergs
gate til Nedre
Langgate i fremtiden.

***

Beliggenheten styrker
muligheten til å velge
kollektiv, sykkel og
gange.

+2

Sjø- og vassdragssone Ikke relevant

-

-

-

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling

Sentral beliggenhet
innenfor 10 minutters
byen (10 minutters
gange til Torget).

***

Styrker tilbudet til idrett
og aktivitet i sentrum.
Kan gi gode
synergieffekter for
andre funksjoner i
sentrum.

+3

Barn og unge

Det er ikke registrert
barnetråkk innenfor
området. Viktig arena
for uorganisert
aktivitet for barn og
unge.

***

Dersom balløkka
-1
bygges ned skal den
erstattes med
tilsvarende areal der
svømmehallen ligger i
dag. Dagens plassering
vurderes å være bedre
fordi den har bedre
tilknytning til
boligområdet og lengre
avstand fra ballbanen
ved Træleborg skole.

Skole og barnehage

Sentral beliggenhet
innenfor 10

**

Skolebarn
transporteres i egne

kulturmiljø
Klima og energi

+2

minuttersbyen, god
tilgjengelighet for både
Nøtterøy og
Tønsbergs skoler.
Rekreasjon og friluftsliv Viktig grønn lunge i
byen, i forlengelse av
Gunnarsbøparken.

Vann og avløp

busser, og er ikke
avhengig av offentlig
transport.

***

Grøntarealet skal
-1
erstattes i nærområdet.
Dagens beliggenhet
tilknyttet boligområdet
vurderes å være mer
attraktiv.

Vann: Flere
vannledninger med
god kapasitet.
Avløp: Flere store
avløpsledninger AF
med OK kapasitet
Overvann: Det er
ingen
overvannsledninger i
området. Overvann
(fra tak og andre tette
flater utendørs)
ønskes ikke ledet inn
på AF ledningen.
Fungerer i dag, men
evt nytt bygg må
håndtere så mye som
mulig av overvann
lokalt.

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

Ligger tilknyttet
Stoltenbergs gate med
etablert gs-vei. ÅDT
ca 10 000. Krysset
mot Stoltenbergs gate
er i dag regulert med
venstresvingforbud for
trafikanter i retning
Nøtterøy.

For en fremtidig løsning 0
som skal ivareta nytt
badeanlegg vil det som
et minimum være
behov for å bygge om
krysset slik at alle
svingebevegelser
ivaretas.

Risiko og sårbarhet:
Arealet er berørt av luft- og støyforurensing pga.nærhet til vei. Moderat til lav aktsomhetsgrad for
radon.

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER

Positiv: Klima og energi, By- og tettstedsutvikling, Skole og barnehage

Negativ: Barn og unge, Rekreasjon og friluftsliv

Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige områder.

MERKNAD

Stensarmen 2 (alternativ E)
Gbnr

Del av 1005/7, 1005/32,
1005/10 og 1005/6

Journalnr

Dagens formål

Foreslått formål
Kombinert bebyggelse
og anlegg: havn, Industri,
bolig, kontor

Offentlig og privat
tjenesteyting

Arealstørrelse:

ca 8 daa

Tønsberg kommune

Områdebeskrivelse

Tidligere havneområde ved kanalen. Brukes nå til byggevarehandel/lager.

Kort om innspillet

Kommunen utreder ulike tomtealternativer for nytt badeanlegg i Tønsberg.
For tomtealternativer som ikke har status som offentlig eller privat
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel eller byplanen utføres det i
forbindelse med revisjon av planene en konsekvensutredning for eventuell
endring av formål.

Forslagsstiller

Flyfoto:

Byplan:

Tema

17/73218

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Ingen registrerte
naturvernområder/nat
urtyper.

*

Ingen

0

Landbruk

Ikke relevant

-

-

-

Landskap/Terreng

Ingen registrerte
landskapsområder.

*

Området er avsatt til
byggeformål.
Tilpasning til kanalen

0

MILJØ
Naturmangfold

Inngår i

landskapsrommet
Kanalen.

ivaretas i byplanen.

Jordbrukets
kulturlandskap

Ikke relevant

-

-

-

Kulturminner /

Ingen registrerte
verdier

-

-

-

Området ligger i dag
noe avskåret fra
sentrumskjernen og er
bilbasert. Ved fremtidig
transformasjon av
Stensarmen vil det
tilrettelegges for bedre
tilgjengelighet for
kollektiv, sykkel og
gange.

