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Informasjonsbrev lVestfoldbanen

"ogparkering i
"Ønsbergområdet
Nytt dobbeltspor

skal gi flere tog og kortere reisetid på Vestfoldbanen.

sette flere tog i trafikk, trenger vi også flere plasser til togparkering
Bane NOR har nå startet opp planleggingen

Når vi skal

(hensetting).

av nytt hensettingsanlegg

i

Tønsbergområdet.
Hva er et hensettingsanlegg?
Et hensettingsanlegg

Hvor stort blir et slik anlegg?

er der togene

parkeres om natten og når

Når dobbeltsporet

er ferdig fra Drammen

tilTønsberg,

kan antall

de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg Utføres det enkel service

avganger til og fra Tønsberg dobles. Det blir to tog i timen hele

og vedlikehold

dagen og tre i rushtiden.

av togsettene.Til

dette trengs et stort inngjerdet

område som blant annet huser et servicebygg,
et utendørs vaskeanlegg,
parkeringsplasser
jernbanelinjen,

plass til snørydding

til ansatte. Anlegget

påkoblingsspor,

Når dobbeltsporet

Sandefiord, får også Sandefiord

og

trengs det parkeringsplasser

må være tilknyttet

er ferdig til

flere avganger. For å få til dette

for inntil 14 tog på i 10 meter. Bane

NOR søker derfor etter et område for parkering
avN'
Tønsberg stasjon, enten iTønsberg

og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset

togtrafikken.

av tog i nærheten

eller Sandefiord

kommune. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke
avklart, men det vil være mellom 60 ogiOO mål.

»
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Vurderer ulike steder til togparkering
Nå starter arbeidet med å utrede hvor de nye togparkeringsplassene
Det er fire områder som er aktuelle: Brekkeskogen, Skottebakken
Barkåkerskogen iTønsberg kommune
Hvorfor

funnet fram til fire områder vi ønsker å utrede videre:
Når

Brekkeskogen, Skottebakken

flere tog starter og avslutter ruta iTønsberg, er det behov for

kommune

togparkering

utredningsarbeidet

samme banestrekningene

De samme togsettene

og

og Vestre Stavnum i Sandefjord kommune.

trengs det flere plasser til togparkering?

Kapasiteten og antall avganger skal økes på Vestfoldbanen.
i nærheten.

kan bygges.

trahkkerer de

hver dag, og trenger enkel servrce og

vedlikehold mens de står parkert. Uten nye hensettingsanlegg

og Barkåkerskogen

og Vestre Stavnum i Sandeöord

iTønsberg

kommune.

Dette

gjør Bane NOR i samråd med kommunene.

Rapporten fra arealsøket kan leses i sin helhet på:
www.banenor.no/tonsberg—togparkering

kan vi heller ikke øke antall avganger.
Hva skjer fremover?
- Befaringer, kartlegging
vil gjennomføres
- Vi inviterertil
tiljanuar

av arealverdier og grunnundersøkelser

høsten 2018 og våren 2019.

åpne kontordager

2019.Vinteren

informasjonsmøte.

i tidsrommet

november

2018

2019 inviterer vi til åpent

Alle møtene skal annonseres i lokalmedia

og på våre nettsider.

- Forslag til planprogram offentliggjøres og sendes på høring
vinteren 2019. Dette varsles i lokalmedia. Planprogrammet vil
være tilgjengelig

V;
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på kommunens

og Bane NORs nettsider.

Noen fakta om planprosessen

- l den offentlige
vurderinger

planprosessen

går vi fra overordnede

til stadig mer detaljert

kunnskap om alternativene.

Alle planene legges på høring, slik at alle kan komme med
innspill.

- Første steg: Planprogram er en "plan for planleggingen". Her
beskrives det hvilke områder

som skal utredes og hvordan

dette skal gjøres.
- Andre steg: l kommunedelplanen
konsekvenser

som anlegget

Basert på denne kunnskapen

utreder Bane NOR alle

vil ha for miljøet og samfunnet.
blir det bestemt

hvilket område

som skal bygges ut.

- Tredje steg: lreguleringsplan
av hensettingsanlegget

Kontakt

bestemmes

nøyaktig plassering

(innenfor det utvalgte området).

oss

Hva har skjedd fram til nå?
Våren 2018 gjennomførte

Bane NOR et arealsøk. Hensikten var å

vurdere hvilke områder som kan være egnet for å etablere et nytt
hensettingsanleggTil

sammen er 16 områder vurdert. De fleste

av disse arealene er ikke lenger aktuelle, men Bane NOR har
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Telefon:

99 35 27 25

