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Innledning

Etter gjennomføring av arealsøk for hensettingsanlegg i Tønsbergområdet [1] ble prosjektet gjort
oppmerksom på et nytt lokaliseringsalternativ. Tangsrød-alternativet er i hovedsak regulert som
deponiområde i reguleringsplan for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker [2] (se figur 1). Området er
lokalisert i Horten kommune i relativt kort avstand fra nye Skoppum stasjon. Dette medfører at det ikke
er nødvendig å etablere midtstilt ventespor i tilknytning til hensettingsanlegget, da en kan benytte seg
av et tredje spor ved stasjonen. Således kan alternativet være kostnadsbesparende sammenlignet
med anbefalte alternativ utredet i nevnte arealsøk. Med bakgrunn i dette besluttet prosjektet å
gjennomføre en evaluering av Tangsrød-alternativet på lik linje med øvrige alternativer som er vurdert
(se figur 2).

Figur 1 - Tangsrød alternativet er lokalisert i området ved Deponi 13
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Figur 2 - Oversiktskart over områder som er vurdert i arealsøket og Tangsrød (lilla sirkel)
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Metode

Vurderingen av alternativer gjøres ved hjelp av samme metode som er benyttet for å evaluere øvrige
alternativer som inngår i arealsøket. Vurderingen tar utgangspunkt i evalueringskriteriene:
1. Gjennomførbarhet og kostnader
2. Arealverdier
3. Jernbaneteknisk funksjonalitet
I tillegg vil det opplyses om dagens planstatus (kommuneplan og reguleringsplan) innenfor det
aktuelle området. Planstatus utgjør ikke et eget evalueringskriterium, men tas med som en
tilleggsopplysning. For mer utfyllende beskrivelse av metode se arealsøket kapittel 2 [1].

1.3

Tangsrød

Tangsrød-alternativet er lokalisert sør for Skoppum stasjon ved dalen mellom Gråmunken i øst og
Tangsrødåsen i vest. Området ligger tett inntil anleggsområde for fremtidig dobbeltspor, med direkte
tilknytning til portalområdene for tunnelen gjennom Gråmunken.
Dalen er nord-sørgående med bratte sider, flere karakteristiske mindre knauser og en stor
detaljrikdom. Området er en del av Tangsrødmarka, et område med høy bruksintensitet og
stor friluftsverdi. Alternativet berører deler av det opplevde stilleområdet ved Tangsrød.
Deler av området i dalbunnen brukes i dag som sauebeite og til produksjon av juletrær. I den
nordre delen ligger det et mindre jordbruksareal. Området er registrert som fulldyrket, men
har dårlige lys- og dreneringsforhold.
Som nevnt er størstedelen av det aktuelle arealet regulert til deponi for overskuddsmasser (i hovedsak
stein fra dagsone og tunnel, samt løsmasser og bunnreskemasser) fra utbyggingen av nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker. Med maksimal oppfylling (ca. 600 000 m3) vil deponiets utforming
strekke seg helt fram til adkomstveien til boligbebyggelsen ved Svartedal i nord. Høybrekket i dalen vil
flyttes lengre nord til kote 90, slik at dalen vil ha en betydelig lengre sørvendt flate. Rømningstunnelen
fra Gråmunktunnelen vil komme ut i nordre del av dalen og kun berøre deponiet ved maksimal
oppfylling.
Planbestemmelsene for jernbaneanlegg og deponiområder tilknyttet Nykirke – Barkåker fastslår at
deponiområdet ved Tangsrød skal tilbakeføres til opprinnelig arealbruk etter avsluttet anlegg [2].
Vurderingen av områdets egnethet for lokalisering av hensettingsanlegg tar derfor utgangspunkt i
planlagt bruk av området etter tilbakeføring fra deponi.
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Figur 3 - Området Tangsrød

