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Tønsberg kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel,
arealdel og kommunedelplan for sentrum 2018-2030
Bane NOR som jernbanemyndighet

har følgende merknader til planforslaget :

Bane NOR ønsker innledningsvis å påpeke at Tønsberg kommune med dette har lagt ut tre
omfattende planer til høring, der høringsperioden er satt til vanlig lengde. Dette gir et omfattende
arbeid høringspartene i løpet av kort. Ved neste fellesrevisjon av de tre planen e anmoder vi om at
høringsperioden forlenges utover det vanlige.
Bane NOR arbeider med flere viktige planprosjekter i Tønsberg. Disse prosjektene inngår i en
helhetlig plan for å gi et vesentlig forbedret togtilbud i Vestfold og tilliggende regioner . For Bane
NOR er det viktig at kommunen bidrar til dette. Samtidig gjør jernbaneprosjekter utenfor Tønsberg
at togtilbudet forbedres. Eksempel på dette er nytt dobbeltspor både i Holmestrand og PorsgrunnLarvik.
Arbeid med planlegging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg-Larvik pågår. Avklaring av framtidig
stasjonsløsning er viktig å få raskt på plass. I høringsutgaven for regional samferdselsplan i
Vestfold angis det at sentral stasjonslokalisering er viktig for å betjene arbeidsplasser og sentrale
funksjoner i sentrumsområdet. Det er her kundegrunnlaget for tog er størst, og er enklest å betjene
med lokal kollektivtrafikk. Bane NORs holdning er også at valget om stasjonslokalisering må skje
før større arbeidsplasser lokaliseres for å gi en best mulig utforming av knutepunktet.
Kommunens foreslåtte avgrensning for Jarlsbergkorridoren gjenspeiler ikke antatt avgrensning for
dobbeltsporutredningen og kan dermed være misvisende, og kan skape forventninger hverken
kommunen eller Bane NOR er i stand til å oppfylle. Det foreligger ikke fastsatt planprogram for ny
jernbane i Tønsberg kommune, slik at det er vanskelig å avgrense utstrekning av foreslåtte
korridorer. Det vil også være vanskelig å gi hensiktsmessige kommentarer til forslag om b yggetiltak
innenfor avgrensningen. Bane NOR mener at avgrensning av korridorene bør skje som ledd i
kommunedelplanprosess for den aktuelle korridoren.
Vår holdning til arealplaner og byggesaker i Tønsberg by må derfor baseres på linjer fra
konseptvalgutredningen for intercity, samt forarbeid til kommunedelplan for ny jernbane, og skjer
fra sak til sak. I planbeskrivelsen til kommuneplanens samfunnsdel påpekes det: «Tønsberg
jernbanestasjon spiller en sentral rolle i kollektivtilbudet, men har utfordringer når det gjelder sikker
og effektiv trafikkavvikling, samt skape gode overganger mellom bane og de andre
transportformene.» Denne erkjennelsen er viktig for vurdering av forslag til plassering av ny
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stasjon. Denne beskrivelsen oppfatter vi slik at kommunen vurderer jernbanens infrastruktur og
tilhørende trafikkfunksjoner som så viktig at dette vil bli prioritert foran andre funksjoner i fremtidig
knutepunkt.

