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Tilbakemelding - Rapport Arealsøk for hensettingsanlegg i Tønsbergområdet
Bane NOR (BN) har i e-post datert 01.06.18 sendt over rapporten for Arealsøk for hensetting for
uttalelse. Hensikten med rapporten er å vurdere hvilke områder som anses som best egnet for
et hensettingsanlegg i Tønsberg området. Rapporten skal gi en anbefaling om hvilke områder
som bør tas med videre til en offentlig planprosess. Arbeidet blir utført i forbindelse med
planleggingen av InterCity-prosjektet Tønsberg - Larvik.
Tønsberg kommune har gitt innspill til dette arbeidet tidligere. Gjennom vedtak i utvalget for
finans, plan og næring den 07.09.15 og i seinere tilbakemelding i e-post datert 16.02.18 der nye
områder i nord (Brekkeskogen og Skottebakken) lå inne. Disse uttalelsene står ved lag.
For ordens skyld vil vi informere om at Tønsberg kommune behandler plansaker for Re
kommune. Dersom en ønsker å gå videre med alternativer i Re er det fint om dere holder oss
orientert. Vi støtter imidlertid BN sin vurdering som er gjort for Råen i Re kommune om at
området ikke bør tas med videre.
Vi vil videre orientere om status for kommuneplanarbeidet der 1.gangs behandling av
kommuneplanens arealdel kommer opp i augustmøte. Her vil det bl.a. komme fram hvordan
kommunen har vurdert innspillet om å etablere datalagringssenter ved Tveiten trafostasjon ref.
alternativene Brekkeskogen og Skottebakken.
Når det gjelder valg av alternativ så anbefaler vi sterkt at BN går videre med Barkåkerskogen
mtp. at dette området allerede ligger inne som et utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel
og åpner opp for å gå rett på detaljregulering. Det vil spare mye tid og arbeid. Spesielt mtp på at
området allerede er under regulering og venter på en avklaring fra BN.
Tønsberg kommune har imidlertid en viss forståelse for at BN ikke vil låse seg til et alternativ
tidlig i prosessen, men anbefaler at BN gjennomfører en tidlig siling av alternativene for å sikre
fremdrift for aktuelt område.
Tønsberg kommune har ingen ytterligere kommentarer på rapporten.
Med hilsen
Ståle Sørensen
arealplanlegger
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