1.3.1 Samlet vurdering - Tangsrød
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være svært godt egnet.
Hensettingsanlegget kan kobles på planlagt servicespor ved Skoppum stasjon eller sør for broen over
Solerødveien. Det vil ikke være behov for ombygging av eksisterende spor eller bygging av ventespor,
noe som er svært kostnadsbesparende. Store deler av hensettingsanlegget, fasiliteter og tilhørende
bygninger vil kunne bygges i områder med bart fjell, fastere masser og små dybder til berg. Det antas
enkel anleggsgjennomføring med gode grunnforhold og uforstyrret anleggsvirksomhet, samt enkel
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adkomst til nesten hele hensettingsområdet. Påkoblingsløsningen og tilførselsspor til hensetting vil gi
økte kostnader som følge av krevende anleggsgjennomføring. Fyllingene vil være store i dette
området da det er en del høydeforskjell mellom fremtidig dobbeltspor og området nedenfor. Fyllinger i
områdene med bløt leire vil kunne medføre en del tiltak. Tomtogkostnadene er vurdert til å være høye
på grunn av lang avstand til Tønsberg og at alle tog må vende på Skoppum stasjon (for temavis
vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 1-1).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaene nærmiljø og friluftsliv, naturressurser og naturmangfold. Området
ligger innenfor Tangsrødmarka som er et friluftsområde med stor bruksintensitet og høy verdi.
Etableringen av et hensettingsanlegg vil legge beslag på en betydelig del av rekreasjonsområdet og
vanskeliggjøre ferdsel. Et hensettingsanlegg ved Tangsrød vil skape en ny barriere mellom den
planlagte Gråmunktunnelen i øst og Hemtunnelen i vest. Dette kan gi negative konsekvenser for
viltbestanden i området. Etablering av hensettingsanlegg vil også forhindre reetablering av beitemark
og jordbruksareal i området etter avsluttet anlegg. Tiltaket vil således gi betydelige negative
konsekvenser for naturressurser (for temavis vurdering av arealverdier se tabell 1-2).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. Området
har en hensiktsmessig form og størrelse, som vil gjøre det mulig å bygge et jernbaneteknisk godt
anlegg. Det tredje sporet på Skoppum stasjon kan anvendes som ventespor. Fra Skoppum til
Tønsberg er det dobbeltspor og god strekningskapasitet. Det er negativt at anlegget er langt fra
pendelstart og slutt (Tønsberg), noe som gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken, reduksjon av hvite
tider som kan brukes til vedlikehold og økte driftskostnader. Tog til og fra hensettingsanlegget må
vende to ganger: på Skoppum stasjon og i Tønsberg. Dette tar tid, beslaglegger sporkapasitet på
stasjonene og gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (for temavis vurdering av jernbaneteknisk
funksjonalitet, se Tabell 1-3).
Tabell 1-1 Tangsrød - t emavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader .
Tema
Beskrivelse
Det er tegnet ut to løsninger for påkobling til nytt dobbeltspor.
Påkoblingen kan bygges der Nykirke – Barkåker har planlagt et
servicespor. Servicesporet kan da bygges i tilknytning til
hensetting og ankomstsporene for hensettingen. Broen over
Solerødveien må da utvides til tre spor og vil kreve noe endring
av planlagt vegløsning. Det vil derimot gi noe besparelse da
man ikke må etablere en egen påkoblingsløsning.

Påkobling til nytt dobbeltspor

En annen mulig løsning for påkobling til dobbeltsporet er sør for
broen over Solerødveien.
Det vil ikke være behov for å bygge om eksisterende spor og
man kan i stor grad benytte seg av infrastrukturen Nykirke –
Barkåker prosjektet bygger. Det er ikke behov for å etablere
ventespor til/fra hensetting, da man kan benytte seg av et tredje
(midtre) spor på Skoppum stasjon. Dette gir store besparelser.
Påkoblingsløsningen kommer i konflikt med planlagt
beredskapsplass ved Gråmunktunnelens nordre tunnelportal og
vegadkomst til tekniskhus. Det vil være nødvendig å se om det
er mulig å etablere dette på østsiden av det nye dobbeltsporet.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart viser havavsetning og enkelte områder med berg
i dagen. Utført totaltsondering for prosjekt Nykirke – Barkåker
indikerer bløte leirmasser til berg ved påkobling til dobbeltsporet.
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Det antas at påkoblingssporet kan bygges samtidig med
dobbeltsporet.
Det vil sannsynligvis være behov for ks-peler for å stabilisere
fyllingene tilknyttet påkobling og tilførselsspor til hensetting.
Fyllingene vil være store i dette området da det er en del
høydeforskjell mellom fremtidig dobbeltspor og området
nedenfor. Fyllinger i områdene med bløt leire vil kunne medføre
en del tiltak.
Store deler av hensettingen, fasiliteter og tilhørende bygninger
vil kunne bygges i områder med bart fjell, fastere masser og
små dybder til berg. Det er også fordelaktig at området er tenkt
brukt som deponi.
Det er for deponiområde 13 i Nykirke – Barkåker prosjektet
avdekket faresone for kvikkleire i området «Tangsrød søndre».
Stabiliteten er vurdert som tilstrekkelig om deponiområdet
etableres på en slik måte at den ikke forverres. Det er antatt at
man vil kunne plassere hensetting slik at dette området i liten
grad blir berørt.
Det er enkelt adkomst for anleggsgjennomføring for nesten hele
prosjektet. Prosjektet kan bygges uten å bli berørt av andre og
har ingen/få naboer.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Anlegget vil ligge i nærhet til Skoppum stasjon og Solerødveien,
noe som vil bety at det er kort avstand til eksisterende vei og
annen teknisk infrastruktur. Det er kryssende høyspentledning
sør for Solerødveien. Det er ingen registrerte større VA-anlegg i
området.

