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Anne Beate Hekland; Svanhild Sortland; Jarle Krokeide; Jan Ronald Eide
Hensetting i Tønsberg-området - 29.01.18

Hei igjen
Først og fremst må vi beklage vår forrige tilbakemelding i saken, som skyldes en intern misforståelse.
Her kommer vår tilbakemelding på områdene 10, 11 og 12, samt en foreløpig tilbakemelding på
planprosess som forespurt av Gisle i epost datert 14.02.
Etter en samlet vurdering av de tre nye alternativene for hensettingsanlegg anbefaler vi at dere
jobber videre med alternativ 10, Barkåkerskogen. Etablering av hensettingsanlegg i områdene nord
for Barkåker vil ha svært negative konsekvenser for kulturlandskapet, dyrka mark og attraktive
friluftsområder. Vi oppsummerer kort hovedmomentene under:
Skottebakken
 avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel
 uregulert
 dyrka mark, gårdstun
 kulturminner
Brekkeskogen
 avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel
 uregulert
 dyrka mark, gårdstun
 kulturminner
 viktig friluftsområde for Barkåker med lysløype og turstier. Tilgrensende område i Re
kommune er avsatt til hensynssone friluftsliv.
 viltkorridor
 Sverstadbekken

Til deres orientering utredes Tveiten/Brekkeskogen nå som et av to alternativer for lokalisering av
datalagringssenter i Tønsberg. En eventuell lokalisering av både datalagringsenter og
hensettingsanlegg i området nord for Barkåker vil samlet medføre store negative konsekvenser for
lokalbefolkningen på Barkåker. Utsnitt av arealet som utredes for datalagringssenter vises under:

Alternativ 10 Barkåkerskogen fremstår som det eneste reelle alternativet. Store deler av arealet er
allerede omdisponert og avsatt til fremtidig byggeområde i kommuneplanens arealdel.
Reguleringsplanprosess for området er som kjent i oppstartsfasen, og tiltakshaver er positiv til å innta
hensettingsanlegget i planen. Planområdet er fra tiltakshavers side varslet utvidet sydover sett i
forhold til arealet avsatt i kommuneplanen men kommunen har ikke endelig tatt stilling til denne
utvidelsen. Vestfold fylkeskommune har til orientering varslet innsigelse mot en eventuell utvidelse
av næringsarealet i dette området.

Det er også området også vesentlige momenter, som må hensyntas i det videre arbeidet. Bane Nor
har antydet at det vil være behov for å ta i bruk arealet avsatt til LNF og hensynssone H 570 Bevaring
kulturmiljø sør for det avsatte næringsområdet. Arealet utgjør en del av kulturmiljøet Jarlsberg
hovedgård og innehar en verneverdig husmannsplass. Ved inngrep i dette området forutsetter vi at
Bane Nor finner løsninger som sikrer ivaretagelse av husmannsplassen.
Den varslede innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune må tas i betraktning samt at kommunen ikke
ennå har tatt opp til vurdering en slik utvidelse. Mulig kan saken stille seg annerledes dersom arealet
forutsettes brukt til et hensettingsanlegg. En samlet vurdering må også ses i lys av at de alternative
plasseringene i nord anses å ha vesentlig større miljøkonsekvenser.
Vedrørende planprosess for hensettingsanlegg anser vi det som mest hensiktsmessig at prosessen
samkjøres med pågående detaljregulering med KU for Barkåker øst. Altså at utvidelsen sett i forhold
til kommuneplanen avklares gjennom regulering med tilhørende KU.
Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.
Med vennlig hilsen
Elisabet Finne
Plansjef
Kommuneutvikling

TØNSBERG
kommune

Telefon:
Mobil:
Sentralbord:

33 34 86 22
92 08 10 23
33 34 80 00

www.tonsberg.kommune.no

Fra: Backe-Bogstad Julie [mailto:Julie.Backe-Bogstad@banenor.no]
Sendt: 14. februar 2018 16:42
Til: Jarle Krokeide
Kopi: Anne Beate Hekland; Elisabet Finne; Svanhild Sortland; Totland Gisle Rebnord
Emne: SV: SV: Referat fra Informasjonsmøte vedr. Hensetting i Tønsberg-området - 29.01.18

Hei!
Takk for tilbakemelding.
Ser av mailkorrespondansen at dere er av den oppfatning at det kun er de samme arealene Bane
NOR ser på nå som i utredningen Hensetting Østlandet. Har lagt ved møtereferat og presentasjon fra
informasjonsmøte 29.01 vedrørende arealsøk for hensettingsanlegg i Tønsberg-området. Har lagt ved
et bilde av de arealene Bane NOR foreløpig har vurdert i det pågående arealsøket(se nedenfor).
Arealene 10, 11 og 12 er nye arealer siden utredningen Hensetting Østlandet. Vi ønsker derfor
tilbakemelding fra Tønsberg kommune også på disse arealene. Har også lagt ved en epost sendt fra
min kollega hvor Bane NOR ber om en foreløpig vurdering av planprosess dersom D14 blir valgt i
arealsøket. Håper dere har anledning til å gi tilbakemelding innen fristen som er 16.februar.

