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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn og formål med arealsøket

Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert her
når de ikke går i trafikk. Dette er typisk om natten og i periodene utenfor rushtid. På
hensettingsanlegget foregår det også lettere vedlikeholdsarbeider av togsettene, som utvending vask,
renhold, toalett-tømming og vannpåfylling. Større vedlikehold og reparasjoner utføres ved egne
verksteder (for eksempel Sundland i Drammen). I tillegg til sporene er det på et hensettingsanlegg
behov for noen mindre bygninger, teknisk utstyr og infrastruktur. Eksempelvis må man ha tekniske
bygg, personal-/servicebygg, vaskeutstyr, veiankomst, parkeringsplasser og lignende.
For å kunne realisere det fremtidige planlagte togtilbudet på Vestfoldbanen er det behov for et
hensettingsanlegg for persontog i Tønsbergområdet[1]. Realiseringen av togtilbudet forutsetter at
InterCity-strekningene Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker er ferdigstilt, da det er
behov for økt kapasitet på Vestfoldbanen for å kunne kjøre flere tog. Denne rapporten oppsummerer
arbeidet med arealsøk for et hensettingsanlegg i Tønsbergområdet. Arbeidet er utført i forbindelse
med planleggingen av InterCity-prosjektet Tønsberg - Larvik. Hensikten med rapporten er å vurdere
hvilke områder som anses som best egnet for et hensettingsanlegg i Tønsbergområdet. Rapporten
skal gi en anbefaling om hvilke områder som bør tas med videre til en offentlig planprosess.
Utgangspunktet for arbeidet har blant annet vært utredningen Hensetting Østlandet[2],[3],[4],[5]. Det er
i denne rapporten gjort en ny vurdering av de områdene som ble identifisert i denne utredningen som
mulige områder som hensettingsanlegg rundt Tønsberg. I tillegg er det søkt etter andre områder nord
for Tønsberg stasjon. Dette inkluderer også områder på InterCity-strekningen Nykirke – Barkåker 1.
Årsaken til at det er gjennomført et nytt/utvidet arealsøk er flere. Utredningen Hensetting Østlandet
viste at det kan være utfordrende å finne egnede arealer sør for Tønsberg. I tillegg har forutsetningene
og behovene knyttet til et hensettingsanlegg i Tønsbergområdet endret seg siden utredningen ble
ferdigstilt (se kapittel 1.2). Årsaken til at det er gjennomført en ny vurdering av områdene som ble
identifisert i utredningen hensetting Østlandet er også knyttet til endrede forutsetninger og behov. I
tillegg ønsker man å vurdere både områdene fra Hensetting Østlandet og de nye områdene ut fra
samme metode. Kapasitetsvurderingene som er lagt til grunn for arbeidet er basert på rapporten
Kapasitetsvurderinger. Fremtidig plassering av hensettingsanlegg i Tønsbergområdet[6].
Arbeidet er gjennomført i perioden desember 2017 til april 2018.

1.2

Forutsetninger og beskrivelse av tiltaket

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for arealsøket:
•
•
•

1

Det skal være plass til et hensettingsanlegg for 14 enkle togsett -> 7 doble togsett
Hensettingsanlegget skal stå ferdig før tilbudskonseptet T2024IC innføres 2, og skal kunne
benyttes av persontog som starter/slutter sin rute på Tønsberg stasjon
Alle områdene i Tønsbergområdet fra utredningen hensetting Østlandet[2],[3],[4],[5] skal
vurderes på nytt. I tillegg skal det gjennomføres et arealsøk på strekningen Tønsberg –
Nykirke

Arealsøket har tatt utgangspunkt i dobbeltsporet som er under planlegging mellom Nykirke og
Barkåker. Grunnlaget som er benyttet er hentet fra reguleringsplanen som er sendt til
førstegangsbehandling hos involverte kommuner av Bane NOR.
2
T2024IC er planlagt innført ved ferdigstillelse av dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Dette
forutsetter at InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker er ferdigstilt.
Det vil også være behov for noen mindre tiltak ved Tønsberg stasjon for å få dobbeltspor helt frem til
stasjonen.
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Områder for mulig hensettingsanlegg som ligger nord for Tønsberg skal kunne kobles til
eksisterende/planlagt dobbeltspor
Områder for mulig hensettingsanlegg som ligger sør for Tønsberg skal kunne kobles til
eksisterende enkeltspor da anlegget skal tas i bruk før nytt dobbeltspor mellom Sandefjord og
Tønsberg er ferdigstilt. Det skal også vurderes hvordan man i fremtiden kan/må koble
hensettingsanleggene til nytt dobbeltspor (for eksempel gjennom å benytte eksisterende spor
som «tilbringerbane» til nytt dobbeltspor)
Arealsøket skal ta utgangspunkt i situasjonen og behovet som beskrives i tilbudskonseptene
T2024IC og T2027IC[1], hvor rutene for persontog starter/slutter ved Tønsberg stasjon. En
eventuell fremtidig situasjon der togrutenes start/slutt flyttes til Sandefjord stasjon skal ikke
vurderes
I kapasitetsanalysen som er lagt til grunn for vurderingene er det forutsatt at det bygges en
dobbeltsporparsell et sted mellom Stokke og Sandefjord, før resten av dobbeltsporet mellom
Tønsberg og Larvik bygges
Det er ønskelig med arealreserver, for en eventuell senere utvidelse av hensettingsanlegget,
men dette er ikke en forutsetning
Det skal etableres midtstilt ventespor 3 i tilknytning til hensettingsanlegget ut fra
kapasitetshensyn i hovedsporet. Et midtstilt ventespor bør ligge på en jernbanestrekning uten
kurver (strekning på ca. 400 meter hvor jernbanesporet har rett linje). For anlegg nord for
Barkåker skal det vurderes om det tredje sporet på Skoppum stasjon kan benyttes som
ventespor
Hensettingsanlegget det søkes etter areal for skal være i henhold til det veilederen for
Driftsbanegårder og hensettingsområder beskriver som: «Anlegg med mindre eller lik 16
hensettingsplasser»[7]. Hensettingsanlegget skal ha følgende fasiliteter: utendørs
vaskeanlegg, glykolanlegg, toalett-tømming (med bil), vannpåfylling (med bil). Et eksempel på
en prinsippskisse for et slikt anlegg er vist i Figur 1-1

Figur 1-1 Eksempel på en prinsippskisse for et hensettingsanlegg med mindre eller lik 16
hensettingsplasser[7].
Forutsetningene som ligger til grunn for dette arealsøket og vurdering av områdene er noe annerledes
enn de forutsetningen som lå til grunn for arbeidet med utredningen Hensetting Østlandet[2],[3],[4],[5].
De viktigste endringene er:

3

Et midtstilt ventespor etableres mellom to hovedspor (dobbeltspor) og benyttes for inn- og/eller
utkjøring av togsett fra hensettingsanlegget til hovedsporene.
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Antall plasser er redusert (fra 30 til 14 enkle togsett). I utredningen Hensetting Østlandet ble
det søkt etter plass for et anlegg som kunne dekke behovet på Vestfoldbanen også etter
2050. I dette arealsøket har man søkt etter plass for et anlegg som kan dekke behovet frem til
2050
Forutsetning om hvilken utforming anlegget skal ha er endret. Da utredningen Hensetting
Østlandet ble gjennomført var anlegget man så for seg kortere enn det det som ligger i
forutsetningene nå (ankomstspor og ventespor var ikke inkludert)
Planleggingen av InterCity-strekningene har kommet lengere (for Hensetting Østlandet ble
KVU-linjen fra Konseptvalgutredningen[8] lagt til grunn). Det er blant annet større kunnskap
om grunnforhold og arealverdier. I tillegg har tilbudskonseptene for Vestfoldbane endret seg
noe

Gjennomføring av arealsøket

Arealsøket er gjennomført etter følgende hovedfaser:
•
•
•
•
•

•

1.4

Gjennomgått grunnlagsdokumenter og innspill til Hensetting Østlandet (se vedlegg 1)
Avklart forutsetninger og utarbeidet evalueringskriterier
Gjennomført arealsøk nord for Tønsberg stasjon og identifisert områder som kan være egnet
for etablering av hensettingsanlegg (jamfør forutsetningene i kapittel 1.2)
Utført en vurdering av identifiserte områder med utgangspunkt i evalueringskriteriene
Gjennomført informasjonsmøte med lokale og regionale myndigheter hvor foreløpige
resultater ble presentert. Lokale og regionale myndigheter ga innspill på foreløpige
vurderinger (se vedlegg 2)
Utarbeidet rapport med anbefaling av områder som bør vurderes i en offentlig planprosess

Hensetting Østlandet

Utredningen Hensetting Østlandet ble gjennomført av Norconsult for Jernbaneverket i perioden 2013 2016. Bakgrunnen for utredningen er planer om økt togtrafikk på Østlandet, noe som gir behov for mer
hensettingskapasitet for togsettene. Hensikten med utredningen var å identifisere fremtidige
hensettingsbehov for persontog på Østlandet, å dimensjonere og lokalisere anlegg, samt å anbefale
løsninger i perioden mot 2023, 2040 og fremover. Utredningen besto av tre hovedfaser: 1)
Systematisere behov, mål og krav[3] 2) Konsepter og analyser[4] og 3) Arealsøk og forslag[2],[5] til
løsninger.
For å estimere behov for nye hensettingsplasser og plassering av hensettingsanlegg ble det tatt
utgangspunkt i det som var dagens situasjon, utvalgte tilbudskonsepter og togselskapenes planer for
materiellanskaffelse. Det ble i samråd med kapasitetsmiljøet i Jernbaneverket bestemt at utredningen
skulle basere seg på tilbudskonseptet 2023 (R2023 NTP)[9] med en forlengelse til etter 2040. For å
vurdere behovet etter 2040 videreutviklet man tilbudskonseptene ved at man økte frekvensen på
pendlene og la inn lengre tog (for eksempel triple togsett istedenfor doble togsett).
Med utgangspunkt i tilbudskonseptene ble behovet for nye hensettingsplasser estimert. Følgende
kriterier ble vektlagt for å vurdere plassering og størrelse på hensettingsanleggene; tomtogkjøring,
strekningskapasitet, robusthet, investering/driftskostnader og fleksibilitet. Utredningen konkluderte
med at det er behov for etablering av nye hensettingsplasser/anlegg ved følgende områder (se Figur
1-2):
•
•
•

•

Lillehammer, Hamar, Lillestrøm/Dal/Eidsvoll og Kongsvinger
Ski, Mysen, Moss, Fredrikstad/Sarpsborg
Asker/Spikkestad, Drammen, Kongsberg, Tønsberg, Hønefoss, Skien
Gjøvik, Jaren, Hakadal
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Figur 1-2 Områder for hensettingsanlegg identifisert i utredningen Hensetting
Østlandet[2],[3],[4],[5].
Det ble gjennomført et arealsøk for hvert av de foreslåtte områdene. For hvert område ble det
identifisert opptil ti alternative arealer som ble analysert (det ble ikke gjennomført arealsøk for
Lillehammer, Skien, Jaren og Hakadal). Følgende evalueringskriterier ble benyttet i analysen:
kostnader for tomtogkjøring, kostnader knyttet til investering, ikke-prissatte konsekvenser og risiko og
imøtekommelse av behov.
Det ble gjennomført ett møte med hver av de berørte kommunene i forkant av arealsøket. I tillegg ble
kommunene gitt mulighet til å kommentere resultatet av arealsøket.
Arbeidet ble oppsummert i tre delrapporter[3],[4],[5] og én hovedrapport[2].
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1.4.1 Områder fra arealsøket rundt Tønsberg
Figur 1-3 viser hvilke områder som ble identifisert og analysert i Tønsbergområdet[2].

Figur 1-3 Områder som ble identifisert og analysert i Tønsbergområdet i forbindelse med
Hensetting Østlandet[2],[3],[4],[5].
Utredningen konkluderte med at hvilket område som egner seg for fremtidig hensetting må sees i
sammenheng med valg av ny InterCity-trasé[2].
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1.4.2 Innspill fra lokale og regionale myndigheter – Hensetting Østlandet
Høsten 2015 ble lokale og regionale myndigheter bedt om å komme med innspill til de foreslåtte
områdene fra utredningen Hensetting Østlandet[2],[3],[4],[5]. Bane NOR (Jernbaneverket) mottok
innspill fra Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Tønsberg kommune, tidligere Stokke
kommune og Sandefjord kommune (se Vedlegg 1).
Vestfold fylkeskommune oppfordret til en felles planlegging og bygging av hensettingsområde og nytt
dobbeltspor (InterCity) for å gi bedre muligheter for en effektiv planprosess og ressurseffektiv
byggeprosess. Videre anbefalte fylkeskommunen at alle områdene nord for Stokke tas ut av den
videre utredningen. Fylkeskommunen påpekte at et hensettingsanlegg bør plasseres langs fremtidig
dobbeltsporparsell mellom Stokke og Sandefjord for å gi mulighet for hyppigere togavganger mellom
Oslo og Sandefjord stasjon. Fylkeskommunen påpekte også at det er av stor betydning at
hensettingsområdet i minst mulig grad forringer landbruksarealer og kulturmiljøer av regional og
nasjonal verdi. Fylkeskommunen varslet mulig innsigelse for området Tønsberg nord, da det ligger
innenfor det nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøet Jarlsberg hovedgård. Videre ønsket de at
lokale og regionale myndigheter i større grad involveres i det videre utrednings- og planarbeidet.
Fylkesmannen i Vestfold påpekte at områder som forutsetter bruk av dagens jernbanespor er
ugunstig, da det forhindrer alternativ bruk av dagens trasé når nytt dobbeltspor (InterCity) ferdigstilles.
Videre er mange av områdene i konflikt med verdifulle arealer innenfor de ikke-prissatte temaene.
Dette gjelder spesielt jordbruksarealer, verdifulle landskapsområder og naturmiljøer. Fylkesmannen
oppfattet også at det hersket noe uklarhet om behovet for/fordelingen av hensettingsplasser mellom
Tønsbergområdet, Sandefjord – Torp og Grenland. Fylkesmannen anbefalte å avklare dette nærmere
forut for neste planfase. Fylkesmannen påpeker også at det kan finnes mindre konfliktfylte områder på
nordsiden av Barkåker i tilknytning til InterCity-strekningen Nykirke - Barkåker.
Tønsberg kommune anbefalte ingen av områdene som faller innenfor deres kommune. Det er spesielt
stor konflikt med dyrka og dyrkbar mark for alle områdene. Området Tønsberg nord er også i konflikt
med hensynssonen for bevaring av kulturmiljø og kulturlandskap på Jarlsbergjordene. Det anbefales
at Tønsberg nord forskyves lenger nordover mot Barkåker til et areal avsatt til fremtidig
næringsområde i kommuneplanen (D14).
Tidligere Stokke kommune påpekte at et hensettingsanlegg ikke bør gå på bekostning av
landbruksarealer. Kommunen stiller seg forøvrig positiv til å vurdere områdene innenfor kommunen
nærmere. Kommunen ønsket også mer medvirkning i den videre prosessen.
Sandefjord kommune stilte seg positiv til områdene nord for Torp lufthavn, men det bør forutsettes at
Torp lufthavn kan inngå i startpendelen. Videre bør vurderingene inneholde en vurdering av om mulige
områder kan utnyttes til flere formål, i tillegg til et hensettingsanlegg. Det påpekes at i det videre
utredningsarbeidet må det gjøres en grundigere vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene før
utsiling. Kommunen ønsker også en klarere kobling mot den pågående planleggingen av InterCitystrekningen Tønsberg – Larvik.
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Kapasi tetsvurdering

Rejlers Norge AS har på oppdrag for Bane NOR gjennomgått hensettingsbehovet i Tønsbergområdet,
samt vurdert kapasitet og lokalisering med hensyn på tomtogkjøring og stasjon- og
strekningskapasitet for hensetting av togsett i Tønsbergområdet[6]. Det er gjort en ny vurdering av
behovet for antall hensettingsplasser, og muligheten for å realisere planlagt rutetilbud i T2024IC og
T2027IC er analysert (tilbudskonseptene er illustrert i Figur 1-4 og Figur 1-5).

Grunnrute

Rushtidsavgang

Figur 1-4 Planlagt rutetilbud i 2024 (avganger pr time)

Figur 1-5 Planlagt rutetilbud i 2027 (avganger pr time)
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Rapporten konkluderte med at for å imøtekomme tilbudsforbedringene på Vestfoldbanen er det behov
for et nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet med plass til 14 togsett som bør stå ferdig i 2023/24.
Rapporten pekte videre på at en plassering av et hensettingsanlegg fra Stokke og sørover er
utfordrende med tanke på strekningskapasitet.

1.6

InterCity-strekninger

Arealsøket omfatter områder som inngår i InterCity-strekningene Tønsberg – Skien og Nykirke –
Barkåker. I de følgende underkaptilene omtales planstatus for de nevnte strekningene.
1.6.1 InterCity-strekningen Tønsberg – Skien
Strekningen Tønsberg – Skien er en del av ytre InterCity på Vestfoldbanen[10]. Per mai 2018
foreligger det ikke en bestilling fra Jernbanedirektoratet for igangsettelse av planarbeid for InterCitystrekningen Porsgrunn – Skien. Det er kun igangsatt planarbeid for InterCity-strekningen Tønsberg –
Larvik. Denne strekningen planlegges ferdigstilt i 2032.
Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Stokke – Larvik ble
fastsatt i desember 2017 av både Sandefjord kommune og Larvik kommune[11]. For strekningen
Tønsberg – Stokke er status per mai 2018 at Bane NOR har bedt Samferdselsdepartementet om bruk
av statlige virkemidler, da kommunene og Bane NOR ikke har kommet til enighet om hvilke korridorer
som skal utredes[12]. Kommunedelplaner med konsekvensutredning for strekningen Stokke Larvik[11] er under utarbeidelse, og det siktes mot vedtak i kommunene sommeren 2019. Hensikten
med planarbeidet er å avklare korridor for videre planlegging. Endelig plassering av dobbeltsporet
innenfor valgt korridor vil avklares i neste planfase (reguleringsplan).
For å kunne utarbeide et planprogram med realistiske og sammenhengende alternativer ble det i
forkant av utarbeidelsen av planprogrammet gjennomført et forstudie for strekningen Tønsberg Larvik[13]. I forstudiet ble det både tatt utgangspunkt i anbefalte konsepter fra konseptvalgutredningen
for InterCity-strekningen Oslo - Skien[8], samt utviklet nye korridorer innenfor konseptet. Hensikten har
vært å etablere et best mulig utgangspunkt for det videre plan- og utredningsarbeidet i forkant av
planoppstart.
I forbindelse med utrednings- og planarbeidet på strekningen Tønsberg – Larvik er det blant annet
gjennomført en overordnet verdikartlegging av arealverdier, utført sporsøk og gjort foreløpige
grunnundersøkelser. Dette grunnlaget er benyttet i arealsøket for et nytt hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet. Detaljert beskrivelse av grunnlaget som er benyttet beskrives i kapittel 2.
1.6.2 InterCity-strekningen Nykirke – Barkåker
Strekningen Nykirke – Barkåker er en del av indre InterCity på Vestfoldbanen[10]. Det skal innen 2024
være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg. Forslag til reguleringsplan for denne
strekningen ble sendt til førstegangsbehandling hos kommunene Horten, Re og Tønsberg den 24.
november 2017, med offentlig ettersyn i perioden 28. februar til 8. april 2018[14].
Konsekvensutredningen[15] og sporplanene for dette reguleringsplanforslaget er noe av grunnlaget
som er benyttet i forbindelse med arealsøket etter et hensettingsanlegg på denne strekningen.
Detaljert beskrivelse av grunnlaget som er benyttet beskrives i kapittel 2.
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2 METODE
2.1

Evalueringskriterier

Vurdering av egnetheten for å etablere et hensettingsanlegg ved de identifiserte områdene er gjort
med utgangspunkt i tre evalueringskriterier:
1. Gjennomførbarhet og kostnader
2. Arealverdier
3. Jernbaneteknisk funksjonalitet
I tillegg er det opplyst om dagens planstatus (kommuneplan og reguleringsplan) innenfor hvert
område. Planstatus utgjør ikke et eget evalueringskriterium, men er tatt med som en
tilleggsopplysning. I de følgende underkapitlene beskrives hva som inngår i evalueringskriteriene.

2.2

Gjennomførbarhet og kostnader

Følgende er vurdert under dette evalueringskriteriet:
•

•
•
•
•

Grunnforhold og anleggsgjennomføring er vurdert med utgangspunkt i løsmassekart, samt
tidligere utførte grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsene er i stor grad utført i forbindelse
med planlegging og prosjektering av nytt dobbeltspor på de aktuelle InterCity-strekningene.
Dette innebærer generelt at det må utføres supplerende undersøkelser for aktuelle områder i
senere planfaser. Anleggsgjennomføring (inkludert stengetid) er vurdert med utgangspunkt i
topografi, grunnforhold og foreliggende planer for utbygging av nytt dobbeltspor
Nærhet til vei og annen teknisk infrastruktur er vurdert med utgangspunkt i tilgjengelig
informasjon og antagelse om nødvendige tiltak
Driftskostnader (drifts- og vedlikeholdskostnader, inklusive kostnader for tomtogkjøring).
Kostnader for tomtogkjøring er vurdert med utgangspunkt i erfaringstall fra togselskaper
Påkobling til nytt dobbeltspor er vurdert ut fra eksisterende og foreliggende planer for nytt
dobbeltspor
Investeringskostnader er vurdert på et grovt og overordnet nivå. Det er derfor knyttet høy
usikkerhet til vurderingene. Det er fokusert på forhold som kan bidra til å øke eller redusere
kostnadene. Områdene er sammenlignet med hverandre med tanke på investeringskostnader.
Det er i sammenligningen tatt hensyn til usikkerhet ved for eksempel grunnforhold,
grunnervervskostander, løsninger for å etablere vente- og påkoblingsspor og muligheter for
optimalisering.
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Arealverdier

Følgende temaer er vurdert under dette evalueringskriteriet (temaene som inngår i arealverdier er delt
inn etter samme prinsipp som for de ikke-prissatte temaene i Håndbok V712[16]):
•

•

•

•
•
•

Landskapsbilde – omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan
landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette
bylandskap til det uberørte naturlandskap
Nærmiljø og friluftsliv – belyser tiltakets virkninger for brukerne av utredningsområdet.
Temaet omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive
friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers.
Friluftsliv i både byer og tettsteder er inkludert i analysen
Naturmangfold – omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske
(ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til
disse
Kulturmiljø – omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap
Naturressurser – omfatter jordbruk, reindrift, utmarksarealer, fiskeri, vann og
Mineralressurser
Opprettholdelse av eksisterende spor/etablering av tilsving – omfatter vurdering av alle
de ikke-prissatte temaene som er nevnt i kulepunktene over. Dette punktet er kun omtalt for
de områdene hvor dette er aktuelt 4

Kartlegging av arealverdier for de ulike områdene er gjort med utgangspunkt i eksisterende
grunnlagsmateriale. Innenfor arealverdier inngår de ikke-prissatte temaene landskapsbilde, nærmiljø
og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser. Vurderingene er gjort på et overordnet nivå.
Videre undersøkelser vil både detaljere og nyansere verdibildet. Følgende grunnlagsmateriale er
benyttet som grunnlag for vurdering av områdene:
•
•
•
•
•
•
•

Temakart utarbeidet i forbindelse med regional plan for bærekraftig arealpolitikk i
Vestfold (RPBA)[17]
Verdikartlegginger utarbeidet i forbindelse med pågående konsekvensutredninger
for InterCity-strekningen Stokke – Larvik
Verdikartlegginger utarbeidet i forbindelse med forstudiet for InterCity-strekningen
Tønsberg – Larvik[13] 5
Verdikartlegginger utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningene for
InterCity-strekningen Nykirke - Barkåker[15]
Verdiregistreringer i Miljødirektoratets database "Naturbase"
Verdiregistreringer i Riksantikvarens database "Askeladden"
Verdiregistreringer i Norsk institutt for bioøkonomis (NIBIO) database "Kilden til
arealinformasjon"

Naturbase, Askeladden og Kilden til arealinformasjon er benyttet som grunnlag der det ikke er gjort
verdiregistreringer i RPBA eller i InterCity-prosjektene Tønsberg – Larvik og Nykirke – Barkåker. Dette
gjelder i hovedsak områdene Tønsberg nord og Barkåkerskogen. Innspill fra lokale og regionale
myndigheter (se kapittel 1.4.2 og kapittel 4) er også inkludert i vurderingene.

4

Opprettholdelse av eksisterende spor gjelder kun for områdene Auli, Akersmyra, Østre Vølen,
Lundskogen, Vestre Stavnum, Bøle nord og Bøle sør. Etablering av tilsving (nytt enkeltspor sør for
Akersvannet i forbindelse med påkoblingssporet) gjelder kun for områdene Auli, Akersmyra, Østre
Vølen og Lundskogen.
5
Dette grunnlaget er benyttet på strekningen Tønsberg – Stokke. For strekningen Stokke –
Sandefjord er verdikartleggingen fra arbeidet med konsekvensutredningen benyttet (kulepunkt 2).
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Jernbaneteknisk funksjonalitet

Følgende er vurdert under dette evalueringskriteriet:
•

•

Hensiktsmessig form og størrelse på området: om arealet er stort nok, og har
en form, som gjør det mulig å bygge et hensettingsanlegg med plass til 7 doble
togsett (i henhold til teknisk regelverk[18], teknisk designbasis for InterCitystrekningene[19] og veileder for driftsbanegårder[7])
Strekningskapasitet, robusthet og pålitelighet: om det er nok kapasitet på
toglinjen og stasjonene til å kunne kjøre det antall togsett til/fra hensettingsanlegget
som trengs i løpet av en dag, og om dette medfører økt sansynlighet for
forsinkelser i togtrafikken. Vurderinger basert på kapasitetsanalyse gjennomført av
Rejlers[6].

For områdene Kopstad og Løvåsdalen er det også vurdert hvilke konsekvenser et
hensettingsanlegg vil få for det planlagte dobbeltsporet mellom Nykirke – Barkåker.

2.5

Planstatus

Kartlegging av planstatus innenfor hvert område er gjort ved bruk av kommunenes innsynsløsning for
plansaker. Både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner (gjeldende/under arbeid) er kartlagt.
Planer som ikke er tilgjengelig i kommunenes offentlige innsynsløsninger er ikke inkludert.
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Geografisk avgrensning av områdene som vurderes

Vurderingen er gjort på et overordnet nivå. Avgrensningen av områdene (sirkel i kartene) er vurdert
som et mulig område for plassering av hensettingsanlegget. Selve fotavtrykket av hensettingsanlegget
utgjør et betydelig mindre areal enn det som er innenfor denne avgrensningen. Med fotavtrykk menes
arealbehovet for selve hensettingsanlegget, inkludert tilleggsfunksjoner, driftsveier, bygninger med
mer (ca. 60 Daa). Sirkelen omfatter ikke nødvendigvis hele påkoblingssporet og egnet område for
ventespor, da plassering og arealbehov for dette er avhengig av hensettingsanleggets plassering og
avstand i forhold til dobbeltsporet. Endelig plassering av dobbeltsporet er ikke avklart på store deler av
strekningen som er vurdert. Det er likevel gjort en overordnet vurdering av påkoblingssporet ut fra
evalueringskriteriene (beskrevet for hvert område i kapittel 3). Denne vurderingen er gjort med
utgangspunkt i foreliggende planer og utredninger (se kapittel 1.6 og Figur 3-1). Ventesporet er ikke
antatt å gi et vesentlig fotavtrykk, da dette må etableres i forbindelse med eksisterende eller fremtidig
dobbeltspor. Ventesporet antas derfor kun utgjøre en mindre breddeutvidelse av eksisterende eller
fremtidig dobbeltspor.
I Figur 2-1 illustreres hvordan et mulig hensettingsanlegg med påkoblingsspor og ventespor vil se ut i
forhold til den geografiske avgrensningen av områdene som er vurdert. Som illustrasjonen viser vil
påkoblingssporet og ventesporet kunne trekkes utenfor avgrensningen. Det er heller ikke slik at
anlegget må/kan plasseres midt i sirkelen. Eksakt plassering av hensettingsanlegget avklares i senere
planfaser.

Figur 2-1 Illustrasjon som viser hvordan arealsøket er utført. Påkoblingssporet og ventesporet
inngår ikke i avgrensningen av området, men er tatt med i vurderingen av områdene i kapittel 3.
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3 OMRÅDER OG VURDERINGER
Områder som er vurdert i arealsøket vises i Figur 3-1. Områdene fra Kopstad til Barkåkerskogen er
nye, mens områdene fra Tønsberg nord til Bøle sør er fra utredningen Hensetting
Østlandet[2],[3],[4],[5]. Områdene er identifisert med bakgrunn i forutsettingene som er beskrevet i
kapittel 1.2.

Figur 3-1 Oversiktskart over områder som er vurdert i denne rapporten.
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Kopstad

Området ligger like nord for Nykirke mellom dagens E18 og dagens/fremtidig dobbeltspor (Nykirke –
Barkåker). Området er regulert for en fremtidig godsterminal (se Figur 3-2).

Figur 3-2 Området Kopstad.
3.1.1 Samlet vurdering - Kopstad
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være svært lite egnet.
Hensettingsanlegget antas å kunne kobles til planlagt dobbeltspor nord for Koppstadkrysset på E18.
Etablering av påkoblingsspor og ventespor antas å være utfordrende på grunn av prosjektert tunnel,
bru og kurvatur. Det antas derfor at det er behov for omprosjektering av dobbeltsporet for å få plass til
et ventespor. Videre antas det krevende anleggsgjennomføring og økte kostnader på grunn av
vanskelige grunnforhold, terreng med store høydeforskjeller og utfordringer med å etablere
ventesporet. Tomtogkostnadene er vurdert til å være høye på grunn av lang avstand til Tønsberg (for
temavis vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-1).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være middels. De største
verdiene ligger innenfor temaet naturmangfold på grunn av nærhet til Tangenbekken naturreservat.
Det er ikke registrert arealverdier av vesentlig verdi ved egnet område for etablering av
påkoblingsspor sør for området (for temavis vurdering av arealverdier, se
Tabell 3-2).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være svært lite egnet.
Det antas å være god strekningskapasitet fra området til Tønsberg, da det skal etableres dobbeltspor
på hele strekningen. Det er negativt at området ligger langt fra Tønsberg, noe som gir økt risiko for
forsinkelser i togtrafikken. Etablering av påkoblingsspor og ventespor antas å være utfordrende på
grunn av tunnel, bru og kurvatur. Det vil være behov for omprosjektering av dobbeltsporet i området
for å få plass til ventesporet. Videre antas det at hastigheten på det nye dobbeltsporet må reduseres,
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da det sannsynligvis må legges inn sporveksel i kurve som krever redusert hastighet. Dette vil gi en
negativ konsekvens, da reisetiden for tog som skal trafikkere strekningen vil øke (for temavis
vurdering av jernbaneteknisk funksjonalitet, se Tabell 3-3).
Tabell 3-1 Kopstad - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader.
Tema
Beskrivelse
Hensettingsanlegget kobles til planlagt dobbeltspor nord for
Kopstadkrysset på E18. Det er et ventespor (tredje spor) ved
Skoppum stasjon, ca. 6 km lengre sørover. Dette antas å være for
stor avstand, og det må derfor også etableres et ventespor ved
Påkobling til nytt dobbeltspor
Kopstad. Etablering av påkoblingsspor og ventespor antas å være
utfordrende på grunn av tunnel, bru og kurvatur. Det antas behov
for omprosjektering av dobbeltsporet for å få plass til ventesporet.
Løsmassekart viser tykk havavsetning. Grunnforholdene er ikke
beskrevet i geoteknisk fagrapport for Nykirke-Barkåker [20], men
søndre del av området er beskrevet i
områdrådestabilitetsrapporten [24]. Her beskrives løsmassene å
bestå av et tynt lag med tørrskorpeleire med underliggende
kvikkleire av større mektighet. Her er det kartlagt tre faresoner;
«Fredberg vest revidert», «Bollerud» og «Ås». Bollerud og Ås har
dårlig stabilitet i dag, men blir stabilisert i prosjekt NykirkeBarkåker med deponi og antas derfor ikke å gi utfordringer for
hensetting. Det er i midlertid ikke utført beregninger for Fredberg
vest revidert, og det må forventes å måtte utføres tiltak her.
Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Det er store høydeforskjeller i området, derfor antas det at
bygging av hensettingsanlegg vil medføre en del skjæringer og
fyllinger. I nord vil dette trolig være bergskjæring, mens det mot
sør kan gå over til løsmasseskjæringer. Prosjektert NykirkeBarkåker ligger på høy fylling på bløte masser i sør, noe som også
kan bli nødvendig for påkoblingssporet til hensettingsanlegget.
Det antas krevende anleggsgjennomføring på grunn av
grunnforhold, terreng med store høydeforskjeller og utfordringer
med å etablere ventespor. Det antas at påkoblingssporet kan
bygges samtidig med nytt dobbeltspor, og at det derfor ikke er
nødvendig med stengetid utover det som allerede er planlagt i
forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur
Driftskostnader
Investeringskostnader

Anlegget vil ligge relativt nærme E18. Det antas en mulig
veitilkobling fra Kopstadkrysset på E18.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være høye på grunn av lang
avstand til Tønsberg.
Det antas økte investeringskostnader på grunn av krevende
anleggsgjennomføring og utfordringer med å etablere ventespor.
Totalt sett antas investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt.

Tabell 3-2 Kopstad - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Området inngår i et landskapsområde med liten verdi i
konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker. Helt nord i
området ligger Tangenbekken naturreservat som utgjør en viktig
Landskapsbilde
type landskap som bekkedal omgitt av edelløvskog og er vurdert
til å ha middels til stor verdi. Området er ikke registrert i RPBA.
Nærmiljø og friluftsliv

Området er i konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker gitt
verdien liten. De vestlige og nordlige delene av området er gitt lav
verdi i RPBA.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Hensetting i
Tønsbergområdet
Tema
Naturmangfold

Arealsøk for hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

18 av 71
ICH-30-A-10000
02A
15.05.2018

Beskrivelse
I konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker er området gitt
fra liten til middels verdi og stor verdi. De største verdiene ligger i
tilknytning til naturreservatet Tangenbekken som ligger helt nord i
området. Tangenbekken består av en frodig ravinedal og er
registrert som et edelløvskogområde.

