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Prosjektutløsende behov
• Hensettingskapasitet og behov på Østlandet:
− Hensettingskapasitet i 2014;

126 togsett

− Hensettingsbehov i 2024;

193 togsett

− Hensettingsbehov i 2040;

300 togsett

• Økt behov for hensetting på Vestfoldbanen ved innføring av
tilbudskonseptet T2024IC og T2027IC

• Effektuttak av dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen
betinger at det etableres et nytt hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet
− Frekvens på togavganger mellom Oslo og Tønsberg/Sandefjord kan
ikke økes uten hensetting
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Prosjektets mål
• Prosjektspesifikke mål for Hensetting i Tønsbergområdet er utledet fra mål for IC
Vestfoldbanen
• Samfunnsmål - Muliggjøre ønsket tilbudsforbedring på Vestfoldbanen på kort og
lang sikt med bakgrunn i forventet etterspørsel
• Effektmål - Det skal etableres hensettingsanlegg for dag- og natthensetting som
gjør det mulig å:
− realisere tilbudskonseptene T2024 og T2027 på Vestfoldbanen
− optimalisere togdriften, herunder redusere tomtogkjøring og dermed driftskostnader og
sporbelegg

− gjennomføre nødvendig drift- og vedlikehold ved hensettingsanlegget
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Forutsetninger og beskrivelse av tiltaket
• Hensettingsanlegget skal ha plass til 14 enkle
togsett
• Hensettingsanlegg nord for Tønsberg stasjon må
kobles til eksisterende eller planlagt dobbeltspor

• Hensettingsanlegg sør for Tønsberg stasjon må
kobles til eksisterende enkeltspor
• Fasiliteter: utendørs vaskeanlegg, glykolanlegg,
toalettømming, vannpåfylling, servicebygg,
veiadkomst og parkeringsplasser
• Anleggets utforming må tilpasses stedegne
kvaliteter. Det samlede arealbeslaget vil derfor
variere for de ulike alternativene
− Blant annet vil lengden på påkoblingssporet, som knytter
hensettingsanlegget til jernbanelinja, variere mellom
ulike alternativer

Arealsøk – kort gjennomgang
• 16 lokaliseringsalternativer er evaluert ved hjelp av
kriteriene:
− Gjennomførbarhet og kostnader
− Arealverdier
− Jernbaneteknisk funksjonalitet

• Bane NOR har gjennomført informasjonsmøter og
mottatt innspill fra lokale og regionale myndigheter
• Rapporten fra arealsøket vil følge som vedlegg til
planprogrammet
• Fire alternativer anbefales for videre utredning:
− Skottebakken, Brekkeskogen, Barkåkerskogen og Vestre
Stavnum
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Premisser for videre planarbeid
• Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning utarbeides
• Alternativer og planavgrensninger kvalitetssikres i samarbeid med rådgiver
• Det skal søkes etter optimaliserte lokaliseringer innenfor de varslede
planområdene
• Planområdene dekker et stort areal for å ivareta muligheter for
optimalisering. Tiltakets arealbeslag vil være betydelig mindre enn
planområdene det varsles oppstart for
• Statens vegvesens håndbok V712 legges til grunn for utarbeidelse av
konsekvensutredningen. Metodikken tilpasses prosjektet
• Dersom det vurderes at et alternativ er uegnet på bakgrunn av
samfunnsøkonomisk analyse eller vurderinger av måloppnåelse gis det
mulighet i planprogrammet for å sile ut alternativet før behandling av
kommunedelplan
• Etter samråd med kommunene kan Bane NOR legge forslag til
kommunedelplan ut til offentlig ettersyn uten forutgående
førstegangsbehandling, jf. plan- og bygningsloven § 3-7. Bane NOR vil gå i
dialog med kommunene om en slik løsning dersom fremdriftshensyn tilsier
at dette er hensiktsmessig
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Konsekvensutredning
• Konsekvensutredningen vil inneholde analyser av:
− Ikke-prissatte konsekvenser
‒ Landskapsbilde
‒ Friluftsliv/by- og bygdeliv
‒ Naturmangfold
‒ Kulturarv
‒ Naturressurser

− Prissatte konsekvenser (kostnadseffektivitetsanalyse)
‒ Anleggskostnader
‒ Drifts- og vedlikeholdskostnader
‒ Operatørkostnader