+2

kulturmiljø
Klima og energi

I underkant av 30 000 **
bor innenfor 15
minutters
sykkelavstand. Ligger
tilknyttet bussakse
med over 4 avganger i
timen, men nærmeste
busstopp i
Nøtterøveien (ca 350
m).

Sjø- og vassdragssone Området ligger
innenfor 100 meters
beltet ved sjø

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling

**

Området er avsatt til
0
byggeformål.
Byggegrense til sjø må
hensyntas ved utvikling
jf. byplanens § 2.1.

Ligger rett utenfor «10 **
minutters byen (10
minutters gange til
Torget)

Offentlig formål
(badeanlegg) vil kunne
være en viktig
katalysator for videre
utvikling av
Stensarmen.

+2

Barn og unge

Det er ikke registrert
barnetråkk innenfor
området.

*

Etablering av offentlig
formål og
kanalpromenade vil
gjøre arealet mer
tilgjengelig for barn og
unge.

+3

Skole og barnehage

Rett utenfor 10
minuttersbyen, men
god tilgjengelighet for
både Nøtterøy og
Tønsbergs skoler.

**

Skolebarn
transporteres i egne
busser, og er ikke
avhengig av offentlig
transport.

+1

Rekreasjon og friluftsliv Området ligger
innenfor byggegrense

**

Berører område for
fremføring av fremtidig

0

mot sjø.

Vann og avløp

kanalpromenade.
Fremføring av
promenaden må sikres
ved utvikling.

Vann: 200mm SJK
(gammel) krysser
gjennom området. Må
kanskje flyttes dersom
bygget kommer i
konflikt med denne.
God kapasitet.
Spillvann: 400 BET
(fra 1978) god
kapasitet
Overvann: håndteres
lokalt ved at det ledes
til sjø

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

Atkomst via
eksisterende lyskryss
fra Ringveien (Fv.
311). ÅDT på 13000.

-

Toppene i trafikkbildet
0
vil fordele seg ulikt fra
nytt badeanlegg og
øvrig rushtrafikk. Behov
for tiltak for å øke
sikkerheten for gåendeog syklende på
området.

Risiko og sårbarhet:
Kan berøres av flom, havnivåstigning og stormflo. Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon.
Grunnforhold og forurensing i grunnen må undersøkes nærmere.

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: Klima og energi, By- og tettstedsutvikling, Barn og unge, Skole og barnehage

Negativ:
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige områder.

MERKNAD
Byggegrense langs sjø i Byplan ses som rød stiplet linje på planklart. Her gjelder byggeforbudet langs
sjø.

Messeområdet (alternativ C)
Gbnr

Del av 1011/6 og
1011/156

Journalnr

17/73218

Dagens formål

Grønnstruktur

Foreslått formål

Offentlig og privat
tjenesteyting

Arealstørrelse:

ca 28 daa

Forslagsstiller

Tønsberg kommune

Områdebeskrivelse

Friluftsområde ved Tønsberg Messe- og idrettspark. Det ligger en messehall
og en parkeringsplass, samt adkomstvei innenfor området. Øvrig areal består
av grøntareal/skog.

Kort om innspillet

Kommunen utreder ulike tomtealternativer for nytt badeanlegg i Tønsberg.
For tomtealternativer som ikke har status som offentlig eller privat
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel eller byplanen utføres det i
forbindelse med revisjon av planene en konsekvensutredning for eventuell
endring av formål.
Flyfoto:

Kommuneplanens arealdel:

Tema

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Nøkkelbiotop: eik,
**
hassel, bjørk, sjeldne
sopper, sommerfugler
og billearter.

Tiltaket vil redusere
Skogs-/grøntarealet.
Området er allerede
berørt med bygninger
og trafikk.

-1

Landbruk

Skog

*

Tiltaket vil redusere
Skogs-/grøntarealet.

-1

Landskap/Terreng

Deler av arealet er
registrert som
verdifulle ås- og

**

Inngrep i verdifullt ås-1
og skogparti. Utforming
av tiltaket vil ha

MILJØ
Naturmangfold

Områdets verdi

Verdi

skogpartier.

betydning for
konsekvens.

Jordbrukets
kulturlandskap

Ikke relevant

-

-

-

Kulturminner /

Ingen registrerte
verdier

0

-

0

Det må påregnes
høyere grad av bilbruk
til dette anlegget, en
mer sentrumsnære
alternativer.