Kulturmiljø

I konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker er området gitt
middels verdi. Ingen direkte konflikt med kulturminner. Området
er ikke registrert i RPBA.

Naturressurser

Østenden av området består av dyrka mark av god jordkvalitet.
Det er også registrert noen mindre områder med dyrkbar mark.

Opprettholdelse av eksisterende
spor

Deler av eksisterende spor opprettholdes for å sikre en mulig
kobling til en mulig godsterminal på Kopstad. Koblingen er
ivaretatt i reguleringsplanen for Nykirke – Barkåker. Det antas at
vurderingen av arealverdier er avklart i dette planarbeidet.

Tabell 3-3 Kopstad - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
Hensiktsmessig form og størrelse anlegg i området. Området har store terrengvariasjoner, men det
antas at en planering av terrenget vil gi tilstrekkelig med arealer
på området
for å oppnå egnet sporgeometri på anlegget.

Strekningskapasitet, robusthet og
pålitelighet

Det antas at det må etableres ventespor ved anlegget. Fra
anlegget til Tønsberg er det dobbeltspor og god
strekningskapasitet. Hensetting nord for Tønsberg er generelt
mer robust en hensetting sør for Tønsberg, da dobbeltspor vil
være ferdigstilt på denne strekningen når hensettingsanlegget
skal settes i drift. Det er negativt at anlegget er langt fra
Tønsberg, noe som gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken.
Tog fra hensettingsanlegget må vende i Tønsberg. Dette tar tid
og beslaglegger sporkapasitet på stasjonen.

Konsekvenser for nytt
dobbeltspor Nykirke - Barkåker

Anlegget kobles til planlagt dobbeltspor nord for E18. Etablering
av påkoblingsspor og ventespor antas utfordrende på grunn av
tunnel, bru og kurvatur. Det antas behov for omprosjektering av
dobbeltspor for å få plass til ventesporet, og det antas at
hastigheten på det nye dobbeltsporet må reduseres, da det
sannsynligvis må legges inn sporveksel i kurve som krever
redusert hastighet. Dette vil gi en negativ konsekvens, da
reisetiden for tog som skal trafikkere strekningen vil øke.

3.1.2 Planstatus - Kopstad
Området er regulert til godsterminal for jernbane og vei. Formålet med planen er å legge til rette for
etablering av godsterminal for jernbane i tilknytning til Vestfoldbanen. På østsiden av området er det
regulert til arealformålet godsterminal, mens det på vestsiden (langs jernbanetraseen) er regulert til
arealformålet samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur – traseer kombinert med andre angitte
hovedformål – bane/godsterminal.
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Løvåsdalen

Området ligger mellom Skoppum og planlagt dobbelsporparsell (Nykirke – Barkåker) (se Figur 3-3).

Figur 3-3 Området Løvåsdalen.
3.2.1 Samlet vurdering – Løvåsdalen
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas utfordrende anleggsgjennomføring på grunn av høydeforskjeller, grunnforhold, nærhet til
boligområder og etablering av påkoblingsspor. Påkobling antas å bli i betongkulverten, noe som vil
kreve omfattende utgravinger og omprosjektering av dobbeltsporet. Det antas at påkoblingen kan
bygges samtidig med nytt dobbeltspor, og at det derfor ikke er nødvendig med stengetid utover det
som allerede er planlagt i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor. Tomtogkostnadene er vurdert
til å være relativt høye, da det er relativt lang avstand til Tønsberg. Investeringskostnadene reduseres
noe da det ikke er behov for å etablere ventespor, men det antas økte kostnader på grunn av
krevende anleggsgjennomføring (for temavis vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell
3-4).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaet nærmiljø og friluftsliv på grunn av nærturområde. Et hensettingsanlegg
og tilhørende påkoblingsspor i Løvåsdalen vil gi store barrierevirkninger mellom Skoppum tettsted og
nærturområdet (for temavis vurdering av arealverdier, se Tabell 3-5).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være svært lite egnet.
Det antas å være tilstrekkelig med plass til å etablere et anlegg. Anlegget benytter det tredje sporet
ved Skoppum som ventespor. Fra Skoppum til Tønsberg er det dobbeltspor og god
strekningskapasitet. Anlegget må kobles på planlagt dobbeltspor i betongkulvert nord for Skoppum.
Sporgeometrien til prosjektert dobbeltspor gjør at hastigheten i hovedspor antagelig må reduseres, da
det sannsynligvis må legges inn sporveksel i kurve som krever redusert hastighet. Dette vil være
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negativt for tog som ikke skal stoppe på Skoppum stasjon (for temavis vurdering av jernbaneteknisk
funksjonalitet, se Tabell 3-6).
Tabell 3-4 Løvåsdalen - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Anlegget kobles på nytt planlagt dobbeltspor i betongkulvert nord
for Skoppum stasjon. Ventesporet er ved Skoppum stasjon, noe
som gjør at det ikke er behov for å etablere dette. Etablering av
Påkobling til nytt dobbeltspor
påkoblingsspor og ventespor antas utfordrende på grunn av
tunnel og kurvatur. Det antas behov for omprosjektering av
dobbeltspor for å få plass til kobling mot hensettingsanlegg.
Løsmassekart viser havavsetning, fyllmasser og
forvitringsmateriale. Området består av en dal der det forventes
bløte leirmasser i bunnen av dalen og liten løsmassemektighet i
de høyereliggende områdene, noe som bekreftes av
grunnundersøkelser utført for prosjekt Nykirke-Barkåker [21],[22].

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

I kartleggingen utført for prosjektet Nykirke-Barkåker [23], [24] er
det ikke identifisert faresoner for kvikkleireskred i området.
Kartleggingen dekker kun områder som kan påvirke aktuell
korridor/trasé, og det kan ikke utelukkes at det finnes områder
med skredfare utenfor dette. Basert på topografien i området
antas det at bygging av hensettingsanlegg vil medføre en del
skjæring og fylling i områder med dårlig grunn, og dermed en del
geotekniske tiltak. Det kan også bli behov for tiltak for sikring av
områdestabilitet.
Det antas utfordrende anleggsgjennomføring på grunn av
høydeforskjeller, grunnforhold, nærhet til boligområder og
etablering av påkoblingsspor. Påkobling antas å bli i
betongkulverten, noe som vil kreve omfattende utgravinger.
Det antas at påkoblingssporet kan bygges samtidig med nytt
dobbeltspor, og at det derfor ikke er nødvendig med stengetid
utover det som allerede er planlagt i forbindelse med bygging av
nytt dobbeltspor.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Anlegget vil ligge nærme Skoppum og Rv. 19, noe som vil bety at
det er relativt kort avstand til vei og annen teknisk infrastruktur.
Det er en kryssende høyspentledning og VA-ledninger nord i
området. Det ligger også en hovedvannledning i nærheten. Det
vurderes å etablere en ny hovedvannledning parallelt med ny
jernbane ved Viulsrød, noe sør for området[33].
Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye, da det er
lang avstand til Tønsberg.
Investeringskostnadene reduseres noe da det ikke er behov for å
etablere ventespor, men det antas økte kostnader på grunn av
krevende anleggsgjennomføring. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt.
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Tabell 3-5 Løvåsdalen - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Området inngår i landskapsområder med middels verdi i
konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker. Området er ikke
Landskapsbilde
registrert i RPBA.

Nærmiljø og friluftsliv

Naturmangfold

Kulturmiljø

Naturressurser

Området ligger i Skoppums primære nærturområde. Gjennom
området går det en godt tilrettelagt lysløype med forbindelser ril
Råen i sør og skogområdene i nord. Sørøst i området ligger
idrettsområdet i Skoppum. I konsekvensvurderingen for Nykirke –
Barkåker er området gitt fra middels til stor til stor verdi. Området
er registrert med middels verdi i RPBA.
I konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker ligger området
innenfor et verdiområde med liten til middels verdi. I RPBA er
deler av området gitt liten verdi. Det er ingen registreringer
innenfor området i Naturbase.
I konsekvensvurderingen for Nykirke – Barkåker er området gitt
liten til middels i øst og middels verdi i vest. Det er registrert flere
automatisk fredete kulturminnelokaliteter i området. Området er
ikke registrert i RPBA.
Jordbruksarealene innenfor lokaliteten består av dyrka mark av
svært godt kvalitet.

Tabell 3-6 Løvåsdalen - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
Hensiktsmessig form og størrelse anlegg i området. Området har store terrengvariasjoner, men det
antas at en planering av terrenget vil gi tilstrekkelig med arealer
på området
for å oppnå egnet sporgeometri på anlegget.

Strekningskapasitet, robusthet og
pålitelighet

Anlegget benytter det tredje sporet ved Skoppum som ventespor.
Fra Skoppum til Tønsberg er det dobbeltspor og god
strekningskapasitet. Hensetting nord for Tønsberg er generelt
mer robust en hensetting sør for Tønsberg, da dobbeltspor vil
være ferdigstilt på denne strekningen når hensettingsanlegget
skal settes i drift. Det er negativt at anlegget er langt fra
Tønsberg, noe som gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken.
Tog fra hensettingsanlegget må vende i Tønsberg. Dette tar tid
og beslaglegger sporkapasitet på stasjonen.

Konsekvenser for nytt
dobbeltspor Nykirke - Barkåker

Anlegget må kobles på planlagt dobbeltspor i betongkulvert nord
for Skoppum. Sporgeometrien til prosjektert dobbeltspor gjør at
hastigheten i hovedspor reduseres, da det sannsynligvis må
legges inn sporveksel i kurve som krever redusert hastighet.
Dette vil være negativt for tog som ikke skal stoppe på Skoppum
stasjon.

3.2.2 Planstatus
Helt i sørenden og nordenden av området er det i kommuneplanens arealdel regulert til eksisterende
og fremtidig boligområde. Østsiden av området er avsatt til offentlig formål (skole) og idrettsanlegg.
Arealene avsatt til boligformål (nåværende og fremtidig), offentlig formål og idrettsanlegg i
kommuneplanen er også regulert gjennom reguleringsplan. Det er et pågående reguleringsplanarbeid
for strekningen Nykirke – Barkåker innenfor store deler av området. Østenden av arealet er i denne
planen avsatt til midlertidig anleggs- og riggområde (bestemmelsesområde). Innenfor området er det
også regulert inn arkeologiske lokaliteter som krever dispensasjon fra § 8.4 i kulturminneloven for å
fjernes.
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Råen

Området ligger sørvest for planlagt jernbanestasjon (Nykirke – Barkåker) på Skoppum (se Figur 3-4).

Figur 3-4 Området Råen.
3.3.1 Samlet vurdering – Råen
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas at påkoblingssporet kan kobles til dobbeltsporet omtrent ved der det er prosjektert et
servicespor. En mulig løsning kan være «å hekte» påkoblingssporet på servicesporet. Dette kan gi
reduserte kostnader i motsetning til å etablere en egen påkoblingsløsning. Investeringskostnadene
reduseres også på grunn av at det ikke er behov for å etablere ventespor (tredje sporet på Skoppum
stasjon benyttes som ventespor) og fordi det antas at det ikke er plass til å etablere ankomstspor. Det
er stor høydeforskjell mellom trasé for fremtidig dobbeltspor og området for et mulig
hensettingsanlegg. Området må derfor fylles ut/heves for å oppnå de stigningskravene som gjelder for
jernbanen. Det er også vanskelige grunnforhold i området. Dette vil samlet sett gi en krevende
anleggsgjennomføring og økte kostnader. Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye, da det
er relativt lang avstand til Tønsberg (for temavis vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se
Tabell 3-7).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være store. De største verdiene
ligger innenfor temaet naturressurser på grunn av dyrka mark. Det er også enkelte mindre lokaliteter
for automatisk fredete kulturminner (kulturmiljøet Skogsgrendene) og dyrka mark ved antatt område
for påkoblingsspor (for temavis vurdering av arealverdier, se Tabell 3-8).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være svært lite egnet.
Området ligger nært E18 og har store høydeforskjeller, noe som gjør det krevende å finne tilstrekkelig
med arealer for å oppnå egnet sporgeometri på anlegget. På strekningen Skoppum-Tønsberg vil det
være dobbeltspor og dermed god strekningskapasitet. Det er negativt at anlegget er langt fra
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Tønsberg, noe som gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken. Tog fra hensettingsanlegget må vende
to ganger: på Skoppum stasjon og i Tønsberg. Dette tar tid, beslaglegger sporkapasitet på stasjonene
og gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken. Sammenlignet med de andre områdene er det spesielt
negativt at togsettene må vende to ganger (for temavis vurdering av jernbaneteknisk funksjonalitet, se
Tabell 3-9).
Tabell 3-7 Råen - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader.
Tema
Beskrivelse
Anlegget kobles på dobbeltsporet omtrent der det er planlagt et
servicespor til det nye dobbeltsporet. En mulig løsning kan være
«å hekte» hensettingsanlegget på servicesporet. Dette kan gi
besparelser i forbindelse med å etablere en egen
Påkobling til nytt dobbeltspor
påkoblingsløsning. Det terdje sporet på Skoppum stasjon kan
anvendes som ventespor, noe som gjør at det ikke er behov for å
etablere dette.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart viser havavsetning og enkelte områder med berg i
dagen. Utførte totalsonderinger for prosjekt Nykirke-Barkåker [21]
i området indikerer bløte leirmasser til berg, med unntak av
enkelte områder med fastere masser og små dybder til berg.
Sistnevnte forventes i hovedsak ved bebyggelsen på Råen. I
kartleggingen utført for prosjektet Nykirke-Barkåker [24] er det
ikke identifisert faresoner for kvikkleireskred i området.
Kartleggingen dekker trolig ikke hele det aktuelle området, og det
kan ikke utelukkes at det finnes områder med skredfare. Det er
ikke avdekket forhold som tilsier at det vil være spesielle
geotekniske utfordringer knyttet til bygging av hensettingsanlegg i
dette området, men fyllinger eller skjæringer i områdene med bløt
leire vil kunne medføre en del tiltak.
Det er stor høydeforskjell mellom fremtidig dobbeltspor og
området nedenfor. Området må derfor fylles ut på grunn av
stigningskrav for jernbanen. Det antas krevende
anleggsgjennomføring på grunn av høydeforskjeller og
grunnforhold. Det antas at påkoblingssporet kan bygges samtidig
med nytt dobbeltspor, og at det derfor ikke er nødvendig med
stengetid utover det som allerede er planlagt i forbindelse med
bygging av nytt dobbeltspor.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Anlegget vil ligge nærme Skoppum stasjon og Solerødveien, noe
som vil bety at det er kort avstand til eksisterende vei og annen
teknisk infrastruktur. Det er kryssende høyspentledning sør for
Solerødveien. Det er ingen registrerte større VA-anlegg i
området.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye, da det er
lang avstand til Tønsberg.
Investeringskostnadene reduseres noe da det ikke er behov for å
etablere ventespor. Det antas at det ikke er plass til å etablere
ankomstspor. En mulig løsning kan være «å hekte»
påkoblingssporet på servicesporet. Dette vil også medføre
reduserte investeringskostnader. Det antas økte kostnader på
grunn av krevende anleggsgjennomføring. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i nedre sjikt.
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Tabell 3-8 Råen - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
I konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker ligger området
innenfor et verdiområde med middels verdi. Området er ikke
Landskapsbilde
registrert med noen verdi i RPBA.

Nærmiljø og friluftsliv

Området grenser til Tangsrødmarka helt sørvest ut mot E18. I
konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker ligger store deler
av området innenfor et verdiområde med middels verdi.
Tangsrødmarka er gitt middels til stor verdi. I RPBA er denne
delen av Tangsrødmarka registrert med middels verdi.

Naturmangfold

Området grenser til Tangsrødmarka helt sørvest ut mot E18. I
konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker ligger de sentrale
delene av området innenfor et verdiområde med middels verdi.
Tangsrødmarka i sørvest er gitt middels til stor verdi. I RPBA er
store deler av området registrert med middels verdi.

Kulturmiljø

I konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker ligger området
innenfor et verdiområde (kulturmiljøet Skogsgrendene) med liten
til middels verdi. Flere registrerte automatisk fredete
bosetningsspor og gravminner i øst. Er ikke registrert i RPBA.

Naturressurser

Store deler av området består av dyrka mark av svært god
kvalitet.

Tabell 3-9 Råen - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Området ligger nært E18 og har store høydeforskjeller, noe som
Hensiktsmessig form og størrelse
gjør det krevende å finne tilstrekkelig med arealer for å oppnå
på området
egnet sporgeometri på anlegget.

Strekningskapasitet, robusthet og
pålitelighet

Det tredje sporet på Skoppum stasjon kan anvendes som
ventespor. Fra Skoppum til Tønsberg er det dobbeltspor og god
strekningskapasitet. Hensetting nord for Tønsberg er generelt
mer robust en hensetting sør for Tønsberg, da dobbeltspor vil
være ferdigstilt på denne strekningen når hensettingsanlegget
skal settes i drift. Det er negativt at anlegget er langt fra
Tønsberg, noe som gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken.
Tog fra hensettingsanlegget må vende to ganger: på Skoppum
stasjon og i Tønsberg. Dette tar tid, beslaglegger sporkapasitet
på stasjonene og gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken.
Sammenlignet med de andre arealene er det spesielt negativt at
togsettene må vende to ganger.

3.3.2 Planstatus
Arealet er i kommuneplanens arealdel regulert til LNFR-område. Det er et pågående
reguleringsplanarbeid for strekningen Nykirke – Barkåker som ligger innenfor/i nærhet av området.
Det er foreslått en smal korridor i forbindelse med reguleringsplanarbeidet Nykirke – Barkåker som går
gjennom området. Korridoren er avsatt til område for midlertidig anleggsvei (bestemmelsesområde).
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Brekkeskogen

Området ligger på vestsiden av planlagt jernbane mellom Nykirke og Barkåker i Tønsberg kommune
(se Figur 3-5).

Figur 3-5 Området Brekkeskogen.
3.4.1 Samlet vurdering – Brekkeskogen
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være egnet. Det må
bygges et nytt påkoblingsspor (ca. 1 km) fram til eksisterende dobbeltspor. Det antas at påkoblingen
blir i nærheten av der nytt dobbeltspor treffer eksisterende dobbeltspor, da det er rett linjeføring i dette
området. For å kunne etablere påkoblingsløsningen og ventesporet må eksisterende dobbeltspor
bygges om. Det må antagelig også gjøres noen mindre omprosjekteringer på det nye dobbeltsporet
(Nykirke – Barkåker) i dette området. Det forventes at det blir noe stengetid i forbindelse med
etableringen av ventesporet. Det antas økte kostnader da eksisterende spor må bygges om for å
etablere påkoblingsløsning og ventespor, samt økte kostnader for å anlegge vei og teknisk
infrastruktur inn til området (for temavis vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-10).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaet naturmangfold på grunn av villttrekk og sjøøretførende bekk
(Sverstadbekken). Etablering av påkoblingsspor antas å gi noe beslag av dyrka mark. Det antas også
at påkoblingssporet vil kunne føre til inngrep i Sverstadbekken (for temavis vurdering av arealverdier,
se Tabell 3-11).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være godt egnet. Det er
god strekningskapasitet fra anlegget og til Tønsberg, da det er bygd dobbeltspor på hele strekningen
(for temavis vurdering av jernbaneteknisk funksjonalitet, se Tabell 3-12).
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Tabell 3-10 Brekkeskogen - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Det må bygges et påkoblingsspor (ca. 1 km) fram til eksisterende
dobbeltspor. Det antas at påkoblingen blir i nærheten av der nytt
dobbeltspor treffer eksisterende dobbeltspor. For å etablere
Påkobling til nytt dobbeltspor
påkoblingsløsning og ventespor må eksisterende dobbeltspor
bygges om.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart viser havavsetning, forvitringsmateriale og berg i
dagen. Det forventes bløte leirmasser i bunnen av dalen, og liten
eller ingen løsmassedekning i dalsidene. Langs prosjektert
Nykirke-Barkåker er det utført grunnundersøkelser i ca. 130
punkter fra viltkryssing til Barkåker. Disse er utført i et om lag 150
meter bredt belte langs spor. I fagrapporten for strekningen [20]
beskrives løsmassene som noen meter tørrskorpe, derunder leire
til berg. Leiren beskrives som middels fast og svært sensitiv/kvikk
i hele dybden. Lengst mot sør beskrives leiren som sensitiv, men
ikke kvikk. I kartlegging utført for prosjektet Nykirke-Baråker [24]
er det identifisert en faresone («Sverstad») for kvikkleireskred i
dalsiden øst for Nordre Brekke med middels faregrad, men der
beregninger viser at dagens situasjon har tilstrekkelig sikkerhet.
Faresonen ligger i område der det forventes påkobling til
hovedspor. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det vil være
spesielle geotekniske utfordringer knyttet til bygging av
hensettingsanlegg i dette området, men fyllinger eller skjæringer i
de lavereliggende områdene vil kunne medføre en del tiltak.
Det antas middels krevende anleggsgjennomføring på grunn av
grunnforhold og behov for ombygging av eksisterende
dobbletspor. Stengetid må påregnes for etableringen av
ventespor.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Anlegget vil ha noe avstand til Barkåker. Det antas at
veitilknytning må etableres fra Barkåkerveien eller Undrumsveien,
eventuelt må gårdsveier oppgraderes. Det må derfor påregnes
kostnader for å anlegge vei og annen teknisk infrastruktur. Det
går flere høyspentledning sør for området som man må hensynta.
Det er ingen registrerte VA-anlegg i området.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være middels, da det er noe
avstand til Tønsberg.
Det antas økte kostnader da eksisterende spor må bygges om for
å etablere påkobling og ventespor, samt økte kostnader for å
anlegge veg og teknisk infrastruktur. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt.
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Tabell 3-11 Brekkeskogen - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
I konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker ligger området
innenfor et verdiområde med middels verdi. De nord-sørgående
Landskapsbilde
åsene øst i verdiområdet utgjør et stort sammenhengende
skogsområde. Området er ikke registrert med noen verdi i RPBA.

Nærmiljø og friluftsliv

Området er registrert med tre delområder i
konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker. Delområdene
varierer fra liten til middels til stor verdi. De største verdiene er
langs åsen vest i området, mens de minste verdiene ligger på
dyrka mark i sør. Åsene i vest er registrert med stor verdi i RPBA,
mens resten av området har middels verdi.

Naturmangfold

Helt nord i området er det langs strekningen Nykirke - Barkåker
planlagt en viltovergang over dobbeltsporet. Vilttrekket er
registrert på utsiden av området i nord. Området ligger innenfor
skogområdet Tangsrødmarka, og er i konsekvensutredningen for
Nykirke – Barkåker blitt vurdert som et landskapsøkologisk
element med liten til middels verdi. Helt sør i området er det en
sjøøretførende bekk (Sverstadbekken) med stor verdi. I RPBA er
Tangsrødmarka registrert med liten verdi. Det er registrert en
viktig liten dam ved Nedre Brekke gård.

Kulturmiljø

Området inngår i kulturmiljøet Adal i konsekvens-utredningen for
Nykirke – Barkåker. Kulturmiljøet er gitt verdien liten til middels.
Det er registrert flere gravfunn og bosetningsspor i tilknytning til
og sør for Nordre Brekke.

Naturressurser

Sør i området er det dyrka mark av svært godt kvalitet, mens
skogområdene er registrert som dyrkbar mark.

Tabell 3-12 Brekkeskogen - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og størrelse Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.
på området
Det er god strekningskapasitet fra anlegget og til Tønsberg
(dobbeltspor). Hensetting nord for Tønsberg er generelt mer
robust
en hensetting sør for Tønsberg, da dobbeltspor vil være
Strekningskapasitet, robusthet og
ferdigstilt
på denne strekningen når hensettingsanlegget skal
pålitelighet
settes i drift. Tog fra hensettingsanlegget må vende i Tønsberg.
Dette tar tid og beslaglegger sporkapasitet på stasjonen.

3.4.2 Planstatus
Arealet er i kommuneplanens arealdel regulert til LNFR-område. Det er et pågående
reguleringsplanarbeid for strekningen Nykirke – Barkåker som ligger innenfor/i nærhet av området.
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Skottebakken

Området ligger nord for Barkåker mellom planlagt dobbeltspor Nykirke – Barkåker og dagens jernbane
i Tønsberg kommune (se Figur 3-6).

Figur 3-6 Området Skottebakken.
3.5.1 Samlet vurdering - Skottebakken
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være egnet. Det må
bygges et nytt påkoblingsspor (ca. 1 km) fram til eksisterende dobbeltspor. Det antas at påkoblingen
blir i nærheten av der nytt dobbeltspor treffer eksisterende dobbeltspor, da det er rett linjeføring i dette
området. For å kunne etablere påkoblingsløsningen og ventesporet må eksisterende dobbeltspor
bygges om. Det må antagelig også gjøres noen mindre omprosjekteringer på det nye dobbeltsporet
(Nykirke – Barkåker) i dette området. Det forventes at det blir noe stengetid i forbindelse med
etableringen av ventesporet. Det går noen høyspentledninger gjennom området. Dette kan gi noen
utfordringer under anleggsgjennomføringen. Det antas økte kostnader da eksisterende spor må
bygges om for å etablere påkoblingsløsning og ventespor, samt økte kostnader for å anlegge vei og
teknisk infrastruktur inn til området (for temavis vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se
Tabell 3-13).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være store. De største verdiene
ligger innenfor temaene kulturmiljø og naturressurser på grunn av kulturlandskap og beslag av dyrka
og dyrkbar mark. Etablering av påkoblingsspor vil også gi noe beslag av dyrka mark (for temavis
vurdering av arealverdier, se Tabell 3-14).
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For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være godt egnet. Det er
god strekningskapasitet fra anlegget og til Tønsberg, da det er bygd dobbeltspor på hele strekningen
(for temavis vurdering av jernbaneteknisk funksjonalitet, se Tabell 3-15).
Tabell 3-13 Skottebakken - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Det må bygges et påkoblingsspor (ca. 1 km) fram til eksisterende
dobbeltspor. Det antas at påkoblingen blir i nærheten av der nytt
Påkobling til nytt dobbeltspor
dobbeltspor treffer eksisterende dobbeltspor. For å etablere
påkoblingsløsning og ventespor, må eksisterende dobbeltspor
bygges om.
Løsmassekart viser havavsetning og marin strandavsetning i
mesteparten av området. Lengst nord er det vist morenemasser
og forvitringsmateriale og stedvis berg i dagen. Langs prosjektert
Nykirke-Barkåker, er det utført ca. grunnundersøkelser i ca. 130
punkter fra viltkryssing til Barkåker. Disse er utført i et om lag 150
meter bredt belte langs spor. I fagrapporten for strekningen [20]
beskrives løsmassene som noen meter tørrskorpe, derunder leire
til berg. Leiren beskrives som middels fast og svært sensitiv/kvikk
i hele dybden. Lengst mot sør beskrives leiren som sensitiv, men
ikke kvikk. Det er også utført fjellkontrollboringer og
dreiesonderinger langs eksisterende bane [25], [26], [27]. Disse
viser faste masser over berg i 1 meter dybde vest for Røsland, og
leire i 4-13 meter dybde mellom Røsland og Skotte.
Grunnforhold og
anleggsgjennomføring
Kartlegging utført for hovedplan Nykirke-Baråker [23] tyder på at
det ikke er utfordringer med områdestabilitet på selve
hensettingsområdet. Faresone «Sverstad» ligger imidlertid i
området der det forventes påkobling til hovedspor. På grunn av
slak terrenghelning antas det at hensettingsanlegg kan etableres
uten store terrenginngrep i områdene med dårlig grunn, og at det
dermed ikke blir behov for store geotekniske tiltak.
Høyspentledninger går over området, noe som kan gi noen
utfordringer for anleggsgjennomføring. Det antas at
anleggsgjennomføringen er middels vanskelig. Eksisterende
dobbeltspor må bygges om for å få plass til ventespor. Stengetid
må påregnes for etableringen av ventespor.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Anlegget vil ha noe avstand til Barkåker. Det antas at
veitilknytning må etableres fra Hortensveien, eventuelt må
gårdsveier oppgraderes. Det må derfor påregnes kostnader for å
anlegge vei og annen teknisk infrastruktur. Det er flere kryssende
høyspentledninger i området som må hensyntas – to strekk i
retning nord-sør i østre del av området, samt ett strekk i retning
nordvest-sørøst. Det er ingen registrerte VA-anlegg i området.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være middels, da det er noe
avstand til Tønsberg.
Det antas økte kostnader da eksisterende spor må bygges om for
å etablere påkobling og ventespor, samt økte kostnader for å
anlegge veg og teknisk infrastruktur. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt.
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Tabell 3-14 Skottebakken - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Området har i konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker blitt
definert som et typisk gjennomsnittslandskap. Det er en del av
Landskapsbilde
kulturlandskapet på raet og er gitt middels verdi.

Nærmiljø og friluftsliv

I henhold til verdiområdene fra konsekvensutredningen for
Nykirke – Barkåker består området av to delområder. Det ene
delområdet på dyrka mark sør i området har liten verdi, mens
delområdet i skogen har middels verdi da dette området
inneholder flere stier. Skogområdet er registrert med middels
verdi i RPBA.

Naturmangfold

Området ligger innenfor skogområdet Tangsrødmarka, og er i
konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker blitt vurdert som
et landskapsøkologisk element med liten til middels verdi. Det er
trekkveier for vilt i området. Området er registrert med liten verdi i
RPBA. Området har ingen registrerte lokaliteter i Naturbase.

Kulturmiljø

Området ligger innenfor kulturmiljøet Adal i
konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker. Delområdene ved
Skotte er gitt liten til middels verdi. I vest er det registrert flere
bosetnings- og gravfunn. Et meldepliktig SEFRAK-objekt i sør.

Naturressurser

Den sørlige delen av området består av dyrka mark av svært god
kvalitet. Deler av skogområdet i nord består av dyrkbar mark.

Tabell 3-15 Skottebakken - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området. Området har middels til store terrengvariasjoner
Hensiktsmessig form og størrelse i nord/nordvest, men det antas at planering av terrenget eller
på området
optimalisering av anleggsplasseringen vil gi tilstrekkelig med
arealer for å oppnå egnet sporgeometri.

Strekningskapasitet, robusthet og
pålitelighet

Det er god strekningskapasitet fra anlegget og til Tønsberg
(dobbeltspor). Hensetting nord for Tønsberg er generelt mer
robust en hensetting sør for Tønsberg, da dobbeltspor vil være
ferdigstilt på denne strekningen når hensettingsanlegget skal
settes i drift. Tog fra hensettingsanlegget må vende i Tønsberg.
Dette tar tid og beslaglegger sporkapasitet på stasjonen.

3.5.2 Planstatus
Arealet er i kommuneplanens arealdel regulert til LNFR-område. Det er et pågående
reguleringsplanarbeid for strekningen Nykirke – Barkåker som ligger innenfor/i nærhet av området.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Hensetting i
Tønsbergområdet

3.6

Arealsøk for hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

31 av 71
ICH-30-A-10000
02A
15.05.2018

Barkåkerskogen

Området ligger på østsiden av dagens jernbane ved Barkåker næringspark i Tønsberg kommune (se
Figur 3-7).

Figur 3-7 Området Barkåkerskogen.
3.6.1 Samlet vurdering – Barkåkerskogen
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være egnet. Anlegget
kobles på eksisterende dobbeltspor sør for Hestehagen. For å etablere påkoblingsløsning og
ventespor må eksisterende dobbeltspor bygges om. Det forventes at det blir noe stengetid i
forbindelse med etableringen av ventesporet. Tomtogkostnadene er vurdert til å være lave, da det er
kort avstand til Tønsberg. Det antas økte kostnader da eksisterende dobbeltspor må bygges om for å
etablere påkoblingsløsning og ventespor. Da det er kort avstand til Tønsberg kan det være aktuelt å
ikke bygge ventespor (eventuelt utsette bygging av dette). Dette vil redusere investeringskostnadene
(for temavis vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-16).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være store. De største verdiene
ligger innenfor temaene kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og naturressurser på grunn av nasjonalt og
regionalt viktig kulturmiljø (Jarlsberg hovedgård), skole/idrettsanlegg og beslag av dyrka og dyrkbar
mark. Det er i hovedsak påkoblingssporet og ventesporet som antas å gjøre inngrep i de store
arealverdiene. Inngrepet antas å være relativt beskjedent (for temavis vurdering av arealverdier, se
Tabell 3-17).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være godt egnet. Det
antas å være tilstrekkelig med plass for å etablere et anlegg. Det er god strekningskapasitet og kort
avstand fra området til Tønsberg. Videre vil en plassering nord for Tønsberg gi god robusthet og
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redusert risiko for forsinkelser i togtrafikken da det er dobbeltspor på strekningen (for temavis
vurdering av jernbaneteknisk funksjonalitet, se Tabell 3-18).
Tabell 3-16 Barkåkerskogen - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Anlegget kobles på eksisterende dobbeltspor sør for Hestehagen.
For å etablere påkoblingsløsning og ventespor, må eksisterende
Påkobling til nytt dobbeltspor
dobbeltspor bygges om.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart viser marin strandavsetning. Prøveserier fra
prosjektet Barkåker – Tønsberg [28] viser generelt kvikkleire fra
2-5 meter dybde ned til 10-15 meter dybde. Unntaket er
prøveserie like nord for Hestehagen som viser ikke sensitiv leire
til 10 meter dybde. Det er ikke utført prøvetaking dypere enn
dette, men basert på sonderinger forventes det mindre sensitiv
leire med dybden. Basert på dette antas det at anlegget i stor
grad vil ligge på kvikkleire med varierende tykkelse. I nordre del
finnes en faresone for kvikkleireskred med lav faregrad [29].
Denne har utløpsområde mot nord, og løsneområdet avgrenses
trolig av randmorene mot sør. Det vurderes som lite sannsynlig at
denne sonen påvirker hensettingsområdet. På grunn av slak
terrenghelning antas forøvrig ingen utfordringer med
områdestabilitet. Det antas at det vil bli behov for en del skjæring
og fylling, og dermed en del geotekniske tiltak.
Det antas middels krevende anleggsgjennomføring på grunn av
grunnforhold, høydeforskjeller og ombygging av eksisterende
spor. Stengetid må påregnes for etableringen av ventespor.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur
Driftskostnader

Investeringskostnader

Anlegget vil ligge nærme Barkåker noe som vil bety at det er kort
avstand til eksisterende vei og annen teknisk infrastruktur.
Veitilkobling er mulig fra Barkåkerveien i nord. Ingen registrerte
høyspentledninger eller større VA-anlegg.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være lave, da det er kort
avstand til Tønsberg.
Det antas økte kostnader da eksisterende spor må bygges om for
å etablere påkobling og ventespor. Da det er kort avstand til
Tønsberg kan det være aktuelt å ikke bygge ventespor (eventuelt
utsette bygging av dette). Dette vil redusere
investeringskostnadene. Totalt sett antas investeringskostnadene
å ligge i midtre sjikt.
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Tabell 3-17 Barkåkerskogen - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Ingen registrerte verdier innenfor området.
Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv

Naturmangfold

Kulturmiljø

Naturressurser

Nordre del av området ligger i nærhet til skole og idrettsanlegg.
Det er forbindelser til stisystem i Frodeåsen med
løypeforbindelser mellom Eik og Tønsberg. Nordenden av
området er gitt middels verdi i RPBA.
I RPBA har området liten verdi. Området har ingen registrerte
lokaliteter i Naturbase.
Den sørligste enden av området inngår i det nasjonalt og
regionalt viktige kulturmiljøet Jarlsberg hovedgård i RPBA. Det er
registrert to automatisk fredete kullgroper i området.
Området består av lite dyrka mark, men områdene med skog er
registrert som dyrkbar mark. Det er dyrka mark av god til svært
god kvalitet sør for området på Jarlsbergjordene.

