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Sammendrag
Tønsberg kommune har lagt forslag til kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) og byplan
for 2018-2030 ut til offentlig ettersyn. Kommunen har lagt til rette for en delvis rullering, hvor
hovedhensikten er å forbedre og utdype de gjeldende planene. Hovedtemaene i rulleringen
omfatter å utarbeide en fortettingsstrategi, avsette arealer til offentlig og privat tjenesteyting
og områder for masselagring og vurdere endringer i hensynsonene for kulturmiljø i
Slagendalen og Jarlsberg.
Fylkesrådmannen vil berømme kommunen for et grundig arbeid. Høringsdokumentene er
oversiktlige og planforslagene fremstår som godt gjennomarbeidet. Flere av endringene som
gjøres ved denne rulleringen vil etter fylkesrådmannens vurdering styrke kommunens
overordnede planer som styringsverktøy.
To av de foreslåtte endringene vurderes imidlertid å være i strid med nasjonale og regionale
mål og føringer. Fylkesrådmannen innstiller derfor på innsigelser til følgende punkter;
- Forslag om å fjerne hensynssone for kulturmiljøene «Jarlsberg hovedgård» og
«Oseberghaugen og Slagendalen» i kommuneplanens arealdel.
- Forslag om å ta ut føringen om at utbyggingen i Nedre Langgate skal være i tråd med
gatebruksplanen for Tønsberg sentrum.
Fylkesrådmannens innstilling
Innsigelser:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-1b, Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk § 2.3.2, samt Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging av 12. juni 2015, fremmer Vestfold fylkeskommune innsigelse til at
hensynssone Bevaring av nasjonalt og regionalt viktig kulturmiljø og kulturlandskap
for Jarlsberg (H570_47) og Slagedalen og Oseberg (H570_48), er tatt ut av
kommuneplanens arealdel for Tønsberg 2018-2030.
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4, og begrunnet i hensynet til
måloppnåelse og gjennomføring av Bypakke Tønsberg-regionen, fremmes det
innsigelse til Byplanen inntil § 3.3.2 inneholder krav om at utbygging i Nedre
Langgate skal skje i henhold til gatebruksplan for Tønsberg sentrum.
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Merknader:
1. Med henvisning til RPBA ber fylkeskommunen om at kommunen bruker avstanden til
sentrum og nærhet til kollektivknutepunkt som kriterier når endelig lokalisering av
svømmehallen skal avgjøres.
2. Fylkeskommunen ber kommunen om å innarbeide den regionale planbestemmelsen
vedrørende lokalisering av handel som bindende bestemmelse i kommuneplanens
arealdel.

Tønsberg, 25.09.2018

Øyvind Sørensen
fylkesrådmann
Sverre Høifødt
direktør

Vedlegg:
- Kommunens saksfremlegg_vedtatt120918 (pushes)
- Kommuneplanen samfunnsdel_Høringsutkast_270918 (pushes)
- Kommuneplanens arealdel_forslag til plankart (pushes)
- Kommuneplanens arealdel_forslag til bestemmelser_290918 (pushes)
- Byplan_forslag til plankart (pushes)
- Byplan_forslag til bestemmelser (pushes)
- Fortettingsstrategi_horingsutkast_280918 (pushes)
- Byggeskikksveileder
- Salmedok_Konsekvensutredninger_arealdel og byplan (pushes)
- KU_datalagringssenter (pushes)
- Utredning_tomtealternativer_Ringshaugbarneskole
- Eksempler-for-utregninger-av-uteoppholds-og-lekeareal
- Byggegrenselangssjo_endringer
- Uttalelse fra Statens vegvesen
- Administrativ uttalelse – offentlig ettersyn – kommuneplan og byplan Tønsberg
kommune 2018-2030 (pushes)

Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no.
Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker.
Direktelink til Politiske møter og saker: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vestfoldfk
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Innledning:
Gjennom den kommunale planstrategien for 2015-2019 vedtok Tønsberg kommune å foreta
en delvis rullering av kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) og byplanen.
Oppstart av planarbeidene ble varslet i mai 2017, og felles planprogram for revisjonen av
planene ble vedtatt i september 2017. I tillegg ble det i januar 2018 varslet nytt
utredningstema om mulighetene for datalagringssenter på Ødegården eller Tveiten. I
september 2018 behandlet Bystyret planforslagene og la disse ut til offentlig ettersyn.
Fylkeskommunen har fått uttalefrist til 21.11.2018.
I henhold til planprogrammet er formålet med rulleringen å forbedre og utdype kommunens
overordnede planer. Fylkeskommunen har en felles uttalelse til de tre planforslagene.
Fylkeskommunens rolle
Fylkeskommunens vurderinger gis på grunnlag av mål, prinsipper og anbefalinger slik de er
nedfelt i overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter. Fylkeskommunen har
ifølge plan- og bygningsloven (pbl) en samordnings- og samarbeidsplikt, og skal påse at
plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen. Fylkeskommunen har rett og plikt til
å delta i planleggingen når den berører fylkeskommunens saksfelt eller regionale planer og
vedtak. Regional planmyndighet skal også veilede og bistå kommunene i deres
planleggingsoppgaver. Jfr. pbl §§ 1-1, 1-4, 3-2, og 5-2.
Hovedutvalg for samferdsel og areal (HSA) er det faste utvalget for plansaker og avgir
uttalelse på vegne av fylkeskommunen. Fylkeskommunens uttalelse til planforslagene består
av to deler, foreliggende politiske sak og fylkesrådmannens brev med planfaglige råd og
veiledninger. Fylkesrådmannens brev følger vedlagt. Uttalelsen fra Statens vegvesen er
innarbeidet i saken som vegfaglige vurderinger og ligger som vedlegg til saksfremlegget.