Vestfoldbanen vil konkurrere med andre banestrekninger på Østlandet om investeringsmidler. Det
er derfor viktig at fremdriften som angitt i Nasjonal Transportplan kan holdes. Ikke minst er dette
viktig i forbindelse med fylkessammenslåingen Vestfold og Telemark for å tilby god arbeidspendling
med tog. Bane NOR gjør oppmerksom på at jernbaneprosjektene som er ferdigstilt, og under
planlegging, gir nye muligheter for arbeidspendling mellom Vestfoldbyene, Grenland og Drammen.
Som planmyndighet bør Tønsberg kommune bidra sterkere for å imøtekomme regionale og
nasjonale mål for jernbanen, dette bør kunne innarbeides i større grad i kommuneplanen.
Tønsberg kommune ser ut til å prioritere lokal nærings- og eiendomsutvikling fremfor avklaring av
trase for ny jernbane. Bane NOR forventer at Tønsberg kommune bidrar konstruktivt til å løse en
sentral stasjonsplassering i Tønsberg og dobbeltspor gjennom Tønsberg i tråd med nasjonale og
regionale mål.
Kommuneplanen omfatter fremtidige byggeområder innenfor utredningskorridorer for nytt
dobbeltspor, også innenfor kommunens foreslåtte trasé. I tillegg har kommunen akseptert oppstart
av forholdsvis omfattende reguleringsplaner i denne traseén. Vi mener dette er svært uheldig og
det vil medføre unødvendig usikkerhet og kostnader for jernbaneutbyggingen. Vi mener kommunen
må vise hvorfor dette vurderes som hensiktsmessig og vi ber kommunen sikre at
utredningskorridorer, foreslåtte traséer og annet aktuelt areal til jernbanefunksjoner i størst mulig
grad holdes fri for vesentlig ny bebyggelse/anlegg, inkludert nærområdene til antatt plassering av
nye stasjoner. Vi ber kommunen revurdere de aktuelle byggeområdene med henblikk på dette.
For at et knutepunkt skal fungere godt er det det nødvendig med tilstrekkelig mating fra det lokale
kollektivtilbudet. For at matingen skal fungere må nye byggeområder lokaliseres slik at det fremstår
som attraktivt å benytte det lokale tilbudet. Vi ber derfor om at ikke-utbygde byggeområder i
kommuneplanens arealdel vurderes opp mot hvorvidt de bygger opp om hovedårene i dagens
kollektivruter.
For fremtidig byggeområde i kommuneplanens arealdel D1B Aker gård nord gjør vi oppmerksom
på at området har adkomst via planovergangen ved Sem stasjon. Det foreslås en økning i antall
boliger som må benytte overgangen. Vi ber kommunen påse at det foreligger ROS-analyse for
dette, og at det fastsettes rekkefølgebestemmelser for at sikkerheten ved bruk av planovergangen
ikke forverres.
For å ivareta sikkerhet i Jarlsbergtunnelen ber vi om at det innarbeides søknadsplikt med krav om
uttalelse fra jernbanemyndigheten for ethvert inngrep i grunnen over og nær tunnelen, inkludert for
brønnboring.
Det foreslås krav om områderegulering for Jernbaneområdet i bestemmelse 4.1.1 i
kommunedelplan for sentrum. Jernbanemyndigheten mener at valg av plantype beror på
korridorvalg og stasjonsplassering i Tønsberg, samt en vurdering av ønsket stasjonsfunksjonalitet
og nødvendig avgrensning av planområdet. Vi gjør også oppmerksom på at jernbanefunksjonene
har separat finansiering og fremdrift, slik at avhengighet til annen virksomhet er uhensiktsmessig.
Vi ber om at kravet utgår.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at nummerering og kartfesting av flere områder i
hensynssone H710 for bane i kommuneplanens arealdel er feilaktig og mangelfull, og vi ber
kommunen om å kvalitetssikre disse.
Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for nasjonale interesser i
arealplanlegging http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.

Side: 3 / 3
Bane NOR som grunneier har derfor følgende merknader til planforslaget:

Plassering av ny jernbanestasjon er et viktig grep for den framtidige byutviklingen og legger
føringer for byutviklingen i Tønsberg. Derfor bør kommuneplanen ha en fleksibilitet som gir gode
grep uavhengig av hvor ny IC-linje legges. Fortetting burde skje iht. ny stasjonsplassering.
Endelig stasjonsplassering er ikke avklart i Tønsberg, men det er viktig at valgt stasjonsplassering
bygger opp under en bymessig bebyggelse og utnyttelse. Dersom Vearkorridoren blir valgt er det
viktig at dagens jernbanearealer og stasjonsområde blir utviklet på en bymessig måte, slik at
nåværende bysentrum og kanalen henger sammen med ny stasjonslokalisering i en akse. Det er
viktig med fortetting mellom bykjernen og ny stasjon. Det må tenkes framtidsrettet i forhold til
mating/mobilitet til togstasjonen. Dersom Jarlsbergkorridoren velges blir stasjonen, som i dag,
liggende i tett på sentrum, og det bør fortettes betydelig rundt knutepunktet.
Merknader til kommunedelplan for Tønsberg sentrum: Eksisterende jernbaneområde skal
transformeres uansett valg av linje. Det er viktig at planen har stor fleksibilitet i arealformål.
Arealene ligger tett inn mot både sentrum og sykehusområdet. Det bør derfor ha høy utnyttelse
uansett om det blir framtidig jernbanestasjon her eller det frigis for annen byutvikling.
Det foreslås krav om områderegulering for Jernbaneområdet i bestemmelse 4.1.1. Dette bør utgå
fordi det gir unødvendige forsinkelser i planarbeidet. Kommuneplanen og sentrumsplanen etter vår
mening et godt nok grunnlag for å behandle detaljreguleringer.
Vi ber om dagens antall parkeringsplasser ved Tønsberg stasjon opprettholdes.
Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt
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