Tabell 3-18 Barkåkerskogen - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og størrelse Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.
på området

Strekningskapasitet, robusthet og
pålitelighet

Det er god strekningskapasitet fra anlegget og til Tønsberg
(dobbeltspor). Kort avstand til Tønsberg og plassering nord for
Tønsberg gir god robusthet og redusert risiko for forsinkelser i
togtrafikken. Hensetting nord for Tønsberg er generelt mer robust
en hensetting sør for Tønsberg, da dobbeltspor vil være ferdigstilt
på denne strekningen når hensettingsanlegget skal settes i drift.
Dette tar tid og beslaglegger sporkapasitet på stasjonen.

3.6.2 Planstatus
Arealet er i kommuneplanens arealdel regulert til fremtidig næringsområde. Området inngår i
hensynssone for bevaring av kulturmiljø helt sør i området. Det er startet opp reguleringsplanarbeid for
et nytt næringsområde innenfor det arealet som er avsatt til fremtidig næringsområde i
kommuneplanens arealdel.
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Tønsberg nord

Området ligger mellom gården Seberg/Hasle og Berg i Tønsberg kommune (se Figur 3-8).

Figur 3-8 Området Tønsberg nord.
3.7.1 Samlet vurdering – Tønsberg nord
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være svært lite egnet.
Anlegget kobles på dobbeltsporet nord for Jarlsbergtunnelen. For å etablere ventespor må dagens
jernbane bygges om, for eksempel ved at det etableres en ny parallell tunnel i Frodeåsen. Dette vil
medføre omfattende tiltak, være kostnadsdrivende og medføre stengetid. Da det er kort avstand til
Tønsberg kan det være aktuelt å ikke bygge ventespor (eventuelt utsette bygging av dette). Dette vil
redusere investeringskostnadene. Tomtogkostnadene er vurdert til å være lave, da det er kort avstand
til Tønsberg. Det antas en relativt enkel anleggsgjennomføring for å etablere selve anlegget, men
krevende anleggsgjennomføring for å etablere et ventespor (for temavis vurdering av
gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-19).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaene landskapsbilde, kulturmiljø og naturressurser på grunn av
kulturlandskap, nasjonalt og regionalt viktig kulturmiljø og dyrka mark. Etablering av påkoblingsspor
antas å gi beslag av dyrka mark. Påkoblingssporet antas også å berøre en naturtypelokalitet med hule
eiker (for temavis vurdering av arealverdier, se Tabell 3-20).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være godt egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Det er god strekningskapasitet fra anlegget og
til Tønsberg (dobbeltspor). Kort avstand til Tønsberg og plassering nord for Tønsberg gir god
robusthet og redusert risiko for forsinkelser i togtrafikken (for temavis vurdering av jernbaneteknisk
funksjonalitet, se Tabell 3-21).
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Tabell 3-19 Tønsberg nord - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Anlegget kobles på dobbeltsporet nord for Jarlsbergtunnelen. For
å etablere ventespor må dagens jernbane bygges om, for
Påkobling til nytt dobbeltspor
eksempel ved at det etableres en ny tunnel. Dette vil medføre
omfattende tiltak og være kostnadsdrivende.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart indikerer at grunnen består av havavsetning.
Prøveserie i nordre del av området, utført i forbindelse med
prosjektet Barkåker-Tønsberg, viser bløt, siltig leire [28]. Ettersom
området er relativt flatt antas at bygging av hensettingsanlegg vil
medføre begrensede terrenginngrep, og dermed begrensede
geotekniske tiltak.
Det antas en relativt enkel anleggsgjennomføring for å etablere
selve anlegget, men krevende anleggsgjennomføring for å
etablere ventespor. Stengetid må påregnes for etableringen av
ventespor.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur
Driftskostnader

Investeringskostnader

Det er kort avstand til eksisterende veg og annen teknisk
infrastruktur. Det antas at en mulig vegtilkobling vil være fra
Hortensvegen. Det er ingen registrerte høyspentledninger eller
større VA-anlegg i området.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være lave, da det er kort
avstand til Tønsberg.
Det antas økte kostnader da eksisterende spor må bygges om for
å etablere påkobling og ventespor (eks gjennom etablering av ny
Jarlsbergtunnel). Da det er kort avstand til Tønsberg kan det
være aktuelt å ikke bygge ventespor (eventuelt utsette bygging av
dette). Dette vil redusere investeringskostnadene. Totalt sett
antas investeringskostnadene å ligge i øvre sjikt.

Tabell 3-20 Tønsberg nord - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Landskapsrommet består av Jarlsberg hovedgård som er et av
Norges best bevarte slottsanlegg som kan oppleves i sin
opprinnelige, landskapsmessige sammenheng. Området vurderes
Landskapsbilde
å ha stor verdi, men noe mindre verdi lenger nord. Området er gitt
stor verdi i RPBA.
Nærmiljø og friluftsliv

Naturmangfold

Ingen registrerte verdier innenfor området.
I sørenden av området, mellom Berg fengsel og det gamle
jernbanesporet, er det en naturtypelokalitet bestående av hule
eiker som utgjør en eikehage. Denne er vurdert til å være av
regional og nasjonal interesse. Viktig bekkedrag i
jordbrukslandskapet kan bli berørt. Området har ingen verdi i
RPBA.

Kulturmiljø

Området består av et nasjonalt og regionalt viktig historisk
kulturmiljø bestående av Jarlsberg hovedgård som er et av
Norges best bevarte slottsanlegg som kan oppleves i sin
opprinnelige, landskapsmessige sammenheng. Området er
usedvanlig rikt på kulturminner. I nord går herregårdslandskapet
gradvis over i ordinært jordbrukslandskap. Hele området er
registrert som et svært viktig nasjonalt og regionalt kulturmiljø i
RPBA.

Naturressurser

Dyrka mark av svært god kvalitet i hele området hvor det ikke er
skog eller bebyggelse.
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Tabell 3-21 Tønsberg nord - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et anlegg i
området og oppnå egnet sporgeometri.
størrelse på området
Det er god strekningskapasitet fra anlegget og til Tønsberg (dobbeltspor).
Kort avstand til Tønsberg og plassering nord for Tønsberg gir god
robusthet og redusert risiko for forsinkelser i togtrafikken. Hensetting nord
Strekningskapasitet,
for Tønsberg er generelt mer robust en hensetting sør for Tønsberg, da
robusthet og pålitelighet dobbeltspor vil være ferdigstilt på denne strekningen når
hensettingsanlegget skal settes i drift. Tog fra hensettingsanlegget må
vende i Tønsberg. Dette tar tid og beslaglegger sporkapasitet på stasjonen.
3.7.2 Planstatus
Arealet er i kommuneplanens arealdel regulert til LNFR-område. Området er inngår i hensynssone for
bevaring av kulturmiljø. Reguleringsplan for jernbanestrekningen Barkåker – Tønsberg går gjennom
området.
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Auli

Området ligger mellom Aulielva og Sem i Tønsberg kommune (se Figur 3-9).

Figur 3-9 Området Auli.
3.8.1 Samlet vurdering – Auli
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være lite egnet.
Dersom Vear- eller Nøtterøykorridoren velges er det ikke mulig å nå Tønsberg stasjon ved hjelp av
eksisterende spor østover. Dette skyldes blant annet kapasitetsmessige forhold og at man ikke får
tilgang til alle sporene på stasjonen fra enkeltsporet. Togsettene må derfor kjøre sørover på
eksisterende spor og det må bygges en tilsving mellom eksisterende spor og nytt dobbeltspor nord for
Stokke. Dette vil gi økte kostnader. Antar middels krevende anleggsgjennomføring på grunn av
sikringstiltak mot Aulielva. Tomtogkostnadene er vurdert til å være lave. Dersom fremtidig dobbeltspor
går i Vear- eller Nøtterøykorridoren vil kostnadene knyttet til tomtogkjøring økes relativt mye. Eventuelt
opprettholdelse av eksisterende spor vil medføre økte driftskostnader (for temavis vurdering av
gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-22).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaene landskapsbilde, kulturmiljø og naturressurser på grunn av
kulturlandskap, nasjonalt og regionalt viktig kulturmiljø og dyrka mark. Hvis fremtidig dobbeltspor
bygges i Jarlsbergkorridoren antas det at opprettholdelse av eksisterende spor som påkoblingsspor vil
kunne gi negative konsekvenser for temaene kulturmiljø og naturressurser på grunn av kulturlandskap
og muligheter for drifts- og arronderingsmessige ulemper for eksisterende landbruksarealer. Hvis
fremtidig dobbeltspor bygges i Vear- eller Nøtterøykorridoren antas det at opprettholdelse av
eksisterende spor vil kunne gi negative konsekvenser for temaene landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv og naturressurser på grunn av landskapsrommet ved Akersvannet, barriereeffekter i Sem og
drifts- og arronderingsulemper for eksisterende landbruksarealer. I antatt område for nytt tilsvingsspor
er det dyrka mark av svært god kvalitet. Det er også registrert en viktig naturtypelokalitet bestående av
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rik edellauvskog i dette området. Antatt område for nytt tilsvingsspor inngår også i landskapsrommet
rundt Akersvannet (for temavis vurdering av arealverdier, se Tabell 3-23).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være middels egnet.
Strekningskapasiteten på enkeltspor til Tønsberg vurderes som akseptabel. Hensetting sør for
Tønsberg er mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for
forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Det er likevel kort avstand til
Tønsberg, noe som er positivt. Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og
Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i enkelte perioder (for temavis vurdering
av jernbaneteknisk funksjonalitet, se Tabell 3-24).
Tabell 3-22 Auli - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader.
Tema
Beskrivelse
Dersom Jarlsbergkorridoren velges antas det at det må bygges
påkoblingsspor mellom eksisterende spor og nytt dobbeltspor ved
Jarlsbergjordene. Dersom Vear- eller Nøtterøykorridoren velges
er det ikke mulig å nå Tønsberg stasjon ved hjelp av eksisterende
spor østover. Dette skyldes blant kapasitetsmessige forhold og at
Påkobling til nytt dobbeltspor
man ikke får tilgang til alle sporene på stasjonen fra enkeltsporet.
Togsettene må derfor kjøre sørover på eksisterende spor og det
må bygges en tilsving mellom eksisterende spor og nytt
dobbeltspor nord for Stokke. Det må etableres et ventespor ved
påkoblingen, noe som anses som utfordrende.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart indikerer at grunnen består av havavsetning og
randmorene. Det er utført 3 totalsonderinger, 3 trykksonderinger
og 1 prøveserie ved Semslinna nært sørøstre avgrensning av
området i forbindelse med utredninger på InterCity-strekningen
Tønsberg – Larvik[30]. Grunnen består av leire til stor dybde.
Leiren er middels fast og lite sensitiv. Det antas at grunnen i
området i hovedsak består av leire, men at det kan være noe
morenemasser i vest. Ettersom området er relativt flatt antas at
bygging av hensettingsanlegg vil medføre begrensede
terrenginngrep, og dermed begrensede geotekniske tiltak.
Dersom det er dårlig stabilitet ned mot elven kan det imidlertid bli
behov for relativt omfattende sikringstiltak.
Avhengig av plassering av hensettingsanlegget vil det kunne ligge
nært Auli gård og/eller mot Aulielva. Antar middels krevende
anleggsgjennomføring på grunn av sikringstiltak mot elv.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Anlegget ligger nært eksisterende vei og infrastruktur. Det antas
at veitilknytning kan etableres fra Semsbyveien. Ingen registrerte
høyspentledninger eller større VA-anlegg ved området.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være lave. Dersom fremtidig
dobbeltspor går i Vear- eller Nøtterøykorridoren vil kostnadene
knyttet til tomtogkjøring øke relativt mye. Eventuelt
opprettholdelse av eksisterende spor vil medføre økte
driftskostnader.
Det antas økte kostnader for bygging av tilsving mellom
eksisterende bane og nytt dobbeltspor dersom Vear- eller
Nøtterøykorridoren velges. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt hvis
Jarlsbergskorridoren velges, og i øvre sjikt hvis Vear- eller
Nøtterøykorridoren velges.
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Tabell 3-23 Auli - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Området er ikke vurdert i forbindelse med vurderingene for
InterCity-strekningen Tønsberg – Skien. Toppen av Raet ligger i
områdets nordvestre del og er et av få områder hvor denne er
Landskapsbilde
godt synlig og ikke preget av bebyggelse. Området er ikke
registrert i RPBA.
Nærmiljø og friluftsliv

Naturmangfold

Kulturmiljø

Naturressurser

Aulielva og kantsonen er registrert som et rekreasjonsområde
med stor verdi i RPBA.
Aulielva er et viktig bekkedrag med forekomst av flere truede arter
og sjeldne vegetasjonstyper og er gitt stor verdi i forbindelse med
vurderingene gjort for InterCity-strekningen Tønsberg - Skien.
Elva er vurdert til å være et svært viktig naturmangfoldområde i
RPBA.
Inneholder et større område som er registrert som automatisk
fredet kulturminne. Her er det registrert løsfunn fra jernalder, et
gravfelt samt et meldepliktig SEFRAK-objekt. Området er ikke
registrert i RPBA, men ligger i influensområdet som er vurdert i
forbindelse med InterCity-strekningen Tønsberg – Skien.
Dyrka mark av svært god kvalitet i hele området.
Fremtidig dobbeltspor i Jarlsbergkorridoren: I området hvor
eksisterende spor antas opprettholdt som påkoblingsspor er det
dyrka mark av svært god kvalitet. Området inngår også i det
regionalt og nasjonalt viktige kulturmiljøet Jarlsberg hovedgård.

Opprettholdelse av eksisterende
spor / etablering av tilsvingsspor

Fremtidig dobbeltspor i Vear- eller Nøtterøykorridoren: I området
hvor eksisterende spor antas opprettholdt som påkoblingsspor er
det dyrka mark av svært god kvalitet. Eksisterende spor går også
gjennom et landskapsrom med stor verdi (Akersvannet). Antatt
område for ny tilsving består for en stor del av dyrka mark av
svært god kvalitet. Dette området inngår også i landskapsrommet
langs Akersvannet. Det er også registrert en viktig
naturtypelokalitet bestående av rik edellauvskog i dette området.

Tabell 3-24 Auli - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og størrelse Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.
på området

Strekningskapasitet, robusthet og
pålitelighet

Strekningskapasiteten på enkeltspor til Tønsberg vurderes som
akseptabel. Det er ikke behov for å vende tog i Tønsberg.
Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting nord
for Tønsberg noe som medfører økt risiko for forsinkelser i
togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Det er
likevel kort avstand til Tønsberg, noe som er positivt. Stengetid
knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og
Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i
enkelte perioder.

3.8.2 Planstatus
Arealet er regulert til LNFR i kommuneplanen. Aulielva er registrert som hensynssone vassdrag. Det
er ingen eksisterende eller pågående reguleringsplaner i området.
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Akersmyra

Området ligger på Akersmyra i Tønsberg og Sandefjord kommune (se Figur 3-10).

Figur 3-10 Området Akersmyra.
3.9.1 Samlet vurdering – Akersmyra
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være lite egnet.
Dersom Vear- eller Nøtterøykorridoren velges er det ikke mulig å nå Tønsberg stasjon ved hjelp av
eksisterende spor nordover. Dette skyldes blant annet kapasitetsmessige forhold og at man ikke får
tilgang til alle sporene på stasjonen fra enkeltsporet. Togsettene må derfor kjøre sørover på
eksisterende spor og det må bygges en tilsving mellom eksisterende spor og nytt dobbeltspor nord for
Stokke. Dette vil gi økte kostnader. Det antas krevende anleggsgjennomføring på grunn av
grunnforholdene. Tomtogkostnadene er vurdert til å være middels. Dersom fremtidig dobbeltspor går i
Vear- eller Nøtterøykorridoren vil kostnadene knyttet til tomtogkjøring økes relativt mye. Eventuelt
opprettholdelse av eksisterende spor vil medføre økte driftskostnader (for temavis vurdering av
gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-25).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaene naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser på grunn av viltområde,
kulturminner og dyrkbar mark. Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Jarlsbergkorridoren antas det at
nytt påkoblingsspor mot Manumåsen vil berøre store verdier innenfor temaene nærmiljø og friluftsliv,
kulturmiljø og naturmangfold på grunn av viltområde (Akersmyra) og kulturmiljøet Aker i Manumåsen.
Videre vil et påkoblingsspor i dette området kunne gi barriereeffekter for innfallsporten til
turstisystemet i Manumåsen. Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Vear- eller Nøtterøykorridoren antas
det at opprettholdelse av eksisterende spor vil gi negative konsekvenser for temaene landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv og naturressurser på grunn av landskapsrommet ved Akersvannet,
barriereeffekter og drifts- og arronderingsulemper for eksisterende landbruksarealer. I antatt område
for nytt tilsvingsspor er det dyrka mark av svært god kvalitet. Det er også registrert en viktig
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naturtypelokalitet bestående av rik edellauvskog i dette området. Antatt område for nytt tilsvingsspor
inngår også i landskapsrommet rundt Akersvannet (for temavis vurdering av arealverdier, se Tabell
3-26).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være middels egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Strekningskapasiteten på enkeltsporet til
Tønsberg vurderes som akseptabel. Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting
nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og eldre
anlegg sør for Tønsberg). Det er likevel relativt kort avstand til Tønsberg, noe som er positivt.
Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke kan medføre at
togsettene ikke når Tønsberg stasjon i perioder (for temavis vurdering av jernbaneteknisk
funksjonalitet, se
Tabell 3-27).
Tabell 3-25 Akersmyra - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Dersom Jarlsbergkorridoren velges antas det at det må bygges
kobling mellom eksisterende spor og nytt dobbeltspor ved
Jarlsbergjordene, eventuelt en påkobling ved Manumåsen.
Dersom Vear- eller Nøtterøykorridoren velges er det ikke mulig å
nå Tønsberg stasjon ved hjelp av eksisterende spor nordover.
Dette skyldes blant annet kapasitetsmessige forhold og at man
Påkobling til nytt dobbeltspor
ikke får tilgang til alle sporene på stasjonen fra enkeltsporet.
Togsettene må derfor kjøre sørover på eksisterende spor og det
må bygges en tilsving mellom eksisterende spor og nytt
dobbeltspor nord for Stokke. Det må etableres et ventespor ved
påkoblingen, noe som anses som utfordrende.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart indikerer at grunnen består av myr. Det er utført 2
totalsonderinger og 2 trykksonderinger i forbindelse med
utredninger på InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik[30].
Borpunktene ligger henholdsvis nord og sør for myra.
Sonderingene viser stor mektighet av bløt kvikkleire. Grunnen i
området antas å bestå av et torvlag med ukjent tykkelse, over bløt
kvikkleire. Dette gir risiko for høye fundamenteringskostnader.
Det er høyspentledninger i området. Det antas krevende
anleggsgjennomføring på grunn av grunnforholdene.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Anlegget ligger nær eksisterende vei og infrastruktur. Det antas at
veitilknytning kan etableres fra Viksveien, Eventuelt fra småveier
sør fra Viksveien (kan medføre økte kostnader). Kryssende
høyspentledninger i nord. Ingen registrerte VA-anlegg på
området.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være middels. Dersom
fremtidig dobbeltspor går i Vear- eller Nøtterøykorridoren vil
kostnadene knyttet til tomtogkjøring økes relativt mye. Eventuelt
vil opprettholdelse av eksisterende spor medføre økte
driftskostnader.
Det antas økte kostnader for bygging av tilsving mellom
eksisterende bane og nytt dobbeltspor dersom Vear- eller
Nøtterøykorridoren velges. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt hvis
Jarlsbergskorridoren velges, og i øvre sjikt hvis Vear- eller
Nøtterøykorridoren velges.
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Tabell 3-26 Akersmyra - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Akersmyra er en drenert myr som er tilplantet med skog, men er
registrert som et viktig landskap i RPBA. Området er ikke
Landskapsbilde
registrert med noen vesentlig verdi i forbindelse med InterCitystrekningen Tønsberg – Skien.

Nærmiljø og friluftsliv

Akersmyra er registrert som et rekreasjonsområde med middels
verdi i RPBA. Nordre del av området er et boligområde. Her er
også innfallsporten til turstisystemet i Manumåsen. Området er
ikke vurdert i forbindelse med InterCity-strekningen Tønsberg –
Skien.

Naturmangfold

Viktig viltområde som sannsynligvis er viktig for å opprettholde
det regionale elgtrekket. Området er også beite- og
kalvingsområdet for elg. En rekke fuglearter bruker området som
hekkeområde og til fødesøk. Området er vurdert til å ha stor
verdi. Området er registrert med middels verdi i RPBA.

Kulturmiljø

Ingen registrerte verdier på Akersmyra. I åssiden opp mot Marum
er det registrert automatisk fredete kulturminner som inngår i
kulturmiljøet Aker i verdikartleggingen som er utført i forbindelse
med InterCity-strekningen Tønsberg – Skien. Dette er et
kulturmiljø med kulturminner som har svært stor tidsdybde og tett
kulturhistorisk sammenheng – som i dag er bortimot uberørt av
nye, store tiltak. Kulturmiljøet er gitt stor verdi. Området har ingen
registreringer i RPBA.

Naturressurser

Dyrkbar mark i hele området. Området har også noe verdi som
skogressurs.
Fremtidig dobbeltspor i Jarlsbergkorridoren: Opprettholdelse av
eksisterende spor ikke aktuelt, da det antas at et nytt
påkoblingsspor kan knyttes til Jarlsbergkorridoren i området ved
Manumåsen (mulig plassering av ventespor).

Opprettholdelse av eksisterende
spor / etablering av tilsving

Fremtidig dobbeltspor i Vear- eller Nøtterøykorridoren: I området
hvor eksisterende spor antas opprettholdt som påkoblingsspor er
det dyrka mark av svært god kvalitet. Eksisterende spor går også
gjennom et landskapsrom med stor verdi (Akersvannet). Antatt
område for ny tilsving består for en stor del av dyrka mark av
svært god kvalitet. Dette området inngår også i landskapsrommet
langs Akersvannet. Det er også registrert en viktig
naturtypelokalitet bestående av rik edellauvskog i dette området.

Tabell 3-27 Akersmyra - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og størrelse Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.
på området
Strekningskapasiteten på enkeltspor til Tønsberg vurderes som
akseptabel. Det er ikke behov for å vende tog i Tønsberg.
Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting nord
for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i
Strekningskapasitet, robusthet og togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Det er
pålitelighet
likevel relativt kort avstand til Tønsberg, noe som er positivt.
Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg
og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i
perioder.
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3.9.2 Planstatus
Arealet er regulert til LNFR i kommuneplanen. Det er ingen eksisterende eller pågående
reguleringsplaner i området.
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3.10 Østre Vølen
Området ligger nordvest for Akersvannet i Sandefjord kommune (se Figur 3-11).

Figur 3-11 Området Østre Vølen.
3.10.1 Samlet vurdering – Østre Vølen
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være lite egnet.
Dersom Vear- eller Nøtterøykorridoren velges er det ikke mulig å nå Tønsberg stasjon ved hjelp av
eksisterende spor nordover. Dette skyldes blant annet kapasitetsmessige forhold og at man ikke får
tilgang til alle sporene på stasjonen fra enkeltsporet. Togsettene må derfor kjøre sørover på
eksisterende spor og det må bygges en tilsving mellom eksisterende spor og nytt dobbeltspor nord for
Stokke. Dette vil gi økte kostnader. Det antas enklere anleggsgjennomføring for bygging av selve
anlegget. Tomtogkostnadene er vurdert til å være middels. Dersom fremtidig dobbeltspor går i Veareller Nøtterøykorridoren vil kostnadene knyttet til tomtogkjøring økes relativt mye. Eventuell
opprettholdelse av eksisterende spor vil medføre økte driftskostnader (for temavis vurdering av
gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-28).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaene landskapsbilde og naturressurser på grunn av
kulturlandskap/landskapsrom og dyrka mark. Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Jarlsbergkorridoren
antas det at nytt påkoblingsspor mot Akersmyra vil berøre store verdier innenfor temaene
landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser på grunn av landskapsrom, viltområde (Akersmyra)
og drifts- og arronderingsulemper for eksisterende landbruksarealer vest for Akersvannet. Hvis
fremtidig dobbeltspor bygges i Vear- eller Nøtterøykorridoren antas det at opprettholdelse av
eksisterende spor vil gi negative konsekvenser for temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv og
naturressurser på grunn av landskapsrommet ved Akersvannet, barriereeffekter og drifts- og
arronderingsulemper for eksisterende landbruksarealer. I antatt område for nytt tilsvingsspor er det
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dyrka mark av svært god kvalitet. Det er også registrert en viktig naturtypelokalitet bestående av rik
edellauvskog i dette området. Antatt område for nytt tilsvingsspor inngår også i landskapsrommet
rundt
Akersvannet
(for
temavis
vurdering
av
arealverdier,
se
Tabell
3-29).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være middels egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Strekningskapasiteten på enkeltspor til
Tønsberg vurderes som akseptabel. Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting
nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og eldre
anlegg sør for Tønsberg). Det er likevel relativt kort avstand til Tønsberg, noe som er positivt.
Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke kan medføre at
togsettene ikke når Tønsberg stasjon i perioder (for temavis vurdering av jernbaneteknisk
funksjonalitet, se Tabell 3-30).
Tabell 3-28 Østre Vølen - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Dersom Jarlsbergkorridoren velges antas det at det må bygges
kobling mellom eksisterende spor og nytt dobbeltspor ved
Jarlsbergjordene, eventuelt påkobling sørøst for Langerød.
Dersom Vear- eller Nøtterøykorridoren velges er det ikke mulig å
nå Tønsberg stasjon ved hjelp av eksisterende spor nordover.
Dette skyldes blant annet kapasitetsmessige forhold og at man
Påkobling til nytt dobbeltspor
ikke får tilgang til alle sporene på stasjonen fra enkeltsporet.
Togsettene må derfor kjøre sørover på eksisterende spor og det
må bygges en tilsving mellom eksisterende spor og nytt
dobbeltspor nord for Stokke. Det må etableres et ventespor ved
påkoblingen, noe som anses som utfordrende.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart indikerer at grunnen består av marin
strandavsetning. Under strandavsetningene kan det forventes
marin leire. Det er utført 8 totalsonderinger, 8 trykksonderinger og
2 prøveserier i forbindelse med utredninger på InterCitystrekningen Tønsberg – Larvik [30]. Grunnen består av leire, som
stedvis er sensitiv/kvikk. Det er identifisert en faresone for skred i
kvikkleire/sprøbruddmateriale sørvest for området, med lav
faregrad. Ettersom området er relativt flatt antas at bygging av
hensettingsanlegg vil medføre begrensede terrenginngrep, og
dermed begrensede geotekniske tiltak.
Det antas enklere anleggsgjennomføring for bygging av selve
anlegget.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Noe tilrettelegging av infrastruktur vil være nødvendig. Blant
annet må adkomstvei etableres, da området ligger et stykke unna
eksisterende infrastruktur. Mulig veitilknytning fra Stokke Ravei og
småveier øst for denne. Det er ingen registrerte
høyspentledninger eller VA-anlegg i området.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være middels. Dersom
fremtidig dobbeltspor går i Vear- eller Nøtterøykorridoren vil
kostnadene knyttet til tomtogkjøring økes relativt mye. Eventuell
opprettholdelse av eksisterende spor vil medføre økte
driftskostnader.
Det antas økte kostnader for bygging av tilsving mellom
eksisterende bane og nytt dobbeltspor dersom Vear- eller
Nøtterøykorridoren velges. Det kan påløpe økte kostnader for
etablering av veg og teknisk infrastruktur. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt hvis
Jarlsbergskorridoren velges, og i øvre sjikt hvis Vear- eller
Nøtterøykorridoren velges.
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Tabell 3-29 Østre Vølen - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Hele området ligger i et landskapsrom av stor verdi med vannflate
omgitt av velpleid kulturlandskap. Avgrenses tydelig av raet mot
Landskapsbilde
vest og skogkledde åser i nord. Hele området er registrert som et
svært viktig landskap RPBA.
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø
Naturressurser

Opprettholdelse av eksisterende
spor / etablering av tilsving

Ingen registrerte verdier innenfor området.
Området har liten verdi i RPBA, og ellers ingen registrerte verdier.
Vilt kan trekke gjennom området når Akersvannet er islagt.
Ingen registrerte verdier innenfor området.
Dyrka mark av svært god kvalitet i hele området.
Fremtidig dobbeltspor i Jarlsbergkorridoren: Opprettholdelse av
eksisterende spor ikke aktuelt, da det antas at et nytt
påkoblingsspor kan knyttes til Jarlsbergkorridoren i området ved
Akersmyra (antatt plassering av mulig ventespor). Antatt område
for et nytt påkoblingsspor består av store verdier innenfor
temaene landskapsbilde (landskapsrommet ved Akersvannet),
naturmangfold (viltområde ved Akersmyra) og naturressurser
(dyrka mark av svært god kvalitet).
Fremtidig dobbeltspor i Vear- eller Nøtterøykorridoren: I området
hvor eksisterende spor antas opprettholdt som påkoblingsspor er
det dyrka mark av svært god kvalitet. Eksisterende spor går også
gjennom et landskapsrom med stor verdi (Akersvannet). Antatt
område for ny tilsving består for en stor del av dyrka mark av
svært god kvalitet. Dette området inngår også i landskapsrommet
langs Akersvannet. Det er også registrert en viktig
naturtypelokalitet bestående av rik edellauvskog i dette området.

Tabell 3-30 Østre Vølen - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og størrelse Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.
på området
Strekningskapasiteten på enkeltspor til Tønsberg vurderes som
akseptabel. Det er ikke behov for å vende tog i Tønsberg.
Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting nord
for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i
Strekningskapasitet, robusthet og togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Det er
pålitelighet
likevel relativt kort avstand til Tønsberg, noe som er positivt.
Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg
og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i
perioder.

3.10.2 Planstatus
Arealet er regulert til LNFR i kommuneplanen. Det er ingen eksisterende eller pågående
reguleringsplaner i området.
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3.11 Lundskogen
Området ligger vest for Akersvannet i Sandefjord kommune (se Figur 3-12).

Figur 3-12 Området Lundskogen.
3.11.1 Samlet vurdering – Lundskogen
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være lite egnet.
Dersom Vear- eller Nøtterøykorridoren velges er det ikke mulig å nå Tønsberg stasjon ved hjelp av
eksisterende spor nordover. Dette skyldes blant annet kapasitetsmessige forhold og at man ikke får
tilgang til alle sporene på stasjonen fra enkeltsporet. Togsettene må derfor kjøre sørover på
eksisterende spor og det må bygges en tilsving mellom eksisterende spor og nytt dobbeltspor nord for
Stokke. Dette vil gi økte kostnader. Det antas krevende anleggsgjennomføring på grunn av
grunnforhold og høydeforskjeller. Tomtogkostnadene er vurdert til å være middels. Dersom fremtidig
dobbeltspor går i Vear- eller Nøtterøykorridoren vil kostnadene knyttet til tomtogkjøring økes relativt
mye. Eventuell opprettholdelse av eksisterende spor vil medføre økte driftskostnader (for temavis
vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-31).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaene landskapsbilde og naturressurser på grunn av
kulturlandskap/landskapsrom og dyrka mark. Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Jarlsbergkorridoren
antas det at nytt påkoblingsspor mot Akersmyra vil berøre store verdier innenfor temaene
landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser på grunn av landskapsrom, viltområde (Akersmyra),
villttrekk (Akersvannet) og drifts- og arronderingsulemper for eksisterende landbruksarealer vest for
Akersvannet. Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Vear- eller Nøtterøykorridoren antas det at
opprettholdelse av eksisterende spor vil gi negative konsekvenser for temaene landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv og naturressurser på grunn av landskapsrommet ved Akersvannet,
barriereeffekter og drifts- og arronderingsulemper for eksisterende landbruksarealer. I antatt område
for nytt tilsvingsspor er det dyrka mark av svært god kvalitet. Det er også registrert en viktig
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naturtypelokalitet bestående av rik edellauvskog i dette området. Antatt område for nytt tilsvingsspor
inngår også i landskapsrommet rundt Akersvannet (for temavis vurdering av arealverdier, se Tabell
3-32).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være middels egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust
enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken
(enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Det er likevel relativt kort avstand til Tønsberg, noe
som er positivt. Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke kan
medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i perioder (for temavis vurdering av jernbaneteknisk
funksjonalitet, se Tabell 3-33).
Tabell 3-31 Lundskogen - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Dersom Jarlsbergkorridoren velges antas det at det må bygges
kobling mellom eksisterende spor og nytt dobbeltspor sør for
Akersmyra. Dersom Vear- eller Nøtterøykorridoren velges er det
ikke mulig å nå Tønsberg stasjon ved hjelp av eksisterende spor
nordover. Dette skyldes blant annet kapasitetsmessige forhold og
Påkobling til nytt dobbeltspor
at man ikke får tilgang til alle sporene på stasjonen fra
enkeltsporet. Togsettene må derfor kjøre sørover på eksisterende
spor og det må bygges en tilsving mellom eksisterende spor og
nytt dobbeltspor nord for Stokke. Det må etableres et ventespor
ved påkoblingen, noe som anses som utfordrende.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart indikerer at grunnen består av marin
strandavsetning og randmorene. Under strandavsetningene kan
det forventes marin leire. Det er utført 7 totalsonderinger, 6
trykksonderinger og 1 prøveserie i forbindelse med utredninger
på InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik [30]. Sonderingene
indikerer sensitiv leire til stor dybde. Prøveserien viser at leiren er
kvikk. Store deler av området er vurdert å være en faresone for
kvikkleireskred, med lav faregrad. Bygging av hensettingsanlegg i
dette området kan medføre geotekniske utfordringer, både med
hensyn til stabilitet og setninger for selve anlegget, og
områdestabilitet.
Området består av kupert terreng som vil gi behov for
masseforflytting. Det antas krevende anleggsgjennomføring på
grunn av grunnforhold og høydeforskjeller.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Området ligger nærme eksisterende vei og infrastruktur. Det
antas at veitilknytning kan etableres fra Stokke Ravei. Noen
gårdsveier må legges om. Høyspentledning over et begrenset
område lengst sør. Ingen registrerte VA-anlegg.