-1

-

kulturmiljø
Klima og energi

Ca 24 000 bor
*
innenfor 15 minutters
sykkelavstand. Det er
etablert gang- og
sykkelveg fra
sentrum. Ligger
tilknyttet kollektivakse
med over 4 avganger
pr time.

Sjø- og vassdragssone Ikke relevant

-

-

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling

*

Aktivitetstilbud flyttes ut -3
at sentrum, blir mindre
tilgjengelig.

Området ligger
utenfor 10 minutters
byen (10 minutters
gange til Torget)
.

Barn og unge

Det er ikke registrert
barnetråkk innenfor
området.

*

Grøntområde blir
redusert til fordel for
annet tilbud for barn.

0

Skole og barnehage

Utenfor 10 minutters
byen.

*

Skolebarn
transporteres i egne
busser, og er ikke
avhengig av offentlig
transport. Avstand til
Nøtterøys skoler blir
lengre enn ved de
andre alternativene.

-1

**

Reduksjon av
friluftsområde.

-1

Rekreasjon og friluftsliv Del av større
friluftsområde for
turgåing, trening mm.

Vann og avløp

Vann: Flere store
vannledninger 300 og
400mm. God
kapasitet
Spillvann: AF 300mm
BET (fra 1950)
Overvann: Ingen
overvannsledning, så
mye som mulig av
overvannet må
håndteres lokalt

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

Adkomst fra
Stenmalveien
(Fv.325). ÅDT 10000.

Trafikktoppene for
-1
badeanlegget og øvrige
idrettsanlegg vil
sammenfalle og gi
kamp om
parkeringsplasser,
samt mulig behov for
utbedring av dagens
adkomstveg med
breddeutvidelse og
eventuelt oppgradert
kryssløsning.

Risiko og sårbarhet:
Arealet er berørt av luft- og støyforurensing pga.nærhet til vei. Usikker aktsomhetsgrad for radon.

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv:

Negativ: Naturmangfold, Landbruk, Landskap/Terreng, Klima og energi, By- og tettstedsutvikling,
Skole og barnehage, Rekreasjon og friluftsliv, Trafikale forhold /
trafikksikkerhet
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige områder.

MERKNAD

Kaldnes vest (alternativ F)
Gbnr

Del av 1003/301 og
1003/79

Journalnr

17/73218

Dagens formål

Næringsbebyggelse,
sentrumsformål, vei

Foreslått formål

Offentlig og privat
tjenesteyting

Arealstørrelse:

ca 8,5 daa

Forslagsstiller

Tønsberg kommune

Områdebeskrivelse

Industriområde ved byfjorden.

Kort om innspillet

Kommunen utreder ulike tomtealternativer for nytt badeanlegg i Tønsberg.
For tomtealternativer som ikke har status som offentlig eller privat
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel eller byplanen utføres det i
forbindelse med revisjon av planene en konsekvensutredning for eventuell
endring av formål.
Flyfoto:

Byplan:

Tema

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Ingen registrerte
naturvernområder/nat
urtyper. Grenser inntil
artsområde (verdi A)
for grågås, andefugl,
ålegras samfunn
(svært viktig).

*

Området er allerede
avsatt til byggeformål.

0

Landbruk

Ikke relevant

-

-

-

Landskap/Terreng

Ingen registrerte

*

Tiltaket gir mulighet til å +1

MILJØ
Naturmangfold

landskapsområder.

forskjønne området.

Inngår i
landskapsrommet
byfjorden.
Jordbrukets
kulturlandskap

Ikke relevant

-

-

-

Kulturminner /

Ingen registrerte
verdier

-

-

-

Det må påregnes
høyere grad av bilbruk
til dette anlegget, en
mer sentrumsnære
alternativer. Ved en
mulig fremtidig
transformasjon av
Kaldnes vest kan det
tilrettelegges for bedre
tilgjengelighet for
kollektiv, sykkel og
gange.

+1

kulturmiljø
Klima og energi

Ligger tilknyttet
*
bussakse med 4
busser i timen.
Ankomst fra Tønsberg
siden over kanalbro
eller gangbro.

Sjø- og vassdragssone Området ligger
innenfor 100 meters
beltet ved sjø.

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling

Ligger innenfor 10
minutters byen (10
minutters gange til
Torget)

**

Området er avsatt til
0
byggeformål.
Byggegrense til sjø må
hensyntas ved utvikling
jf. byplanens § 2.1.

