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

**

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

sammenhengende
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.