Driftskostnader

Tomtogkostnadene er vurdert til å være middels. Dersom
fremtidig dobbeltspor går i Vear- eller Nøtterøykorridoren vil
kostnadene knyttet til tomtogkjøring økes relativt mye. Eventuelt
opprettholdelse av eksisterende spor vil medføre økte
driftskostnader.

Investeringskostnader

Det antas økte kostnader for bygging av tilsving mellom
eksisterende bane og nytt dobbeltspor dersom Vear- eller
Nøtterøykorridoren velges. Det antas økte kostnader på grunn av
krevende anleggsgjennomføring. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt hvis
Jarlsbergskorridoren velges, og i øvre sjikt hvis Vear- eller
Nøtterøykorridoren velges.
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Tabell 3-32 Lundskogen - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Hele området ligger i et landskapsrom av stor verdi med vannflate
omgitt av velpleid kulturlandskap. Avgrenses tydelig av raet mot
Landskapsbilde
vest og skogkledde åser i nord. Hele området er registrert som et
svært viktig landskap RPBA.
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø
Naturressurser

Opprettholdelse av eksisterende
spor / etablering av tilsving

Ingen registrerte verdier innenfor området. Flere boliger i
områdets søndre del.
Vilttrekkområde av stor verdi. Viktig trekk som står i forbindelse
med viltovergang over E18 ved Ramsund.
Gårdstunet i sør har SEFRAK-registrerte bygninger som er
meldepliktig. For øvrig ingen registrerte verdier.
Halve området (østsiden) består av dyrka mark av svært god
kvalitet.
Fremtidig dobbeltspor i Jarlsbergkorridoren: Opprettholdelse av
eksisterende spor ikke aktuelt, da det antas at et nytt
påkoblingsspor kan knyttes til Jarlsbergkorridoren i området ved
Akersmyra (antatt plassering av mulig ventespor). Antatt område
for et nytt påkoblingsspor består av store verdier innenfor
temaene landskapsbilde (landskapsrommet ved Akersvannet),
naturmangfold (viltområde ved Akersmyra og vilttrekk ved
Akersvannet) og naturressurser (dyrka mark av svært god
kvalitet).
Fremtidig dobbeltspor i Vear- eller Nøtterøykorridoren: I området
hvor eksisterende spor antas opprettholdt som påkoblingsspor er
det dyrka mark av svært god kvalitet. Eksisterende spor går også
gjennom et landskapsrom med stor verdi (Akersvannet). Antatt
område for ny tilsving består for en stor del av dyrka mark av
svært god kvalitet. Dette området inngår også i landskapsrommet
langs Akersvannet. Det er også registrert en viktig
naturtypelokalitet bestående av rik edellauvskog i dette området.

Tabell 3-33 Lundskogen - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og størrelse Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.
på området

Strekningskapasitet, robusthet og
pålitelighet

Strekningskapasiteten på enkeltspor til Tønsberg vurderes som
akseptabel. Det er ikke behov for å vende tog i Tønsberg.
Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting nord
for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i
togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Det er
likevel relativt kort avstand til Tønsberg, noe som er positivt.
Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg
og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i
perioder.

3.11.2 Planstatus
Arealet er regulert til LNFR i kommuneplanen. Det er ingen eksisterende eller pågående
reguleringsplaner i området.
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3.12 Stokke sørvest
Området ligger mellom Stokke og Vårnesbekken i Sandefjord kommune (se Figur 3-13).

Figur 3-13 Området Stokke sørvest.
3.12.1 Samlet vurdering – Stokke sørvest
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være svært lite egnet.
Påkoblingen til nytt dobbeltspor antas være sør for Stokke stasjon. Det må etableres ventespor ved
påkoblingen. Det er utfordringer med å få plass til ventespor sør for Stokke stasjon. Det antas
krevende anleggsgjennomføring på grunn av grunnforhold, nærhet til Vårnesbekken og utfordringer
med å etablere ventespor. Dette vil gi økte kostander. Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt
høye (for temavis vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-34).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaene landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser på grunn av
kulturlandskap, bekkedrag/vegetasjon/fauna og dyrka mark. Påkoblingssporet i retning Stokke antas
også å berøre arealer med dyrka mark av svært god kvalitet. Videre kan påkoblingssporet berøre
eksisterende bebyggelse og arealer som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommunedelplanens
arealdel sørvest for Stokke (for temavis vurdering av arealverdier, se Tabell 3-35).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet.
Strekningskapasiteten langs eksisterende spor vurderes som utfordrende. Hensetting sør for
Tønsberg er mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for
forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Stengetid knyttet til bygging
av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon
i perioder (for temavis vurdering av jernbaneteknisk funksjonalitet, se Tabell 3-36).
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Tabell 3-34 Stokke sørvest - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Påkoblingen til nytt dobbeltspor antas være sør for Stokke
stasjon. Det må etableres ventespor ved påkoblingen. Det er
Påkobling til nytt dobbeltspor
utfordringer med å få plass til ventespor sør for Stokke stasjon.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart indikerer at grunnen består av marin
strandavsetning, havavsetning, samt noe morene og berg i dagen
i vest. Det er utført 6 totalsonderinger, 4 trykksonderinger og 2
prøveserier i forbindelse med utredninger på InterCity-strekningen
Tønsberg – Larvik [31]. Sonderingene indikerer leire med tynne
lag av sand/grus. Prøveseriene viser stor mektighet av kvikkleire.
Det er identifisert faresoner for kvikkleireskred på begge sider av
Vårnesbekken, med høy faregrad. Ettersom store deler av
området er relativt flatt antas det begrensede terrenginngrep og
dermed få geotekniske tiltak for selve anlegget. Det kan imidlertid
bli behov for omfattende tiltak for å sikre stabilitet langs
Vårnesbekken.
Det antas krevende anleggsgjennomføring på grunn av
grunnforhold, nærhet til Vårnesbekken og utfordringer med å
etablere ventespor.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Området ligger nær eksisterende vei og infrastruktur. Det antas at
veitilknytning kan etableres fra Tassebekkveien eller
Bredholtveien. Det er kryssende høyspentledning i sør og nord for
Vårnesbekken. Ingen større VA-anlegg registrert i området.
Hovedvannledning mellom Stokke og Sandefjord ligger imidlertid
like sør for området, mellom Vårnesbekken og Tassebekkveien.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye.
Tomtogkostnadene vil reduseres noe ved ferdigstilling av nytt
dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke.
Det antas økte kostnader på grunn av krevende
anleggsgjennomføring og utfordringer med å etablere ventespor.
Totalt sett antas investeringskostnadene å ligge i øvre sjikt.
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Tabell 3-35 Stokke sørvest - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Området har noen større visuelle kvaliteter. Vårnesbekken med
kantvegetasjon er et verdifullt landskapselement. Verdien
Landskapsbilde
vurderes som middels til stor. Området har ingen verdi i RPBA.

Nærmiljø og friluftsliv

Området består av spredt boligbebyggelse i kulturlandskapet.
Verdien er vurdert som liten. Bebyggelsen i Stokke tettsted er
vurdert som middels til stor, men dette utgjør bare en liten del av
området hvor det foretas arealsøk. Skogsområdet helt vest er
vurdert til middels verdi i RPBA.

Naturmangfold

Vårnesbekken består av gammel boreal løvskog i markert
ravinedal. Sjeldent velutviklet ravineskog med gamle trær og
artsrikt miljø. Betydelig potensial og funksjon for blant annet
insekt- og fuglefauna. Bekken er også en viktig gytebekk.
Vårnesbekken og omkringliggende vegetasjon er vurdert til meget
stor verdi. Bekken er også vurdert til stor verdi i RPBA.

Kulturmiljø

Ingen registrerte verdier innenfor området, men berører
omkringliggende kulturmiljø. Noe visuell og støymessig påvirkning
til RPBA-området Stokke prestegård og kirkested.

Naturressurser

Dyrka mark av svært god kvalitet i hele området hvor det ikke er
skog eller bebyggelse.

Tabell 3-36 Stokke sørvest - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et anlegg i
området og oppnå egnet sporgeometri.
størrelse på området
Strekningskapasiteten langs eksisterende spor vurderes som utfordrende.
Det er ikke behov for å vende tog i Tønsberg. Hensetting sør for Tønsberg
er mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører økt
Strekningskapasitet,
risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for
robusthet og pålitelighet Tønsberg). Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom
Tønsberg og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i
perioder.
3.12.2 Planstatus
Nordvest i området er arealene avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. En
mindre del av dette området er regulert og delvis utbygd (reguleringsplan Stokke sentrum syd).

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Hensetting i
Tønsbergområdet

Arealsøk for hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

53 av 71
ICH-30-A-10000
02A
15.05.2018

3.13 Vestre Stavnum
Området ligger øst for Torp flyplass i Sandefjord kommune, mellom rullebanen og dagens jernbane
(se Figur 3-14).

Figur 3-14 Området Vestre Stavnum.
3.13.1 Samlet vurdering – Vestre Stavnum
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas at påkoblingen til nytt dobbeltspor vil være sør for Tassebekkveien dersom Unneberg- eller
Gokstadkorridoren velges. Dersom Torp Vest-korridoren velges antas det at påkoblingen blir omtrent
ved Bredholtveien, og det må da bygges påkoblingsspor dit. Det antas krevende
anleggsgjennomføring på grunn av grunnforhold. Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt
høye. Det vil bli økte kostnader på grunn av bygging av påkoblingsspor dersom Torp Vest-korridoren
velges (for temavis vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-37).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være lave. De største verdiene
ligger innenfor temaet naturressurser på grunn av mulig beslag av noe dyrka mark. Hvis fremtidig
dobbeltspor bygges i Torp vest korridoren antas det at nytt påkoblingsspor vil berøre middels til store
verdier innenfor temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold og naturressurser på
grunn av kulturlandskap (Bredholt), vilttrekk (Tassbekk – Husumåsen), sjøøretførende bekkedrag
(Vårnesbekken) og dyrka mark av svært god kvalitet. Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Unnebergeller Gokstadkorridoren antas det at påkoblingssporet ikke vil ligge i et område med vesentlige
arealverdier (for temavis vurdering av arealverdier, se Tabell 3-38).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Området ligger langt fra Tønsberg og det er
utfordringer knyttet til strekningskapasitet langs eksisterende spor. Hensetting sør for Tønsberg er
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mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i
togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Området ligger i tillegg langt fra Tønsberg,
og dette øker risikoen for forsinkelser ytterligere. Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor
mellom Tønsberg og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i enkelte perioder
(for temavis vurdering av jernbaneteknisk funksjonalitet, se Tabell 3-39).
Tabell 3-37 Vestre Stavnum - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Det antas at påkoblingen til nytt dobbeltspor vil være sør for
Tassebekkveien dersom Unneberg- eller Gokstadkorridoren
velges. Dersom Torp Vest-korridoren velges antas det at
Påkobling til nytt dobbeltspor
påkoblingen blir omtrent ved Bredholtveien, og det må da bygges
påkoblingsspor dit. Det må etableres ventespor ved påkoblingen.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart indikerer at grunnen består av marin
strandavsetning og enkelte områder med berg i dagen. Under
strandavsetningene kan det forventes marin leire. Det er utført 4
totalsonderinger, 3 trykksonderinger og 1 prøveserie i området i
forbindelse med utredninger på InterCity-strekningen Tønsberg –
Larvik [31], [32]. Dybde til berg varierer mellom ca. 10 og 24
meter. Grunnen antas å bestå av bløt til middels fast leire.
Prøveserien viser at leiren klassifiseres som sprøbruddmateriale.
Deler av området i nordøst er vurdert som en faresone for skred i
kvikkleire/sprøbruddmateriale, med lav faregrad. Det er vurdert
som lite sannsynlig at det er behov for stabiliserende tiltak i
sonen. I tillegg finnes en kartlagt faresone med lav faregrad øst
for kolle i sør. Det er ikke utført grunnundersøkelser i sonen, men
et hensettingsanlegg her vil kunne gi vanskeligere
gjennomførbarhet. Terrenget langs jernbanen er ellers relativt
flatt, med unntak av lengst nord i området. I nord forventes
generelt mindre dybder til berg, og stedvis berg i dagen. Det
antas derfor at hensettingsanlegg kan etableres uten store
terrenginngrep i områdene med dårlig grunn, og at det dermed
ikke blir behov for store geotekniske tiltak.
Høydeforskjeller vil gi behov for masseforflytting. Det antas
krevende anleggsgjennomføring da foreløpige jernbanetekniske
vurderinger antyder at et anlegg må plasseres i nærheten av
faresone i sør.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Området ligger et stykke unna eksisterende infrastruktur og vei,
og dette må derfor etableres. Det antas at veitilkobling kan
etableres fra Tassebekkveien, eventuelt småveier sør for denne.
Ingen registrerte høyspentledninger eller VA-anlegg i området.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye.
Tomtogkostnadene vil reduseres noe ved ferdigstilling av nytt
dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke.
Det vil bli økte kostnader på grunn av bygging av påkoblingsspor
dersom Torp Vest-korridoren velges. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt hvis Gokstad- eller
Unnebergkorridoren velges, og i øvre sjikt hvis Torp Vestkorridoren velges.
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Tabell 3-38 Vestre Stavnum - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Det meste av området består dels av et flatt landskap med liten
verdi som er preget av lufthavnen og tidligere militære områder.
En mindre del i øst inngår i et variert kulturlandskap. Verdien av
Landskapsbilde
dette området er vurdert som middels til stor. Området er ikke
registrert i RPBA.
Nærmiljø og friluftsliv

Naturmangfold

Kulturmiljø

Ingen registrerte verdier innenfor området.
Et vilttrekk av middels verdi helt nord i området. Vilttrekket står i
forbindelse med viltovergang ved Tassebekk (over E18) og er
sannsynligvis viktig for utveksling mellom innland og kyst.
Området er også vurdert som et viktig naturmangfoldområde i
RPBA. Det er ingen registreringer innenfor området i Naturbase.
Det skal finnes kulturminner fra andre verdenskrig i området
mellom dagens jernbanelinje og flyplassen, men disse er per i
dag ikke registrert fordi de ikke er tilgjengelige. Omfanget er
dermed usikkert.

Naturressurser

Dyrka mark av svært god kvalitet øst i området. Resten av arealet
består av skog med middels til høy bonitet.

Opprettholdelse av eksisterende
spor

Fremtidig dobbeltspor i Torp vest-korridoren: Opprettholdelse av
eksisterende spor anses ikke som aktuelt, da det antas at det må
etableres et nytt påkoblingsspor fra hensettingsanlegget og
vestover (nord for Torp Sandefjord lufthavn) mot Torp vestkorridoren. Dette området består av dyrka mark av svært god
kvalitet. Det er også registrert et vilttrekk med middels verdi som
krysser et mulig påkoblingsspor.
Fremtidig dobbeltspor i Unneberg- eller Gokstadkorridoren:
Opprettholdelse av eksisterende spor anses ikke som aktuelt, da
det antas at påkoblingsspor og ventespor kan etableres i
tilknytning til nytt dobbeltspor i området.

Tabell 3-39 Vestre Stavnum - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og størrelse Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.
på området
Området ligger langt fra Tønsberg og det er utfordringer knyttet til
strekningskapasitet langs eksisterende spor. Det kan være behov
for å etablere krysningsspor langs eksisterende spor. Det er ikke
behov for å vende tog i Tønsberg. Hensetting sør for Tønsberg er
mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg, noe som
Strekningskapasitet, robusthet og
medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og
pålitelighet
eldre anlegg sør for Tønsberg). Området ligger i tillegg langt fra
Tønsberg, og dette øker risikoen for forsinkelser ytterligere.
Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg
og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i
enkelte perioder.
3.13.2 Planstatus
Arealet er regulert til LNFR og Lufthavn i kommuneplanen. Arealet ligger innenfor båndlegginssone
H_740 (båndlegging etter andre lover). I henhold til bestemmelsene kan det ikke gjennomføres tiltak
som kan vanskeliggjøre eller fordyre planlegging og utbygging. Det er ingen eksisterende eller
pågående reguleringsplaner i området. Eventuelle restriksjoner knyttet til aktiviteten på flyplassen må
undersøkes nærmere hvis området tas med i en videre offentlig planprosess.
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3.14 Bøle nord
Området ligger sørøst for Torp flyplass i Sandefjord kommune, mellom rullebanen og dagens jernbane
(se Figur 3-15).

Figur 3-15 Området Bøle nord.
3.14.1 Samlet vurdering – Bøle nord
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas at påkoblingen til nytt dobbeltspor vil være omtrent der hvor Unnebergkorridoren treffer
Gokstadkorridoren dersom disse korridorene velges. Dersom Torp Vest-korridoren velges antas det at
man må benytte eksisterende spor som påkoblingsspor og at påkoblingen blir omtrent ved
Bredholtveien. Det må bygges nytt påkoblingsspor mellom eksisterende spor og påkoblingen. Det
antas middels krevende anleggsgjennomføring på grunn av grunnforhold og høydeforskjeller.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye. Opprettholdelse av eksisterende spor (dersom
Torp Vest-korridoren velges) vil medføre økte driftskostnader. Det vil bli økte kostnader på grunn av
bygging av påkoblingsspor dersom Torp Vest-korridoren velges (for temavis vurdering av
gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-40).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være store. De største verdiene
ligger innenfor temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold og naturressurser på
grunn av kulturlandskap, boliger, gapahuk, dyrka mark og vilttrekk. Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i
Torp vest korridoren antas det at nytt påkoblingsspor vil berøre middels til store verdier innenfor
temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold og naturressurser på grunn av
kulturlandskap (Bredholt), vilttrekk (Tassbekk – Husumåsen), sjøøretførende bekkedrag
(Vårnesbekken) og dyrka mark av svært god kvalitet. I tillegg vil opprettholdelse av eksisterende spor
frem til nytt påkoblingsspor ved Vestre Stavnum føre til opprettholdelse av en barriere i
kulturlandskapet (Råstad – Stavnum). Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Unneberg- eller
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Gokstadkorridoren antas det at nytt påkoblingsspor vil berøre middels til store verdier innenfor
landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser på grunn av kulturlandskap (Råstad – Stavnum),
sjøøretførende bekkedrag (Rovebekken) og dyrka mark av svært god kvalitet (for temavis vurdering
av arealverdier, se Tabell 3-41).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Området ligger langt fra Tønsberg og det er
utfordringer knyttet til strekningskapasitet på eksisterende spor. Det kan være behov for å etablere
krysningsspor langs eksisterende spor. Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting
nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og eldre
anlegg sør for Tønsberg). Området ligger i tillegg langt fra Tønsberg, og dette øker risikoen for
forsinkelser ytterligere. Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke
kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i enkelte perioder (for temavis vurdering av
jernbaneteknisk funksjonalitet, se Tabell 3-42).
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Tabell 3-40 Bøle nord - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Det antas at påkoblingen til nytt dobbeltspor vil være omtrent der
hvor Unnebergkorridoren treffer Gokstadkorridoren dersom disse
korridorene velges. Dersom Torp Vest-korridoren velges antas
det at man får benyttet eksisterende spor som påkoblingsspor og
Påkobling til nytt dobbeltspor
at påkoblingen blir omtrent ved Bredholtveien. Det må bygges
nytt påkoblingsspor mellom eksisterende spor og påkoblingen.
Det må etableres ventespor ved påkoblingen.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart indikerer at grunnen består av marin
strandavsetning og enkelte områder med berg i dagen. Under
strandavsetningene kan det forventes marin leire. Det er utført 7
totalsonderinger i området i forbindelse med utredninger på
InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik [31], [32]. Dybde til berg
varierer fra 0 til 8 meter. Sonderingene indikerer leire, som
stedvis kan være sensitiv. I nordre halvdel av området er det
registrert berg i dagen flere steder på vestsiden av Bøleveien.
Generelt antas det at det er relativt stor mektighet av leire langs
eksisterende spor. Dybden avtar noe mot vest. Det er identifisert
to faresoner for skred i kvikkleire/sprøbruddmateriale, begge med
lav faregrad. Sonene befinner seg på vestsiden av eksisterende
spor, som ligger i nordre og søndre del av området. Ettersom
terrenget stiger mot vest fra sporet, antas det at bygging av
hensettingsanlegg vil kreve en del terrenginngrep. Dette kan
medføre geotekniske utfordringer, spesielt i nordre og søndre del
av området.
Noe kupert terreng som kan gi behov for masseforflytting. Det
antas middels krevende anleggsgjennomføring på grunn av
grunnforhold og høydeforskjeller.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Anlegget ligger nær eksisterende vei og infrastruktur. Det antas at
veitilknytning kan etableres fra Bøleveien. Det er ingen registrerte
høyspentledninger i området. VA-anlegg i sør som antas å være
av noe størrelse da det ser ut til å komme fra Sandefjord Lufthavn
Torp.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye.
Tomtogkostnadene vil reduseres noe ved ferdigstilling av nytt
dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke. Opprettholdelse av
eksisterende spor (dersom Torp Vest-korridoren velges) vil
medføre økte driftskostnader.
Det vil bli økte kostnader på grunn av bygging av påkoblingsspor
dersom Torp Vest korridoren velges. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i midtre sjikt hvis Gokstad- eller
Unnebergkorridoren velges, og i øvre sjikt hvis Torp Vestkorridoren velges.
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Tabell 3-41 Bøle nord - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Nordre del av området består av et flatt landskap preget av
lufthavnen og tidligere militære områder. Verdien er vurdert som
liten. Søndre del inngår i et variert kulturlandskap som preges av
Landskapsbilde
en veksling mellom jordbruksarealer, gårdsbruk og skogkledde
åsdrag. Verdien av dette området er vurdert som middels til stor.
Området er ikke registrert i RPBA.

Nærmiljø og friluftsliv

Gapahuken på Torp, som er vurdert til å ha lav verdi, inngår i
området. Inngår for øvrig i et større område med spredt
boligbebyggelse med lav tetthet som er vurdert til å ha liten verdi.
Det er imidlertid relativt mange boliger i området ved Råstad
stasjon og langs Bøleveien Området er ikke registrert i RPBA.

Naturmangfold

Vilttrekk av middels verdi. Vilttrekket står i en viss grad i
forbindelse med viltovergang ved Fokserød og Bjørnerød. I RPBA
og Naturbase har området ingen registreringer, men noen nye
naturtypelokaliteter er identifisert i forbindelse med feltkartlegging
for InterCity-strekningen Tønsberg – Skien. Disse kan bli berørt.

Kulturmiljø

Tangerer et kulturmiljø med fredete kulturminner mot vest.
Kulturmiljøet anses å ha liten opplevelses- og bruksverdi på
grunn av nærhet til flyplass. Steinalderboplass og dyrkingsspor er
automatisk fredet. Gårdstunet i nord har registrerte SEFRAKbygninger. Området er ikke registrert i RPBA.

Naturressurser

Dyrka mark av svært god kvalitet sør i området.
Fremtidig dobbeltspor i Torp vest-korridoren: I området hvor
eksisterende spor antas opprettholdt som påkoblingsspor er det
et kulturlandskap (Råstad – Stavnum) av middels til stor verdi.

Opprettholdelse av eksisterende
spor

Fremtidig dobbeltspor i Unneberg- eller Gokstadkorridoren:
Opprettholdelse av eksisterende spor anses ikke som aktuelt, da
det antas at påkoblingsspor og ventespor kan etableres i
tilknytning til nytt dobbeltspor i nærhet av området.

Tabell 3-42 Bøle nord - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk
funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og størrelse Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.
på området

Strekningskapasitet, robusthet og
pålitelighet

Området ligger langt fra Tønsberg og det er utfordringer knyttet til
strekningskapasitet på eksisterende spor. Det kan være behov for
å etablere krysningsspor langs eksisterende spor. Det er ikke
behov for å vende tog i Tønsberg. Hensetting sør for Tønsberg er
mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg, noe som
medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og
eldre anlegg sør for Tønsberg). Området ligger i tillegg langt fra
Tønsberg, og dette øker risikoen for forsinkelser ytterligere.
Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg
og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i
enkelte perioder.

3.14.2 Planstatus
Arealet er regulert til LNFR i kommuneplanen. Vest i området ligger båndlegginssone H_710
(båndlegging for regulering etter PBL). I henhold til bestemmelsene kan det ikke gjennomføres tiltak
som kan vanskeliggjøre eller fordyre planlegging og utbygging. Det er ingen eksisterende eller
pågående reguleringsplaner i området.
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3.15 Bøle sør
Området ligger mellom Råstad og Unneberg i Sandefjord kommune (se Figur 3-16).

Figur 3-16 Området Bøle sør.
3.15.1 Samlet vurdering – Bøle sør
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være svært lite egnet.
Det antas at påkoblingen til nytt dobbeltspor vil være sør for dagens Råstad stasjon dersom
Gokstadkorridoren velges. Dersom Unnebergkorridoren velges antas det at man må benytte dagens
spor som påkoblingsspor og at påkobling blir omtrent ved Tuve. Dersom Torp Vest-korridoren velges
antas det at man må benyttet eksisterende spor som påkoblingsspor og at påkoblingen blir omtrent
ved Bredholtveien. Det må bygges nytt påkoblingsspor mellom eksisterende spor og påkoblingen. Det
antas krevende anleggsgjennomføring og økte kostnader på grunn av grunnforhold.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye. Opprettholdelse av eksisterende spor (dersom
Torp Vest- eller Unnebergkorridoren velges) vil medføre økte driftskostnader. Det vil bli økte kostnader
på grunn av bygging av påkoblingsspor dersom Torp Vest-korridoren velges (for temavis vurdering av
gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 3-43).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaene landskapsbilde, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser på
grunn av kulturlandskap, sjøøretførende bekkedrag (Unnebergbekken), gravfelt og kulturminner av
nasjonal verdi og dyrka mark av svært god kvalitet. Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Torp vest
korridoren antas det at nytt påkoblingsspor vil berøre middels til store verdier innenfor temaene
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold og naturressurser på grunn av kulturlandskap
(Bredholt), vilttrekk (Tassbekk – Husumåsen), sjøøretførende bekkedrag (Vårnesbekken) og dyrka
mark av svært god kvalitet. I tillegg vil opprettholdelse av eksisterende spor frem til nytt
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påkoblingsspor ved Vestre Stavnum føre til opprettholdelse av en barriere i kulturlandskapet (Råstad –
Stavnum). Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Unneberg- eller Gokstadkorridoren antas det at nytt
påkoblingsspor vil berøre middels til store verdier innenfor landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold
og naturressurser på grunn av kulturlandskap (Råstad – Stavnum), kulturmiljøet Stange – From,
sjøøretførende bekkedrag (Rovebekken) og dyrka mark av svært god kvalitet. I tillegg vil
opprettholdelse av eksisterende spor frem til nytt ventespor ved Bøle (gjelder bare for
Unnebergkorridoren) føre til opprettholdelse av en barriere i kulturlandskapet (Råstad – Stavnum) (for
temavis vurdering av arealverdier, se Tabell 3-44).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Området ligger langt fra Tønsberg og det er
utfordringer knyttet til strekningskapasitet langs eksisterende spor. Hensetting sør for Tønsberg er
mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i
togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Området ligger i tillegg langt fra Tønsberg,
og dette øker risikoen for forsinkelser ytterligere. Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor
mellom Tønsberg og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i enkelte perioder
(for temavis vurdering av jernbaneteknisk funksjonalitet, se Tabell 3-45).
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Tabell 3-43 Bøle sør - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader.
Tema
Beskrivelse
Det antas at påkoblingen til nytt dobbeltspor vil være sør for
dagens Råstad stasjon dersom Gokstadkorridoren velges.
Dersom Unnebergkorridoren velges antas det at man må benytte
eksisterende spor som påkoblingsspor og at påkobling blir
omtrent ved Tuve. Dersom Torp Vest-korridoren velges antas det
Påkobling til nytt dobbeltspor
at man må benytte eksisterende spor som påkoblingsspor og at
påkoblingen blir omtrent ved Bredholtveien. Det må bygges nytt
påkoblingsspor mellom eksisterende spor og påkoblingen. Det
må etableres ventespor ved påkoblingen.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart indikerer at grunnen består av marin
strandavsetning og havavsetning. Det er utført 12
totalsonderinger, 6 trykksonderinger og 3 prøveserier i området i
forbindelse med utredninger på InterCity-strekningen Tønsberg –
Larvik [31], [32]. Boringene viser at grunnen i hovedsak består av
kvikkleire til stor dybde, med unntak av enkelte områder med
mindre dybder til berg. Det er identifisert 5 faresoner for
kvikkleireskred, hvorav 2 med lav faregrad og 3 med middels
faregrad. Bygging av hensettingsanlegg i dette området kan
medføre relativt store geotekniske utfordringer, både med hensyn
til stabilitet og setninger for selve anlegget, og områdestabilitet.
Det antas krevende anleggsgjennomføring på grunn av
grunnforhold.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Driftskostnader

Investeringskostnader

Anlegget ligger nær eksisterende vei og infrastruktur. Det antas at
veitilknytning kan etableres fra Mjølløstveien. Det er ingen
registrerte høyspentledninger på området. Det er noen registrerte
VA-anlegg i området, og spillvannsledning langs eksisterende
jernbane antas å være av noe størrelse.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye.
Tomtogkostnadene vil reduseres noe ved ferdigstilling av nytt
dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke. Opprettholdelse av
eksisterende bane (dersom Torp Vest eller Unnebergkorridoren
velges) vil medføre økte driftskostnader.
Det vil bli økte kostnader på grunn av bygging av påkoblingsspor
dersom Torp Vest-korridoren velges. Det antas økte kostnader på
grunn av krevende anleggsgjennomføring. Totalt sett antas
investeringskostnadene å ligge i øvre sjikt uavhengig om
Gokstad- eller Unnebergkorridoren, eller om Torp Vest-korridoren
velges.
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Tabell 3-44 Bøle sør - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Variert kulturlandskap som preges av en veksling mellom
jordbruksarealer, gårdsbruk og skogkledde åsdrag. Området
Landskapsbilde
vurderes å ha middels til stor verdi. Området er ikke registrert i
RPBA.
Nærmiljø og friluftsliv

Naturmangfold

Kulturmiljø

Naturressurser

Spredt boligbebyggelse med lav tetthet gjør at området er vurdert
til å ha liten verdi. Området er ikke registrert i RPBA.
Unnebergbekken har stor verdi som funksjonsområde for fisk.
Helt sør i området er det registrert et område med rik
edellauvskog med middels verdi. Bekken og edellauvskogen er
også registrert med stor verdi i RPBA.
En rekke fredede kulturminner og gravfelt av nasjonal verdi. På
gårdstunene er det bygninger som er registrert i SEFRAK. Råstad
stasjon er et prioritert kulturminne på nasjonalt nivå gjennom
landsverneplanen for jernbanen. Kulturmiljøet er vurdert til å ha
middels til stor verdi. Området er ikke registrert i RPBA.
Dyrka mark av svært god kvalitet i hele området.
Fremtidig dobbeltspor i Torp vest-korridoren: I området hvor
eksisterende spor antas opprettholdt som påkoblingsspor er det
et kulturlandskap (Råstad – Stavnum) av middels til stor verdi.

Opprettholdelse av eksisterende
spor

Fremtidig dobbeltspor i Unneberg- eller Gokstadkorridoren:
Opprettholdelse av eksisterende spor anses ikke som aktuelt for
Gokstadkorridoren, da det antas at påkoblingsspor og ventespor
kan etableres i tilknytning til nytt dobbeltspor i nærhet av området.
Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Unnebergkorridoren antas det
at eksisterende spor vil bli opprettholdt frem til området ved Bøle.
I dette området er det et kulturlandskap (Råstad – Stavnum) av
middels til stor verdi.