Saksutredning:
Kommuneplanens samfunnsdel skal være et styringsdokument for kommunen, som
fastsetter langsiktige utfordringer, mål og strategier for utviklingen av kommunen. Arealdelen
og byplanen skal legge de langsiktige rammen for hvordan arealene i kommunen skal
utvikles. Samfunnsdelen peker på viktige prinsipper som arealdelen og byplanen skal legge
til grunn. Kommuneplanen skal ivareta regionale og nasjonale føringer.
Arealformålene i plankartene er sammen med bestemmelsene hovedelementene i
arealdelen og byplanen. Arealformålene angir med rettslig bindende virkning hva arealet kan
nyttes til. Bestemmelsen kan gjelde hele eller deler av kommunen eller gis for spesifikke
arealformål. De angir på en rettslig bindende måte hvilke vilkår et tiltak må oppfylle for at det
skal kunne gjennomføres. Alle bestemmelser skal være hjemlet i plan- og bygningsloven.
Under følger en tematisk oppsummering av de viktigste endringene som er foreslått i de tre
planforslagene som er lagt ut til offentlig ettersyn.
Kommuneplanens samfunnsdel
I planprogrammet oppgis hovedtemaene for revisjonen av samfunnsdelen;
 Tønsberg kommune som organisasjon,
 Integrering og bosetting av flyktninger,
 Implementering av temaer som omfatter Vear fra samfunnsdelen for Stokke
kommune (2016-2025).
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I forslaget til ny samfunnsdel er det lagt til to nye kapitler, kommunen som organisasjon og
integrering. I de øvrige kapitlene er det gjort kun små endringer i prognoser og utviklingen
innenfor de ulike områdene. Kapitlet om næringsutvikling er det som har gjennomgått størst
endringer, både målformuleringer og strategier er oppdatert.
Kommuneplanens arealdel og byplanen
Planprogrammet oppgir følgende som sentrale temaer for rulleringen;
 Utarbeidelse av fortettingsstrategi
 Implementere Husøy og Vear
 Avklare behov for offentlig og privat tjenesteyting
 Avsette område for privat masselagring
 Vurdere endringer i hensynsonene for kulturmiljø i Slagendalen og Jarlsberg
 Vurdere endringer i båndleggingssoner knyttet til infrastruktur – i forhold til evt. ny
informasjon i pågående prosesser med infrastrukturtiltak knyttet til vei og jernbane.
 Implementere vedtatt byromstrategi
I tillegg er «utfyllende bestemmelser og retningslinjer» gjennomgått på bakgrunn av
erfaringer gjennom bruk. Feil og mangler som er oppdaget i plankartene er rettet.
Fortettingsstrategi
Kommunen har utarbeidet en fortettingsstrategi, hensikten er å gi sterkere føringer for
boligbyggingen i kommunen. Strategien er bygget opp om tre satsningsområder;
bevaringsområder, boligutvikling i eksisterende boligområder og fortettingsområder.
 Bevaringsområder: Områdene som er definert som bevaringsområder er markert
med bestemmelsesområde i plankartet, i alt er 10 områder i kommunen pekt ut. Det
er utarbeidet en generell byggeskikkveileder for områdene, med beskrivelse av hvert
område. I bevaringsområdene er det satt strengere krav til tilpasning ved utbedring,
tilbygg, påbygg og nye bygninger. Det er ikke tillatt å rive eller endre bygninger og
anlegg på en slik måte at verneverdien forringes. Tomte- og bebyggelsesstrukturen
skal også bevares.
 Fortetting i eksisterende boligområder (eplehagefortetting): Hensikten med denne
kategorien er å opprettholde og styrke boligområdenes kvaliteter, samt øke
forutsigbarheten i utbyggingssaker. Samtidig har kommunen et mål om å kanalisere
hovedvekten av boligbyggingen til fortettingsområdene. For å oppnå fortetting med
kvalitet stilles det strengere krav til fortetting i de eksisterende boområdene.
Gjennom § 2.2.5 i arealdelen, om «krav til visuelle kvaliteter og tilpasning for
byggetiltak i nåværende boligbebyggelse» ønsker kommunen å bidra til en bedre,
mer åpen og systematisk vurdering av de bygde omgivelsene.
 Fortettingsområder: Gjennom denne kategorien synliggjør kommunen hvor
hovedvekten av fortetting skal skje; bysentrum, lokalsentrene,
transformasjonsområdene (Kanalen, Stensarmen, Jernbaneområdet, Vallø, Kilen,
Findus og Kaldnes vest) og i framtidige boligområder som er avsatt i arealdelen og
byplanen.
For å implementere strategien i kommunens plan- og byggesaksbehandling er enkelte av
bestemmelsene i arealdelen og byplanen endret.
Arealer til offentlig og privat tjenesteyting
Tomt til ny svømmehall:
Kommunen har målsetning om å bygge en ny svømmehall innen utgangen av 2023, og har
pr. nå følgende 6 tomtealternativer for lokalisering av svømmehallen:
A. Nord for dagens svømmehall
B. Stensarmen (alternativ 1) som angitt i byplanen
C. Messeområdet
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D. Brannstasjonstomta
E. Stensarmen (alternativ 2), nær Kanalbrua
F. Kaldnes Vest
Bystyret i Tønsberg skal avgjøre endelig plassering av svømmehallen i egen sak.
Arealdelen/byplanen skal sikre at de aktuelle tomtealternativene legges ut til høring og kan
bebygges med svømmehall. De tomtene som i gjeldende planer ikke har formål som er
forenelig med utbygging av svømmehall(alternativ A, C, E og F) er nå konsekvensutredet.
Kommunen har foreslått å sikre tomtene gjennom å endre arealformål til offentlig/privat
tjenesteyting og et bestemmelsesområdet som sier at de alternativene som ikke blir valgt til
svømmehall, skal tilbakeføres til dagens arealformål før arealdelen/byplanen vedtas.
Av de fire alternativene som er konsekvensutredet gjennom planarbeideter det alternativ C.