Driftskostnader

Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye, da det er
lang avstand til Tønsberg. Det er også noe økte kostnader for
driftspersonell da de må bruke mye tid på å vende inne på
Skoppum stasjon.
Totalt sett antas investeringskostnadene å ligge i nedre sjikt. Det
skyldes primært at det ikke vil være behov for ombygging av
eksisterende spor og ventespor. Hensettingsanlegget vil kunne
dra god nytte av samkjøring med Nykirke – Barkåker prosjektet
innenfor alle fagområder.

Investeringskostnader

Påkoblingsløsningen og tilførselsspor til hensetting vil gi økte
kostnader som følge av krevende anleggsgjennomføring.
Ankomstsporet, hensettingsområdet og bygging av fasiliteter har
gode grunnforhold og enkel adkomst for anleggsgjennomføring.
Dette vil kunne gi ytterliggere reduksjon av
investeringskostnadene.
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Tabell 1-2 Tangsrød - t emavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier .
Tema
Beskrivelse
Området inngår i landskapsområder med middels til stor verdi
(7D Gråmunken) og middels verdi (7E Tangsrødmarka) i
konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker [3] . Arealet er
ikke registrert som landskapsvernområde i RPBA [4] .

Landskapsbilde

Både Gråmunken og Tangsrødåsen er en del av de store
skogsområdene mellom rv. 19 og Barkåker. Gråmunken er en
karakteristisk nord-sørgående åsrygg som utgjør en viktig vegg
for Adal. Tangsrødåsen er en del av et område med flere
mindre høydedrag adskilt av lavbrekk med tett vegetasjon og
mindre bekker. Området oppleves mangfoldig med bratte
karrige fjellknauser, kulturmark og skog.
Terrengendringene ved etablering av deponiet medfører at
områdets detaljrikdom reduseres vesentlig. Endret arealbruk
kan imidlertid tilføre nye kvaliteter til området, og det vil kunne
oppleves som et harmonisk kulturlandskap ved etablering av en
større jordbruksflate i søndre del av deponiet etter avsluttet
anlegg.
Etablering av hensettingsanlegg vil endre landskapsbildet
betydelig og forringe landskapsverdiene.
I konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker er området gitt
middels til stor (delområde 7D Tangsrødmarka-Brekkåsen) og
middels (delområde 7C Tangsrødmarka-Gråmunken) verdi [3] . I
RPBA er området gitt A- og B-verdi [4] . De største verdiene for
nærmiljø og friluftsliv ligger tilknyttet områdets sørvestlige del.

Nærmiljø og friluftsliv

Området er en del av Tangsrødmarka, et område med høy
bruksintensitet og stor friluftsverdi. Vurderingene fra
konsekvensutredningen for Nykirke-Barkåker, er knyttet til
verdiene rundt skogsområdets størrelse, verdien som
stilleområde, et rikt nettverk av stier og lysløype og høy grad av
tilgjengelighet. Det vurderes at utbygging av dobbeltsporet vil
medføre at kvaliteten som stilleområde nesten forsvinner helt.
Etter oppfylling av deponi og avsluttet anlegg vil området
fremstå mye mer åpent enn i dag, med beitemark/kulturmark og
dyrka mark i ulik utstrekning. Etablering av dyrka mark etter
avsluttet anlegg kan gi noe færre muligheter for ferdsel i
området.
Etablering av hensettingsanlegg i området vil redusere
muligheter for ferdsel og kryssing i betydelig grad, og vil legge
permanent beslag på en betydelig del av et viktig
rekreasjonsområde.