Tabell 3-45 Bøle sør - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Hensiktsmessig form og størrelse Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.
på området
Området ligger langt fra Tønsberg og det er utfordringer knyttet til
strekningskapasitet langs eksisterende spor. Det kan være behov
for å etablere krysningsspor langs eksisterende spor. Det er ikke
behov for å vende tog i Tønsberg. Hensetting sør for Tønsberg er
mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg, noe som
Strekningskapasitet, robusthet og medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og
pålitelighet
eldre anlegg sør for Tønsberg). Området ligger i tillegg langt fra
Tønsberg, og dette øker risikoen for forsinkelser ytterligere.
Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg
og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i
enkelte perioder.
3.15.2 Planstatus
Arealet er regulert til LNFR i kommuneplanen. Vest i området ligger båndlegginssone H_710
(båndlegging for regulering etter PBL). I henhold til bestemmelsene kan det ikke gjennomføres tiltak
som kan vanskeliggjøre eller fordyre planlegging og utbygging. Det er ingen eksisterende eller
pågående reguleringsplaner i området.
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4 INNSPILL FRA LOKALE OG REGIONALE
MYNDIGHETER
Det ble avholdt et informasjonsmøte med lokale og regionale myndigheter i Tønsberg 29. januar 2018.
I møtet ble det informert om foreløpige resultater fra arealsøket. Lokale og regionale myndigheter ble
bedt om å komme med innspill til de foreløpige vurderingene som var gjort innen 16. februar 2018.
Samtlige myndigheter 6 opprettholder sine innspill som ble gitt til områdene som ble vurdert i
utredningen Hensetting Østlandet (se kapittel 1.4.2). I det følgende oppsummeres innspillene som gitt
til de nye områdene (Kopstad 7, Løvåsdalen, Råen, Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen)
(Vedlegg 2).
Fylkesmannen i Vestfold
Området Løvåsdalen anses å ha svært store konflikter med nærmiljø, idrettsaktivitet og friluftsliv for
hele Skoppum tettsted. Dette har sammenheng med at et hensettingsanlegg her vil beslaglegge et
område avsatt til idrett i kommuneplanens arealdel. Videre vil lysløype/turløype ut fra tettstedets skoleog idrettsanlegg krysses. Påkoblingsspor fra hensettingsanlegget i retning av ny stasjon på Skoppum
vil også beslaglegge areal og splitte opp bygeområder. Dette vil innskrenke handlefriheten hva gjelder
knutepunktsutvikling knyttet til nye Skoppum stasjon. Fylkesmannen anbefaler at Løvåsdalen utgår fra
den videre plan-/utredningsprosessen.
Området Råen vil i hovedsak beslaglegge fulldyrka jord, og Fylkesmannen anser at dette er i strid
med nasjonale jordvernhensyn. Videre kan det oppstå store konflikter med nærmiljøet knyttet til blant
annet støy, terrenginngrep, areabeslag og oppsplitting av ferdselsmønstre. Fylkesmannen anser
samlet sett dette området som svært konfliktfylt, og anbefaler at området utgår av videre plan/utredningsprosess.
Brekkeskogen anses som et meget lite egnet område for et hensettingsanlegg. Anlegget vil blokkere
viltkorridoren som er ivaretatt med viltovergangen som er planlagt på strekningen Nykirke – Barkåker.
Videre vil anlegget berøre de øvre delene av Sverstadbekken, som er et sjøøretførende vassdrag med
stor, naturlig produksjon/forryngelse. Fylkesmannen vurderer at konflikten med dette bekkesystemet
er stor ved et hensettingsanlegg ved Brekkeskogen. Området ligger også nært kjerneområdet for
rekreasjon og turløyper i Tangsrødmarka. Videre vil det beslaglegge dyrkbar mark av god kvalitet.
Skottebakken anses som et mulig område for hensettingsanlegg. En optimalisering av et
hensettingsanlegg i dette området bør innebære å legge anlegget tett inntil dobbeltsporet for å samle
naturinngrepene. Oppstillingsområdet burde videre legges nord for områdene med dyrka mark.
Samtidig forutsettes det at viltkorridoren i forbindelse med viltovergangen på den planlagte
strekningen Nykirke – Barkåker ikke bli forstyrret i ordinær driftsfase. Fylkesmannen er innforstått med
at påkoblingssporet og ventesporet vil medføre noe omdisponering av dyrka mark.
Barkåkerskogen anses som en god plassering for et hensettingsanlegg for tog knyttet til Tønsberg
stasjon. Fylkesmannen påpeker imidlertid at det er igangsatt reguleringsarbeid innenfor dette området.
Området er avsatt til næringsområde i kommuneplanens arealdel for Tønsberg kommune.
Fylkesmannen er innforstått med at påkoblingssporet, samt ventespor i midten av dagens
dobbeltspor, vil medføre noe omdisponering av fulldyrka, lettbrukt jord og annen fastmark like sør for
næringsområdets avgrensning i kommuneplankartet.

6
Horten kommune ga ikke innspill til Hensetting Østlandet, da ingen av områdene som ble vurdert i
denne utredningen lå innenfor deres kommune.
7
Kopstad ble tatt inn som et område i arealsøket etter et direkte innspill i informasjonsmøtet. Området
var ikke en del av det grunnlaget som ble presentert. Myndighetene har derfor ikke kommentert dette
området i sine innspill.
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Vestfold fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune påpeker at det er av stor betydning at hensettingsområdet i minst mulig grad
bidrar til nedbygging av verdifulle landbruksarealer og friluftsområder, samt forringelse av kulturmiljøer
av regional og nasjonal verdi. Fylkeskommunen understreker at de ikke fullt ut har tatt stilling til de fem
nye områdene (Barkåkerskogen, Skottebakken, Brekkeskogen, Råen og Løvåsdalen), da de ikke har
hatt nødvendig underlagsdokumentasjon tilgjengelig. På grunn av manglende kapasitet har ikke
fylkeskommunen hatt anledning til å hente ut egne data og vurdere de fem nye områdene med hensyn
til de fagområder fylkeskommunen er satt til å ivareta. Imidlertid vurderes det at området
Barkåkerskogen, som ligger innenfor et område som allerede er avsatt til næringsformål i
kommuneplanens arealdel i Tønsberg, kan være et godt egnet område for hensetting. Et
tilkoblingsspor kan medføre omdisponering av dyrka mark. En videre konsekvensutredning vil
avdekke omfanget av blant annet dette og fylkeskommunens endelige vurdering av Barkåkerskogen.
Videre planlegging anbefales gjennomført som en kommunedelplan med utredning av to til tre
områder, med krav om videre reguleringsplanprosess for det valgte området. Områder som er i
samsvar med kommuneplanens arealdel, som for eksempel området ved Barkåkerskogen, kan
vurderes å gjennomføres som en detaljregulering, uten å gå via en kommunedelplanprosess. Begge
alternativene vil kreve gode prosesser og utvidet medvirkning.
Horten kommune6
Horten kommune fraråder sterkt å benytte området Løvåsdalen til et hensettingsanlegg. Området er
avklart i kommuneplanens arealdel som en del av knutepunktutviklingen i forbindelse med ny stasjon
på Skoppum. I tillegg ligger området tett på eksisterende og planlagt bebyggelse. Det er også planlagt
en videre utvidelse av idrettsanlegget i området. Kommunen fraråder også sterkt å benytte området
Råen til et hensettingsanlegg. Konfliktene knytter seg særlig opp til dyrka mark, landbruks-, natur- og
friluftsområder (LNF) og negative landskapsvirkninger. Området er også et fremtidig
utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel.
Tønsberg kommune
Områdene Skottebakken og Brekkeskogen vil ha svært negative konsekvenser for kulturlandskapet,
dyrka mark og attraktive friluftsområder. I nærheten av disse områdene utredes det nå to alternativer
for lokalisering av et datalagringssenter i Tønsberg. Et mulig datalagringssenter og et
hensettingsanlegg antas å medføre store negative konsekvenser for lokalbefolkningen på Barkåker.
Barkåkerskogen fremstår som det eneste reelle området. Store deler av arealet er allerede
omdisponert og avsatt til fremtidig byggeområde i kommuneplanens arealdel. Det er en pågående
reguleringsplanprosess for området, og kommunen anser det som hensiktsmessig at et eventuelt
hensettingsanlegg i området samkjøres med den pågående detaljreguleringen. Kommunen påpeker at
deler av området i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF),
samt hensynssone for bevaring av kulturmiljø, i kommuneplanens arealdel. Hensynssonen utgjør en
del av kulturmiljøet Jarlsberg hovedgård og innehar en verneverdig husmannsplass. Ved inngrep i
dette området forutsetter kommunen at Bane NOR finner en løsning som ivaretar denne
husmannsplassen. Kommunen påpeker at en samlet vurdering av Barkåkerskogen må ses i lys av
områdene Brekkeskogen og Skottebakken. Brekkeskogen og Skottebakken anses å ha vesentlig
større miljøkonsekvenser i forhold til Barkåkerskogen.
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune påpeker at lokalisering av hensettingsanlegg kan få betydning for det fremtidige
togtilbudet. Kommunen har tidligere bedt Bane NOR utrede muligheten for pendelstart i Sandefjord
ved ferdigstillelse av utbyggingsparsellen Tønsberg – Larvik i 2032. Sandefjord kommune anbefaler
ikke Bane NOR om å konsentrere arealsøket til nord for Tønsberg, uten en grundigere vurdering av de
momenter som fremgår av kommunens tidligere høringsuttalelser (jamfør kapittel 1.4.2) og
vurderingene i denne saken. Med dette menes:
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En mer langsiktig vurdering av egnetheten til områdene, herunder økonomiske hensyn (inkl.
tomtogkjøring)
En grundigere vurdering av de ikke-prissatte konsekvenser før utsiling
Vurdering av områdenes egnethet som driftsbase, samt positive ringvirkninger ved
samlokalisering med andre funksjoner og annen infrastruktur
Tydeligere kobling til planleggingen av InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik
En vurdering av hvordan de nye statlige planretningslinjene for samordning av bolig, areal og
transportplanlegging skal hensyntas i planleggingen av tiltaket
Erfaringsutveksling med et bredere utvalg togoperatører
En vurdering av eventuelle langsiktige fordeler ved å tilrettelegge for en "flyplasspendel"
mellom Torp og Gardermoen

5 HENSETTINGSANLEGGETS FUNKSJON I ET
FREMTIDIG PERSPEKTIV
Denne rapporten vurderer plassering av hensettingsanlegg ut i fra planlagt togtrafikk i
tilbudskonseptene T2024 og T2027. I konseptdokumentet for InterCity finnes det også
tilbudskonsepter for T2030 og T2050[1]. Det er relativt få strukturelle endringer i T2030, men i T2050
er pendelenden flyttet fra Tønsberg til Sandefjord. Dette betyr at man ser for seg at i fremtiden skal
mange tog ha endepunkt og startpunkt i Sandefjord, istedenfor i Tønsberg. Et anlegg som bygges
nært Tønsberg vil med stor sannsynlighet også kunne fungere godt i en slik situasjon. Dette kommer
av at det det i fremtiden vil være dobbeltspor mellom Tønsberg og Sandefjord, og et dobbeltspor har
stor kapasitet. Det vil derimot medføre at tomtogkostnadene vil øke og det vil bli noe økt risiko for
forsinkelser i togtrafikken (robusthet), sammenlignet med en situasjon der pendelenden ble beholdt i
Tønsberg. T2050 vises også en stor økning i antall togavganger. Dette gir økt behov for
hensettingsplasser som det vil være hensiktsmessig og plassere nærme Sandefjord.

6 SAMMENSTILLING OG VURDERING
6.1

Områder som anbefales tatt med i videre planprosess

6.1.1 Brekkeskogen
For vurderingskriteriet gjennomførbarhet og kostnader anses dette området som middels krevende.
Området har relativt stor avstand til eksisterende vei og annen teknisk infrastruktur. Når det gjelder
arealverdier er verdiene vurdert til å være svært store. De største verdiene ligger innenfor temaet
naturmangfold, men området består også av arealverdier med varierende verdi innenfor temaene
nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø og naturressurser. Området ligger tett på planlagt viltovergang på
strekningen Nykirke – Barkåker. Viltkryssingen er del av en viktig landskapsøkologisk korridor i
området. Denne korridoren kan bli påvirket uten betydelig avbøtende tiltak. For jernbaneteknisk
funksjonalitet er det vurdert at området er stort nok for å kunne etablere et anlegg med ønsket
sporgeometri. Det er god strekningskapasitet på dobbeltsporet frem til Tønsberg stasjon. Området
ligger nord for Tønsberg og med relativt kort avstand til Tønsberg og dette bidrar til en robust løsning.
Påkoblingssporet mellom området for hensettingsanlegg og fremtidig dobbeltspor vil krysse et viktig
bekkedrag (Sverstadbekken). Det er en risiko for at etablering av påkoblingssporet og ventesporet vil
kunne gi inngrep i dette bekkedraget. Påkoblingssporet vil også krysse noen høyspentledninger.
På tross av at området innehar noen svært store arealverdier, anbefales det at Brekkeskogen
vurderes nærmere i en offentlig planprosess. Det er mulig at de største verdiene, som for eksempel
Sverstadbekken og vilttrekket, kan unngås ved ytterligere optimalisering og avbøtende tiltak. Området
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vil gi en god jernbaneteknisk funksjonalitet, blant annet på grunn av nærhet til eksisterende
dobbeltspor hvor et midtstilt ventespor kan etableres. Brekkeskogen ligger også relativt nært
Tønsberg, noe som vil bidra til en robust løsning.
6.1.2 Skottebakken
For vurderingskriteriet gjennomførbarhet og kostnader anses dette området som middels krevende.
Det går høyspentledninger over deler av området som kan gi noen utfordringer. Anlegget vil ligge i
noe avstand fra eksisterende vei og annen teknisk infrastruktur. På grunn av avstanden til Tønsberg
stasjon vil det bli noe mer tomtogkjøring i forhold til Barkåkerskogen. Når det gjelder arealverdier er
verdiene i området vurdert til å være fra middels til store. Verdiene ligger innenfor samtlige temaer,
unntatt landskapsbilde. For jernbaneteknisk funksjonalitet er det vurdert at området er stort nok for å
kunne etablere et anlegg med ønsket sporgeometri. Det er god strekningskapasitet på dobbeltsporet
frem til Tønsberg stasjon. Området ligger nord for Tønsberg og med relativt kort avstand til Tønsberg
og dette bidrar til en robust løsning.
Påkoblingssporet mellom hensettingsanlegget og fremtidig dobbeltspor (Nykirke – Barkåker) vil
beslaglegge noe dyrka og dyrkbar mark. Grunnforholdene har også middels vanskelighetsgrad i
området for påkoblingssporet. Påkoblingssporet ligger i et område med sensitiv leire, men den antas
ikke å være kvikk. Et midtstilt ventespor antas å kunne etableres i området hvor dagens dobbeltspor i
Barkåker møter fremtidig dobbeltspor for Nykirke – Barkåker. Etableringen av det midtstilte
ventesporet antas å ikke gi noen vesentlige inngrep i Sverstadbekken, da påkoblingen vil ligge på
østsiden av dagens/fremtidig dobbeltspor. Påkoblingssporet vil også krysse noen høyspentledninger
Med utgangspunkt i denne vurderingen anbefales det at Skottebakken utredes nærmere i en offentlig
planprosess. De største arealverdiene kan muligens reduseres noe ved ytterligere optimalisering eller
avbøtende tiltak. Området vil gi en god jernbaneteknisk funksjonalitet, blant annet på grunn av nærhet
til eksisterende dobbeltspor hvor et midtstilt ventespor kan etableres. Skottebakken ligger også relativt
nært Tønsberg, noe som vil bidra til en robust løsning.
6.1.3
Barkåkerskogen
For vurderingskriteriet gjennomførbarhet og kostnader anses dette området som middels krevende.
Det er nærhet til eksisterende vei og annen teknisk infrastruktur. Plasseringen vil også gi lite
tomtogkjøring på grunn av nærheten til Tønsberg stasjon. Når det gjelder arealverdier er verdiene i
området vurdert til å være middels. De største verdiene ligger innenfor temaene kulturmiljø,
naturressurs og nærmiljø og friluftsliv. De største verdiene knyttes i hovedsak til etablering av
påkoblingssporet og det midtstilte ventesporet i retning av Jarlsbergjordet, men nærmiljøet (skole og
idrettsanlegg) i Barkåker har også en stor verdi for lokalsamfunnet, hvis anlegget legges for nært selve
tettstedet. Påkoblingssporet mellom hensettingsanlegget og dagens dobbeltspor vil gå inn i den
nordøstre delen av det nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøet Jarlsberg hovedgård. Inngrepet i
dette området antas likevel for å være beskjedent, da påkoblingssporet i hovedsak vil gå langs dagens
dobbeltspor. Dagens dobbeltspor må også utvides noe for etablering av et midtstilt ventespor. Det
antas at dette også vil medføre noe inngrep i dyrka mark. For jernbaneteknisk funksjonalitet er det
vurdert at området er stort nok for at ønsket sporgeometri kan etableres. Strekningskapasiteten på
dobbeltsporet mellom området og Tønsberg stasjon anses som meget god. Eksisterende dobbeltspor
vil gi god robusthet og pålitelighet for fremtidig togtrafikk. Området ligger nord for Tønsberg og med
kort avstand til Tønsberg og dette bidrar til en robust løsning.
Med utgangspunkt i denne vurderingen anbefales det at Barkåkerskogen utredes nærmere i en
offentlig planprosess. De største arealverdiene knyttes i hovedsak til etablering av påkoblingsspor og
ventespor innenfor det nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøet Jarlsberg hovedgård. Det antas at
inngrepet vil være relativt lite, da påkoblingssporet og ventesporet i hovedsak vil følge dagens
dobbeltspor. Hensettingsanlegget bør også prosjekteres med en viss avstand fra skolen og
idrettsanlegget i Barkåker, slik at kvalitetene ved nærmiljøet ivaretas. Et hensettingsanlegg på
Barkåkerskogen vil gi svært god jernbaneteknisk funksjonalitet.
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6.1.4 Vestre Stavnum
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas at påkoblingen til nytt dobbeltspor vil være sør for Tassebekkveien dersom Unneberg eller
Gokstadkorridoren velges. Dersom Torp Vest korridoren velges antas det at påkoblingen blir omtrent
ved Bredholtveien, og det må da bygges påkoblingsspor dit. Det antas krevende
anleggsgjennomføring på grunn av høydeforskjeller og grunnforhold. Tomtogkostnadene er vurdert til
å være relativt høye. Det vil bli økte kostnader på grunn av bygging av påkoblingsspor dersom Torp
Vest-korridoren velges, og økte kostnader dersom det er behov for å bygge kryssingsspor med tanke
på strekningskapasitet.
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være lave. De største verdiene
ligger innenfor temaet naturressurser på grunn av mulig beslag av noe dyrka mark. Hvis fremtidig
dobbeltspor bygges i Torp vest korridoren antas det at nytt påkoblingsspor vil berøre middels til store
verdier innenfor temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold og naturressurser på
grunn av kulturlandskap (Bredholt), vilttrekk (Tassbekk – Husumåsen), sjøøretførende bekkedrag
(Vårnesbekken) og dyrka mark av svært god kvalitet. Hvis fremtidig dobbeltspor bygges i Unnebergeller Gokstadkorridoren antas det at påkoblingssporet ikke vil ligge i et område med vesentlige
arealverdier.
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. Området
ligger langt fra Tønsberg og det er utfordringer knyttet til strekningskapasitet langs eksisterende linje.
Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører
økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Området ligger i
tillegg langt fra Tønsberg, og dette øker risikoen for forsinkelser ytterligere.
Uavhengig av hvilken korridor som velges mellom Tønsberg og Sandefjord antas det at det vil bli noen
stengeperioder under byggingen av nytt dobbeltspor og ny stasjon i Stokke. Et hensettingsanlegg ved
Vestre Stavnum vil i disse periodene ikke kunne betjene Tønsberg stasjon med togsett. Avstanden til
Tønsberg vil også gi en relativt stor andel tomtogkjøring.
På tross av dette anbefales det at Vestre Stavnum tas med i den videre planprosessen. Dette
begrunnes med at Vestre Stavnum er det eneste området sør for Tønsberg hvor det ikke er registrert
vesentlige arealverdier (gjelder ikke hvis nytt dobbeltspor bygges i Torp vest-korridoren, da
påkoblingssporet antas å måtte krysse områder med store verdier). Videre vurderes det at den videre
planleggingen blir mer robust om man også inkluderer et mulig anlegg sør for Tønsberg. Spesifikt går
dette på at det kan være at forutsetningene endrer seg og/eller at man oppdager utfordringer knyttet til
noen av de andre områdene som er foreslått videreført. Området anses også å ha tilstrekkelig med
arealreserver til en eventuell fremtidig utvidelse av hensettingsanlegget.

6.2

Områder som ikke anbefales tatt med i videre planprosess

Det anbefales at følgende områder ikke tas med i en videre offentlig planprosess: Kopstad,
Løvåsdalen, Råen, Tønsberg nord, Auli, Akersmyra, Østre Vølen, Lundskogen, Stokke sørvest, Bøle
nord og Bøle sør.
Kopstad har en lang avstand til Tønsberg, noe som vil gi en høy andel tomtogkjøring. Det antas
krevende anleggsgjennomføring og økte kostnader på grunn av vanskelige grunnforhold, terreng med
store høydeforskjeller og utfordringer med å etablere ventesporet på grunn av prosjektert tunnel, bru
og kurvatur på strekningen Nykirke - Barkåker. Det antas at hastigheten på det nye dobbeltsporet må
reduseres. Dette vil medføre at reisetiden for tog som skal trafikkere strekningen vil øke.
Løvåsdalen har svært store arealverdier. Området ligger tett på Skoppum og er et viktig
rekreasjonsområde for tettstedet. Det er også registrert automatisk fredede kulturminner i området.
Videre vil anleggsgjennomføringen være krevende, da dobbeltsporet (Nykirke – Barkåker) er lagt i
betongkulvert etter Skoppum stasjon. Påkobling til dobbeltspor vil medføre omfattende utgravinger og
økte kostnader, og det antas at hastigheten i hovedspor må reduseres noe som ikke er ønskelig.
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Råen har store arealverdier. I hovedsak gjelder dette dyrka mark og kulturlandskapet. Det er også en
stor høydeforskjell mellom fremtidig dobbeltspor (Nykirke – Barkåker) og et mulig hensettingsanlegg.
Området må derfor fylles ut for å utjevne høydeforskjellene, slik at stigningskravene for jernbane
opprettholdes. Det er også vanskelige grunnforhold i området, og samlet sett vil dette betyr krevende
anleggsgjennomføring og økte kostnader. En slik utfylling vil også være svært dominerende i
landskapet.
Tønsberg nord har svært store arealverdier. Området ligger innenfor det nasjonalt og regionalt viktige
kulturmiljøet rundt Jarlsberg hovedgård. I tillegg består området i hovedsak av dyrka mark av svært
god kvalitet. Fylkeskommunen har varslet en mulig innsigelse hvis dette området tas med videre til en
offentlig planprosess. For å etablere ventespor må dagens jernbane bygges om, for eksempel ved at
det etableres en ny parallell tunnel i Frodeåsen. Dette vil medføre omfattende tiltak og være
kostnadsdrivende.
Auli, Akersmyra, Østre Vølen og Lundskogen har fra store til svært store arealverdier. Områdene
forutsetter også at en større del av dagens enkeltspor opprettholdes når fremtidig dobbeltspor bygges,
uavhengig av hvilken korridor som velges mellom Tønsberg og Stokke. Dersom Vear- eller
Nøtterøykorridoren velges, vil et anlegg her kreve at det bygges et tilsvingsspor mellom nytt
dobbeltspor og dagens bane nord for Stokke (ved Akersvannet). Dette anses som svært kostbart. I
tillegg vil et slikt tilsvingsspor antagelig gi svært store konflikter med arealverdier.
Stokke sørvest har et svært store arealverdier. I tillegg kan området komme i konflikt med områder
som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i Stokke. Strekningskapasiteten langs eksisterende spor
vurderes som utfordrende. Området har også svært vanskelige grunnforhold. Området består av en
stor andel kvikkleire med høy fare for kvikkleireskred. Det antas derfor krevende
anleggsgjennomføring og økte kostnader.
Bøle sør og Bøle nord har fra store til svært store arealverdier. Det er utfordringer knyttet til
streknigskapasitet og deler av eksisterende bane må opprettholdes i fremtidig situasjon.
Dersom Torp Vest-korridoren velges mellom Stokke og Sandefjord antas det at det må bygges ny
påkoblingsspor mellom eksisterende spor og det nye dobbeltsporet, noe som vil bety økte kostnader.
Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye.

7 ANBEFALING
Det anbefales at følgende områder tas med i den videre planprosessen: Brekkeskogen, Skottebakken,
Barkåkerskogen og Vestre Stavnum. Basert på denne rapportens vurderinger ansees Barkåkerskogen
å være det best egnede området, mens Skottebakken ansees å være det nest beste. Brekkeskogen
virker å være svært utfordrende med tanke på arealverdier, men det antas at ytterligere optimalisering
og avbøtende tiltak muligens kan bidra til å unngå de største verdiene. Både Brekkeskogen,
Skottebakken og Barkåkerskogen anses å kunne gi fra svært god til god jernbaneteknisk
funksjonalitet. Gjennomførbarhet og kostnader anses å være middels krevende for nevnte områder.
Vestre Stavnum virker ikke til å være et godt egnet område ut i fra mange av de forutsetningene som
er lagt til grunn for dette arealsøket, bortsett fra når det gjelder arealverdier. Vestre Stavnum er det
eneste området sør for Tønsberg som ikke anses å ha vesentlige arealverdier. Det anbefales derfor at
dette området inngår i den videre vurderingen, da enkelte av forutsetninger kan endre seg. Det
anbefales derfor at dette området inkluderes i den videre planprosessen for nærmere avklaring av de
forutsetninger som er lagt til grunn. Det antas at dette vil gi et bedre grunnlag for vurderinger av hvilket
område som velges til slutt.
Forut for valg av planprosess anbefales det å legge opp til en medvirkningsprosess med aktuelle
myndigheter for å diskutere de anbefalte områdene i denne rapporten. Diskusjonen kan benyttes som
grunnlag for valg av videre planprosess. Det påpekes at områdene som er anbefalt i denne rapporten
ikke nødvendigvis samsvarer med hvilke/hvilket område(r) som tas med i en videre planprosess.
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Innledning

Etter gjennomføring av arealsøk for hensettingsanlegg i Tønsbergområdet [1] ble prosjektet gjort
oppmerksom på et nytt lokaliseringsalternativ. Tangsrød-alternativet er i hovedsak regulert som
deponiområde i reguleringsplan for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker [2] (se figur 1). Området er
lokalisert i Horten kommune i relativt kort avstand fra nye Skoppum stasjon. Dette medfører at det ikke
er nødvendig å etablere midtstilt ventespor i tilknytning til hensettingsanlegget, da en kan benytte seg
av et tredje spor ved stasjonen. Således kan alternativet være kostnadsbesparende sammenlignet
med anbefalte alternativ utredet i nevnte arealsøk. Med bakgrunn i dette besluttet prosjektet å
gjennomføre en evaluering av Tangsrød-alternativet på lik linje med øvrige alternativer som er vurdert
(se figur 2).

Figur 1 - Tangsrød alternativet er lokalisert i området ved Deponi 13
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Figur 2 - Oversiktskart over områder som er vurdert i arealsøket og Tangsrød (lilla sirkel)
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Metode

Vurderingen av alternativer gjøres ved hjelp av samme metode som er benyttet for å evaluere øvrige
alternativer som inngår i arealsøket. Vurderingen tar utgangspunkt i evalueringskriteriene:
1. Gjennomførbarhet og kostnader
2. Arealverdier
3. Jernbaneteknisk funksjonalitet
I tillegg vil det opplyses om dagens planstatus (kommuneplan og reguleringsplan) innenfor det
aktuelle området. Planstatus utgjør ikke et eget evalueringskriterium, men tas med som en
tilleggsopplysning. For mer utfyllende beskrivelse av metode se arealsøket kapittel 2 [1].

1.3

Tangsrød

Tangsrød-alternativet er lokalisert sør for Skoppum stasjon ved dalen mellom Gråmunken i øst og
Tangsrødåsen i vest. Området ligger tett inntil anleggsområde for fremtidig dobbeltspor, med direkte
tilknytning til portalområdene for tunnelen gjennom Gråmunken.
Dalen er nord-sørgående med bratte sider, flere karakteristiske mindre knauser og en stor
detaljrikdom. Området er en del av Tangsrødmarka, et område med høy bruksintensitet og
stor friluftsverdi. Alternativet berører deler av det opplevde stilleområdet ved Tangsrød.
Deler av området i dalbunnen brukes i dag som sauebeite og til produksjon av juletrær. I den
nordre delen ligger det et mindre jordbruksareal. Området er registrert som fulldyrket, men
har dårlige lys- og dreneringsforhold.
Som nevnt er størstedelen av det aktuelle arealet regulert til deponi for overskuddsmasser (i hovedsak
stein fra dagsone og tunnel, samt løsmasser og bunnreskemasser) fra utbyggingen av nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker. Med maksimal oppfylling (ca. 600 000 m3) vil deponiets utforming
strekke seg helt fram til adkomstveien til boligbebyggelsen ved Svartedal i nord. Høybrekket i dalen vil
flyttes lengre nord til kote 90, slik at dalen vil ha en betydelig lengre sørvendt flate. Rømningstunnelen
fra Gråmunktunnelen vil komme ut i nordre del av dalen og kun berøre deponiet ved maksimal
oppfylling.
Planbestemmelsene for jernbaneanlegg og deponiområder tilknyttet Nykirke – Barkåker fastslår at
deponiområdet ved Tangsrød skal tilbakeføres til opprinnelig arealbruk etter avsluttet anlegg [2].
Vurderingen av områdets egnethet for lokalisering av hensettingsanlegg tar derfor utgangspunkt i
planlagt bruk av området etter tilbakeføring fra deponi.
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Figur 3 - Området Tangsrød

1.3.1 Samlet vurdering - Tangsrød
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være svært godt egnet.
Hensettingsanlegget kan kobles på planlagt servicespor ved Skoppum stasjon eller sør for broen over
Solerødveien. Det vil ikke være behov for ombygging av eksisterende spor eller bygging av ventespor,
noe som er svært kostnadsbesparende. Store deler av hensettingsanlegget, fasiliteter og tilhørende
bygninger vil kunne bygges i områder med bart fjell, fastere masser og små dybder til berg. Det antas
enkel anleggsgjennomføring med gode grunnforhold og uforstyrret anleggsvirksomhet, samt enkel
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adkomst til nesten hele hensettingsområdet. Påkoblingsløsningen og tilførselsspor til hensetting vil gi
økte kostnader som følge av krevende anleggsgjennomføring. Fyllingene vil være store i dette
området da det er en del høydeforskjell mellom fremtidig dobbeltspor og området nedenfor. Fyllinger i
områdene med bløt leire vil kunne medføre en del tiltak. Tomtogkostnadene er vurdert til å være høye
på grunn av lang avstand til Tønsberg og at alle tog må vende på Skoppum stasjon (for temavis
vurdering av gjennomførbarhet og kostnader, se Tabell 1-1).
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. De største
verdiene ligger innenfor temaene nærmiljø og friluftsliv, naturressurser og naturmangfold. Området
ligger innenfor Tangsrødmarka som er et friluftsområde med stor bruksintensitet og høy verdi.
Etableringen av et hensettingsanlegg vil legge beslag på en betydelig del av rekreasjonsområdet og
vanskeliggjøre ferdsel. Et hensettingsanlegg ved Tangsrød vil skape en ny barriere mellom den
planlagte Gråmunktunnelen i øst og Hemtunnelen i vest. Dette kan gi negative konsekvenser for
viltbestanden i området. Etablering av hensettingsanlegg vil også forhindre reetablering av beitemark
og jordbruksareal i området etter avsluttet anlegg. Tiltaket vil således gi betydelige negative
konsekvenser for naturressurser (for temavis vurdering av arealverdier se tabell 1-2).
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. Området
har en hensiktsmessig form og størrelse, som vil gjøre det mulig å bygge et jernbaneteknisk godt
anlegg. Det tredje sporet på Skoppum stasjon kan anvendes som ventespor. Fra Skoppum til
Tønsberg er det dobbeltspor og god strekningskapasitet. Det er negativt at anlegget er langt fra
pendelstart og slutt (Tønsberg), noe som gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken, reduksjon av hvite
tider som kan brukes til vedlikehold og økte driftskostnader. Tog til og fra hensettingsanlegget må
vende to ganger: på Skoppum stasjon og i Tønsberg. Dette tar tid, beslaglegger sporkapasitet på
stasjonene og gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (for temavis vurdering av jernbaneteknisk
funksjonalitet, se Tabell 1-3).
Tabell 1-1 Tangsrød - t emavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader .
Tema
Beskrivelse
Det er tegnet ut to løsninger for påkobling til nytt dobbeltspor.
Påkoblingen kan bygges der Nykirke – Barkåker har planlagt et
servicespor. Servicesporet kan da bygges i tilknytning til
hensetting og ankomstsporene for hensettingen. Broen over
Solerødveien må da utvides til tre spor og vil kreve noe endring
av planlagt vegløsning. Det vil derimot gi noe besparelse da
man ikke må etablere en egen påkoblingsløsning.

Påkobling til nytt dobbeltspor

En annen mulig løsning for påkobling til dobbeltsporet er sør for
broen over Solerødveien.
Det vil ikke være behov for å bygge om eksisterende spor og
man kan i stor grad benytte seg av infrastrukturen Nykirke –
Barkåker prosjektet bygger. Det er ikke behov for å etablere
ventespor til/fra hensetting, da man kan benytte seg av et tredje
(midtre) spor på Skoppum stasjon. Dette gir store besparelser.
Påkoblingsløsningen kommer i konflikt med planlagt
beredskapsplass ved Gråmunktunnelens nordre tunnelportal og
vegadkomst til tekniskhus. Det vil være nødvendig å se om det
er mulig å etablere dette på østsiden av det nye dobbeltsporet.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart viser havavsetning og enkelte områder med berg
i dagen. Utført totaltsondering for prosjekt Nykirke – Barkåker
indikerer bløte leirmasser til berg ved påkobling til dobbeltsporet.
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Det antas at påkoblingssporet kan bygges samtidig med
dobbeltsporet.
Det vil sannsynligvis være behov for ks-peler for å stabilisere
fyllingene tilknyttet påkobling og tilførselsspor til hensetting.
Fyllingene vil være store i dette området da det er en del
høydeforskjell mellom fremtidig dobbeltspor og området
nedenfor. Fyllinger i områdene med bløt leire vil kunne medføre
en del tiltak.
Store deler av hensettingen, fasiliteter og tilhørende bygninger
vil kunne bygges i områder med bart fjell, fastere masser og
små dybder til berg. Det er også fordelaktig at området er tenkt
brukt som deponi.
Det er for deponiområde 13 i Nykirke – Barkåker prosjektet
avdekket faresone for kvikkleire i området «Tangsrød søndre».
Stabiliteten er vurdert som tilstrekkelig om deponiområdet
etableres på en slik måte at den ikke forverres. Det er antatt at
man vil kunne plassere hensetting slik at dette området i liten
grad blir berørt.
Det er enkelt adkomst for anleggsgjennomføring for nesten hele
prosjektet. Prosjektet kan bygges uten å bli berørt av andre og
har ingen/få naboer.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Anlegget vil ligge i nærhet til Skoppum stasjon og Solerødveien,
noe som vil bety at det er kort avstand til eksisterende vei og
annen teknisk infrastruktur. Det er kryssende høyspentledning
sør for Solerødveien. Det er ingen registrerte større VA-anlegg i
området.