Messeområdet som kommer dårligst ut. Dette er det eneste alternativet som ligger utenfor
byplanområdet, og det alternativet som trolig vil medføre mest biltrafikk.
Utvidelse av Ringshaug barneskole:
Kommunen har behov for å utvide barneskolen på Ringshaug. Med utgangspunkt i
Helsedirektoratets anbefalte normer og middelalternativet for befolkningsvekst, med høyde
for svingninger i antall elever i hvert årskull, er detønskelig å legge til rette for en 4-parallell
skole med plass til inntil 800 elever. I tillegg ønsker kommunen å legge til rette for en ny
dobbel flerbrukshall i tilknytning til den nye skolen.
Kommunen har vurdert 4 ulike tomtealternativer til ny skole;
1. Utvidelse mot øst
2. Utvidelse mot vest
3. Areal nordøst for eksisterende skole
4. Ilebrekke.

Etter en samlet vurdering har kommunene valgt å gå videre med alternativ 2, en utvidelse av
skolen mot vest. Vurderingen er basert på nærskoleprinsippet, nærhet til eksisterende
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barnehage og ungdomsskole med mulighet for sambruk av p- og trafikkløsninger, samt
fellesløsninger for energi, vann og avløp.
I den gjeldende arealdelen er det aktuelle arealet avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål
(LNF), ligger utenfor den langsiktige utviklingsgrensen (LUG) og er en del av friluftsområdet
rundt Bekketjønnmyra. I temakart for dyrka og dyrkbar mark er arealet del av et større
sammenhengende området med dyrkbar mark. Kommunene anser det som negativt å endre
LUG i området ved å ta arealer innover inn mot Bekketjønnmyra. Årsaken til at det likevel
foreslåes er at det ikke finnes alternative tomter som er like gode. For å avbøte de negative
konsekvensene av endringene stilles det i forslag til de utfyllende bestemmelsene krav om at
skolen skal utarbeides med en «grønn profil» som på best mulig måte skal ivareta hensynet
til miljø-, natur- og friluftsinteresser.
Næringsarealer
Ødegården
Kommunen har gjennom den pågående prosessen utredet mulighetene for å etablere et
senter for datalagring på Ødegården eller Tveiten. På grunn av sakens konfliktnivå er det
utført en grundigere konsekvensutredning enn det som er normalt på kommuneplannivå.
Sammenstillingen av konsekvensene viser at en utbygging på Tveiten gir større negative
konsekvenser enn utbygging på Ødegården. De negative konsekvensene ved en utbygging
på Tveiten vil spesielt gå utover nærmiljøet til Barkåker tettsted.
Det framtidige næringsområdet på Ødegården ble endret fra LNF til næringsformål ved
forrige kommuneplanrevisjon. Kommunen foreslår nå å utvide næringsarealet med 115 daa.
Avgrensningen er gjort ved å følge et naturlig søkk i terrenget. I konsekvensutredningen for
området er den største negative konsekvensen landskapsvirkningen av å sprenge bort deler
av åsen. Det er gjennom avgrensningen forsøkt å avbøte de negative landskapsvirkningene
gjennom å la store deler av åsen stå igjen som buffersone mot landskapet mot nord og øst. I
tillegg er det stilt rekkefølgekrav til at landskapshensyn skal tas spesielt vare på ved
utarbeidelse av reguleringsplan. Hensikten med utvidelsen er å gjøre det mulige å utvikle et
område som er stort nok for å etablere senter for datalagring, med plass til virksomheter som
kan utnytte overskuddsvarmen fra et slikt senter.
Funksjonsblanding i bysentrum
Kommunen viser til kunnskapsgrunnlaget utarbeidet gjennom revisjonen av RPBA, der et av
de viktigste funnene er at næringsarealer i byene fortrenges til fordel for andre formål, da
primært bolig. Kommunen ønsker formålsblanding i bysentrum og byplanens bestemmelse
for sentrumsformål har fått et tillegg for å sikre funksjonsblanding. Hensikten med endringen
er å sikre at næringsformål som kontor og tjenesteyting ikke fortrenges av boliger.
Spesielt om næringsområdet på Åskollen
Arealmessig utvidelse av næringsområdet på Åskollen ble først vist på kart i forrige RPBAprosess og senere stadfestet i kommunens arealplan. Det pågår nå en reguleringsprosess
for området, og forslag til reguleringsplan var på offentlig ettersyn i mai 2018.
Reguleringsplanprosessen har ført til endret avgrensning av planområdet, ved at
næringsarealet utvides mot nord, og reduseres mot øst. Det vil si bytte av arealer som er
avsatt til næring og til landbruks-, natur- og friluftsformål (jordbruk) i gjeldende kommuneplan.
Endringen er gjort i overenstemmelse med både fylkeskommunen og fylkesmannen.
Kulturmiljøer
I kommunens forslag til revidert arealplan er hensynssonene for kulturmiljøene «Jarlsberg
hovedgård» og «Oseberghaugen og Slagendalen» tatt ut av plankart og bestemmelser.
I forbindelse med utarbeidelsen av RPBA ble det valgt ut 37 viktige kulturmiljøer i hele fylket.
Av disse ligger to svært viktige kulturmiljøer i Tønsberg kommune. Dette er kulturmiljøene
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«Jarlsberg hovedgård» og «Oseberghaugen og Slagendalen». Det er vedtatt i RPBA at de
37 kulturmiljøene skal inngå i kommunale arealplaner, hvilket i praksis betyr
kommuneplanens arealdel. Dette er nedfelt i retningslinje 2.3.2 som lyder:
De 37 utvalgte kulturmiljøene i temakart for RPBA skal sikres i hensynssoner i
kommune- og reguleringsplaner. Ulike vernehensyn vil være tungtveiende alt etter
hva som er rimelig og relevant i de ulike kulturmiljøene. Inntil hensynssoner inngår i
vedtatte kommunale arealplaner vil tiltak i kulturmiljøene vurderes av regionale
kulturminnemyndigheter fra sak til sak.