Naturmangfold

Området inngår i Tangsrødmarka som ble gitt liten til middels
verdi i konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker [3] . I
RPBA er områdets verdi for naturmangfold i hovedsak vurdert
som lokalt viktig [4] . En mindre del av området i øst er vurdert
som viktig.
Deponiet vil legge beslag på mindre skogarealer med middels
eller liten til middels verdi. Dette gjelder beslag i sonen med
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Beskrivelse
voksen blandingsskog og løvskog på deponiets vestside i
brattkanten inn mot Gråmunken.
Etablering av et hensettingsanlegg i området vil medføre noe
større inngrep i skogarealene. Tiltaket kan også potensielt gi
negative konsekvenser for vannkvalitet og vannmiljø i de
nærliggende vassdragene Sverstadbekken, Hengsrudvann,
Svartedalsbekken og Undrumsdalsbekken.
Det er registrert et vilttrekk sør for Tangsrød ved Hemtunnelen,
som er vurdert å ha middels verdi i konsekvensutredningen for
kommunedelplan Nykirke – Barkåker [5] . Ved ferdigstillelse vil
den planlagte dobbeltsportraseen i øst sammen med E18 i vest
utgjøre store barrierer i området. Dermed blir sammenhengende
viltkorridorer, som over den planlagte Gråmunktunnelen og
Hemtunnelen (E18), potensielt svært viktige. Et
hensettingsanlegg ved Tangsrød vil gi en barrierevirkning langs
Gråmunktunnelen som kan redusere viltkorridorens omfang og
verdi betydelig. Dette kan gi negative konsekvenser for
viltbestanden i området.
Området inngår i delområdet Adal som er vurdert å ha liten til
middels kulturhistorisk verdi i konsekvensutredningen for
Nykirke – Barkåker [3] .

Kulturmiljø

Deponiet vil ikke komme i direkte konflikt med registrerte
kulturminner. Etableringen av et hensettingsanlegg kan
imidlertid påvirke steinalderboplasser (LOK-ID 35647, 229432)
som er registrert nordøst i området. Steinalderboplassene er
automatisk fredete kulturminner. Slike registreringer regnes som
vanlig forekommende i regionen, ifølge konsekvensutredningen
for Nykirke – Barkåker. Etablering av hensettingsanlegg kan
medføre at historisk lesbarhet og historiske strukturer tilknyttet
steinalderbosetningene reduseres.
Området er i dag i hovedsak gammel fulldyrket kulturmark som
er i ferd med å gro igjen. Over halvparten av skogen er av høy
bonitet, og resten er av lav og middels. Deler av
jordbruksområdet i dalbunnen brukes i dag som beitemark og til
produksjon av juletrær. Sør for området er det et større
jordbruksareal med fulldyrka mark.

Naturressurser

Langs åskantene mot Gråmunken og Tangsrødåsen vokser det
skog av varierende bonitet, med betydelig innslag av lauvskog.
Inn mot Gråmunken er det for en stor del gammel og
hogstmoden skog, mens det er yngre skog i skråningen mot
Tangsrødåsen.
Etter avsluttet anlegg og deponivirksomhet skal dagens
beitelandskap gjenskapes og jordbruksareal skal reetableres
med bedre arrondering, lysforhold og drenering enn dagens
situasjon [3].
Etablering av hensettingsanlegg vil hindre gjenskapingen av
beitelandskapet og reetableringen av jordbruksareal. Dette vil
medføre betydelige negative konsekvenser for naturressurser.
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Tabell 1-3 Tangsrød - t emavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Det vurdert å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere
et anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.

Hensiktsmessig form og
størrelse på området

Påkobling og tilførselssporet bør sannsynligvis bygges i
forbindelse med servicesporet som er planlagt i Nykirke –
Barkåker-prosjektet. Dette for å unngå faresone for kvikkleire i
området «Tangsrød sør» og for å ha kortest mulig
motstrømtrafikk i hovedspor med hensyn til kapasitet.
Det vil sannsynlig være mest hensiktsmessig å bygge
ankomstspor med mulighet for toalettømming, vannpåfylling og
vask av togsett. En løsning med uttrekkspor vil havne i nærhet
av servicesporet og Solerødveien. Dette vil være mer
omfattende/kostnadsdrivende da det skaper et større inngrep i
landskapet, større fyllinger og mer omfattende omlegging av
Solerødveien. Slik deponi 13 (D13) er planlagt, må
ankomstsporet ha en stigning på 20 promille.
Det tredje sporet på Skoppum stasjon kan anvendes som
ventespor. Fra Skoppum til Tønsberg er det dobbeltspor og god
strekningskapasitet. Det er fordelaktig at dobbeltsporet er ferdig
bygd samtidig med at hensettingsanlegget settes i drift, dette gir
ingen eller liten forstyrrelse av fremtidig trafikk.