Driftskostnader

Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye, da det er
lang avstand til Tønsberg. Det er også noe økte kostnader for
driftspersonell da de må bruke mye tid på å vende inne på
Skoppum stasjon.
Totalt sett antas investeringskostnadene å ligge i nedre sjikt. Det
skyldes primært at det ikke vil være behov for ombygging av
eksisterende spor og ventespor. Hensettingsanlegget vil kunne
dra god nytte av samkjøring med Nykirke – Barkåker prosjektet
innenfor alle fagområder.

Investeringskostnader

Påkoblingsløsningen og tilførselsspor til hensetting vil gi økte
kostnader som følge av krevende anleggsgjennomføring.
Ankomstsporet, hensettingsområdet og bygging av fasiliteter har
gode grunnforhold og enkel adkomst for anleggsgjennomføring.
Dette vil kunne gi ytterliggere reduksjon av
investeringskostnadene.
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Tabell 1-2 Tangsrød - t emavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier .
Tema
Beskrivelse
Området inngår i landskapsområder med middels til stor verdi
(7D Gråmunken) og middels verdi (7E Tangsrødmarka) i
konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker [3] . Arealet er
ikke registrert som landskapsvernområde i RPBA [4] .

Landskapsbilde

Både Gråmunken og Tangsrødåsen er en del av de store
skogsområdene mellom rv. 19 og Barkåker. Gråmunken er en
karakteristisk nord-sørgående åsrygg som utgjør en viktig vegg
for Adal. Tangsrødåsen er en del av et område med flere
mindre høydedrag adskilt av lavbrekk med tett vegetasjon og
mindre bekker. Området oppleves mangfoldig med bratte
karrige fjellknauser, kulturmark og skog.
Terrengendringene ved etablering av deponiet medfører at
områdets detaljrikdom reduseres vesentlig. Endret arealbruk
kan imidlertid tilføre nye kvaliteter til området, og det vil kunne
oppleves som et harmonisk kulturlandskap ved etablering av en
større jordbruksflate i søndre del av deponiet etter avsluttet
anlegg.
Etablering av hensettingsanlegg vil endre landskapsbildet
betydelig og forringe landskapsverdiene.
I konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker er området gitt
middels til stor (delområde 7D Tangsrødmarka-Brekkåsen) og
middels (delområde 7C Tangsrødmarka-Gråmunken) verdi [3] . I
RPBA er området gitt A- og B-verdi [4] . De største verdiene for
nærmiljø og friluftsliv ligger tilknyttet områdets sørvestlige del.

Nærmiljø og friluftsliv

Området er en del av Tangsrødmarka, et område med høy
bruksintensitet og stor friluftsverdi. Vurderingene fra
konsekvensutredningen for Nykirke-Barkåker, er knyttet til
verdiene rundt skogsområdets størrelse, verdien som
stilleområde, et rikt nettverk av stier og lysløype og høy grad av
tilgjengelighet. Det vurderes at utbygging av dobbeltsporet vil
medføre at kvaliteten som stilleområde nesten forsvinner helt.
Etter oppfylling av deponi og avsluttet anlegg vil området
fremstå mye mer åpent enn i dag, med beitemark/kulturmark og
dyrka mark i ulik utstrekning. Etablering av dyrka mark etter
avsluttet anlegg kan gi noe færre muligheter for ferdsel i
området.
Etablering av hensettingsanlegg i området vil redusere
muligheter for ferdsel og kryssing i betydelig grad, og vil legge
permanent beslag på en betydelig del av et viktig
rekreasjonsområde.

Naturmangfold

Området inngår i Tangsrødmarka som ble gitt liten til middels
verdi i konsekvensutredningen for Nykirke – Barkåker [3] . I
RPBA er områdets verdi for naturmangfold i hovedsak vurdert
som lokalt viktig [4] . En mindre del av området i øst er vurdert
som viktig.
Deponiet vil legge beslag på mindre skogarealer med middels
eller liten til middels verdi. Dette gjelder beslag i sonen med
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Beskrivelse
voksen blandingsskog og løvskog på deponiets vestside i
brattkanten inn mot Gråmunken.
Etablering av et hensettingsanlegg i området vil medføre noe
større inngrep i skogarealene. Tiltaket kan også potensielt gi
negative konsekvenser for vannkvalitet og vannmiljø i de
nærliggende vassdragene Sverstadbekken, Hengsrudvann,
Svartedalsbekken og Undrumsdalsbekken.
Det er registrert et vilttrekk sør for Tangsrød ved Hemtunnelen,
som er vurdert å ha middels verdi i konsekvensutredningen for
kommunedelplan Nykirke – Barkåker [5] . Ved ferdigstillelse vil
den planlagte dobbeltsportraseen i øst sammen med E18 i vest
utgjøre store barrierer i området. Dermed blir sammenhengende
viltkorridorer, som over den planlagte Gråmunktunnelen og
Hemtunnelen (E18), potensielt svært viktige. Et
hensettingsanlegg ved Tangsrød vil gi en barrierevirkning langs
Gråmunktunnelen som kan redusere viltkorridorens omfang og
verdi betydelig. Dette kan gi negative konsekvenser for
viltbestanden i området.
Området inngår i delområdet Adal som er vurdert å ha liten til
middels kulturhistorisk verdi i konsekvensutredningen for
Nykirke – Barkåker [3] .

Kulturmiljø

Deponiet vil ikke komme i direkte konflikt med registrerte
kulturminner. Etableringen av et hensettingsanlegg kan
imidlertid påvirke steinalderboplasser (LOK-ID 35647, 229432)
som er registrert nordøst i området. Steinalderboplassene er
automatisk fredete kulturminner. Slike registreringer regnes som
vanlig forekommende i regionen, ifølge konsekvensutredningen
for Nykirke – Barkåker. Etablering av hensettingsanlegg kan
medføre at historisk lesbarhet og historiske strukturer tilknyttet
steinalderbosetningene reduseres.
Området er i dag i hovedsak gammel fulldyrket kulturmark som
er i ferd med å gro igjen. Over halvparten av skogen er av høy
bonitet, og resten er av lav og middels. Deler av
jordbruksområdet i dalbunnen brukes i dag som beitemark og til
produksjon av juletrær. Sør for området er det et større
jordbruksareal med fulldyrka mark.

Naturressurser

Langs åskantene mot Gråmunken og Tangsrødåsen vokser det
skog av varierende bonitet, med betydelig innslag av lauvskog.
Inn mot Gråmunken er det for en stor del gammel og
hogstmoden skog, mens det er yngre skog i skråningen mot
Tangsrødåsen.
Etter avsluttet anlegg og deponivirksomhet skal dagens
beitelandskap gjenskapes og jordbruksareal skal reetableres
med bedre arrondering, lysforhold og drenering enn dagens
situasjon [3].
Etablering av hensettingsanlegg vil hindre gjenskapingen av
beitelandskapet og reetableringen av jordbruksareal. Dette vil
medføre betydelige negative konsekvenser for naturressurser.
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Tabell 1-3 Tangsrød - t emavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Det vurdert å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere
et anlegg i området og oppnå egnet sporgeometri.

Hensiktsmessig form og
størrelse på området

Påkobling og tilførselssporet bør sannsynligvis bygges i
forbindelse med servicesporet som er planlagt i Nykirke –
Barkåker-prosjektet. Dette for å unngå faresone for kvikkleire i
området «Tangsrød sør» og for å ha kortest mulig
motstrømtrafikk i hovedspor med hensyn til kapasitet.
Det vil sannsynlig være mest hensiktsmessig å bygge
ankomstspor med mulighet for toalettømming, vannpåfylling og
vask av togsett. En løsning med uttrekkspor vil havne i nærhet
av servicesporet og Solerødveien. Dette vil være mer
omfattende/kostnadsdrivende da det skaper et større inngrep i
landskapet, større fyllinger og mer omfattende omlegging av
Solerødveien. Slik deponi 13 (D13) er planlagt, må
ankomstsporet ha en stigning på 20 promille.
Det tredje sporet på Skoppum stasjon kan anvendes som
ventespor. Fra Skoppum til Tønsberg er det dobbeltspor og god
strekningskapasitet. Det er fordelaktig at dobbeltsporet er ferdig
bygd samtidig med at hensettingsanlegget settes i drift, dette gir
ingen eller liten forstyrrelse av fremtidig trafikk.

Strekningskapasitet, robusthet
og pålitelighet

Konsekvenser for nytt
dobbeltspor Nykirke - Barkåker

Det er negativt at anlegget er langt fra pendelstart og slutt
(Tønsberg), noe som gir økt risiko for forsinkelser i togtrafikken,
reduksjon av hvite tider som kan brukes til vedlikehold og økte
driftskostnader. Tog til og fra hensettingsanlegget må vende to
ganger: på Skoppum stasjon og i Tønsberg. Dette tar tid,
beslaglegger sporkapasitet på stasjonene og gir økt risiko for
forsinkelser i togtrafikken.
Sammenlignet med de andre arealene kommer alternativet
særlig dårlig ut innenfor dette temaet, da det er spesielt negativt
at togsettene må vende to ganger.
Hensetting på Tangsrød vil komme i konflikt med planlagt ny
infrastruktur i Nykirke – Barkåker prosjektet. Det gjelder ny bru
over Solerødveien (må ha utvidelse til 3 spor), beredskapsplass
ved Gråmunktunnelens nordre tunnelportal, adkomstveg til
tekniskhus og samlingsplass ved rømningstunnelen fra
Gråmunktunnelen. Solerødveien må ytterliggere legges om. Alle
konfliktene er vurdert til å være mulige å løse.

1.3.2 Planstatus - Tangsrød
Størsteparten av området er regulert til midlertidig område for massemottak i reguleringsplan for
Nykirke – Barkåker [2]. Reguleringsbestemmelse 9.3 fastslår at:
«Innenfor områder markert med anlegg- og riggområder, massemottak, #2 er det tillatt å permanent
deponere overskuddsmasser, herunder bearbeiding av masser og nødvendige tiltak for etablering av
permanente deponier. Utformingen av arealene, herunder oppfyllingsvolum og arrondering er vist i
illustrasjonsplanen. Områdene tilpasses landskapet og framtidige etterbruk. Etter avsluttet anlegg
opphører midlertidig bestemmelsesområde og opprinnelig arealbruk, på ferdig arrondert areal gjelder.
Anleggsbredden og terrenginngrepene skal ellers holdes på et minimum.
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Tilbakeføring av dyrkbar og dyrket jord til opprinnelig formål skal skje i tråd med matjordplanen, jf.
bestemmelse 10.3.»

De resterende omkringliggende delene av området er avsatt til LNFR-formål i gjeldende
kommuneplan. Et område vest for lokaliseringsalternativet omfattes av hensynssone for friluftsliv i
gjeldende kommuneplan.

1.4

Innspill fra lokale og regionale myndigheter

I møte 4. juni ble arealsøkets konklusjoner presentert for berørte lokale og regionale myndigheter.
Tilstede i møtet var representanter fra Tønsberg kommune, Horten kommune, Sandefjord kommune,
Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune. I møtet ble Tangsrød presentert som et
lokaliseringsalternativ Bane NOR ønsker å vurdere nærmere. I etterkant av møtet mottok Bane NOR
innspill fra lokale og regionale myndigheter på konklusjonene fra arealsøket, samt arbeidet med å
vurdere Tangsrød som lokaliseringsalternativ. Under følger utdrag fra innspillene som omhandler
vurderingen av Tangsrød. For fullstendige innspill se sak 201800289 i saksrom (Bane NORs arkiv).

1.4.1 Innspill fra Horten kommune (administrativ uttalelse) – 21.06.2018
«I tillegg til de forslagene som ble vurdert i rapporten har det kommet opp et annet forslag i Horten
kommune. Dette gjelder Tangsrød som ligger sør i kommunen. Området ligger ved den planlagte
Gråmunktunnelen. Området er regulert til mulig deponiområde i reguleringsplan for ny jernbane
Nykirke – Barkåker. I utgangspunktet er kommunen i mot at stein skal deponeres i naturen. Primært
skal steinen benyttes til samfunnsmessige nyttige formål. I reguleringsbestemmelsene er det en
forutsetning at deponi kun skal benyttes der det ikke er praktisk, økonomisk eller miljømessig
forsvarlig å bruke steinen til samfunnsmessig nyttige formål. Vi mener derfor at det er feil å planlegge
hensetting på et slikt areal. Dersom det kommer et deponi i området, er det også forutsatt at det skal
tilbakeføres til LNF-område og dyrkes opp. Derved blir forslaget uheldig også ut fra et
jordvernperspektiv. I tillegg til dette er Tangsrødområdet et svært viktig regionalt friluftsområde.
Området brukes mye til friluftsformål særlig av innbyggere fra nordre Tønsberg og Åsgårdstrand.
Horten kommune vil derfor be om at området Tangsrød ikke tas med videre i en offentlig
planprosess.»

1.4.2 Innspill fra Fylkesmannen i Vestfold – 27.06.2018
«Vi er innforstått med at den aktuelle jordbruksteigen i Tangsrødmarka er regulert til massedeponi, kfr.
planvedtak i Horten kommunestyre den 19.06. i år. Det permanente planformålet er likevel landbruk,
og reguleringsbestemmelsene fordrer at et eventuelt deponi opparbeides og ferdigstilles som
jordbruksareal.
Dette innebærer at en omdisponering til hensettingsområde vil være i strid med gjeldende
kommuneplan og reguleringsplan, og i konflikt med jordbruksinteresser.
I tillegg viser vi til den regionale klassifiseringen av rekreasjonsverdi utført av Fylkesmannen i 2011
som ledd i Vestfold fylkeskommunes Regionale plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA.
Analysen viser at Tangsrødmarka er rangert i høyeste verdi som rekreasjonsområde i Vestfold, dvs.
A-område. Dette omfatter en betydelig del av det aktuelle hensettingsområdet. Bakgrunnen for
verdivurderingen er at Tangsrødmarka utgjør et relativt stort, tilgjengelig skogsområde som brukes av
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innbyggere både i Tønsberg, Re og Horten kommuner. For øvrig er arealene omkring klassifisert til Bområde mhp. rekreasjonsverdi.
På denne bakgrunnen vil vi sterkt fraråde å disponere denne delen av Tangsrødmarka som
hensettingsområde for tog.»

1.5

Anbefaling

Området er vurdert til å være svært godt egnet innenfor evalueringskriteriet gjennomførbarhet og
kostnader. Utbyggingen av et hensettingsanlegg ved Tangsrød vil være kostnadsbesparende
sammenlignet med andre alternativ, da det ikke vil være behov for å etablere midtstilt ventespor.
Grunnforholdene vurderes i tillegg som gode for nesten hele hensettingsområdet.
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert å være svært store. Etableringen av
et hensettingsanlegg vil skape en barriere mellom Hemtunnelen (E18) og den planlagte
Gråmunktunnelen som potensielt vil ha betydelige konsekvenser for friluftsliv og vilttrekk. Videre vil
etableringen komme i konflikt med reetableringen av beitemark og jordbruksareal etter avsluttet
anlegg. I tillegg vil Tangsrød-alternativet gi negative konsekvenser for viktige landskapsområder.
Området er vurdert til å være lite egnet for evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Alternativet er lokalisert i relativt stor avstand fra pendelstart og slutt. Dette gir økt risiko for
forsinkelser i togtrafikken og fører til mye tomtogkjøring. I tillegg må tog til og fra hensettingsanlegget
vende både i Tønsberg og Skoppum. Vendingen vil være tidkrevende og beslaglegge sporkapasitet
på stasjonene, og dermed gi økt risiko for forsinkelser. Dette er en svært uheldig måte å utforme
anlegget på.
Konsekvensene knyttet til arealverdier kan potensielt reduseres ved at hensettingsanlegget lokaliseres
lenger nord i området. På denne måten vil barrierevirkningen ved Gråmunktunnelen bli mindre.
Lokalisering nord i området vil imidlertid fordre at det etableres uttrekksspor for vasking og skjøting og
deling av togsett. Dette sporet vil sannsynligvis komme i konflikt med planlagt veiomlegging, samt
bebyggelse og dyrka mark nærmere Skoppum. Etablering av uttrekksspor tilsier også at planlagt bru
over Solerødveien må utvides. Dette vil være kostnadsdrivende, og medføre at alternativets egnethet
innenfor evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader reduseres. Høydeforskjellene i området
tilsier i tillegg at utfordringene knyttet til jernbaneteknisk funksjonalitet vil være større dersom
hensettingsanlegget lokaliseres lenger nord.
På bakgrunn av det ovennevnte vurderes det at ulempene ved alternativet, knyttet til arealverdier og
jernbaneteknisk funksjonalitet, er av et omfang som ikke veier opp for innsparingen i
investeringskostnader. Tangsrød videreføres derfor ikke som et lokaliseringsalternativ i den videre
planprosessen.
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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

I Arealsøk for hensettingsanlegg i Tønsbergområdet- ICH-30-A-10002_01A [1] er områder for
etablering av et hensettingsanlegg i Tønsbergområdet vurdert. Vurdering av området Tangsrød er
beskrevet i rapporten Evaluering Tangsrød - Hensetting i Tønsbergområdet ICH-30-A-00004_00E [2].
Torp vest-korridoren er en av tre korridorer for nytt dobbeltspor som utredes i planarbeidet for
strekningen Stokke-Sandefjord. I arealsøket [1] ble det ikke vurdert områder som kun var knyttet opp
mot Torp vest-korridoren. På østsiden av flyplassen ble tre ulike områder vurdert, felles for disse
alternativene er at de vil kreve et langt tilførselsspor for å koble seg opp mot Torp vest-korridoren.
Som en del av optimaliseringsfasen for prosjektet «Hensetting i Tønsbergområdet», ble det besluttet
at det skulle gjennomføres et arealsøk for et mulig hensettingsanlegg langs traséen for nytt
dobbeltspor i Torp vest-korridoren. Arealsøket ble initiert for å avklare hvorvidt det finnes realistiske
lokaliseringsalternativer for nytt hensettingsanlegg tilknyttet Torp vest-korridoren.
Torp vest-korridoren starter ved Stokke stasjon ved eksisterende stasjonsplassering. Korridoren
videre går på vestsiden av Torp Sandefjord lufthavn, hvor foreslått ny Torp stasjon er lokalisert.
Korridoren ender i Sandefjord. Sandefjord stasjon ligger ved Sandefjordsveien, vest for eksisterende
stasjon. Traséen er dimensjonert for 250 km/t.
Figur 1.1 viser områdene som tidligere er omfattet av arealsøk og strekningen i Torp vest-korridoren
som behandles i denne rapporten.
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Torp vest-korridoren

Figur 1.1 Områder vurdert i arealsøk tidligere og markering (røde piler) av strekning i Torp vestkorridoren.
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Forutsetninger

I tillegg til forutsetningene som er lagt til grunn for Arealsøk for hensettingsanlegg i Tønsbergområdet
[1] er følgende forutsetninger lagt til grunn for dette arbeidet:
•
•

•

Anlegget skal ligge i tilknytning til Torp vest-korridoren.
Dobbeltsporet er ferdig bygget fra Stokke frem til hensettingsområdet innen
hensettingsanlegget skal settes i drift i 2025. Dette medfører at anlegg som ligger langt fra
Stokke vil ha behov for at større deler av dobbeltsporet er ferdig bygd enn anlegg som
ligger nært Stokke.
I vurderingene er det tatt utgangspunkt i traséen i Torp vest-korridoren, slik den vises i
planforslaget for InterCity Stokke - Larvik. Det legges til grunn at det som fastsettes
gjennom planarbeid for InterCity Stokke – Larvik vil kunne være gjenstand for endring i
neste planfase, og at det er gjennom reguleringsplanen og detaljplanen at en endelig
trasé fastsettes. I planarbeidet for hensetting må det derfor planlegges med tilstrekkelig
fleksibilitet for å kunne håndtere usikkerhet som er knyttet til endelig plassering av nytt
dobbeltspor, både horisontalt og vertikalt.

Forutsetninger knyttet til fremdrift og kostnader
Dersom det skal være aktuelt med et hensettingsanlegg langs Torp vest-korridoren forutsetter det at
både hensettingsanlegget og det nye dobbeltsporet mellom Stokke og hensettingsanlegget er ferdig
bygd i 2025. Det betyr en forsering av den planen som foreligger i dag for utbygging av dobbeltsporet
(ferdig bygd til 2032). I hensettingsprosjektet planlegges det med at reguleringsplanen vedtas i løpet
av første kvartal 2022. Men prosjektet er i en tidlig fase av planleggingen og en må ta høyde for at
planlagt fremdrift kan endres.
Det er gjort en vurdering om det vil være nok tid til å ferdigstille både hensettingsanlegget og
dobbeltsporet mellom Stokke til hensettingsanlegget i 2025. Som grunnlag for vurderingene er
følgende lagt til grunn (basert på foreliggende planer for hensettingsprosjektet og InterCity StokkeLarvik)
•
•

Byggeplan gjennomføres på ett år.
Bygging av hensettingsanlegg og dobbeltspor mellom Stokke og hensettingsanlegg
gjennomføres på 2,25 år.

Dersom det legges til grunn at man starter arbeidet med byggeplan etter at reguleringsplan er vedtatt,
at byggeplan ferdigstilles før man starter byggingen, og at det er usikkerhet knyttet til tidspunkt for
vedtatt reguleringsplan, antas det å være for liten tid til å kunne ferdigstille hensettingsanlegg og
dobbeltspor mellom Stokke og hensettingsanlegget i 2025. Det antas at man må endre planlagt
fremdrift dersom man skal klare å bli ferdig i 2025, eksempelvis at man legger opp til overlapp mellom
prosessene (utarbeide byggeplan før reguleringsplanen er vedtatt og/eller starte byggingen før
byggeplan er ferdig), eller sørge for at reguleringsplanen vedtas tidligere enn det planen legger opp til.
Det er heftet stor usikkerhet til om dette er mulig.
Da dobbeltsporet mellom Stokke og hensettingsanlegget må stå ferdig i 2025 er kostnaden for
dobbeltsporet mellom Stokke og hensettingsanleggene inkludert i vurderingene gjort i denne
rapporten. Anlegg nært Stokke vil ha behov for kortere andel av dobbeltsporet enn anlegg plassert
nærmere Torp.

1.3

Metode

For å identifisere mulige arealer ble det først gjennomført et grovsøk langs Torp vest-korridoren.
Deretter ble identifiserte arealer vurdert ut ifra samme metode som er benyttet i rapporten Arealsøk for
hensettingsanlegg i Tønsbergområdet- ICH-30-A-10002_01A [1]. Følgende vurderingskriterier er
benyttet:
1. Gjennomførbarhet og kostnader
2. Arealverdier
3. Jernbaneteknisk funksjonalitet
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Vurderingene er basert på grunnlag fra InterCity prosjektet Tønsberg-Larvik. I tillegg er kommunens
temakart, RPBA og kjente databaser lagt til grunn for vurderinger knyttet til arealverdier.
For mer utfyllende beskrivelse av metode se arealsøket kapittel 2 [1].
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2 GROVSØK
Torp vest-korridoren kan deles inn i tre deler. Trasé som vises i figurer under er slik den per desember
2018 foreligger i planforslaget for InterCity Stokke – Larvik. Denne kan bli endret ved videre
planlegging.
1. Stokke til Torp stasjon
Dobbeltsporet går i dagsone mellom stasjonene i Stokke og på Torp, og det er to bruer på
strekningen. I første del av strekningen ligger traséen på terreng, når traséen passerer det
nordvestre hjørnet av Torp Sandefjord lufthavn er banen senket i en dyp løsmasseskjæring
med opptil 13 m høyde. Trasésenkingen er gjort for å unngå restriksjonsområde for
navigasjonsinstrumentene på flyplassen. I planarbeidet for Stokke-Larvik pågår det per
november 2018 et arbeid for å avklare hvilke tiltak som er nødvendig for å tilpasse
dobbeltsporet til flyplassen. Det er et ønske å heve banen opp mot terreng for å redusere
kostnadene.

Figur 2.1 Strekningen Stokke til Torp stasjon.
Gjennom grovsøket ble det identifisert tre mulige områder for etablering av et
hensettingsanlegg på denne delstrekningen. Disse er vist i figuren under.
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Bredholdt

Fevang øst

Torp stasjon

Figur 2.2 Oversikt over de tre mulige lokalitetene mellom Stokke og Torp stasjon.
2. Torp stasjon til Unneberg
Denne strekningen har to alternative delstrekninger:
Torp vest
Strekningen mellom Torp stasjon og Unneberg er kjennetegnet med at det er store
høydeforskjeller i terrenget og store terrenginngrep fra dobbeltsporet. Det er høye skjæringer
med høyde opp mot 30 m og tunneler på strekningen. Traséen faller i tillegg med mellom 12,5
og 17 promille mot sør. Dette gjør området uegnet som hensettingsområde ut i fra kriteriet
gjennomførbarhet og kostnader. Det er også store friluftslivinteresser i området.
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Figur 2.3 Strekningen Torp stasjon til Unneberg.
Via Storås
Strekningen består av bergtunnel og betongtunnel, noe som gjør området uegnet for
etablering av et hensettingsalegg. Et hensettingsanlegg etablert i berg eller betongtunnel
være svært komplisert å etablere med tilhørende meget høye investeringskostnader
sammenlignet med alternativer som ligger i dagen. Etablering av adkomst og servicefasiliteter
i fjellanlegg vil også medføre store kostnader. Anleggets bredde vil medføre at det må
etableres flere bergrom for å få plass til det antall hensettingsplasser det vil være behov for.

Figur 2.4 Strekningen Torp stasjon til Unneberg via Storås.
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3. Unneberg til Sandefjord
Denne strekningen består av betongtunnel ved Øvre Hasle og bergtunnel under Mokollen, noe
som gjør området uegnet for etablering av et hensettingsalegg. Et hensettingsanlegg etablert i
berg eller betongtunnel være svært komplisert å etablere med tilhørende meget høye
investeringskostnader sammenlignet med alternativer som ligger i dagen. Etablering av
adkomst og servicefasiliteter i fjellanlegg vil også medføre store kostnader. Anleggets bredde
vil medføre at det må etableres flere bergrom for å få plass til det antall hensettingsplasser det
vil være behov for.

Figur 2.5 Strekningen Unneberg til ny Sandefjord stasjon.
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3 OMRÅDER OG VURDERINGER
3.1

Bredholt

Området ligger sørvest for Stokke sentrum. Området består i stor grad av dyrka mark.

Figur 3.1 Området Bredholt.
3.1.1 Samlet vurdering Bredholt
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er anlegget vurdert til å være lite egnet. Det
antas at påkobling til nytt dobbeltspor vil være ved Bredholt. Det påløper kostnader for å bygge nytt
dobbeltspor fra Stokke og frem til påkoblingen. Det antas at det er utfordrende grunnforhold i det
aktuelle området, men relativt små terrengvariasjoner medfører at anlegget mest sannsynlig kan
tilpasses godt til terrenget. Tomtogkostnadene er vurdert til å være relativt høye. Planleggingen og
prosjekteringen av anlegget og det nye dobbeltsporet må tilpasses hverandre. Traséen i Torp vestkorridoren foreligger på korridornivå i det pågående planarbeidet. Endelig trasé fastsettes gjennom
regulerings- og detaljplan.
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. Arealet består
i stor grad av dyrka mark av høy kvalitet, i et ravinelandskap med store visuelle kvaliteter.
Vårnesbekken renner vestfra, omtrent fra Olsrød-området. De store naturverdiene knyttet til
Vårnesbekkens kantarealer ligger i hovedsak øst for Bredholtveien og sør for foreslått trase for
dobbeltspor. Det må forventes å være stort potensial for automatisk fredede kulturminner. Hele arealet
er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNFR-område. Det ligger hensynssone over store deler av
arealet, dette er hensynssone for flystøy og hensynssone for landskap.
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Strekningskapasiteten langs eksisterende spor
mellom Stokke og Tønsberg vurderes som utfordrende. Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust
enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken
(enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom
Tønsberg og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i perioder. Hastigheten på
dobbeltsporet må mest sannsynlig senkes til 200 km/t i forbindelse med ventespor og avgreining.
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Vurdering etter tema

Tabell 3.1 Bredholt - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader.
Tema
Beskrivelse
Hensettingsanlegget kobles til planlagt dobbeltspor ved
Bredholt. Som ventespor kan et anlegg tilsvarende det som er
Påkobling til nytt dobbeltspor
beskrevet for Vestre Stavnum være aktuelt å benytte.
Hastigheten i hovedsporet må reduseres til 200 km/t.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart viser tykk havavsetning. Grunnundersøkelser
utført for InterCity Stokke - Larvik bekrefter at grunnen i
hovedsak består av leire til stor dybde. En prøveserie lengst
nord i området viser bløt til middels fast leire. Leira har generelt
høy sensitivitet, og enkelte av prøvene karakteriseres som
kvikkleire. Det er identifisert to faresoner for kvikkleireskred i
området. Innledende vurderinger tyder på at sikkerheten i
faresonene tilfredsstiller gjeldende krav, men det er behov for
supplerende grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger for å
avklare dette. Terrenget i området er relativt flatt, men det antas
at etablering av hensettingsanlegg vil kreve noe oppfylling
og/eller utgraving. Med grunnforhold som beskrevet over kan
dette medføre behov for tiltak for å tilfredsstille krav til stabilitet
og setninger. Det antas middels krevende
anleggsgjennomføring på grunn av grunnforholdene.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Det er fylkesvei (Tassebekkveien) og kommunale veier
(Rørkollveien) i området som anlegget kan knyttes opp mot. Det
krysser en høyspenttrasé gjennom området ved Steinsholt.
Hovedvannledningen til Vestfold vann går sør og utenfor det
aktuelle området.

Driftskostnader

Anlegget blir liggende 10 til 15 km sør for Tønsberg, avhengig
av trasé mellom Tønsberg og Stokke. Tomtogkostnadene er
vurdert til å være relativt høye. Tomtogkostnadene vil reduseres
noe ved ferdigstilling av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og
Stokke.

Investeringskostnader

Det er utfordrende grunnforhold i området, men det antas at
anlegget forholdsvis godt kan tilpasses til terrenget. Det antas at
kostnadene for bygging vil ligge i et midtre sjikt. Dette inkluderer
kostnader for etablering av dobbeltspor fra Stokke og fram til
avgreningen til anlegget.

Tabell 3.2 Bredholt - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Området har noen større visuelle kvaliteter, og består blant
annet av større sammenhengende ravine- og kulturlandskap.
Landskapsbilde
Vårnesbekken med kantvegetasjon er et verdifullt
landskapselement. Verdien vurderes som middels til stor.
Området har ingen verdi i RPBA.

Nærmiljø og friluftsliv

Naturmangfold

Området består av spredt bolig- og gårdsbebyggelse i
kulturlandskapet. Verdien er vurdert som liten i sentrale deler av
søkområdet; men middels til stor der Stokke tettsted starter i
vest. Skogsområdet helt vest er vurdert til middels verdi i RPBA.
Vårnesbekken består av gammel boreal løvskog i markert
ravinedal. Her finnes en sjeldent velutviklet ravineskog med
gamle trær og artsrikt miljø og det er betydelig potensial for
blant annet insekt- og fuglefauna. Bekken er også en viktig
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Beskrivelse
gytebekk. Vårnesbekken og omkringliggende vegetasjon er
vurdert til å ha meget stor verdi. Bekken er også vurdert til stor
verdi i RPBA. I tillegg finnes en naturtypelokalitet «Bredholt
beiteskog» (middels verdi) i området, som er sjelden naturtype i
Sandefjord. Denne inkluderer blant annet en samling av store
gamle trær (eik, forskriftsfredet, middels til stor verdi).

Kulturmiljø

Det er registrerte automatisk fredede kulturminner ved Bredholt
øst. Disse er gitt liten til middels verdi i InterCity Stokke - Larvik.
Det er ingen registrerte verdier innenfor sentrale deler av
området, men området berører omkringliggende kulturmiljø.

Naturressurser

Det er dyrka mark av svært god kvalitet i hele området hvor det
ikke er skog eller bebyggelse.

Tabell 3.3 Bredholt - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området. Området har mindre terrengvariasjoner, og
Hensiktsmessig form og
det antas at det vil være tilstrekkelige med arealer for å oppnå
størrelse på området
egnet sporgeometri på anlegget.

Strekningskapasitet, robusthet
og pålitelighet

Konsekvenser for nytt
dobbeltspor Tønsberg - Larvik

Området ligger langt fra Tønsberg og det er utfordringer knyttet
til strekningskapasitet langs eksisterende spor mellom Stokke
og Tønsberg. Det er ikke behov for å vende tog i Tønsberg.
Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust frem til nytt
dobbeltspor står ferdig enn hensetting nord for Tønsberg. Dette
medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og
eldre anlegg sør for Tønsberg). Stengetid knyttet til bygging av
nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke kan medføre at
togsettene ikke når Tønsberg stasjon i enkelte perioder.
Hastigheten på dobbeltsporet må mest sannsynlig senkes til
200 km/t i forbindelse med ventespor og avgreining.
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Fevang øst

Området ligger vest for Torp. Området består i stor grad av dyrka mark, noe skogareal, har spredt
gårdsbebyggelse og ligger nær Fevang skole, barnehage og idrettsanlegg. Traseen i planforslaget for
InterCity Stokke-Larvik ligger i dyp skjæring i området grunnet tilpassing til restriksjonsområde for
flyplassen. Det pågår et arbeid for å avklare om traséen kan heves på strekningen. Det er derfor
vurdert to varianter av Fevang øst: 1) Der trasé ligger i dyp skjæring 2) Der trasé er hevet og anlegget
kan etableres på terreng.
I planarbeidet for InterCity Stokke – Larvik er det vurdert at det kan være aktuelt med driftsbase i
sørlig del av dette området. Dette er for vedlikehold av jernbanen.