RPBA er under revisjon, og i forslag til revidert RPBA er hensynet ivaretatt i retningslinje
R21, der det heter:
De nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøene i temakart for RPBA skal sikres
som bestemmelsesområder eller hensynssoner i kommune- og reguleringsplaner.
Vernehensyn tilpasses og innarbeides som bestemmelser eller retningslinjer til
områdene.
Kulturmiljøene er vist som hensynssoner i kommunenes gjeldende arealdel, og de er
ivaretatt gjennom planens generelle bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene.
Det å peke ut kulturmiljøene der saksbehandlingspraksis er streng, og å innarbeide dem i
kommuneplanen, imøtekommer pbl. § 3-1b, som sier at planer etter denne lov skal sikre
jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer. I
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 12. juni 2015, påpekes
fylkeskommunenes og kommunenes ansvar for et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, slik
at nasjonale og viktige regionale interesser kan identifiseres tidlig i planleggingsprosessene,
og slik redusere tidsbruken. Dette befester en tidlig og tydelig forvaltning, og svarer også til
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging pkt. 4.7, som
blant annet sier at kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter skal hensyntas.
I både gjeldende og forslaget til revidert samfunnsdel har kommunen følgende strategi under
målsetningen F3 «Vi vil være en attraktiv by som ivaretar vår historiske identitet»: «å bruke
forskning og kompetanse som utgangs-punkt for å fremheve og formidle vår historiske arv,
herunder å tilrettelegge for verdensarvstatus for Oseberghaugen». For at Oseberg kan
vurderes til verdensarvstatus må en buffersone omkring kulturminnet vernes gjennom juridisk
bindende planverk, jf. Retningslinjer for gjennomføring av verdensarvkonvensjonen.
Slagendalen er buffersonen til Oseberghaugen.
Bakgrunn, kulturmiljøer
Hensikten med å innlemme kulturmiljøene i kommuneplanen er å bevare to av Norges
viktigste historiske områder hvor kulturminner og landskapsrom utgjør helhetlige miljø.
Jarlsberg
Jarlsberg er et kulturmiljø med regional og nasjonal verneverdi. Hovedgården er et av
landets best bevarte slottsanlegg og kan oppleves i sin opprinnelige landskapsmessige
sammenheng. Gårdsanlegget med Sem kirke, husmannsplasser, veier, alléer, parker,
rettersted mm. ligger i et sammenhengende, åpent kulturlandskap som skal bevares.
Området er usedvanlig rikt på kulturminner.
Navnet Jarlsberg ble etablert offisielt i 1685. I vikingtiden og middelalderen var stedet kjent
under navnet Sem (Sæeimr) som betyr gården ved sjøen. Sem var kjernen i en mektig
godssamling fra eldre jernalder, som har omfattet minst 48 av dagens gårder. I vikingtid var
gården kongseie, og gravhaugene i Store og Lille Gullkronen samt Farmannshaugen
bekrefter at mektige slekter har hatt sete her. Etter all sannsynlighet finnes det rester av
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jernaldergårder der det er dyrket mark i dag. Det kan også finnes bosetningsspor under
dagens hovedgård. Undersøkelser i 2018 har vist at det finnes båtgraver på jordene
tilhørende hovedgården.
Godset og den tidligere kongsgårdens beliggenhet på høydedraget ved Jarlsberglinna, med
utsyn mot Slottsfjellet og Holmen i sør, og ut over gårdens eiendom i nord og vest, er sentral.
Landskapet er ikke brutt opp av ny bebyggelse, det er en viktig ressurs for å kunne lese
fortiden i dagens kulturlandskap, og innehar høy vitenskapelig kildeverdi.
Oseberghaugen og Slagendalen
Oseberghaugen og Slagendalen er et kulturmiljø med regional, nasjonal og internasjonal
verneverdi. Oseberghaugen er et av de fremste symbolene på vikingtiden. Graven er den
mest rikholdige graven fra denne tidsperioden som er undersøkt. Funnet gir et uvurderlig
innblikk i vikingtidens skikker, verdensbilde, mytologi, håndverkstradisjoner, gravskikk,
religion, selvforståelse og samfunnshierarki. Ikke minst viser et funn av en slik karakter at
mennesker med enorm status, makt og rikdom har hatt tilknytning til området i løpet av
vikingtiden.
Oseberghaugen har en unik beliggenhet på dalbunnen i Slagendalen. Slagendalen er
usedvanlig rik på kulturminner, særlig i form av gravminner. De andre kjente kulturminnene i
dalen er trukket opp langs sidene på dalføret, og vi kjenner ikke til hvorfor nettopp den
største, og usedvanlig praktfulle Oseberghaugen er anlagt slik. Landskapet Slagendalen er
en uløselig del av fenomenet Oseberghaugen.
Foruten Oseberghaugen er det Slagen kirke og de gamle gårdstunene som gir området
særpreg og som representerer den historiske kontinuiteten. Slagendalen rommer flere tusen
års bosetningshistorie hvor sammenhengen mellom veier, gårder, bekkeløp, steingjerder,
dyrkingsspor og det åpne landskapet er vesentlig.
Deponiområde og rigg-/anleggsområder
I forbindelse med lokale graveprosjekter knyttet til vann og avløpsledninger, gang- og
sykkelveier og lignende har kommunen behov for noen små, spredte faste rigg/anleggsområder som skal benyttes til mellomlagring av masser og materialer og utstyr. I
tillegg har kommunen behov for et større massedeponi, for varig lagring av rene masser.