Strekningskapasitet, robusthet
og pålitelighet

Konsekvenser for nytt
dobbeltspor Nykirke - Barkåker

Det er negativt at anlegget er langt fra pendelstart og slutt
(Tønsberg), noe som gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken,
reduksjon av hvite tider som kan brukes til vedlikehold og økte
driftskostnader. Tog til og fra hensettingsanlegget må vende to
ganger: på Skoppum stasjon og i Tønsberg. Dette tar tid,
beslaglegger sporkapasitet på stasjonene og gir økt risiko for
forsinkelser i togtrafikken.
Sammenlignet med de andre arealene kommer alternativet
særlig dårlig ut innenfor dette temaet, da det er spesielt negativt
at togsettene må vende to ganger.
Hensetting på Tangsrød vil komme i konflikt med planlagt ny
infrastruktur i Nykirke – Barkåker prosjektet. Det gjelder ny bru
over Solerødveien (må ha utvidelse til 3 spor), beredskapsplass
ved Gråmunktunnelens nordre tunnelportal, adkomstveg til
tekniskhus og samlingsplass ved rømningstunnelen fra
Gråmunktunnelen. Solerødveien må ytterliggere legges om. Alle
konfliktene er vurdert til å være mulige å løse.

1.3.2 Planstatus - Tangsrød
Størsteparten av området er regulert til midlertidig område for massemottak i reguleringsplan for
Nykirke – Barkåker [2]. Reguleringsbestemmelse 9.3 fastslår at:
«Innenfor områder markert med anlegg- og riggområder, massemottak, #2 er det tillatt å permanent
deponere overskuddsmasser, herunder bearbeiding av masser og nødvendige tiltak for etablering av
permanente deponier. Utformingen av arealene, herunder oppfyllingsvolum og arrondering er vist i
illustrasjonsplanen. Områdene tilpasses landskapet og framtidige etterbruk. Etter avsluttet anlegg
opphører midlertidig bestemmelsesområde og opprinnelig arealbruk, på ferdig arrondert areal gjelder.
Anleggsbredden og terrenginngrepene skal ellers holdes på et minimum.
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Tilbakeføring av dyrkbar og dyrket jord til opprinnelig formål skal skje i tråd med matjordplanen, jf.
bestemmelse 10.3.»

De resterende omkringliggende delene av området er avsatt til LNFR-formål i gjeldende
kommuneplan. Et område vest for lokaliseringsalternativet omfattes av hensynssone for friluftsliv i
gjeldende kommuneplan.

1.4

Innspill fra lokale og regionale myndigheter

I møte 4. juni ble arealsøkets konklusjoner presentert for berørte lokale og regionale myndigheter.
Tilstede i møtet var representanter fra Tønsberg kommune, Horten kommune, Sandefjord kommune,
Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune. I møtet ble Tangsrød presentert som et
lokaliseringsalternativ Bane NOR ønsker å vurdere nærmere. I etterkant av møtet mottok Bane NOR
innspill fra lokale og regionale myndigheter på konklusjonene fra arealsøket, samt arbeidet med å
vurdere Tangsrød som lokaliseringsalternativ. Under følger utdrag fra innspillene som omhandler
vurderingen av Tangsrød. For fullstendige innspill se sak 201800289 i saksrom (Bane NORs arkiv).

1.4.1 Innspill fra Horten kommune (administrativ uttalelse) – 21.06.2018
«I tillegg til de forslagene som ble vurdert i rapporten har det kommet opp et annet forslag i Horten
kommune. Dette gjelder Tangsrød som ligger sør i kommunen. Området ligger ved den planlagte
Gråmunktunnelen. Området er regulert til mulig deponiområde i reguleringsplan for ny jernbane
Nykirke – Barkåker. I utgangspunktet er kommunen i mot at stein skal deponeres i naturen. Primært
skal steinen benyttes til samfunnsmessige nyttige formål. I reguleringsbestemmelsene er det en
forutsetning at deponi kun skal benyttes der det ikke er praktisk, økonomisk eller miljømessig
forsvarlig å bruke steinen til samfunnsmessig nyttige formål. Vi mener derfor at det er feil å planlegge
hensetting på et slikt areal. Dersom det kommer et deponi i området, er det også forutsatt at det skal
tilbakeføres til LNF-område og dyrkes opp. Derved blir forslaget uheldig også ut fra et
jordvernperspektiv. I tillegg til dette er Tangsrødområdet et svært viktig regionalt friluftsområde.
Området brukes mye til friluftsformål særlig av innbyggere fra nordre Tønsberg og Åsgårdstrand.
Horten kommune vil derfor be om at området Tangsrød ikke tas med videre i en offentlig
planprosess.»