Figur 3.1 Området Fevang øst.
3.2.1 Samlet vurdering Fevang øst
Variant 1 – i skjæring langs nordre del av lufthavn
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er anlegget vurdert til å være svært lite egnet.
Det antas at påkoblingen til nytt dobbeltspor vil være ved Bredholdt. Det påløper kostnader for å
bygge nytt dobbeltspor fra Stokke og frem til påkoblingen. Traseen i planforslaget for InterCity StokkeLarvik ligger i dyp skjæring i området grunnet tilpassing til restriksjonsområde for flyplassen. Det antas
derfor også at hensettingsanlegget vil bli liggende i dyp skjæring, og med dertil høye kostnader til
masseflytting. Det er også sannsynlig at et hensettingsanlegg på området vil måtte tilpasses
flyplassens navigasjonsinstrumenter. Plasseringen gir også utfordrende tilkobling til dobbeltsporet
hvor det mest sannsynlig vil være behov for langt tilføreselsspor. Tomtogkostnadene er vurdert til å
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være relativt høye. Planleggingen og prosjekteringen av anlegget og det nye dobbeltsporet må
tilpasses hverandre. Traséen i Torp vestkorridoren foreligger på korridornivå i planforslaget. Endelig
trasé fastsettes gjennom regulerings- og detaljplan.
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være middels. Arealet ligger
svært nær Torp Sandefjord lufthavns nordlige deler (rullebane) og innehar ikke spesielt mange verdier
så lenge det begrenses til områdene øst for dobbeltsporet. Verdiene er større lengre vest, med blant
annet et sammenhengende kulturlandskap vest for Torp. Etablering av nytt dobbeltspor i denne
korridoren er vurdert å ha ubetydelig til liten konsekvens for nærmiljø. Dersom hensettingsanlegget
legges vest for dobbeltsporet vil det komme nær lokalt viktige rekreasjonsområder og få en annen
visuell kontakt mot skole og bebyggelse på Fevang. Det går et par vilttrekk nord i området, og
arealene består i stor grad av av dyrka mark av god kvalitet og skog med god bonitet. Hele arealet,
vest for det som er regulert til lufthavn, er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNFR-område. Det ligger
hensynssone over nordre deler av arealet, dette er hensynssone for flystøy og hensynssone for
landskap.
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Strekningskapasiteten langs eksisterende spor
mellom Stokke og Tønsberg vurderes som utfordrende. Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust
enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken
(enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom
Tønsberg og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i perioder. Hastigheten på
dobbeltsporet må mest sannsynlig senkes til 200 km/t i forbindelse med ventespor og avgreining.
Variant 2 – anlegg på terreng
Det er gjort en egen vurdering av området der man legger til grunn at traséen for nytt dobbeltspor
heves slik at anlegget kan legges på terreng. Det antas i dette tilfellet reduserte investeringskostnader.
Det vil derimot fortsatt være usikkerhet knyttet til at man må tilpasse seg flyplassens
navigasjonsinstrumenter og det vil være behov for langt tilføreselsspor. Det påløper kostnader for å
bygge nytt dobbeltspor fra Stokke og frem til påkoblingen og tomtogkostnadene er vurdert til å være
relativt høye. Planleggingen og prosjekteringen av anlegget og det nye dobbeltsporet må tilpasses
hverandre, og det er usikkerhet knyttet til om det er mulig å heve traséen. Variant 2 er derfor også
vurdert til å være svært lite egnet innenfor evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader.
Vurderinger arealverdier og jernbaneteknisk funksjonalitet er lik for variant 1 og 2.
3.2.2 Vurdering etter tema – for begge varianter
Tabell 3.4 Fevang øst - temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader.
Tema
Beskrivelse
Hensettingsanlegget ligger i en lang kurve langs planlagt nytt
dobbeltspor i Torp vest-korridoren. Avgreningen til anlegget vil
måtte gjennomføres på rettlinje før kurven starter. Det vil med
Påkobling til nytt dobbeltspor
stor sannsynlighet være nødvendig å redusere hastigheten på
dobbeltsporet til 200 km/t og i tillegg bygge et lengre
tilførselsspor. Ventesporet vil kunne etableres på tilsvarende
plassering som for Bredholt ca. 1 km mot nordøst.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart viser marin strandavsetning, tynn havavsetning
og stedvis bart berg. Dybde til berg i boringer utført for InterCity
Stokke - Larvik varierer mellom ca. 2 m og 20 m. Grunnen antas
i hovedsak å bestå av middels fast til fast leire. Det forventes at
grunnen kan tåle en del oppfylling og utgraving uten at det
kreves spesielle geotekniske tiltak. I planforslaget for InterCity
Stokke - Larvik er det forutsatt at nytt dobbeltspor legges i dyp
skjæring i dette området, for å unngå konflikt med flyplassens
restriksjonssone for navigasjonsinstrumentene. Det antas derfor
at bygging av hensettingsanlegg i dette området kan medføre
omfattende masseflytting. Det antas middels til krevende
anleggsgjennomføring med bakgrunn i at det er store
høydeforskjeller og svært høyt masseuttak for variant i skjæring.

Hensetting i
Tønsbergområdet

Arealsøk for hensettingsanlegg i Torp
vest-korridoren

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

16 av 22
ICH-30-A-10401
02A
17.12.2018

Nærhet til Torp Sandefjord lufthavn kan legge begrensninger
knyttet til anleggsgjennomføringen.
For den hevede varianten antas det middels til enklere
anleggsgjennomføring med bakgrunn i at det er noe bedre
grunnforhold i området sammenlignet med Bredholt. Nærhet til
Torp Sandefjord lufthavn kan legge begrensninger knyttet til
anleggsgjennomføringen. Disse utfordringene kan være noe
større for varianten på terreng sammenlignet med varianten i
skjæring.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Området ligger et stykke unna eksisterende infrastruktur og vei,
og dette må etableres. Det kan være aktuelt å ha adkomst
tilknyttet hovedveien mot flyplassen for å unngå ekstra kryssing
av dobbeltsporet. Det krysser høysspenttrasé gjennom området.
Hovedvannledning til Vestfold vann krysser gjennom området i
nord, men er allerede forutsatt omlagt som en del av
dobbeltsporutbyggingen. Det er en betydelig usikkerhet knyttet
til hvordan et hensettingsanlegg nært flyplassen kan tilpasses
uten på påvirke flyplassens navigasjonsinstrumenter.

Driftskostnader

Anlegget blir liggende 12 til 17 km sør for Tønsberg, avhengig
av trasé mellom Tønsberg og Stokke. Tomtogkostnadene er
vurdert til å være relativt høye. Tomtogkostnadene vil reduseres
noe ved ferdigstilling av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og
Stokke.

Investeringskostnader

Forutsatt at traséen for dobbeltspor legges så dypt som lagt til
grunn i hovedplan for Stokke-Larvik blir investeringskostnadene
for et hensettingsanlegg høye. Behov for lengre tilføreselsspor
og mulig behov for å bygge lang adkomstvei til anlegget bidrar
også til økte kostnader. Totalt sett antas investeringskostnadene
å ligge i øvre sjikt. Dette inkluderer kostnader for etablering av
dobbeltspor fra Stokke og fram til avgreningen til anlegget.
Investeringskostnadene for et hevet anlegg er noe lavere enn
for lav variant, men antas likevel å ligge i øvre sjikt, siden
kostnader for etablering av dobbeltspor fram til avgreningen
inkluderes.

Tabell 3.5 Fevang øst - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Området består av et større, mer eller mindre
sammenhengende kulturlandskap langs vestsiden av Torp
Sandefjord lufthavn, for en stor del flatlendt, men i sør samlet i
en myk dalgang mellom Torp og Bergan. Gårdstunene ved
Landskapsbilde
Torp, på kammen ovenfor dalen, danner en fin og lesbar
struktur i landskapet. Området har likevel begrensede visuelle
kvaliteter, er preget av lufthavnen og tidligere militære områder,
og har liten opplevelsesverdi.

Nærmiljø og friluftsliv

Naturmangfold

Det finnes stinettverk i Vatakerskogen og Fevangskogen som
henger sammen med omfattende løype/stinett på vestsiden av
E18. Fevang skole og barnehage, samt idrettsanlegg, ligger rett
vest for aktuelt område. Areal rundt skole/barnehage er vurdert
som viktig friluftsområde i kommunens temakart. For øvrig er
områdene lokalt viktig for rekreasjon, antatt verdi liten i hht.
metodikk.
Det er ikke registrerte naturtyper innenfor området. Det går et
par vilttrekk i nord, en avgreining av hovedtrekket Tassebekk-

Hensetting i
Tønsbergområdet

Arealsøk for hensettingsanlegg i Torp
vest-korridoren

Tema

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

17 av 22
ICH-30-A-10401
02A
17.12.2018

Beskrivelse
Husumåsen. Vårnesbekken starter som mindre bekk i
Fevangskogen.

Kulturmiljø

Det er registrert en rekke automatisk fredede kulturminner rundt
Orerød, ved Fevang og i Fevangskogen. Det er avgrenset et
regionalt og nasjonalt kulturmiljø Fevang nordvest for aktuelt
areal (RPBA temakart kulturmiljø). Potensial for automatisk
fredete kulturminner må antas å være stort.

Naturressurser

Det er dyrka mark av svært god kvalitet i hele området hvor det
ikke er skog eller bebyggelse. Skog har høy bonitet.

Tabell 3.6 Fevang øst - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området. Området har mindre terrengvariasjoner, og
Hensiktsmessig form og
det antas at det vil være tilstrekkelige med arealer for å oppnå
størrelse på området
egnet sporgeometri på anlegget.

Strekningskapasitet, robusthet
og pålitelighet

Konsekvenser for nytt
dobbeltspor Tønsberg - Larvik

Området ligger langt fra Tønsberg og det er utfordringer knyttet
til strekningskapasitet langs eksisterende spor mellom Stokke
og Tønsberg. Det er ikke behov for å vende tog i Tønsberg.
Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust frem til nytt
dobbeltspor står ferdig enn hensetting nord for Tønsberg. Dette
medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og
eldre anlegg sør for Tønsberg). Stengetid knyttet til bygging av
nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke kan medføre at
togsettene ikke når Tønsberg stasjon i enkelte perioder.
Hastigheten på dobbeltsporet må mest sannsynlig senkes til
200 km/t i forbindelse med ventespor og avgreining.

Hensetting i
Tønsbergområdet

3.3

Arealsøk for hensettingsanlegg i Torp
vest-korridoren

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

18 av 22
ICH-30-A-10401
02A
17.12.2018

Torp stasjon

Området ligger nært der det er planlagt ny Torp stasjon i korridoren. Arealene består av dyrka mark og
skog.
I planarbeidet for InterCity Stokke – Larvik er det vurdert at det kan være aktuelt med driftsbase i
nordlig del av dette området. Dette er for vedlikehold av jernbanen.

Figur 3.3 Området Torp stasjon
3.3.1 Samlet vurdering Torp stasjon
For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er anlegget vurdert til å være svært lite egnet.
Det antas at påkobling til nytt dobbeltspor vil være på rettlinjen langs flyplassen, men det er usikkert
om rettlinjen er lang nok til at det kan etableres både ventespor og avgreining. Det påløper kostnader
for å bygge nytt dobbeltspor fra Stokke og frem til påkoblingen til hensettingsanlegget. Det er middels
til fast leire i området og forholdsvis gode grunnforhold. Det er vurdert at kryssende veier vil kunne
bidra til økte kostnader. Tomtogkostnadene er vurdert til å være høye. Planleggingen og
prosjekteringen av anlegget og det nye dobbeltsporet må tilpasses hverandre. Traséen i Torp vestkorridoren er kun planlagt på korridornivå i det pågående planarbeidet. Endelig trasé fastsettes
gjennom regulerings- og detaljplan.
For evalueringskriteriet arealverdier er verdiene i området vurdert til å være svært store. Arealet består
i stor grad av dyrka mark av høy kvalitet og skogområder som er del av friluftsområdet Hjertås
nordlige del. Friluftsområdene er gitt middels til høy verdi i konsekvensutredning (nærmiljø og
friluftsliv) for InterCity Stokke - Larvik. Kulturmiljøet Torp-Brekkeskogen er gitt middels verdi. Arealer er
i gjeldende kommuneplan avsatt til primært LNFR, samt at skogarealer sør for fv. 272 Stangeveien er
gitt hensynssone for friluftsliv.
For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. Det
antas å være tilstrekkelig plass til å etablere et anlegg. Strekningskapasiteten langs eksisterende spor
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mellom Stokke og Tønsberg vurderes som utfordrende. Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust
enn hensetting nord for Tønsberg, noe som medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken
(enkeltspor og eldre anlegg sør for Tønsberg). Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom
Tønsberg og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i perioder. Hastigheten på
dobbeltsporet må mest sannsynlig senkes til 200 km/t i forbindelse med ventespor og avgreining.
3.3.2 Vurdering etter tema
Tabell 3.10 Torp stasjon – temavis vurdering av evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader
Tema
Beskrivelse
Langs planlagt dobbeltspor er det en rettlinje langs flyplassen,
det er usikkert om denne er lang nok til at det kan etableres
både ventespor og avgreining. Det er vurdert at hastigheten på
dobbeltsporet antageligvis må reduseres til 200 km/t. Etablering
av ventespor parallelt med flyplassen vil medføre at
Påkobling til nytt dobbeltspor
hensettingsanlegget kommer langt sør i den markerte sirkelen
og sør for ny Torp stasjon. Dersom hensettingsanlegget
plasseres nord for ny Torp stasjon kan det være aktuelt å
benytte tilsvarende løsning for ventespor som beskrevet for
alternativene ved Bredholt og Fevang.

Grunnforhold og
anleggsgjennomføring

Løsmassekart viser marin strandavsetning, tynn havavsetning
og stedvis bart berg. Dybde til berg i boringer utført for InterCity
Stokke - Larvik varierer mellom ca. 1 m og 20 m. Grunnen antas
i hovedsak å bestå av middels fast til fast leire. Det forventes at
grunnen kan tåle en del oppfylling og utgraving uten at det
kreves spesielle geotekniske tiltak. Videre er terrenget i området
relativt flatt, og det antas derfor at hensettingsanlegg kan
etableres uten store geotekniske tiltak.
Det antas middels krevende anleggsgjennomføring med
bakgrunn i at det er noe bedre grunnforhold i området
sammenlignet med Bredholt.

Nærhet til vei og annen teknisk
infrastruktur

Det krysser høyspent gjennom området i nord. Det er to større
kryssende veier i området som gir god tilgang til veinettet,
tilkobling mot fv.272 Stangeveien kan være naturlig. De
kryssende veiene kan medføre økte kostnader til
veiomlegginger/kryssinger.

Driftskostnader

Anlegget blir liggende 15 til 20 km sør for Tønsberg, avhengig
av trasé mellom Tønsberg og Stokke. Tomtogkostnadene er
vurdert til å være høye. Tomtogkostnadene vil reduseres noe
ved ferdigstilling av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og
Stokke.

Investeringskostnader

Investeringskostnadene for hensettingsanlegget er vurdert til å
ligge i øvre sjikt. Grunnforholdene er vurdert til ikke å bidra i
vesentlig negativ grad. Det er kryssende veier i området som vil
kunne bidra til økte kostnader. Totalt sett når etablering av
dobbeltspor fram til avgreningen medregnes blir kostnadene
svært høye, det vil si øvre sjikt.
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Tabell 3.11 Torp stasjon - temavis vurdering av evalueringskriteriet arealverdier.
Tema
Beskrivelse
Området består av et større, mer eller mindre
sammenhengende kulturlandskap langs vestsiden av Torp
Landskapsbilde
Sandefjord lufthavn, for en stor del flatlendt, men i sør samlet i
en myk dalgang mellom Torp og Bergan. Dette er vurdert å ha
middels verdi.

Nærmiljø og friluftsliv

Naturmangfold

Arealet ligger tett inn til lufthavn og mulig fremtidig stasjon, i et
skogholt som er lite brukt til rekreasjon. Sørlig del av området,
sør for fv. 272, tilhører Feensåsen-Stangeskogen som har
middels til stor verdi som friluftsområde. Det går flere stier
gjennom området, som også omfatter Påskeåsen. Området er
en viktig buffer for de mest brukte friluftsområdene mot Torp
Sandefjord lufthavn og trafikkerte veier i nord og øst.
Det er ikke registrerte naturtyper innenfor området.

Kulturmiljø

Dette er et område med middels verdi for kulturmiljø, hvor
lokaliteten Torp-Brekkeskogen ligger på sørsiden av fv. 272 i
Brekkeskogen og rett vest for vurdert areal. Potensial for fredete
kulturminner må antas å være stort.

Naturressurser

Det er dyrka mark av svært god kvalitet i hele området hvor det
ikke er skog eller bebyggelse. Skog har høy bonitet.

Tabell 3.12 Torp stasjon - temavis vurdering av evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Tema
Beskrivelse
Det antas å være tilstrekkelig med plass for å kunne etablere et
anlegg i området. Området har mindre terrengvariasjoner, og
Hensiktsmessig form og
det antas at det vil være tilstrekkelige med arealer for å oppnå
størrelse på området
egnet sporgeometri på anlegget.

Strekningskapasitet, robusthet
og pålitelighet

Konsekvenser for nytt
dobbeltspor Tønsberg - Larvik

Området ligger langt fra Tønsberg og det er utfordringer knyttet
til strekningskapasitet langs eksisterende spor mellom Stokke
og Tønsberg. Det er ikke behov for å vende tog i Tønsberg.
Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust frem til nytt
dobbeltspor står ferdig enn hensetting nord for Tønsberg. Dette
medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken (enkeltspor og
eldre anlegg sør for Tønsberg). Stengetid knyttet til bygging av
nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke kan medføre at
togsettene ikke når Tønsberg stasjon i enkelte perioder.
Hastigheten på dobbeltsporet må mest sannsynlig senkes til
200 km/t i forbindelse med ventespor og avgreining.
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4 OPPSUMMERING OG ANBEFALING
Denne rapporten vurderer mulige plasseringer for hensettingsanlegg langs Torp vest-korridoren i
planforslaget for InterCity Stokke - Larvik. Gjennom grovsøket ble tre områder identifisert som aktuelle
for videre vurdering:
1. Bredholt
2. Fevang øst – variant 1) i skjæring og 2) på terreng
3. Torp stasjon
Vurderingen av disse tre områdene viser at det er utfordrende å etablere et hensettingsanlegg langs
Torp vest-korridoren.
Et hensettingsanlegg på Bredholt vil måtte etableres i et område med utfordrende grunnforhold og i et
område med svært store arealverdier, spesielt dyrka mark, landskap og naturmangfold. Området gir
også få optimaliseringsmuligheter som kan gi mindre konflikt med arealverdier.
For området ved Fevang er det knyttet stor usikkerhet til nærføring til Torp Sandefjord lufthavn. Slik
traséen ligger i planforslaget for InterCity Stokke - Larvik, i dyp skjæring, vil det være høye kostnader
knyttet til masseuttak (variant 1). Plasseringen gir også utfordrende tilkobling til dobbeltsporet hvor det
mest sannsynlig vil være behov for langt tilføreselsspor. For den hevede varianten (variant 2) antas
det reduserte investeringskostnader sammenlignet med variant 1. Det vil derimot fortsatt være
usikkerhet knyttet til at man må tilpasse seg flyplassens navigasjonsinstrumenter, det er utfordrende
tilkobling til dobbeltsporet og behov for langt tilføreselsspor. Planleggingen og prosjekteringen av
anlegget og det nye dobbeltsporet må tilpasses hverandre, og det er usikkerhet knyttet til om det er
mulig å heve traséen.
Området ved Torp stasjon har svært store arealverdier, i hovedsak knyttet til friluftsliv og dyrka mark,
og det antas at kryssende veier vil kunne bidra til økte kostnader. Det antas at påkobling til nytt
dobbeltspor vil være på rettlinjen langs flyplassen, men det er usikkert om rettlinjen er lang nok til at
det kan etableres både ventespor og avgreining. Det er vurdert at kryssende veier vil kunne bidra til
økte kostnader.
For alle tre områdene gjelder at hastigheten på dobbeltsporet mest sannsynlig må senkes til 200 km/t i
forbindelse med ventespor og avgreining. Dette kan medføre økt reisetid for enkelte tog.
Investeringskostnadene er for alle områdene vurdert til å ligge i øvre sjikt, med unntak av for Bredholt
som ligger i midtre sjikt. Dette skyldes blant annet at det påløper kostnader for å bygge nytt
dobbeltspor fra Stokke og frem til påkoblingen til hensettingsanlegget. Denne kostnaden er spesielt
høy for et anlegg ved Torp stasjon. Det er også heftet stor usikkerhet til om det vil være mulig å
ferdigstille et hensettingsanlegg og dobbeltspor mellom Stokke og hensettingsanlegget i 2025.
Det er utfordringer knyttet til strekningskapasiteten langs eksisterende spor mellom Stokke og
Tønsberg. Dette medfører økt risiko for forsinkelser i togtrafikken og kan kreve tiltak dersom et
hensettingsanlegg plasseres i Torp vest-korridoren. Stengetid knyttet til bygging av nytt dobbeltspor
mellom Tønsberg og Stokke kan medføre at togsettene ikke når Tønsberg stasjon i perioder. For alle
områder antas det høye tomtogkostnader.
Oppsummert anbefales det ikke å ta med noen av de vurderte områdene ved Torp vest-korridoren i
den videre planprosessen for hensetting i Tønsbergområdet.
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Forord
Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet. Et hensettingsanlegg er et
anlegg for togparkering, se nærmere forklaring i kapittel 1.1 og kapittel 2.1. Bygging av
togparkering nær Tønsberg stasjon er en forutsetning for å kunne øke kapasiteten og
frekvensen på togavganger etter utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen. Dermed er
hensettingsanlegget nødvendig for å kunne realisere den samfunnsøkonomiske gevinsten av
InterCity-utbyggingen i Vestfold. Dersom det ikke etableres tilstrekkelig hensettingsplasser vil
det ikke være mulig å tilby tilbudsøkningen som muliggjøres av dobbeltsporutbyggingen.
Hensettingsanlegget er også en forutsetning for å innføre flere avganger med doble togsett.
Dette vil gi økt setekapasitet og komfort for togreisende.
Tiltaket er utredningspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om
konsekvensutredning. Kommunedelplanen skal avklare hvilket lokaliseringsalternativ som skal
legges til grunn for videre planlegging.
Planprogrammet beskriver tiltaket, formålet med planarbeidet, planområdene, viktige
problemstillinger, hvilke alternativer som skal utredes, planprosess og medvirkning. I
planprogrammet omtales også lokaliseringsforslag som er vurdert og ikke funnet
gjennomførbare innenfor prosjektets målsetting og rammer. De er derfor vurdert som ikke
realistiske og vil ikke være gjenstand for videre utredning på kommunedelplannivå.
Som del av varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan med konsekvensutredning for
nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet, legges planprogrammet ut til offentlig ettersyn
07.01.2019. Frist for å gi uttalelse til planprogrammet er 18.02.2019.
Planprogrammet er forutsatt fastsatt av Tønsberg kommune.
Uttalelser til planprogrammet kan sendes til: postmottak@banenor.no eller postadresse Bane
NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Uttalelsen merkes med saksnummer 201809610 og
referanse «InterCity – Hensetting i Tønsbergområdet – Offentlig ettersyn av planprogram».
Spørsmål til planprogrammet kan rettes til Bane NOR ved:

Prosjektsjef
Hanne Sophie Solhaug

Prosjekteringsleder
Markus Storkjørren Vetrhus

hanne.sophie.solhaug@banenor.no

markus.vetrhus@banenor.no
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1 Mål og rammer
1.1 Bakgrunn
InterCity-satsingen omfatter planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på
Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det
planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 25 nye stasjoner for å gjøre
InterCity-nettet komplett.
Moderniseringen av Vestfoldbanen vil gi flere togavganger og kortere reisetid, som bidrar til at
veksten i persontrafikk tas med kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk. Sammenhengende
dobbeltspor skal stå ferdig til Tønsberg in nen 2025 jf. Jernbanesektorens Handlingsprogram
2018-2029 [1].
Hensetting (togparkering) i Tønsbergområdet
Planleggingen av hensettingsanlegg (togparkering) i Tønsbergområdet er en del av InterCityprosjektet. For å oppnå ønsket rutetilbud og økt kapasitet etter at dobbeltspor er ferdigstilt
mellom Drammen og Tønsberg er det nødvendig å øke hensettingskapasiteten. Dette behovet
ble først identifisert i utredningen "Hensetting Østlandet", utført av Jernbaneverket i perioden
2013-2016 [2].
Utvidelse av hensettingskapasiteten innebærer bygging av et sporområde hvor tog kan
parkeres når de ikke er i rute. På et togparkeringsanlegg vil togene stå frem til neste gang de
skal benyttes. I perioden togene er hensatt vil det normalt foregå driftsoppgaver som utvendig
og innvendig vask, vannpåfylling, søppeltømming og toalettømming.
Hensettingsanlegget skal i hovedsak benyttes av tog som starter/slutter sin rute på Tønsberg
stasjon. Anlegget må derfor etableres i rimelig avstand til stasjonen og kobles på jernbanelinja
som fører tog til/fra Tønsberg. For å finne alternativer som kan være egnet har Bane NOR
gjennomført et arealsøk (se vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3). Etter evalueringen i arealsøket
er områder som er mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg silt ut, mens alternativene
Barkåker nord (omtalt som Brekkeskogen og Skottebakken i arealsøket) og Barkåker sør
(omtalt som Barkåkerskogen i arealsøket) anbefales for videre utredning. De to alternativene er
lokalisert i Tønsberg kommune (se Figur 4 og Figur 5).
Bane NOR har varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for
tiltaket. Planprogrammet beskriver dette planarbeidet nærmere.
Tilbudsøkning og innføring av nye tilbudskonsept er
Hensettingsanlegget må kunne tas i bruk ved innføringen av nytt tilbudskonsept på
Vestfoldbanen. Et tilbudskonsept beskriver det ønskede togtilbudet i et definert område basert
på transportetterspørsel. Moderniseringen av InterCity-strekningene skal gi et jernbanenett med
høy kapasitet og frekvens, i tråd med gjeldende mål (se kapittel 1.4). Tilbudskonseptene er
definert på bakgrunn av dette målet. Konseptene er primært utviklet som grunnlag for
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dimensjonering av infrastrukturen, og skal ikke forstås som endelig beskrivelse av det fremtidige
konkrete rutetilbudet. Tilbudskonseptene T2024 og T2027 er beskrevet i Konseptdokument for
InterCity-strekningene [3]. De skisserte tilbudskonseptene kan først innføres etter utbygging av
nødvendig infrastruktur, som dobbeltspor og hensettingsanlegg. Etter ferdig utbygging av
dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg, samt etablering av hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet, legges det p.t. til rette for en tilbudsøkning som tilsvarer:
•

Én rushtidsavgang og to tog i grunnrute i timen mellom Tønsberg og Oslo ved T2024

Etter utbygging av dobbeltsporparsell mellom Sandefjord og Stokke kan tilbudet økes ytterligere
ved innføring av tilbudskonsept T2027 som tilsvarer:
•
•

Fire tog i grunnrute i timen mellom Tønsberg og Oslo ved T2027
To tog i grunnrute i timen mellom Skien og Oslo ved T2027

Med et nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet vil det etableres tilstrekkelig
hensettingskapasitet til å muliggjøre tilbudsøkningene som er beskrevet i T2024 og T2027.

1.2 Formål med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet og båndlegge arealer for videre planlegging. Planarbeidet skal bidra til å nå
målsettingene for InterCity-satsingen og sørge for at beslutningen om lokalisering av nytt
hensettingsanlegg tas på et best mulig grunnlag.

1.3 Mål
Overordnede mål for Intercity -prosjektet
Målstrukturen er fastlagt gjennom konseptvalgutredningen (KVU) for InterCity Vestfoldbanen [4].
Planarbeidet for Hensetting i Tønsbergområdet skal bidra til å realisere utredningens etablerte
samfunns- og effektmål.
Samfunnsmål for InterCity -prosjektet
Det overordnede samfunnsmålet for InterCity-prosjektet er at: «InterCity-korridorene skal ha et
miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt
sammen.»
For videre presisering av samfunnsmål se KVU for InterCity Vestfoldbanen [5].
Effektmål for InterCity Vestfoldbanen
Effektmålene for InterCity Vestfoldbanen er som følger:
Pålitelig togtilbud (punktlighet, regularitet og oppetid):
•

Bedre pålitelighet
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Kort reisetid
•

Kort reisetid mellom byer og tettsteder. For Vestfoldbanen betyr dette:
o
o

•

1 time Oslo – Tønsberg
1 ½ time Oslo - Porsgrunn

Kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkter

Høy kapasitet og frekvens:
•

Minst fire InterCity-tog per time og retning mellom Oslo og Tønsberg, og minst to
InterCity-tog per time og retning mellom Tønsberg og Skien

•

Fjerntog. Et tog per time per retning

•

Godstog. Vestfoldbanen skal dimensjoneres for godstrafikk slik at den skal kunne
fungere som erstatningsbane for gjennomgående godstog fra Sørlandsbanen i
avvikssituasjoner. InterCity-utbyggingen legger til rette for noe lokal godstrafikk langs
Vestfoldbanen

Miljøvennlig transportsystem:
•

Redusere utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter

•

Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet for ny
veiutbygging

Regionvekst og by- og tettstedsutvikling:
•

Styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, gjennom utvikling av
kompakte byer og tettsteder, og økt tilgjengelighet mellom byene langs InterCitykorridoren og mot Oslo-området

Trafikksikkert transportsystem:
•

Reduksjon i antall ulykker med drepte og alvorlig skadde

Arealinngrep:
•

Begrense inngrep i viktige naturressurser som dyrka og dyrkbar mark, friluftsområder,
naturmiljøer og kulturminner

Mål for Hensetting i Tønsbergområdet
I tillegg til de overordnede målene for InterCity-prosjektet er det angitt spesifikke mål for
Hensetting i Tønsbergområdet. De prosjektspesifikke målene følger opp avtalen mellom Bane
NOR og Jernbanedirektoratet om prosjektering og planlegging av nytt hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet (avtale K03-2 InterCity Vest). Målene er rettet mot effektuttaket
hensettingsanlegget vil muliggjøre.
Samfunnsmål for Hensetting i Tønsbergområdet
Samfunnsmålet for Hensetting i Tønsbergområdet er å: «Muliggjøre ønsket tilbudsforbedring på
Vestfoldbanen på kort og lang sikt med bakgrunn i forventet etterspørsel.»
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Effektmål for Hensetting i Tønsbergområdet
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

•

1.4 Vurdering av utredningsplikten
Hensetting i Tønsbergområdet planlegges med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Forslagsstiller vurderer at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og at det
dermed er konsekvensutredningspliktig etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om
konsekvensutredning vedlegg II A pkt. 10 bokstav c).

1.5 Nasjonale og statlige føringer
Nasjonal transportplan 2018-2029
I Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 [6] er det overordnede og langsiktige målet i
transportpolitikken definert som følgende: «Et transportsystem som er sikkert, fremmer
verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.» Hovedsatsingsområdene i
Nasjonal transportplan 2018-2029 er knyttet til de tre hovedmålene i planen:
•
•
•

Bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet skal sikres gjennom et
pålitelig og tilgjengelig transportsystem
Et langsiktig perspektiv med fokus på barn og unge
En sterk satsning i byområdene og effektiv og miljøvennlig godstransport.

Reduksjon av transportulykker i tråd med nullvisjonen skal skje ved hjelp av tiltak for økt trafikksikkerhet innen veitrafikk, jernbanetransport og sjøtransport samtidig som det legges økt vekt på
samfunnssikkerheten i transportsektoren.
Reduksjon av klimagassutslippene og andre negative miljøkonsekvenser skal gi bedre klima og
miljø. Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Oslo-området kunne
gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi
regional utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked.
Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging
Stortinget har vedtatt nasjonale forventninger som skal legges til grunn for planlegging etter
plan- og bygningsloven [7]. Stortinget vil blant annet utvikle et moderne og fremtidsrettet
transportsystem som gjør trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer miljøvennlig, der det mellom
regionene er behov for effektive vei- og jernbaneforbindelser. For å redusere byspredning,
transportbehov og klimagassutslipp, må det utvikles kompakte byer og tettsteder, og bygges
rundt kollektivknutepunkt.
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig -, areal - og transportplanlegging
Det fremgår av planretningslinjene [8] at planlegging av arealbruk og transportsystem skal
fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til
rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I
transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og annen
kollektivtrafikk vektlegges.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinjene [9] skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven og gi kommunene bedre grunnlag for å
vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.
Nasjonal j ordvernstrategi
Formålet med jordvernstrategien [10] er strengere vern av matjord. Dette betyr blant annet at
målet for årlig omdisponering av dyrka jord er skjerpet fra 6 000 til 4 000 dekar i året. Dette
målet skal nås gradvis innen 2020.
Stortingets klimaforlik
I forbindelse med klimaforliket [11] i Stortinget 2012 ble en rekke tiltak drøftet og vedtatt.
Aktuelle for denne planleggingen er mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene
skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing, samt å styrke jernbanens rolle i
transportsystemet. I retningslinjene for etatenes arbeid med NTP 2018-2029 [12] er
storbyområder erstattet med byområder.