Det foreslåes et bestemmelsesområde #16 for massedeponi i gjeldende formål LNF ved
Gullerød og Spettås. Arealet er i overkant av 60 daa, omtrent 40 daa er skog med høy
bonitet og hele skogsområdet er dyrkbart. I forslaget til utfyllende bestemmelser stilles det
krav om reguleringsplan før området kan tas i bruk som massedeponi. Massedeponiets
varighet, omfang og avbøtende tiltak skal avklares i plansaken. Videre tillates det kun
oppfylling av rene masser, og det stilles krav til en plan for hvordan massedeponiet skal
beplantes og tilbakeføres til skog.
I tillegg foreslåes det to faste områder til rigg-/anleggsplasser; på Eik ved Olav Digres vei og i
Ulvikaveien ved Tolvsrød barnehage, samt to midlertidige; Sandeveien på Olsrød og et areal
på Stensarmen.
Krav til matjordplan
Kommunen har lagt inn en bestemmelse i arealdelen § 1.19.5 krav til matjordplan, som sier
at; det ved omdisponering av dyrket og dyrkbart areal skal det i reguleringsplan utarbeides
en særskilt plan for hvordan matjordlaget skal brukes til forbedring av annen dyrket eller
dyrkbar mark til matproduksjon. Tilhørende retningslinje sier at matjordplanen skal
utarbeides i tråd med fylkeskommunens «Veileder til matjordplan».
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Vegfaglige forhold
Gatebruksplan
Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen
(Bypakka), og ble vedtatt i Tønsberg bystyre i september 2017. Hovedmålet for Bypakka er
at transportsystemet i Tønsberg-regionen skal være miljøvennlig, robust og effektivt.
Hovedmålet er utdypet med delmål som;
 Mer miljøvennlig reisemiddelfordeling, der veksten i persontransport tas med
kollektivtransport, gåing og sykling.
 Økt fremkommelighet for sentrumsrettet kollektivtransport.
 Økt fremkommelighet for syklende.
 Økt fremkommelighet for gående.
Gatebruksplanen er en overordnet plan for utvikling av kollektiv og sykkel og gange i
Tønsberg sentrum, og en viktig premiss for gjennomføring av Bypakka. Planen gir
retningslinjer for fremtidig bruk av gatene i Tønsberg sentrum og skal følges opp med mer
detaljerte planer for de ulike tiltakene som er foreslått.
I de gjeldende og i forslaget til reviderte bestemmelser for byplanen er det en § 2.5.2 som
sier at; Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er retningsgivende for regulering og bruk av
gater, plasser, gang- og sykkelforbindelser. I de gjeldende bestemmelsene er det i tillegg
presisert at utbygging i veiarealet i Nedre Langgate skal være i tråd med gatebruksplan. I
forslaget til reviderte bestemmelser er det foreslått å ta ut kravet om at utbygging i Nedre
Langgate skal være i tråd med gatebruksplanen. (§ 3.3.2 Krav om omforming - Nedre
Langgate).
Fylkesrådmannens bemerkninger:
Kommunen har lagt til rette for en delvis rullering, hvor hovedhensikten er å forbedre og
utdype de gjeldende planene. Fylkesrådmannen støtter kommunen i denne avgjørelsen, og
vil berømme kommunen for et grundig arbeid. Høringsdokumentene er oversiktlige og
planforslagene fremstår som godt gjennomarbeidet. Flere av endringene som gjøres ved
denne rulleringen vil etter fylkesrådmannens vurdering styrke kommunens overordnede
planer som styringsverktøy.
Forholdet til regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er Vestfolds felles plan for langsiktig arealbruk
fram til 2040. Planen er under revisjon, og planforslaget for revidert RPBA er pr. dags dato
på høring.
Under følger fylkesrådmannens vurderinger av kommunens oppfølging av flere sentrale tema
i den regionale planen.
Byutvikling
RPBA slår fast at de største byene og InterCity-tettstedene er av regional betydning både
som arbeids-, bo- og handelssteder. For at Vestfold skal lykkes med en bærekraftig
arealpolitikk, må byene gjøres attraktive og livskraftige.
Etter fylkesrådmannens vurdering er kommunens arbeid med fortettingsstrategi et viktig steg
mot en bærekraftig arealforvaltning. Strategien legger opp til ivaretakelse av
kulturminneverdiene i bevaringsområdene, og skisserer en metode for å oppnå fortetting
med kvalitet i eksisterende boligområder. Videre slåes det fast hva som ansees som
fortettings-/transformasjonsområder i kommunen. Strategien sier imidlertid lite om hvilke
virkemidler kommunen har for å initiere den ønskede utviklingen i disse områdene.
Kommunen har mål om at 50% av boligutbyggingen skal skje gjennom fortetting og
transformasjon innenfor byplanområdet, og slår samtidig fast at funksjonsblanding i innenfor
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bykjernen er viktig. Fylkesrådmannen er positiv til at det er inntatt krav om funksjonsblanding
for områder med sentrumsformål i byplanen. Fylkesrådmannen er imidlertid usikker på i
hvilken grad bestemmelsen vil sikre at næringsformål som kontor og tjenesteyting ikke
fortrenges av boliger.
I forslaget til revidert RPBA pekes det på utarbeidelse av en bystrategi for å skape
forutsigbarhet, gi tydeligere rammer og bidra til kvalitet, funksjonsblanding og raskere
utvikling av byen. Måloppnåelsen i RPBA er avhengig av en positiv utvikling i byene i
Vestfold, og utvikling av Tønsberg by er av regional interesse. Fylkesrådmannen er kjent
med at kommunen har startet arbeider for å legge til rett for gjennomføring av ønsket
utvikling og imøteser dette arbeidet med interesse.
Angående gatebruksplan for Tønsberg sentrum:
Gatebruksplanen er en overordnet plan for utvikling av kollektiv og sykkel og gange i
Tønsberg sentrum. Hvis gatebruksplanen ikke legges inn som en juridisk føring for utforming
av Nedre Langgate, vil dette kunne skape uforutsigbarhet for gjennomføring av Bypakke
Tønsberg-regionen.