Ta kontakt hvis det er spørsmål!
Med vennlig hilsen
Julie Backe-Bogstad
Prosjektingeniør
InterCity Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien
Bane NOR
Plan og Utredning, Utbyggingsdivisjonen
Mobil: +47 408 99 991
E-post: Julie.Backe-Bogstad@banenor.no
Besøksadresse: Posthuset, 6.etg, Oslo
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar
Sentralbord: 05280 / banenor.no

Fra: Jarle Krokeide [mailto:jarle.krokeide@tonsberg.kommune.no]
Sendt: onsdag 14. februar 2018 12:44
Til: Backe-Bogstad Julie <Julie.Backe-Bogstad@banenor.no>
Kopi: Anne Beate Hekland <anne.beate.hekland@tonsberg.kommune.no>; Elisabet Finne
<elisabet.finne@tonsberg.kommune.no>; Svanhild Sortland
<svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no>
Emne: SV: SV: Referat fra Informasjonsmøte vedr. Hensetting i Tønsberg-området - 29.01.18
Hei.

Vedlagt er den politiske saken som ble laget i Tønsberg kommune som gir tilbakemelding på
forespørselen om Hensetting av tog i 2015.
Den politiske saken fra 2015 dekker Tønsberg kommunes vurdering pr. i dag.

Med vennlig hilsen
Jarle Krokeide
seniorrådgiver
KUT, Arealplan, Tønsberg kommune
tlf. 33 34 86 93 - mob. 918 50 436

Fra: Elisabet Finne
Sendt: 13. februar 2018 16:24
Til: Jarle Krokeide
Kopi: Anne Beate Hekland; Svanhild Sortland
Emne: VS: SV: Referat fra Informasjonsmøte vedr. Hensetting i Tønsberg-området - 29.01.18

Vi er på nytt blitt bedt om å gi tilbakemelding på de ulike arealene fir hensetting av tog. Det er de
samme arealene som er i spill nå som da.
Kan du være grei og sende vedtaket fra saken du skrev som var oppe i 2015 og legge ved saken i sin
helhet også?
Send det til ; Julie.Backe-Bogstad@banenor.no
Takk!
Elisabet Finne
Plansjef
Kommuneutvikling

TØNSBERG
kommune

Telefon:
Mobil:
Sentralbord:

33 34 86 22
92 08 10 23
33 34 80 00

www.tonsberg.kommune.no

Fra: Anne Beate Hekland
Sendt: 9. februar 2018 07:35
Til: Svanhild Sortland
Kopi: Elisabet Finne
Emne: Fwd: SV: Referat fra Informasjonsmøte vedr. Hensetting i Tønsberg-området - 29.01.18

Fint hvis dere kan gi tilbakemelding på spørsmålene under
Vennlig hilsen

Anne Hekland
Virksomhetsleder
Kommuneutvikling

TØNSBERG
kommune

Mobil:
Sentralbord:
Kundemottak:

99329663
33348000
33348600

www.tonsberg.kommune.no
Videresendt melding:
Fra: Lasse Henriksen <lasse.henriksen@horten.kommune.no>
Dato: 8. februar 2018 kl. 11:46:47 CET
Til: Backe-Bogstad Julie <Julie.Backe-Bogstad@banenor.no>, "trudeb@vfk.no"
<trudeb@vfk.no>, "Kleven, Gunnar" <fmvegkl@fylkesmannen.no>, "Marit Synnes
Lindseth" <maritsynnel1@vfk.no>, "anne.therese.anvik@sandefjord.kommune.no"
<anne.therese.anvik@sandefjord.kommune.no>,
"David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no"
<David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no>, Marit Synnes Lindseth
<marsyn@vfk.no>, "anne.beate.hekland@tonsberg.kommune.no"
<anne.beate.hekland@tonsberg.kommune.no>
Kopi: Landmark Torbjørn <Torbjorn.Landmark@banenor.no>, Bakke Elsebeth
Anicken <Elsebeth.Anicken.Bakke@banenor.no>, "Totland Gisle Rebnord"
<Gisle.Rebnord.Totland@banenor.no>, Solhaug Hanne Sophie
<Hanne.Sophie.Solhaug@banenor.no>, 'Kristen Fjeldstad'
<Kristen.Fjeldstad@asplanviak.no>, Kirkebøen Maren Johannessen
<Maren.Johannessen.Kirkeboen@banenor.no>, Veiseth Mads
<Mads.Veiseth@norconsult.com>, Sunde Simen Slette
<Simen.Slette.Sunde@banenor.no>, Ståle Sørensen
<stale.sorensen@tonsberg.kommune.no>, Vera I. Gjersøe
<Vera.Gjersoe@horten.kommune.no>, Berit Vasstrand
<Berit.Vasstrand@horten.kommune.no>, Line Havstein
<line.havstein@horten.kommune.no>, "Tore R. Lund"
<Tore.Lund@horten.kommune.no>, Ragnar Sundklakk
<Ragnar.Sundklakk@horten.kommune.no>, Helge Skatvedt
<Helge.Skatvedt@horten.kommune.no>, Are Karlsen
<Are.Karlsen@horten.kommune.no>, Silje Vaadal
<Silje.Vaadal@horten.kommune.no>
Emne: SV: Referat fra Informasjonsmøte vedr. Hensetting i Tønsberg-området 29.01.18
Tilbakemelding fra Horten kommune:
Horten kommune fraråder sterkt hensettingsanlegg på område 14 (i vedlagte
kart), Løvåsdalen. Dette området er avklart i kommuneplanens arealdel som en del
av knutepunktsutviklingen på Skoppum og ny jernbanestasjon. Det er tett på

eksisterende og planlagt bebyggelse (bolig og næring). Videre er det planlagt
utvidelse av idrettsanlegg her. Det er ikke ønskelig med tomtog kjøring i dette
området.
For så vidt gjelder område 13 (i vedlagte kart), Råen. Her oppstår andre
konflikttemaer, disse er særlig knyttet til LNF, landbruk (mye dyrket mark), samt
landskapsvirkning. I området er det spredt bebyggelse. Det er også fremtidig
utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel. Horten fraråder også disse arealene
til hensettingsarealer.

Lasse Henriksen
Leder plan og utbyggingstjenester
Tlf: 330 85000
Lasse.henriksen@horten.kommune.no
www.horten.kommune.no
Følg oss på Facebook

Fra: Backe-Bogstad Julie [mailto:Julie.Backe-Bogstad@banenor.no]
Sendt: 8. februar 2018 09:24
Til: trudeb@vfk.no; Kleven, Gunnar <fmvegkl@fylkesmannen.no>; Marit Synnes
Lindseth <maritsynnel1@vfk.no>; anne.therese.anvik@sandefjord.kommune.no;
David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no; Marit Synnes Lindseth
<marsyn@vfk.no>; Lasse Henriksen <lasse.henriksen@horten.kommune.no>;
anne.beate.hekland@tonsberg.kommune.no
Kopi: Landmark Torbjørn <Torbjorn.Landmark@banenor.no>; Bakke Elsebeth
Anicken <Elsebeth.Anicken.Bakke@banenor.no>; Totland Gisle Rebnord
<Gisle.Rebnord.Totland@banenor.no>; Solhaug Hanne Sophie
<Hanne.Sophie.Solhaug@banenor.no>; 'Kristen Fjeldstad'
<Kristen.Fjeldstad@asplanviak.no>; Kirkebøen Maren Johannessen
<Maren.Johannessen.Kirkeboen@banenor.no>; Veiseth Mads
<Mads.Veiseth@norconsult.com>; Sunde Simen Slette
<Simen.Slette.Sunde@banenor.no>; Ståle Sørensen
<stale.sorensen@tonsberg.kommune.no>
Emne: Referat fra Informasjonsmøte vedr. Hensetting i Tønsberg-området - 29.01.18
Hei!
Se vedlagt referat og presentasjon fra Informasjonsmøtet vedrørende Hensetting i
Tønsberg-området. Kommentarer kan sendes til meg med frist 16.februar.
Minner om at Bane NOR ønsker tilbakemelding på følgende:
•
•
•

Hvordan vurderer dere de ulike arealene?
Er det evt. andre arealer som bør vurderes?
Kommentarer til forslag planprosess?

Tilbakemeldinger sendes til meg, også med frist 16.februar.
Med vennlig hilsen

Julie Backe-Bogstad
Prosjektingeniør
InterCity Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien
Bane NOR
Plan og Utredning, Utbyggingsdivisjonen
Mobil: +47 408 99 991
E-post: Julie.Backe-Bogstad@banenor.no
Besøksadresse: Posthuset, 6.etg, Oslo
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar
Sentralbord: 05280 / banenor.no

HORTEN.
Mulighetene er akkurat her.

Ta hensyn til miljøet - trenger du egentlig denne meldingen på papir?