**

En lokalisering av
svømmehall her kan
være en katalysator for
videre utvikling av
Kaldnes vest.

+2

Ved ny
fastlandsforbindelse
her vil tilgjengeligheten
bli god for tilreisende
med kollektiv/bil både
fra nord og syd.
Barn og unge

Det er ikke registrert
barnetråkk innenfor
området.

0

Etablering av offentlig
formål og
kanalpromenade vil

+3

gjøre arealet mer
tilgjengelig for barn og
unge.
Skole og barnehage

Området ligger
innenfor 10
minuttersbyen.

Rekreasjon og friluftsliv Området ligger
innenfor byggegrense
mot sjø.

Vann og avløp

**

Skolebarn
transporteres i egne
busser, og er ikke
avhengig av offentlig
transport.

+1

**

Berører område for
fremføring av fremtidig
kanalpromenade.
Fremføring av
promenaden må sikres
ved utvikling.

0

-

Området benyttes i dag 0
til industri, og fremtidig
trafikal løsning vil
avhenge av og måtte
tilpasses til ny
fastlandsforbindelse.

Vann: 200 PVC (fra
2009). God kapasitet.
Spillvann: 200 PVC
(fra 2009). God
kapasitet.
Overvann: Håndteres
lokalt ved at det ledes
til sjø.

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

Adkomst fra Solveien,
ÅDT 6148.

Risiko og sårbarhet:
Kan berøres av flom, havnivåstigning og stormflo. Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. Støy fra
nåværende tilgrensende industri eller fremtidig fastlandsforbindelse kan være aktuelt. Grunnforhold og
grunnforurensing må undersøkes nærmere.
OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: Landskap/Terreng, Barn og unge, Skole og barnehage
Negativ: Klima og energi

MERKNAD

KU for deponiområder
Gullerød og Spettås

Gbnr
Dagens formål
Arealstørrelse

72/2 og 117/1
NLF
64 201 m2

Områdebeskrivelse
Kort om innspillet

Kommuneplanens arealdel

Tema
MILJØ
Naturmangfold

Landbruk

Landskap/terreng

Jordbrukets
kulturlandskap

Journalnr
Foreslått formål
Forslagstiller

Massedeponi
Tønsberg kommune
Bydrift
Arealet tilhører eiendommene Gullerød og Spettås. Deler av
arealet er brukt til massedeponering.
Tønsberg kommune ved Bydrift ønsker et areal i nær avstand til
boligområder som Barkåker, Eik, Slagen og nordover. Arealet
skal brukes til deponering av rene masser etter anleggsdrift.
Det er ønsket å deponere 2-300 000 m3 i løpet av en 10 års
periode. Deponihøyde i gjennomsnitt 5 m. Det vil bli plankrav og
detaljer vedrørende drift, avbøtende tiltak og tilbakeføring til
LNF vil inngå her.
Flyfoto

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Mulig forekomst av Stor
salamander i tilliggende
gårdsdammer, verdi A
Svært viktig

***

Omtrent 40 000 m2 av
området er skog med høy
bonitet. Hele skogområdet
er dyrkbart. Uten
oppdyrking kan skogen bli
et meget godt beite.
Området ligger ved
randmorenebelte og har
noe skog av høy bonitet.
Område som har
landskapsverdi, men er
ikke en del av et større
sammenhengende

**

Tiltaket vil ikke berøre
dammene eller
eventuelle
skogområder der
salamanderen har
leveområder
I begge områdene er
det tatt ut skjellsand,
og del av 72/2 som
ønskes benyttet er
allerede forringet som
jordbruksareal.

-1

-2

**

-1

*

0

Kulturminner/
kulturmiljø
Klima og energi
Sjø- og vassdragsone
SAMFUNN
By-og tettstedsutvikling

Barn og unge
Skole og barnehage
Rekreasjon og
friluftsliv

Vann- og avløp
Trafikale forhold/
trafikksikkerhet

område.
Det er ikke registrert
kulturminner i planomådet
Ikke relevant
Ikke relevant

*

Ingen

0
0

Ikke relevant

Ikke registrert
barnetråkk/helårslek
Ikke relevant
Det går sti/ridesti/skiløype
i området.