Et viktig mål i Bypakka er å ta trafikkveksten på kollektiv og sykkel og gange. For å nå dette
målet må det legges til rette slik at det blir enkelt for folk flest å benytte seg av disse
reisemidlene. Gjennom gatebruksplanen er det definert hvor de ulike kollektiv- og gang- og
sykkelaksene skal gå. Kapasitetene på dagens bussterminal i Farmandstredet er på
bristepunktet, og ny gateterminal på Farmandstorvet er et avgjørende tiltak for å lykkes med
en omlegging til mer miljøvennlig reisemiddelbruk i Tønsberg-regionen, følgelig er Nedre
Langgate selve ryggraden i det nye buss-systemet som er planlagt gjennom
gatebruksplanen. For å muliggjøre ønsket utvikling i Nedre Langgate kreves det
tilrettelegging som vil ta arealer langs gateløpet. Dersom ikke dette blir hensyntatt ved
utvikling i Nedre Langgate kan det redusere fremkommeligheten for kollektivtrafikken,
syklende og gående, og vanskeliggjøre gjennomføring av Bypakka.
Etter fylkesrådmannens vurdering er det nødvendig at utvikling i Nedre Langgate skjer i tråd
med gatebruksplanen. Fylkesrådmannen anbefaler HSA å fremmer innsigelse til byplanen
inntil § 3.3.2 inneholder krav om at utbygging i Nedre Langgate skal skje i henhold til
gatebruksplan for Tønsberg sentrum.
Angående lokalisering av ny svømmehall:
Kommunen har seks alternative tomter for lokalisering av ny svømmehall. I forslag til revidert
arealdel og byplan er fire av de aktuelle tomtene endret til formål offentlig- og privat
tjenesteyting, med en tilhørende bestemmelse som sier at de alternativene som ikke blir
valgt skal tilbakeføres til det arealformålet tomtene har i gjeldende planer.
Dersom alternativ A – nord for dagens svømmehall velges forutsetter kommunen at dagens
svømmehall rives og at arealet opparbeides og inngår i ny grønnstruktur for å erstatte
dagens ball-løkke. Fylkesrådmannen anbefaler i den forbindelse at kommunen utreder
eksisterende svømmehalls kulturhistoriske og arkitektoniske verdi. Det å ta i bruk dagens
ball-løkke til svømmehall, vil etter rikspolitiske retningslinjer for barn- og unges interesser i
planleggingen pkt. 5d kreve at det skaffes fullverdig erstatning. Fylkesrådmannen ber om at
de nevnte forhold tas med i vurderingen av dette lokaliserings alternativet.
I tillegg har fylkesrådmannen ulike krav knyttet til vegfaglige forhold (se avsnitt om vegfaglige
forhold) til de ulike alternativene. Utover dette har ikke fylkesrådmannen vesentlige
innvendinger til å avsette de aktuelle arealene til offentlig- og privat tjenesteyting.
Fylkesrådmannen viser imidlertid til retningslinje R9 i forslaget til revidert RPBA, som sier at;

10

Statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester og virksomheter med mange
arbeidsplasser og/eller virksomheter rettet mot publikum skal lokaliseres sentralt i
regionalt prioriterte byer og tettsteder, innenfor 10-minnuttersbyen og nær
kollektivknutepunkt.
Fra et byutviklingsperspektiv er det bedre jo nærmere sentrum svømmehallen ligger. En
svømmehall genererer mange besøkende og synergieffektene ved at badegjestene bruker
byen til å handle, spise og andre aktiviteter øker jo nærmere og lettere det er. Lokalisering
nær sentrum og kollektivknutepunkt samsvarer også med hensyn til god tilgjengelighet og
bærekraftig arealpolitikk, ved at det er lett å komme seg til/fra svømmehallen med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Fylkesrådmannen anbefaler kommunen å bruke lokalisering innenfor 10-minuttersbyen og
nærhet til kollektivknutepunkt som avgjørende kriterier når endelig lokalisering av
svømmehallen skal avgjøres.
Langsiktige utviklingsgrenser (LUG)
Ny barneskole på Ringshaug:
Ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel ble de langsiktige utviklingsgrenene for
kommunen fastsatt. For å sikre arealet mot utbygging ble friluftsområdet rundt
Bekketjønnmyra lagt utenfor LUG. Nå foreslår kommunen å endre LUG og avsette areal til
en ny barneskole på Ringshaug i dette området.
Etter det fylkesrådmannen kan se har kommunen gjort en grundig vurdering, med flere
alternative tomter for lokalisering av en utvidet barneskole på Ringshaug. Å ta i bruk dyrkbar
mark til utbyggingsformål er ikke ønskelig. De øvrige alternativene berører også dyrka eller
dyrkbar mark, og med hensyn til vern av dyrka og dyrkbar mark vurderes det valgte
alternativet å være et av de beste. Fylkesrådmannen følger kommunens begrunnelse for
hvorfor dette totalt sett er det beste alternativet for lokalisering av skolen, og finner det
positivt at kommunen har som mål å lage en skole med grønn profil. Det er også positivt at
områdene rundt blir avsatt med hensynssone for friluftsliv. Områdene rundt skolen vil bli
svært verdifulle rekreasjonsområder, og det er positivt for skolen å ha disse områdene i
umiddelbar nærhet. Eksisterende merkede turstier på og rundt tomta må sannsynligvis
legges om noe i forbindelse med bygging av skolen, og dette forutsettes hensynstatt i det
videre arbeidet.
Vern av dyrka og dyrkbar mark
Samfunnsmål 2 i RPBA sier at matjordarealet i Vestfold skal være økt innen 2040.
Kunnskapsgrunnlaget utarbeidet i forbindelse med revisjonen av RPBA viser at det er
nødvendig med en strengere forvaltning av dyrka og dyrkbar mark om Vestfold skal nå
målet. Fylkesrådmannen er imidlertid klar over at det ikke alltid lar seg gjøre å unngå
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, og er følgelig positiv til at kommunen har lagt inn
kravet om utarbeidelse av matjordplan i forslaget til bestemmelser.
