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Forutsetninger og beskrivelse av tiltaket
Hensetting er parkering for tog i lavtrafikkperioder på dag og natt. Det er stort
behov for nye hensettingsanlegg når nye InterCity-strekninger (IC) bygges ut.
Kapasitetsbehov tar utgangspunkt i tilbudskonseptene for 2024 og 2027
(T2024 og T2027).
Planprosess og utbygging har en stram framdrift - anlegg skal være ferdig i
2025, når dobbeltspor Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen står
ferdig for driftssetting.
Togdriften skal optimaliseres ved valg av lokalitet og utforming av anlegget.
Anlegget skal ha plass til 14 enkle togsett, men være tilpasset doble togsett .
Nord for Tønsberg må et anlegg kobles til dobbeltspor, sør for Tønsberg må
det kunne kobles på eksisterende enkeltspor.
Det vil være behov for å etablere et ventespor der sporet fra
hensettingsanlegget skal kobles på jernbanelinjen.
Arealsøk
Gjennomførbarhet og kostnader, arealverdier og jernbaneteknisk
funksjonalitet har vært vurderingskriterier i arealsøk av 16 lokaliteter (vinter
2018). Tangsrød i Horten kommune har vært vurdert etter arealsøket, men
det er konkludert med at dette ikke oppfyller målet for anlegget. Fire
lokaliteter står igjen for optimalisering og videre utredning.
Premisser for videre planarbeid
Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning utarbeides. Det
er ønskelig å varsle relativt store områder for å ha fleksibilitet, og ha mulighet
til å optimalisere ut ifra temaer som grunnforhold, arealverdier og
jernbaneteknisk funksjonalitet.
Spørsmål fra Sandefjord kommune:
Hvorfor gjennomføres det kommunedelplan og ikke områderegulering?
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Det er ønskelig å se samlet på de fire (tre) gjenstående lokalitetene og
vurdere dem på lik linje ut ifra kriterier og mål. På den annen side så vurderes
det at Vestre Stavnum må sees i lys av pågående planarbeid for IC Stokke
Larvik. Mulighet for tidlig utsiling beskrives i planprogrammet.
Spørsmål fra Tønsberg kommune:
Er det mulighet å gjøre siling underveis?
Ja, dersom samfunnsøkonomisk analyse og/eller optimaliseringsarbeid viser
at et alternativ ikke oppfyller krav kan det siles før man utarbeider forslag til
kommunedelplan.
Tilbakemelding fra Sandefjord kommune: Viktig at lokaliteter som ikke er
realistiske siles ut tidlig, slik at kommunen ikke bruker ressurser på
unødvendig saksbehandling.
Bane NOR skal i starten av prosjektet kvalitetssikre resultatene fra
arealsøket.
Forslag til kommunedelplan kan legges ut på høring av Bane NOR, ved bruk
av pbl §3-7, etter avtale med kommunene. Bane NOR er interessert i
tilbakemeldinger på hvordan kommunene ser på dette. Dette må eventuelt
forankres og vedtas politisk i kommunene.
Konsekvensutredning gjennomføres iht. metodikk i Statens vegvesen
håndbok V712. Ikke-prissatte og prissatte konsekvenser
(kostnadseffektivitetsanalyse, ikke nytte) skal utredes.
Alternativer som skal utredes videre
Brekkeskogen og Skottebakken
I den videre planleggingen tas det sikte på å håndtere de tilgrensende
alternativene Brekkeskogen og Skottebakken som et sammenhengende
planområde. Det vil søkes etter én optimalisert lokalisering innenfor dette
området.
Ved varsling av stort areal vil det fremgå at det er en begrenset del av det
store varslingsområdet som til slutt skal benyttes til et anlegg.
Spørsmål fra kommunene:
Binder varslingen opp arealbruken i et stort område?
Bane NOR vil varsle sine interesser dersom det igangsettes annet
planarbeidet innenfor områdene. Når arbeidet med optimalisering har kommet
et godt stykke på vei vil det være anledning for Bane NOR til å bruke skjønn i
innspill til annet planarbeid innenfor varslingsområdet .
Barkåkerskogen
Anlegget kommer nær skole og annen infrastruktur, berører dyrka mark.
Denne lokaliteten ligger som næringsområde i kommuneplanen, og i RPBA.