1.4.2 Innspill fra Fylkesmannen i Vestfold – 27.06.2018
«Vi er innforstått med at den aktuelle jordbruksteigen i Tangsrødmarka er regulert til massedeponi, kfr.
planvedtak i Horten kommunestyre den 19.06. i år. Det permanente planformålet er likevel landbruk,
og reguleringsbestemmelsene fordrer at et eventuelt deponi opparbeides og ferdigstilles som
jordbruksareal.
Dette innebærer at en omdisponering til hensettingsområde vil være i strid med gjeldende
kommuneplan og reguleringsplan, og i konflikt med jordbruksinteresser.
I tillegg viser vi til den regionale klassifiseringen av rekreasjonsverdi utført av Fylkesmannen i 2011
som ledd i Vestfold fylkeskommunes Regionale plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA.
Analysen viser at Tangsrødmarka er rangert i høyeste verdi som rekreasjonsområde i Vestfold, dvs.
A-område. Dette omfatter en betydelig del av det aktuelle hensettingsområdet. Bakgrunnen for
verdivurderingen er at Tangsrødmarka utgjør et relativt stort, tilgjengelig skogsområde som brukes av
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innbyggere både i Tønsberg, Re og Horten kommuner. For øvrig er arealene omkring klassifisert til Bområde mhp. rekreasjonsverdi.
På denne bakgrunnen vil vi sterkt fraråde å disponere denne delen av Tangsrødmarka som
hensettingsområde for tog.»

1.5

Anbefaling

Området er vurdert til å være svært godt egnet innenfor evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader. Utbyggingen av et hensettingsanlegg ved Tangsrød vil være kostnadsbesparende
sammenlignet med andre alternativ, da det ikke vil være behov for å etablere midtstilt ventespor.
Grunnforholdene vurderes i tillegg som gode for nesten hele hensettingsområdet.
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert å være svært store. Etableringen av
et hensettingsanlegg vil skape en barriere mellom Hemtunnelen (E18) og den planlagte
Gråmunktunnelen som potensielt vil ha betydelige konsekvenser for friluftsliv og vilttrekk. Videre vil
etableringen komme i konflikt med reetableringen av beitemark og jordbruksareal etter avsluttet
anlegg. I tillegg vil Tangsrød-alternativet gi negative konsekvenser for viktige landskapsområder.
Området er vurdert til å være lite egnet for evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Alternativet er lokalisert i relativt stor avstand fra pendelstart og slutt. Dette gir økt risiko for
forsinkelser i togtrafikken og fører til mye tomtogkjøring. I tillegg må tog til og fra hensettingsanlegget
vende både i Tønsberg og Skoppum. Vendingen vil være tidkrevende og beslaglegge sporkapasitet
på stasjonene, og dermed gi økt risiko for forsinkelser. Dette er en svært uheldig måte å utforme
anlegget på.
Konsekvensene knyttet til arealverdier kan potensielt reduseres ved at hensettingsanlegget lokaliseres
lenger nord i området. På denne måten vil barrierevirkningen ved Gråmunktunnelen bli mindre.
Lokalisering nord i området vil imidlertid fordre at det etableres uttrekksspor for vasking og skjøting og
deling av togsett. Dette sporet vil sannsynligvis komme i konflikt med planlagt veiomlegging, samt
bebyggelse og dyrka mark nærmere Skoppum. Etablering av uttrekksspor tilsier også at planlagt bru
over Solerødveien må utvides. Dette vil være kostnadsdrivende, og medføre at alternativets egnethet
innenfor evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader reduseres. Høydeforskjellene i området
tilsier i tillegg at utfordringene knyttet til jernbaneteknisk funksjonalitet vil være større dersom
hensettingsanlegget lokaliseres lenger nord.
På bakgrunn av det ovennevnte vurderes det at ulempene ved alternativet, knyttet til arealverdier og
jernbaneteknisk funksjonalitet, er av et omfang som ikke veier opp for innsparingen i
investeringskostnader. Tangsrød videreføres derfor ikke som et lokaliseringsalternativ i den videre
planprosessen.
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