En oppdatert utgave av fylkeskommunens «Veileder til matjordplan» er under utarbeidelse.
Erfaringene med bruken av det eksisterende veilederen viser at det er behov for å presisere
at matjordplanen skal følge planforslag ved offentlig ettersyn. I reguleringsplaner som åpner
for omdisponering av dyrka og dyrkbar mark bør den planlagte bruken av denne ressursen
være en del av planprosessen, og fylkesrådmannen anbefaler kommunen å presisere i
bestemmelsen at matjordplanen skal foreligge ved offentlig ettersyn av planforslag.
Kommunens foreslår ingen nye utbyggingsområder på dyrka mark. Enkelte av kommunens
forslag til formålsendringer berører imidlertid arealer som i RPBAs temakart for dyrka og
dyrkbar mark, er registret som dyrkbar mark. Arealet for ny barneskole på Ringshaug er
omtalt ovenfor. I tillegg nevnes deponiområdet for rene masser på Gullerød, der stilles det
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imidlertid krav om en plan for hvordan massedeponiet skal beplantes og tilbakeføres til skog
etter endt oppfylling. Fylkesrådmannen har ingen merknader til deponiområdet med hensyn
til dyrkbar mark.
Næringsutvikling
Fylkesrådmannen registrerer med tilfredshet at Tønsberg kommune legger stor vekt på å
møte behovet for flere arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom en offensiv satsing på
næringsutvikling. Som viktig del av dette er den foreslåtte endringen med blandet formål i
sentrum, et bidrag for å legge til rette for ønsket næringsutvikling også i bysentrum.
Ødegården:
Fylkesrådmannen støtter utvidelsen av næringsområdet Ødegården, se forøvrig eget
avsnittet under vegfaglige forhold.
Åskollen:
Etter det fylkesrådmannen kan se er ikke endringen i avgrensningen av næringsområdet,
som følger av reguleringsplanarbeidet på Åskollen, vist i kommunens forslag til plankart.
Både tilrettelegging for utviklingsmuligheter for næringsmiddelindustrien på Åskollen og vern
av dyrka mark er høyt prioritert i RPBA. Fylkesrådmannen finner derfor grunn til å anmode
om at endringene som følger av det pågående reguleringsarbeidet på Åskollen tas opp i
kommuneplanens plankart.
Rygg:
Fylkesrådmannen mener det er viktig å legge til rette for framtidig økt aktivitet innenfor det
som kan kalles «grønn verdiskaping». På Rygg, med utgangspunkt i Greve Biogass AS, er
det allerede tendenser til en slik utvikling. Denne er det etter fylkesrådmannens skjønn viktig
å stimulere, og ett sentralt virkemiddel er arealpolitikken. Ut fra det betydelige potensialet for
ønsket utvikling innenfor grønn verdiskaping på Rygg, ser fylkesrådmannen det som viktig at
en helhetlig plan for området inkluderes ved neste rullering av kommunens arealplanen. Så
vel arealmessig utvidelse av næringsområdet og et helhetlig grep for arealanvendelsen på
området bør da belyses.
Kulturminner og kulturmiljøer
Nyere tids kulturminner:
Fylkesrådmannen vil berømme kommunen for en fremragende jobb når det gjelder temaet
nyere tids kulturminner, dvs. bygninger og kulturmiljøer fra etter 1537. Det er utarbeidet en
fortettingsstrategi som tar hensyn til bevaringsverdig bebyggelse, samt laget en lettfattelig
byggeskikkveileder. Etter fylkesrådmannens vurdering ivaretar både kommuneplanen og
byplanen nyere tids kulturminner på en god måte.
Hensynsonene for «Jarlsberg hovedgård» og «Oseberghaugen og Slagendalen»:
Kulturmiljøene «Jarlsberg hovedgård» og «Oseberghaugen og Slagendalen» har regional og
nasjonal verneverdi. Vestfold fylkeskommune har forpliktet seg til en streng forvaltning av
kulturmiljøene. Fylkesrådmannen minner om at det på grunn av den høye verneverdien ble
drevet en streng forvaltning i disse kulturmiljøene også før RPBA ble utarbeidet. Verdiene i
områdene endres ikke, følgelig endres heller ikke saksbehandlingspraksis av at
hensynssonene fjernes.
Å fjerne hensynssonene sender imidlertid et signal om at hensynet til de viktige
kulturminneverdiene i kulturmiljøene nå ikke skal tas hensyn til i samme grad som før. Etter
fylkesrådmannens vurdering åpner dette for et større konfliktnivå og tilfang av innspill som
kan true de viktige kulturminneverdiene, og som heller ikke vil være i tråd med andre hensyn
i RPBA, deriblant hensynet til dyrka og dyrkbar mark. Forslaget åpner for en mindre tydelig
forvaltning, som vil gi mer unødvendig saksbehandling, og der konfliktene vil være
vanskeligere å identifisere i tidlig fase.
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Fylkesrådmannen vil også påpeke at forslaget om å ta hensynssonen for «Oseberghaugen
og Slagendalen» ut av kommuneplanens arealdel er i strid med kommunens mål om å oppnå
verdensarvstatus for Oseberghaugen.
Etter fylkesrådmannens vurdering er forslaget om å ta kulturmiljøene ut av kommuneplanens
arealdel i strid med RPBA, det bryter med intensjonen i pbl. § 3-1b, imøtekommer ikke
nasjonale forventninger om en tidlig og tydelig kulturminneforvaltning, og er egnet til å gi
negative konsekvenser for kulturmiljøer med regional, nasjonal og internasjonal verneverdi.
Kulturmiljøene må legges som hensynsone bevaring i kommuneplanens arealdel, slik det er
forutsatt i RPBA. Fylkesrådmannen anbefaler HSA å fremme innsigelse til forslaget om å ta
hensynssonene ut av kommuneplanens arealdel.