Ikke relevant
Økt bruk av eksisterende
avkjørsel til Hortensveien
FV325

0

Det er ikke planlagt
utbygging i området –
tiltaket vil ikke
forhindre bygging i
fremtiden.
Ingen

*

***

Stiene/løypene kan
bevares evt legges
om øst for omsøkt
området

*

Økt tungtrafikk

0

0
0
-2

0
-1

Risiko og sårbarhet:
Uønsket hendelse

Uaktuelt Kan skje/
aktuelt

Beskrivelse

1

Ras- og skred

x

Området ligger i område
med marin strandavsetning < 5% helning

2
3
4
5
6
7

Flom
Havnivåstigning og stormflo
Luftforurensning
Forurensning i grunnen
Høyspentanlegg
Støyutsatt eller formål medfører økt støy

x
x
x
x
x

8
10

Radon
Annen fare

x

x

Virksomheten kan
medføre støy

x

Drikkevannskilde ved
bolig i kort avstand. Bør
vurderes i plansak.

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: Deponiområde for rene masser nær anleggsområdene vil spare transportutgifter i
forbindelse med kommunaltekniske anlegg i områdene nord for Tønsberg sentrum. Kortere
transport gir en positiv gevinst for miljø både lokalt i forhold til kjørte kilometer på offentlig veg, og i
forhold til utslipp. Korte transportstrekninger gir en økonomisk gevinst for arbeid med
oppgradering av vann-/avløpsnett der kostnadene i anlegget er drevet av utgifter til
massetransport.
Planområdet er tenkt opparbeidet til landbruk etter oppfylling.
Negativ: Området ligger tett opp til lokaliteter for stor salamander, men tiltaket vil ikke berøre

dammene eller eventuelle skogområder der salamanderen har leveområder.
Landskapet ligger ved randmorenebelte og deler av området har skog av høy bonitet/høy
landbruksverdi.
Økt bruk av avkjørsel til FV325, Hortensveien.
AVBØTENDE TILTAK:
Oppfyllingshøyder bør prosjekteres slik at kulturstien bevares. Det bør også settes av en
buffersone for avskjerming. Endelig avgrensing settes i reguleringsplan.

Eik - Peer Gynts vei

Gbnr
Dagens formål

86/46
LNF

Journalnr
Foreslått formål

Andre bebyggelse og
anlegg
2
Arealstørrelse
2737 m
Forslagstiller
Tønsberg kommune
Bydrift
Områdebeskrivelse
Arealet ligger ved Peer Gynts vei på søndre Eik. Området har vært
brukt som deponi/riggplass i forbindelse med separeringsarbeid i
området. Arealet er et knutepunkt for kommunens VA og er viktig i
drift av nettet. Det har sannsynligvis vært et bekkedrag ned mot
Vellebekken fra arealet. I dag ligger det 2 store overvannsledninger
her. Arealet ligger i nøkkelbiotop blandingsskog jmf grønn strukturplan
Tønsberg kommune.
Kort om innspillet
Det er mye infrastruktur i området som krever fortsatt vedlikehold og
drift. Området er meget godt egnet som mellomlagringsområde.
Deponiområde for rene masser nær anleggsområdene vil spare
transportutgifter. Kortere transport gir en positiv gevinst for miljø både
lokalt i forhold til kjørte kilometer på offentlig veg, og med tanke på
utslipp. Korte transportstrekk gir en positiv økonomisk gevinst for
arbeid med oppgradering av vann-/avløpsnett der kostnadene i
anlegget er drevet av utgifter til massetransport.
Kommuneplanens arealdel
Flyfoto

Tema
MILJØ
Naturmangfold
Landbruk

Områdets
verdi

Ikke klassifisert
Uproduktiv
skog
Landskap/terreng Ikke klassifisert
Jordbrukets
Ikke klassifisert
kulturlandskap
Kulturminner/
Det er ikke
kulturmiljø
registrert
kulturminner i
planområdet
Klima og energi
Ligger nært

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

*
*

Ingen
Ingen

0
0

*
*

Ingen
Ingen

0
0

*

Ingen

0

*

Kortere transport gir en

+1

planlagte
prosjekter for
oppgraderinger
av V/A-anlegg
Sjø- og
vassdragsone

SAMFUNN
By-og
tettstedsutvikling

Barn og unge

Skole og
barnehage
Rekreasjon og
fritid

positiv gevinst for miljø
både lokalt i forhold til
kjørte kilometer på
offentlig veg, og med
tanke på utslipp.
Ingen