Sfj kommune
Tbg kommune
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Planavgrensningen vil trolig trekkes helt ned til portal for Jarlsbergtunnelen for
å kunne ha areal til ventespor, som en utvidelse av dobbeltsporet.
Informasjon fra Tønsberg kommune:
Politikere i Tønsberg har nettopp vedtatt å ta hensynssone kulturmiljø ut av
kommuneplanen. Mulig at det kommer krav om at det må inn igjen.
Vestre Stavnum
Dette må kobles til eksisterende spor, dobbeltspor vil ikke være ferdig bygget
når hensetting må driftsettes. Må også kunne kobles til et fremtidig
dobbeltspor.
Torp øst – status må avklares.
Informasjon fra Sandefjord kommune:
I kommuneplanen vil det beskrives et løp for regulering av Torp øst som
næringsområde. Avhenger også av valg av InterCity -korridor. Det pågår ingen
aktiv prosess for utvikling av arealene akkurat nå. Arealformål, evt.
hensynssone, som skal legges inn i kommuneplanen vil vurderes i pågående
kommuneplanrevisjon, som er i innspurtsfase nå.
Føringer for planarbeidet
Sandefjord kommune: Kommuneplan forventes vedtatt i juni 2019,
planforslaget blir lagt ut i desember 2018.
Tønsberg kommune: En begrenset revisjon av kommuneplanen pågår nå.
Den er nettopp vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Datalagringsanlegget , som
ble vurdert på Tveiten, blir foreslått lagt til et område som heter Ødegården.
Vedtak av kommuneplanen forventes våren 2019.
Pågående planarbeid for Barkåkerskogen: Forslagsstiller har besluttet å
vente med å fastsette planprogrammet til det er mer avklaringer rundt
hensettingsanlegg.
Kunnskapsgrunnlag

og behov for supplerende utredninger

Kunnskapsgrunnlag
Temakart i Tønsberg er ikke fornyet i denne kommuneplanplanprosessen.
Temakart i Sandefjord er fornyet i forbindelse med kommuneplanrevisjon, og
publiseres sammen med planforslag for kommuneplanen.
Det skal gjøres supplerende kartlegging av noen temaer, samt
grunnundersøkelser, i alle lokaliteter.
Det planlegges befaring for en større gruppe fra Bane NOR og rådgiver midt i
oktober. Det vil gis informasjon til grunneiere med varsling av planarbeid før
igangsetting av befaringer, kartlegging og undersøkelser. Dette må trolig
gjøres før det er aktuelt å varsle oppstart av planarbeid formelt og før det blir
anledning til å orientere politisk hold.
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I Sandefjord kan Næring og eiendom ved kommunalsjef Geir Bjelkemyr
Østvang kontaktes. I Tønsberg avklares hvordan grunneiere kan kontaktes –
Tønsberg kommune gir tilbakemelding til Bane NOR.

Tbg kommune

Planlagt framdrift
Planprogram forventes ferdigstilt i løpet av november. Bane NOR ønsker å
sende planprogrammet på offentlig ettersyn desember 2018/januar 2019, slik
at det kan fastsettes vinter/vår 2019.
Bane NOR sender en henvendelse til kommunene om politiske orienteringer i
forkant av utsendelse av planprogrammet.

Bane NOR

Hvor lang tid vil administrasjonene ha til gjennomgang av planprogrammet?
Det vurderes som bedre om det kalles inn til et møte hvor planprogrammet
gjennomgås. Da kan relevante fagpersoner i kommunen kobles på møtet og
delta. Kommunene vil gjerne ha tilsendt planprogrammet i forkant av møtet.

Bane NOR

Medvirkning
Det er ønskelig å opprette en møteserie i tilknytning til møter for InterCity, slik
at arbeid med hensetting blir en del av de pågående planmyndighetsmøtene
for IC Tønsberg-Larvik. Hyppighet antas månedlig, dvs. i annethvert IC-møte.
Etterskrift: Første utvidede planmyndighetsmøte med hensetting på
agendaen antas å bli 29. oktober. Invitasjon kommer.

Bane NOR

Bane NOR vil også koble på regionale myndigheter i et fast forum/møteserie.
Avtalt møte i regionalt planforum den 17. oktober. Vestfold fylkeskommune
sender ut invitasjon til møtet.
Bane NOR vil arrangere åpne kontordager og åpne møter i forbindelse med
høring og offentlig ettersyn av planprogrammet.
Innspill fra Tønsberg kommune:
Vurdere om det skal orienteres tidligere på Barkåker om lokalitetene, det er
sterkt lokalt engasjement knyttet til arealbruk , spesielt Brekkeskogen.
For å få innpass i politiske møter i Sandefjord: Sende epost til
administrasjonen med formell forespørsel, som avklarer med rett politisk
utvalg. I Tønsberg antas at denne saken skal opp i formannskapet.
Forespørsel sendes rådmann.

Bane NOR

Bane NOR
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