‒ Klimagassutslipp
‒ Støy
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Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse og
anbefaling – foreløpig modell
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Alternativer som foreslås utredet
videre
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Brekkeskogen og Skottebakken
• For å kunne søke etter optimaliserte lokaliseringer
innenfor et større område vil Brekkeskogen og
Skottebakken håndteres som et sammenhengende
alternativ
• Potensielle problemstillinger:
− Grunnforhold
− Inngrep i rekreasjonsområder
− Opprettholde planlagt viltkorridor

− Inngrep i Sverstadbekken og kantsoner
− Omdisponering av dyrka mark
− Kulturminner og kulturmiljø
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Barkåkerskogen
• Dersom utredningene viser at
Barkåkerskogen er det best egnete
alternativet, vil muligheter for å forenkle
planprosessen vurderes i samråd med
kommunen
• Potensielle problemstillinger:
− Grunnforhold
− Nærhet til skole, bebyggelse og annen
infrastruktur
− Omdisponering av dyrka mark
− Kulturminner og kulturmiljø
− Båndlegging av areal avsatt til næring
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Vestre Stavnum
• Potensielle problemstillinger:
− Grunnforhold
− Omdisponering av dyrka mark
− Kulturminner og kulturmiljø
− Kapasitet på eksisterende jernbane
− Drift / utvikling av lufthavnen
− Utredning av næringsområde
− Naturmangfold
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Føringer for planarbeidet
• Nasjonale føringer
− NTP 2018-2029, Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging, SPR-BATP, RPR
for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, Nasjonal jordvernstrategi, Klimaforliket

• Regionale planer
− RPBA, Regional plan for folkehelse, Regional plan for klima og energi, Regional
transportplan, Regional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark

• Lokale planer
− Tønsberg: Kommuneplanen, reguleringsplan for Nykirke-Barkåker, reguleringsplan for
Barkåker Øst, KDP for dobbeltspor Tønsberg-Stokke

− Sandefjord: Kommuneplanen, KDP for dobbeltspor Stokke-Larvik, Torp Øst

• Pågående planarbeid og andre føringer?
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Kunnskapsgrunnlag og behov for supplerende utredninger
• Foreliggende kunnskap om områdene legges til grunn for utredningen
− Konsekvensutredninger for dobbeltsporprosjektene Nykirke-Barkåker og Tønsberg-Larvik
− Kommunenes temakart
− RPBA
− Naturbase

− Askeladden
− NIBIO-kilden
− Osv.

• Behovet for supplerende undersøkelser vurderes på bakgrunn av foreliggende
kunnskap
• Det tas sikte på å gjennomføre grunnundersøkelser, befaringer og andre
supplerende undersøkelser i løpet av høsten 2018 / våren 2019
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Medvirkningsopplegg – til diskusjon
• Kontakt og varsling av grunneiere i forkant av befaringer, grunnundersøkelser, kartlegginger og offentlig
ettersyn av planprogram
• Orienteringer i kommunestyremøter/formannskapsmøter før og ved offentlig ettersyn av planprogrammet
− Hvilke møter er aktuelle i løpet av høsten 2018?

• Oversendelse av planprogram til kommunenes administrasjon for gjennomlesning før offentlig ettersyn
− Hvor lang tid bør settes av til gjennomgang?

• Orientering i regionalt planforum 17. oktober kl. 0900-1030
− Etablering av fast møteforum som inkluderer regionale myndigheter?

• Orientering for Plattform Vestfold (muligens under / etter offentlig ettersyn)
• Planmyndighetsmøter
− Fast møteserie
− Møter avholdes en gang i måneden
− Tidspunkt tilpasses planmyndighetsmøte for dobbeltspor Tønsberg-Larvik

• Planarbeidet varsles i Tønsbergs blad og Sandefjords blad, samt på kommunenes og Bane NORs nettsider
• Åpne kontordager og folkemøter arrangeres i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet
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Planlagt framdrift
Kommunedelplan med konsekvensutredning og

Ansvar

Når

Bane NOR (kommunene

Høst 2018 / Vinter

orienteres)

2019

Merknadsbehandling og revisjon av

Bane NOR i samarbeid

Vinter 2019

planprogram

med kommunene

Fastsetting av planprogrammet (politisk

Kommunene

Vinter / vår 2019

Bane NOR

Kontinuerlig og ved

ROS
Offentlig ettersyn av planprogram

behandling)
Samarbeid, medvirkning og informasjon

alle viktige
milepæler
Vedtak av kommunedelplan

Sandefjord kommune/
Tønsberg kommune
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Høst 2020
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