Planområdet
ligger ikke
innenfor 100
metersbeltet
langs sjø og
vassdrag eller i
strandsonen
Ikke aktuelt
som
byggeområde.
Kortere
transport gir en
positiv gevinst
for miljø både
lokalt i forhold
til kjørte
kilometer på
offentlig veg,
og med tanke
på utslipp.
Planområdet
ligger parallelt
med registrert
barnetråkk
Ikke aktuelt

0

*

+1

**

-2

0

Planområdet
*
Tiltaket vil være nær
-1
ligger nært opp
tilgang til grøntområdet
til barnetråkk
fra Peer Gynts vei
og andre
verdifulle
områder på
land, men er
ikke selv i
ansett som
verdifullt i
denne
sammenheng
Vann-og avløp
VA-knutepunkt ***
0
Trafikale forhold/ Ligger i
***
Mer trafikk med tunge
-3
trafikksikkerhet
boligområde,
kjøretøy i boliggatene
adkomst via
trafikkfarlig og
belastet kryss.
Risiko og sårbarhet:
Grunnforhold er det mest aktuelle vurdere videre av ROS-temaene. Berggrunnen består av fjell
(rombepofyr) og fyllmasse. Området er relativt flatt.

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positivt: Klima- og energi, fordi kortere transport gir en positiv gevinst for miljø både lokalt i
forhold til kjørte kilometer på offentlig veg, og med tanke på utslipp. By-og tettstedsutviklingen
er avhengig av områder til bruk for fremtidig infrastrukturprosjekter.
Negativt: Planområdet ligger parallelt med barnetråkk og nær tilgang til til grøntområder.
Adkomst til Eikveien er et meget belastet og trafikkfarlig kryss.
Økt tungtrafikk gjennom boliggater.
AVBØTENDE TILTAK:
Det kan settes opp gjerde som skiller deponiet fra stien.
Deponiområde må skjermes inn mot tilgrensende boliger.

Sandeveien – Olsrød videregående skole

Gbnr
Dagens formål

149/174
Offentlig og privat
tjenesteyting

Journalnr
Foreslått formål

Tema
MILJØ
Naturmangfold
Landbruk
Landskap/terreng
Jordbrukets
kulturlandskap
Kulturminner/
kulturmiljø

Områdets verdi Verdi

Konsekvenser av tiltaket

Ikke klassifisert
Bebygd
Ikke klassifisert
Ikke klassifisert

*
*
*
*

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

0
0
0
0

Det er ingen
registrerte
kulturminner i
planområdet
Kortere
transport gir en
positiv gevinst

*

Ingen

0

Andre typer
bebyggelse og
anlegg
Arealstørrelse
1091 m2
Forslagstiller
Tønsberg kommune
Bydrift
Områdebeskrivelse
Arealet ligger ved tidligere Olsrød videregående skole. Det har vær
brukt til deponi tidligere i forbindelse med anlegg på Tolvsrød.
Arealet har god vegforbindelse med hovedveg. Det er
boligbebyggelse nært opptil arealet
Kort om innspillet
Dette er et kommunalt areal som er brukt mye for midlertidig
deponering av masser ved anleggsarbeid. Det ligger i et område der
det er mye infrastruktur og det vil bli behov for anlegg i området
fremover.
Deponiområde for rene masser nær anleggsområdene vil spare
transportutgifter. Kortere transport gir en positiv gevinst for miljø
både lokalt i forhold til kjørte kilometer på offentlig veg, og med tanke
på utslipp. Korte transportstrekk gir en positiv økonomisk gevinst for
arbeid med oppgradering av vann-/avløpsnett der kostnadene i
anlegget er drevet av utgifter til massetransport.
Kommuneplanens arealdel
Flyfoto