Dersom HSA ikke vedtar innsigelsen begrunnet i hensynet til kulturmiljøer/kulturminner, skal
Riksantikvaren underrettes om saken, slik det følger av Forskrift om faglig ansvarsfordeling
mv etter kulturminneloven.
Handel – Regional planbestemmelse
I forbindelse med revisjonen av RPBA innarbeides den regionale planen for handel og
sentrumsutvikling i Vestfold (kjøpesenterplanen) i RPBA. Den regionale planbestemmelsen i
gjeldende kjøpesenterplan videreføres i revidert RPBA. Det er svært få av kommunene i
Vestfold som har innarbeidet den regionale planbestemmelsen til en bindende bestemmelse
i sin kommuneplan.
Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å innarbeide den regionale planbestemmelsen
med tilhørende føringer som bindende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Når
samtlige kommuner i Vestfold har innarbeidet den regionale planbestemmelsen som
bindende bestemmelser i kommuneplanens arealdel/kommunedelplan, vil fylkestinget kunne
oppheve den regionale planbestemmelsen. Tilsvarende tekst vil fremdeles være retningslinje
i regional plan. Når den regionale planbestemmelsen er opphevet vil konkrete enkelttiltak
kunne håndteres som en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, med fylkeskommunen
som høringsinstans. Frem til den den regionale planbestemmelsen eventuelt er opphevet vil
tiltak i strid med planbestemmelsen kreve samtykke fra fylkestinget.
Vegfaglige forhold
Vegfaglige vurdering av tomtealternativer for ny svømmehall:
Fylkesrådmannen har innspill til vegfaglige problemstillinger som må være med i vurderingen
når kommunen skal avgjøre endelig plassering av svømmehallen. Når alternativet som
velges skal reguleres må det forventes innsigelse til reguleringsplanen om trafikkfaglige
forhold ikke er ivaretatt gjennom rekkefølgekrav.
Alternativ A - Nord for dagens svømmehall:
Konsekvensutredningen legger til grunn at krysset W.Wilhelmsens vei x fv. 325
Stoltenbergsgate må bygges ut for å ivareta alle svingebevegelsene. Fylkesrådmannen
fraråder dette. Rundkjøring er en god kryssløsning for å øke avvikling, men meget
plasskrevende, og vil komme i konflikt med Gunnarsbøparken. Lyskryss kan heller ikke
aksepteres da det allerede vil bli utfordringer på strekningen Mamutkrysset-Hvalenkrysset
når ny gateterminal på farmandstorvet tas i bruk. Ved valg av dette tomtealternativet må det
derfor legges til grunn at kjøreadkomst til svømmehallen må skje fra Kjærlighetsstien og ut i
lyskrysset på Ringveien. Dagens løsninger for myke trafikanter er tilfredsstillende for dette
alternativet.
Alternativ C - Messeområdet:
I dette alternativet vil svømmehallen få sin adkomst fra fv. 325 Stenmalveien. Adkomsten
krysser to gang- og sykkelveier. Med økt trafikk opp til messeområdet kan dette bli et
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ulykkespunkt. Ved en eventuell plassering av ny svømmehall i dette området må dette
krysningspunktet vurderes og eventuelt utbedres.
Alternativ E - Stensarmen:
Ved plassering av ny svømmehall på Stensarmen må det vurderes planskilt kryssing av fv.
311 Ringveien, noe som har vært et tema i flere kommunedelplaner og reguleringsplaner i
Tønsberg kommune. En stor andel av besøkende til svømmehallen vil være myke trafikanter.
Dagens lysregulerte gangfelt over Ringveien er ikke et godt alternativ for å prioritere denne
trafikantgruppen. Ved etablering av svømmehall på Stensarmen må behovet for planskilt
kryssing av fv. 311 Ringveien for myke trafikanter vurderes.
Alternativ F - Kaldnes:
Adkomst vil i dette alternativet være fra rundkjøringen på fv. 428 Kaldnesgaten. Området har
også gode forbindelser for myke trafikanter.
Vegfaglige vurderingen av utvidelse av Ødegården næringsområde
Ødegården næringsområdet er foreslått utvidet. I tidligere kommuneplaner er det ikke
innarbeidet rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei frem til næringsområdet.
Fylkesrådmannen anmoder kommunen om å vurdere dette behovet i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet. Arealet er tiltenkt næringsvirksomheter med stort transport- og/eller
arealbehov, men er av en slik størrelse at det likevel kan bli et betydelig antall arbeidsplasser
på området. Blir dette en stor arbeidsplass vil det være behov for bedre løsninger for myke
trafikanter om dette ikke skal bli en bilbasert arbeidsplass.
Vegfaglige vurderinger av område for massedeponi og rigg-/anleggsområder
Fylkeskommunen er positiv til at kommunen legger til rette for massedeponi for rene masser
på Gullerød og mindre rigg-/annleggsområder for å redusere transport behovet for
kommunens egne arbeider. Fylkesrådmannen har merknader til følgende områder:
Rigg-/anleggsområde - Peer Gyntsvei:
Et av forslagene til rigg-/anleggsområde som skal benyttelse av kommunens driftsenhet
ligger i Per Gynts vei på Eik. Fylkesrådmannen vil fraråde dette forslaget, da området må
benytte seg av samme adkomsten fra fylkesveien som kommunen fraråder at benyttes av
Velleskogen boligområde som er under regulering. Per Gynts vei har utfordrerne
stigningsforhold inn mot fylkesveien, samt trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til skolevei.
Massedeponi Gullerød:
I forbindelse med etablering av massedeponi på Gullerød må reguleringsplanarbeidet
vurdere om adkomsten fra fv. 325 er tilfredsstillende både for lastebiler og om kryssingen av
G/S-veien er god nok.
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