Klima og energi

*

+1

for miljø både
lokalt i forhold
til kjørte
kilometer på
offentlig veg,
og med tanke
på utslipp.
Sjø- og vassdragsone Planområdet
Ingen
0
ligger ikke
innenfor 100
metersbeltet
langs sjø og
vassdrag eller i
strandsonen
SAMFUNN
By-og
Viktig for
*
+1
tettstedsutvikling
videre utvikling
å ha områder
som kan nyttes
som
riggområder
ifm ny
infrastruktur
Barn og unge
Det er ikke
*
Ingen
0
lekeplass,
lysløype,
registrert
barnetråkk,
friområde eller
skiløyper i
planområdet
Skole og barnehage
Sandeveien er ***
-3
skolevei
Rekreasjon og fritid
Det er ikke
*
0
lekeplass,
lysløype,
registrert
barnetråkk,
friområde eller
skiløyper i
planområdet.
Vann-og avløp
Ikke aktuelt
0
Trafikale forhold/
Økt bruk av
***
-3
trafikksikkerhet
tungtransport
på Sandeveien
Risiko og sårbarhet:
Grunnforhold er det mest aktuelle vurdere videre av ROS-temaene. Berggrunnen består av
fjell (rombepofyr) og fyllmasse. Området er flatt.
OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positivt: Klima- og energi, fordi kortere transport gir en positiv gevinst for miljø både lokalt i
forhold til kjørte kilometer på offentlig veg, og med tanke på utslipp. By-og tettstedsutviklingen
er avhengig av områder til bruk for fremtidig infrastrukturprosjekter.

Negativt: Økt tungtrafikk langs skolevei, nær barnehage
AVBØTENDE TILTAK:
Deponiområde må skjermes inn mot tilgrensende boliger

Ved Ulvikaveien

Gbnr
Dagens formål

Arealstørrelse

141/188
Offentlig eller
privat
tjenesteyting
2800 m2

Journalnr
Foreslått formål

Tønsberg
kommune Bydrift
Områdebeskrivelse
Arealet ligger mellom Tolvsrød barnehage og Ulvikaveien på
Tolvsrød
Kort om innspillet
Arealet er ønsket for deponering av gjenbruksmasser og
materiell ved anlegg på kommunal infrastruktur i området.
Deponiområde for rene masser nær anleggsområdene vil spare
transportutgifter. Kortere transport gir en positiv gevinst for miljø
både lokalt i forhold til kjørte kilometer på offentlig veg, og med
tanke på utslipp. Korte transportstrekk gir en positiv økonomisk
gevinst for arbeid med oppgradering av vann-/avløpsnett der
kostnadene i anlegget er drevet av utgifter til massetransport.
Kommuneplanens arealdel
Flyfoto

Tema
MILJØ
Naturmangfold

Områdets
verdi

Ikke
klassifisert
Landbruk
Uproduktiv
skog
Landskap/terreng Ikke
klassifisert
Jordbrukets
Ikke
kulturlandskap
klassifisert
Kulturminner/
Det er ingen
kulturmiljø
registrerte
kulturminner i
planområdet
Klima og energi
Kortere
transport gir
en positiv
gevinst for
miljø både

Forslagstiller

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

*

Ingen

0

*

Ingen

0

*

Ingen

0

Ingen

0

Ingen

0

*

*

+1

Sjø- og
vassdragsone

SAMFUNN
By-og
tettstedsutvikling

Barn og unge

Skole og
barnehage
Rekreasjon og
fritid

lokalt i forhold
til kjørte
kilometer på
offentlig veg,
og med tanke
på utslipp.
Planområdet
ligger ikke
innenfor 100
metersbeltet
langs sjø og
vassdrag eller
i strandsonen.
Viktig for
videre utvikling
å ha områder
som kan
nyttes som
riggområder
ifm ny
infrastruktur
Planområdet
ligger parallelt
med registrert
barnetråkk og
nær Tolvsrød
barnehage
Ikke aktuelt

Ingen

0

*

+1

**

-2

0

Planområdet
**
-1
ligger nært
opp til
barnetråkk,
friområde og
lekeplass
Vann-og avløp
Ikke aktuelt
0
Trafikale forhold/ Økt bruk av
Mer trafikk med tunge
-1
trafikksikkerhet
avkjørsel til
kjøretøy i Ulvikaveien
Ulvikaveien
Risiko og sårbarhet:
Området ligger i område med marin strand-avsetning < 5% helning
OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positivt: Klima- og energi, fordi kortere transport gir en positiv gevinst for miljø både lokalt i
forhold til kjørte kilometer på offentlig veg, og med tanke på utslipp. By-og
tettstedsutviklingen er avhengig av områder til bruk for fremtidig infrastrukturprosjekter.
Negativt: Nær barnehage, lekeplass og barnetråkk
Økt tungtrafikk i avkjørsel til, og på Ulvikaveien.
AVBØTENDE TILTAK:
Deponiområde må skjermes inn mot barnehagen
Forutsetter at det kommer G/S vei og skjer en opprydning ift mye trafikanter i området.

KU for Tveiten og Ødegården ligger i eget dokument.