1.6 Regionale planer
Vestfold fylkeskommune har vedtatt flere planer som gir føringer for planlegging av et nytt
hensettingsanlegg i Tønsbergområdet. I dette kapittelet følger en beskrivelse av de mest
relevante planene.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) [13] har åtte samfunnsmål:
1. Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region
2. Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds
natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart
3. Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige
4. Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent
arbeidskraft og nyskapende virksomheter
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5. Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert
6. Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt
7. Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimagassutslipp og miljøvennlig energibruk
8. Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy
Til hvert av samfunnsmålene er det utarbeidet utdypende målbeskrivelse, strategier og
retningslinjer. Retningslinjene er knyttet til hvordan de enkelte målene skal behandles i
arealplanene. Etablering av et hensettingsanlegg i Tønsbergområdet utgjør en viktig del av én
av fire strategier for å nå samfunnsmål 6: «En moderne dobbeltsporet jernbane bygges
gjennom hele Vestfold for å skape et bedre kollektivtilbud og muligheter for byutvikling.»
Høringsforslag til ny Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) [14] ble lagt ut til
offentlig ettersyn 3. juli 2018 med høringsfrist 3. desember 2018. Samfunnsmålene i gjeldende
plan er videreført i høringsutkastet. I tillegg skisserer den nye planen 40 retningslinjer som skal
legges til grunn for areal- og transportplanlegging i Vestfold.
Regional plan for folkehelse
Gjeldende regional plan for folkehelse [15] ble vedtatt av Fylkestinget i Vestfold 15. mars 2011.
Planen fokuserer på fire innsatsområder:
•
•
•
•

Psykososialt miljø
Fysisk miljø
Levevaner
Partnerskap som arbeidsform

Høringsforslag til ny regional plan for folkehelse [16] ble lagt ut til offentlig ettersyn 3. juli 2018,
med høringsfrist 1. oktober 2018. I høringsutkastet er det definert fire samfunnsmål knyttet til
folkehelse i Vestfold:
1. Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle samfunnsområder
2. Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel
3. Innbyggerne i Vestfold opplever trygghet og tilhørighet, og mulighet til å bidra i
samfunnet
4. Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret
Regional transportplan
Planprogram for arbeidet ble vedtatt av Fylkestinget 15. juni 2017 [17]. Transportplanen skal
avklare målsettinger, virkemidler og tiltak i ulike geografiske områder. Formålet med planen er
å:
•

Vurdere effekten av anvendte strategier og tiltak

•

Vurdere om målene løser transportutfordringene i regionen

•

Konkretisere målene i konkrete delmål

•

Foreslå aktuelle strategier og virkemidler for å nå målene

Planarbeidet skal gjennomføres med utgangspunkt i samfunnsmålet for transport som er vedtatt
i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA):
•

Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt
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Høringsforslag til ny regional transportplan for Vestfold [18] ble lagt ut offentlig ettersyn 3.
oktober 2018, med høringsfrist 3. desember 2018. I planen deles hovedutfordringene for
utvikling av transportsystemet i tre perspektiver:
•
•
•

Et mer effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem
Reduserte negative virkninger fra transport
Tilstrekkelig med midler til å utvikle transportsystemet

I høringsforslaget redegjøres det for InterCity-satsningen i Vestfold. Det fremgår blant annet at:
«Det haster å få på plass et mer kapasitetssterkt og robust togtilbud med høyere frekvens enn i
dag […]». Et nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet er en forutsetning for å kunne realisere
den ønskede tilbudsøkningen.
Regional plan for klima og energi
Den regionale planen [19] har som mål å redusere Vestfolds utslipp av klimagasser med minst
40 % innen 2030. Et av innsatsområdene er å redusere utslipp fra veitrafikk. En viktig strategi vil
da være å redusere bruk av bil og gjøre kollektivtrafikk, sykling og gåing mer attraktivt.
Regional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark
Regional plan for intermodal godstransport [20] har som formål å flytte en større andel av
godstransportarbeidet fra vei til bane og sjø. Hovedmålet for planarbeidet er at Telemark og
Vestfold skal være et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig transport av gods på sjø og bane.
Av planens fem strategier heter det i strategi nummer to at fylkene sammen skal arbeide for at
vilkår for transport av gods på Vestfoldbanen/Bratsbergbanen blir gode.

1.7 Lokale planer
Tønsberg k ommuneplan
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 (vedtatt april 2014) [21] angir følgende visjon for
kommunen: «Tønsberg – der fremtiden skapes». Tønsberg skal være stedet der folk ønsker å
bosette seg og bedrifter ønsker å etablere seg. Planen peker på tre hovedutfordringer. Årlig
befolkningsvekst vil være 1,5 % frem mot 2040. Det vil gi både press på arealer og tjenester, og
nye muligheter. Folkehelse og miljø og klima er de to andre. I henhold til planens visjon er det
spesielt målsettinger og strategier knyttet til næringsutvikling og areal, samferdsel, og miljøvern
som står sentralt.
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 (vedtatt juni 2015) [22] er en oppfølging av
samfunnsdelen, og utgjør den overordnede planen for arealplanlegging i Tønsberg kommune. I
planen fremgår det at den viktigste utfordringen i planperioden 2014-2026 er å forberede
befolkningsveksten som er ventet i Oslofjordregionen.
Forslag til revisjon av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel [23] har vært på offentlig
ettersyn med høringsfrist 16. november 2018. De viktigste endringene i arealdelen er blant
annet:
•
•

En ny fortettingsstrategi skal virke sammen med planene
Oppdaterte og justerte bestemmelser og retningslinjer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nye områder for helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø
Hensynssoner for kulturmiljø i Slagendalen og Jarlsberg er fjernet
Det er satt av skoletomt for ny Ringshaug barneskole
Tomtealternativer til ny svømmehall er sikret
Nytt deponi for rene masser og flere nye mindre rigg- og anleggsplasser
Vear er innarbeidet
Kommunedelplan for Husøy oppheves
Justeringer i båndleggingssoner knyttet til infrastruktur
Justeringer i byggegrense langs sjø
Utvidelse av Ødegården næringsområde (datalagringssaken)

De viktigste endringene i kommuneplanens samfunnsdel oppgis å være:
•
•

Strategi for integrering og bosetting av flyktninger
Nytt kapittel om Tønsberg kommune som administrasjon

InterCity Vestfoldbanen, Nykirke – Barkåker: Detaljregulering av jernbaneanlegg og
deponiområder
Detaljregulering for dobbeltsporet jernbane på strekningen Nykirke – Barkåker, samt tilhørende
deponiområder [24], ble vedtatt av kommunestyrene i Horten kommune, Re kommune og
Tønsberg kommune 19. og 20. juni 2018. Prosjektet Nykirke-Barkåker inngår i InterCity
satsingen på Østlandet. Planen skal legge til rette for bygging av en moderne jernbane med kort
reisetid, hyppige avganger og høy pålitelighet. Dette skal bidra til et velfungerende bo- og
arbeidsmarked i Østlandsområdet og gi et løft for regionen rundt Vestfoldbanen.

1.8 Andre planer under utarbeidelse
InterCity Vestfoldbanen: Dobbeltspor Tønsberg – Larvik
Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplaner med
konsekvensutredning for nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik. Kommunedelplanene skal
avklare hvilken av de alternative korridorene som skal legges til grunn for videre planlegging.
I forbindelse med utrednings- og planarbeidet på strekningen Tønsberg – Larvik er det blant
annet gjennomført en kartlegging av ikke-prissatte verdier og gjort foreløpige
grunnundersøkelser. Dette grunnlaget er benyttet i arealsøket for nytt hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet.
For strekningen Tønsberg – Stokke besluttet Samferdselsdepartementet 6. oktober 2018 at
Nøtterøykorridoren ikke skal utredes videre. Arbeidet med revidert planprogram for strekningen
Tønsberg-Stokke er igangsatt.
Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Stokke –
Larvik [25] ble fastsatt i desember 2017 av kommunene Sandefjord og Larvik.
Kommunedelplanforslag med konsekvensutredning for strekningen Stokke – Sandefjord sendes
på offentlig ettersyn i desember 2018. I planforslaget anbefales Torp vest-korridoren båndlagt
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for videre planlegging og utbygging. Kommunedelplanforslag for strekningen Sandefjord –
Larvik sendes på offentlig ettersyn januar 2019.
Barkåker Øst
Jarlsberg Hovedgård utarbeider forslag til planprogram [26] for reguleringsplan med
konsekvensutredning for næringsområdet Barkåker øst. Området er i hovedsak avsatt til
næringsformål i gjeldende kommuneplan. Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye
virksomheter i tråd med intensjonene i RPBA og kommuneplanens arealdel. Planleggingen av
området skal baseres på de samme prinsippene som eksisterende Barkåker næringsområde.

1.9 Tidligere utredninger
Konseptvalgutredning for InterCity -området
Samferdselsdepartementet ga i mandat av 17.01.2011 Jernbaneverket oppdraget med å
gjennomføre en konseptvalgutredning for InterCity-området (KVU IC). Konseptvalgutredningen
[4] konkluderte med at økt transportbehov som følge av forventet befolkningsvekst best kan
møtes med et bedret togtilbud i kombinasjon med arealbruk som bygger opp under
jernbanesatsingen. KVU IC ble sluttført i 2012 med anbefaling om å bygge ut dobbeltspor
mellom byene. Viktige suksesskriterier er sentral stasjonslokalisering med utvikling rundt knutepunktene og forutsigbare rammebetingelser og finansiering. Målet er et persontogtilbud med
hyppige avganger, korte kjøretider og høy punktlighet.
Hensetting Østlandet
Utredningen Hensetting Østlandet [2] ble gjennomført av Jernbaneverket i perioden 2013 -2016.
Bakgrunnen for utredningen er planer om økt togtrafikk på Østlandet, noe som gir behov for
større hensettingskapasitet. Hensikten med utredningen var å identifisere fremtidige
hensettingsbehov for persontog, å dimensjonere og lokalisere anlegg, samt å anbefale
løsninger i perioden mot 2023, 2040 og fremover. Utredningen identifiserte behov for et
hensettingsanlegg i Tønsbergområdet. Ni arealer ble trukket frem som potensielle
hensettingsområder, hvorav åtte er lokalisert sør for Tønsberg mot Stokke og Sandefjord.
Arealsøk Hensetting i Tønsbergområdet
Det er gjennomført arealsøk før oppstart av planprosessen etter plan- og bygningsloven (se
vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3). Arealsøket dokumenterer den innledende silingsprosessen
og består av en gjennomgang og kvalitetssikring av lokaliseringsforslagene som ble utredet i
Hensetting Østlandet. I tillegg til lokaliseringsforslagene fra Hensetting Østlandet er flere arealer
nord for Tønsberg og vest for Torp evaluert i arealsøket. Årsaken til at arealsøket er utvidet
nordover er usikkerheten knyttet til valg av korridor sør for Tønsberg og ferdigstillelsesdato for
dobbeltsporet.
I arealsøket er det vurdert hvorvidt de ulike områdene er egnet for å etablere hensettingsanlegg.
Vurderingen er gjort med utgangspunkt i tre evalueringskriterier:
1. Gjennomførbarhet og kostnader
2. Arealverdier
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3. Jernbaneteknisk funksjonalitet
Ved gjennomføring av arealsøket ble det avholdt møter med regionale og lokale myndigheter.
Bane NOR har mottatt innspill og merknader både under utarbeidelse av rapporten og etter
ferdigstillelse. Innspillene ble benyttet i forbindelse med evalueringen av lokaliseringsforslagene.
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2 Beskrivelse av tiltaket
2.1 Utforming av hensettingsanlegget
Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert
ved anlegget når de ikke er i trafikk. Dette er vanligvis om natten og i perioder utenfor rushtid.
InterCity-togene som skal betjene Vestfoldbanen vil kjøre pendelruter. I hver ende av en pendel
(endestasjon) må det etableres hensettingsanlegg som ivaretar nødvendige servicefasiliteter for
drift av togsett. Større vedlikehold og reparasjoner utføres ved egne verksteder (for eksempel
ved Sundland i Drammen). For hensettingsanlegget i Tønsbergområdet skal det legges til rette
for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utendørs vaskeanlegg
Glykolanlegg for avising av tog
Sanitærtømming
Avfallshåndtering
Vannpåfylling
Servicebygg
Teknisk bygg
Parkering og biladkomst
Areal til snødeponi

Videre planarbeid vil avklare hvilke fasiliteter som må inkluderes.
Det nye hensettingsanlegget i Tønsbergområdet skal ha plass til 14 togsett. Anlegget skal
kunne benyttes av persontog som starter/slutter sin rute på Tønsberg stasjon og må ferdigstilles
før det kan kjøres to tog i timen og ett ekstra tog i rushtid til/fra Tønsberg. Anlegget skal også gi
økt kapasitet ved å legge til rette for flere avganger med doble togsett. Hensettingssporene skal
være tilpasset doble togsett. Dette krever at sporene må være minimum 260 meter lange.
Videre må anlegget knyttes til hovedsporet/jernbanelinja med et påkoblingsspor. Med
påkoblingsspor menes det sporet som er nødvendig for å kjøre tog mellom jernbanelinja og
hensettingsanlegget.
For å unngå at trafikk til og fra hensettingsanlegget skaper forsinkelser kan det være
nødvending å etablere et ventespor langs hovedsporet. Ventespor er et sidespor som plasseres
parallelt med hovedsporet, hvor tog kan stå mens de venter på å krysse hovedsporet før inn- og
utkjøring til og fra hensettingsanlegget. Ventesporet må etableres i tilknytning til en
jernbanestrekning uten kurver (strekning på minimum 400 meter hvor jernbanesporet har rett
linje). Dersom hensettingsanlegget lokaliseres nær en stasjon vil det muligens ikke være behov
for å bygge ventespor, ettersom sporene på stasjonen kan benyttes i stedet.
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Figur 1 - Illustrasjon av hensettingsanlegg
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2.2 Avgrensning av varslingsområdene
Varslingsgrensene (se Figur 4 og Figur 5) viser områdene som skal vurderes for plassering av
hensettingsanlegget. Varslingsområdene er utformet slik at ulike lokaliseringer av anlegget kan
utredes innenfor alternativene. I tillegg gir avgrensningene mulighet til å vurdere forskjellige
påkoblingsløsninger og veiadkomster. Planavgrensningene legger således til rette for at det kan
søkes etter en optimalisert plassering av tiltaket innenfor områdene.
Anleggets arealbeslag vil være av betydelig mindre omfang enn det totale arealet som omfattes
av varslingsgrensene. Med arealbeslag menes arealbehovet for selve hensettingsanlegget inkludert påkoblingsspor, fasiliteter, driftsveier, parkeringsplasser, bygninger med mer. Det
anslås at anleggets samlede arealbeslag vil være omtrent i størrelsesordenen 60-100 dekar.
Anleggets utforming må tilpasses lokale forhold. Arealbeslaget vil derfor variere for de ulike
alternativene. Blant annet vil lengden på påkoblingssporet, som knytter hensettingsanlegget til
jernbanelinja, variere i henhold til lokalisering. Ventesporet er ikke antatt å gi et vesentlig
arealbeslag, da dette må etableres i forbindelse med eksisterende jernbane. Ventesporet antas
derfor kun å utgjøre en breddeutvidelse av eksisterende dobbeltspor, helt eller delvis innenfor
areal som allerede er avsatt til jernbaneformål.

Figur 2 - Prinsippskisse av hensettingsanlegg
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for 14 togsett

3 Alternativer som skal utredes
I arealsøket ble 19 ulike lokaliseringsforslag i Tønsbergområdet vurdert for etablering av nytt
hensettingsanlegg. Følgende lokaliseringsforslag ble vurdert som best egnet:
•
•

Tønsberg kommune: Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen
Sandefjord kommune: Vestre Stavnum

Av disse lokaliseringsforslagene fra arealsøket vil Brekkeskogen, Skottebakken og
Barkåkerskogen utredes i kommunedelplan med konsekvensutredning (se Figur 3 - Alternativer
som skal utredes). Vestre Stavnum utredes ikke videre (se begrunnelse nedenfor).
I den videre planleggingen vil de tilgrensende lokaliseringsforslagene Brekkeskogen og
Skottebakken håndteres som et sammenhengende alternativ. De to lokaliseringsforslagene
behandles som ett stort utredningsområde for å ivareta muligheten til å finne en optimalisert
plassering som er kostnadseffektiv, bidrar til å bevare ikke-prissatte verdier og gir god
jernbaneteknisk funksjonalitet. Dersom det avdekkes flere relevante varianter for plassering av
hensettingsanlegg innenfor varslingsområdet vil disse inkluderes i konsekvensutredningen og
forslag til kommunedelplan. For det sammenslåtte alternativet vil fellesbetegnelsen Barkåker
nord benyttes. Barkåkerskogen vil i den videre planleggingen omtales som Barkåker sør. De
nye betegnelsene er en forenkling av navnene som ble benyttet i arealsøket.
I kommunedelplanforslag for nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord anbefaler Bane
NOR at Torp vest-korridoren båndlegges for videre planlegging og utbygging. Vestre Stavnum
er lokalisert øst for Torp, og er ikke egnet som hensettingsalternativ i tilknytning til Torp Vestkorridoren. Et langt påkoblingsspor vestover fra Vestre Stavnum ville medført betydelige
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. I tillegg er trolig kapasiteten på eksisterende
enkeltspor sør for Tønsberg ikke tilstrekkelig for å kunne kjøre nødvendig antall tog til og fra et
hensettingsanlegg uten bygging av et kryssingsspor. På bakgrunn av dette er
lokaliseringsforslaget Vestre Stavnum ikke et realistisk alternativ for etablering av
hensettingsanlegg. Lokaliseringsforslaget vil derfor ikke utredes videre (se kapittel 6.8 for videre
omtale av lokaliseringsforslaget).
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Figur 3 - Alternativer som skal utredes
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3.1 Barkåker nord

Figur 4 – Varslingsgrense Barkåker nord
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Figur 4 viser varslingsgrensen for alternativet Barkåker nord. I kartet er fremtidig
dobbeltsportrasé mellom Nykirke og Barkåker tegnet inn med blå linje. Dagens spor er
tydeliggjort med rød linje. Til høyre i kartet vises en prinsippskisse av et hensettingsanlegg med
arealbeslag på 95 dekar. Skissen er ment å illustrere anleggets potensielle arealbeslag
sammenlignet med varslingsområdet. Arealet innenfor varslingsgrensen er omtrent 20 ganger
større enn arealbeslaget for anlegget som vises i prinsippskissen. Prinsippskissen må ikke
anses som planlagt utforming av anlegget, da utformingen vil avklares gjennom videre
prosjektering og planlegging.
Alternativet er lokalisert helt nord i Tønsberg kommune mot grensen til Horten. Arealet berører
gårdene Nordre Brekke i vest, Skotte i sør og Røsland i øst. Arealet er i kommuneplanens
arealdel i hovedsak avsatt til LNFR-område. Deler av området er regulert til trasé for jernbane
og LNF-areal i detaljregulering for dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker [24].

3.1.1 Fokusområder for utredning og optimalisering
Gjennomførbarhet og kostnader
I kartlegging utført for prosjektet Nykirke-Barkåker er det identifisert en faresone («Sverstad»)
for kvikkleireskred i dalsiden øst for Nordre Brekke med middels faregrad [24]. Det vil
gjennomføres nødvendige grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene i området.
Det antas at det må etableres veitilknytning fra hensettingsanlegget til Hortensveien,
Barkåkerveien eller Undrumsveien. Nærføring til og tilrettelegging for annen infrastruktur må
ivaretas i planleggingen av tiltaket. Bygging av vei og teknisk infrastruktur inn til området kan gi
økte kostnader.
Det forventes at eksisterende jernbanespor må bygges om for å kunne etablere
påkoblingsløsning og midtstilt ventespor. Ombygging av eksisterende spor kan gi økte
kostnader og noe stengetid på strekningen.
Jernba net eknisk funksjonalitet
For å kunne etablere hensettingsanlegg i området må det bygges et nytt påkoblingsspor frem til
eksisterende dobbeltspor. Det antas at påkoblingen blir i nærheten av der nytt dobbeltspor på
strekningen Nykirke-Barkåker treffer eksisterende dobbeltspor, da det er rett linjeføring i dette
området.
Ikke -prissatte verdier
Varslingsområdet har store ikke-prissatte verdier. Blant annet er det dyrka mark av svært god
kvalitet sør i området. Helt nord i området er det langs strekningen Nykirke - Barkåker planlagt
en viltovergang over dobbeltsporet. Vilttrekk er registrert på utsiden av området i nord og i sør.
Varslingsområdet omfatter også deler av den viktige sjøørretførende Sverstadbekken. I tillegg
er området ved åsene i vest registrert som grønnstruktur med A-verdi i RPBA [14]. Det er også
registrert flere gravfunn og bosetningsspor i tilknytning til og sør for Nordre Brekke.
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Muligheter for videre o ptimalisering
Den viktigste problemstillingen i planarbeidet blir å finne en optimalisert lokalisering innenfor
varslingsområdet som i minst mulig grad gir negative konsekvenser for ikke-prissatte verdier.
Samtidig må lokaliseringen ivareta krav til jernbaneteknisk funksjonalitet, som blant annet
innebærer at det er mulig å etablere påkoblingsspor som knytter anlegget til jernbanelinja.
Videre er anleggets plassering avhengig av stabile grunnforhold for å unngå omfattende
terrenginngrep. Gjennom optimalisering vil det avklares hvorvidt det er hensiktsmessig å utrede
plasseringer på østsiden og vestsiden av planlagt trasé for dobbeltspor mellom Nykirke og
Barkåker. I den videre planleggingen vil alle beslutningsrelevante forhold ved varslingsområdet
vurderes for å finne den best egnede lokaliseringen.
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3.2 Barkåker sør

Figur 5 – Varslingsgrense Barkåker sør
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Figur 5 viser varslingsgrensen for alternativet Barkåker sør. I kartet er dagens spor tydeliggjort
med rød linje. Til høyre i kartet vises en prinsippskisse av et hensettingsanlegg med arealbeslag
på 95 dekar. Skissen er ment å illustrere anleggets potensielle arealbeslag sammenlignet med
varslingsområdet. Arealet innenfor varslingsgrensen er omtrent 11 ganger større enn
arealbeslaget for anlegget som vises i prinsippskissen. Prinsippskissen må ikke anses som
planlagt utforming av anlegget, da utformingen vil avklares gjennom videre prosjektering og
planlegging.
Varslingsområdet ligger i Tønsberg kommune nord for Tønsberg stasjon. Arealet er i hovedsak
avsatt til fremtidig næringsformål i kommuneplanens arealdel. I sør er deler av området satt av
til LNFR-formål, og inngår i hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Det er igangsatt
utarbeidelse av planprogram for et nytt næringsområde (Barkåker øst) innenfor arealet som er
avsatt til fremtidig næring.

3.2.1 Fokusområder for utredning og optimalisering
Gjennomførbarhet og kostnader
Grunnforholdene i området antas å være til dels krevende. I nordre del av varslingsområdet
finnes en faresone («Eikeberg») for kvikkleireskred med lav faregrad [14].
Anlegget vil ligge ved tettstedet Barkåker og har kort avstand til eksisterende vei og annen
teknisk infrastruktur. Veitilkobling kan etableres fra Barkåkerveien i nord.
For å etablere påkoblingsløsning og ventespor antas det at eksisterende dobbeltspor må
bygges om. Ombyggingen kan gi økte kostnader og noe stengetid på strekningen.
Jernbaneteknisk funksjonalitet
Det antas at anlegget må kobles på dobbeltsporet i sør, da det er rett linjeføring i dette området.
Ikke -prissatte verdier
I den sørlige delen av varslingsområdet er det store ikke-prissatte verdier. Jarlsbergjordene har
dyrka mark av svært god kvalitet. Sørvest i området ligger det et viktig bekkedrag. I sør berører
varslingsområdet et landskapsområde som er gitt A-verdi i RPBA og det viktige kulturmiljøet
tilknyttet Jarlsberg hovedgård [14]. I tillegg har den nordre delen av området verdi som
rekreasjonsområde og ligger i nærheten av skole og idrettsanlegg.
Muligheter for videre o ptimalisering
Den viktigste problemstillingen i planarbeidet blir å finne en optimalisert lokalisering som i minst
mulig grad gir negative konsekvenser for ikke-prissatte verdier og befolkningen i området.
Samtidig må lokaliseringen ivareta krav til jernbaneteknisk funksjonalitet. Blant annet bør ikke
høydeforskjellene være for store og det må være mulig å etablere et påkoblingsspor som
knytter anlegget til jernbanelinja. Det vil være avgjørende å finne en lokalisering som oppfyller
krav til områdestabilitet og som ikke krever for omfattende terrenginngrep. I den videre
planleggingen vil alle beslutningsrelevante forhold ved varslingsområdet vurderes for å finne
den best egnede lokaliseringen samlet sett.
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4 Utredningstema og metodikk
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2, andre ledd skal planer som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn ha en særskilt beskrivelse av konsekvensene av planen.
Forskrift om konsekvensutredning utfyller lovbestemmelsen. Konsekvensutredningen skal
omfatte de temaene som er relevante for planarbeidet og utarbeides på bakgrunn av fastsatt
planprogram. Under følger en beskrivelse av hvilke temaer som skal utredes og hvilke metoder
som skal benyttes.

4.1 Metode
Konsekvensutredningen består av en samfunnsøkonomisk analyse av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser. Konsekvensene for de ulike utredningsalternativene sammenlignes og
vurderes i forhold til referansealternativet.
Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser gjelder virkninger som det er hensiktsmessig å måle i kroner.
Metodehåndbok for samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen [27] skal legges til grunn for
beregning av prissatte konsekvenser.
Ikke -prissatte konsekvenser
Ikke-prissatte konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller hensiktsmessig å måle i kroner.
I stedet benyttes kvalitative vurderinger av konsekvenser. I Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser [28] står tre begreper sentralt når det gjelder analyse av ikke-prissatte
konsekvenser:
Verdi
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
Påvirkning
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes som følge
av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen.
Konsekvens
Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning.
Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et
område.
Usikkerhet
Dersom det er usikkerhet knyttet til verdi eller påvirkning som kan endre konsekvensvurderingene, skal disse omtales.
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Skadereduserende tiltak
Av KU-forskriftens § 23 fremgår det at konsekvensutredningen skal "beskrive de tiltakene som
er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige
skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen".
I følge håndbok V712 kan skadereduserende tiltak deles i to kategorier:
1. Skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet
og som er en del av utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen
2. Skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i tillegg til tiltakene i
punkt 1, og som kan bidra til å redusere negative virkninger ytterligere. Disse tiltakene
inngår ikke i kostnadsoverslaget eller utredningsgrunnlaget for alternativet, men det
redegjøres for hvordan de vil kunne endre konsekvensene. For å gi et bedre
beslutningsgrunnlag bør det gis et kostnadsestimat for de skadereduserende tiltakene
som foreslås
Dersom det ikke er mulig å unngå vesentlige skadevirkninger vil det vurderes om det finnes
skadereduserende tiltak som kan redusere negative konsekvenser som følger av tiltaket. Dette
er tiltak som går utover den vanlige oppryddingen og ferdigstillingen av anleggsarbeidet.
Forslagsstiller vil beskrive hvilke skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre,
og hvordan tiltakene kan bidra til å redusere vesentlige skadevirkninger. Her inngår en
vurdering av i hvilken grad det skadereduserende tiltaket endrer konsekvensvurderingene.
Kompenserende tiltak
Kompenserende tiltak skal ikke inngå i konsekvensvurderingen, men kan foreslås for å
kompensere for de vesentlige skadevirkningene. Kompensasjon skal her forstås som fysisk å
erstatte funksjoner som går tapt ved nedbygging, og ikke som kompensasjon til
enkeltgrunneiere. Kompenserende tiltak er siste utvei, etter en prioritert rekkefølge av å unngå,
begrense og avbøte konflikt. Forslagsstiller vil beskrive kompenserende tiltak dersom dette er
mulig og aktuelt.

Figur 6 – Skadereduserende og kompenserende tiltak
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Referansealternativ
For de prissatte konsekvensene er det de beslutningsrelevante forskjellene mellom de ulike
alternativene det er vesentlig å analysere. De ikke-prissatte konsekvensene vurderes opp mot
dagens situasjon inklusive vedtatte planer.
Vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene opp mot dagens situasjon medfører at tiltakets
negative konsekvenser tydeliggjøres. Samfunnsnytten av å bygge et nytt hensettingsanlegg
synliggjøres imidlertid ikke i utredningen. I den forbindelse bør det bemerkes at det ikke kan
innføres nye rutetilbud med økt kapasitet og flere togavganger dersom tiltaket ikke
gjennomføres. Manglende utbygging av hensettingsanlegget vil dermed gi mindre bruk av
klima- og miljøvennlige transportformer, sammenlignet med en situasjon der
hensettingsanlegget etableres.

4.2 Prissatte konsekvenser
Tiltakets prissatte konsekvenser skal utredes som et grunnlag for å sammenligne alternativene
mot hverandre.
Kostnadseffektivitetsanalyse
Etablering av et hensettingsanlegg er en forutsetning for å kunne øke kapasitet og frekvens på
togtrafikken mellom Oslo og Tønsberg etter utbygging av dobbeltspor. Hensettingsanleggets
nytte er således en integrert del av nytten InterCity-utbyggingen i Vestfold gir i form av
hyppigere togavganger og kortere reisetid. Ettersom tiltakets nytte ikke kan verdsettes isolert er
det mer hensiktsmessig å gjennomføre en kostnadseffektivitetsanalyse fremfor en nyttekostnadsberegning [27] [29].
Kostnadseffektivitetsanalysen vil i hovedsak omfatte følgende kostnadselementer:
•
•
•
•
•

Investeringskostnader
Drifts- og vedlikeholdskostnader
Operatørkostnader
Samfunnsøkonomiske kostnader ved klimagassutslipp
Støykostnader

Investeringskostnader
Investeringskostnadene omfatter underbygning, overbygning, signal, veier, konstruksjoner m.m.
Kostnadene omfatter også prosjektering, byggherrekostnader og grunnerverv.
Investeringskostnadene skal beregnes, og det vil gjennomføres en usikkerhetsanalyse.
Drifts og vedlikeholdskostnader

for infrastruktur

Det redegjøres for kostnader til drift og vedlikehold for hensettingsanlegget. De årlige
kostnadene beregnes og diskonteres til nåverdi.
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Operatørkostnader
Det beregnes kostnader knyttet til tomtogkjøring. Tomtogkostnadene er knyttet til avstanden og
kjøretiden mellom hensettingsanlegget og siste betjente holdeplass. De årlige kostnadene
beregnes og diskonteres til nåverdi.
Klimagassutslipp
Klimagassutslipp fra bygging, drift og vedlikehold av hensettingsanlegget beregnes (jf. kapittel
4.7). De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene ved utslippene beregnes og diskonteres til
nåverdi.
Det er kun kostnadene knyttet til klimagassutslipp som synliggjøres i analysen. Tiltaket
muliggjør innføringen av nye togtilbud med økt kapasitet og frekvens. Dette bidrar til å redusere
utslipp av klimagasser. Utslippsreduksjonen knyttet til etablering av hensettingsanlegget vil
være lik for alternativene som vurderes. Den positive klimaeffekten av tiltaket inngår derfor ikke i
de prissatte konsekvensene.
Støy og støykos tnader
Konsekvenser med hensyn til støy skal beregnes. Dette innebærer kartlegging og vurdering av
følgende:
•

Det skal beregnes antall bygninger med boligformål og andre typer bygninger med
støyfølsom bruk i gul og rød støysone

•

Støysonekartene med tilhørende opptelling av bygninger benyttes som grunnlag for
kostnadsvurderinger for støydempende tiltak ved hensettingsområdet og eventuelt ved
boliger i influensområdet. Behov for og endelig utforming av avbøtende tiltak for å
redusere støyulemper for bebyggelse som ligger innenfor gul eller rød støysone skal
vurderes og omtales i neste fase, reguleringsplanen

For støyberegninger skal det benyttes godkjent beregningsmetode for industristøy (Nordisk
beregningsmetode for Industristøy og ISO 9613-2:1995) samt Nordisk beregningsmetode for
skinnegående trafikk (Nord96). Gule og røde støysoner skal tegnes inn på kart i henhold til
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) [30], med grenseverdier
som gjelder for enten skinnegående trafikk eller terminaler. Støykostnadene beregnes ut fra
antall boliger hvor beboerne er innenfor gul og rød sone. Erfaringstall vil benyttes for å vurdere
kostnadene.

4.3 Ikke-prissatte konsekvenser
Følgende fagtemaer inngår i de ikke-prissatte konsekvensene: landskapsbilde, friluftsliv/by- og
bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Alle ikke-prissatte konsekvenser skal
utredes innenfor en av disse fem hovedkategoriene. Andre temaer omtales under kategorien
arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger (se kapittel 4.4).
Utredningen avgrenses til de områdene som kan bli fysisk berørt av tiltaket. Størrelsen på
tiltakets influensområde vil variere for de ulike temaene.
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4.3.1 Landskapsbilde
Landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet
oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelser, fra bylandskap til
naturlandskap.
Antatte problemstillinger
Tiltaket innebærer etablering av infrastruktur, bygninger, fyllinger og skjæringer som vil påvirke
landskapsbildet. Jernbanens krav til stiv horisontal- og vertikalkurvatur gir begrenset mulighet
for å påvirke utforming og tilpasning til landskapet. Landskapets former og skala vil gi en
indikasjon på i hvilken grad landskapet «tåler inngrep». Ved videre prosjektering må det
tilstrebes å utforme terrenginngrep og konstruksjoner som i størst mulig grad er tilpasset
anleggets omgivelser, herunder også adkomstveier og eventuelle veiomlegginger i tilknytning til
hensettingsarealene. Hensettingsanlegget inkluderer lysanlegg. Det vil bli gjort vurderinger av
hvordan dette vil kunne påvirke nattlandskapet, og eventuelle avbøtende tiltak vil bli beskrevet.
Kunnskapsgrunnlag

og veiledere

Utredningen skal ta utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag som RPBA og kommunale
kartlegginger. Området befares og tilgjengelig rapporter, kartmateriale og flyfoto benyttes.
Kommuneplanen for Tønsberg har eget temakart for landskap [31]. Av tilgjengelige rapporter
nevnes NIJOS rapport «Landskap i Vestfold fylke» [32]. Miljødirektoratets og Riksantikvarens
veileder «Metode for landskapsanalyse i kommuneplanen» [33] benyttes der det er
hensiktsmessig.
Utredningsbehov
Tiltakets konsekvenser for nær- og fjernvirkning, viktige landskapsformer og tilpasning til
landskapet skal vurderes. Det skal redegjøres for visuelle forhold som påvirker de nære
omgivelsene, samt visuelle virkninger på landskapsbildet som helhet og for spesielle
bygningsmiljøer, grøntområder eller andre områder med en bestemt karakter og verdi både i
nære og fjerne deler av influensområdet.
Metode
Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, skal benyttes. Metoden
tilpasses plannivået. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan belyse
problemstillingene skal inngå i analysen.

4.3.2 Friluftsliv/by - og bygdeliv
Temaet friluftsliv/by- og bygdeliv omfatter alle områder som har betydning for allmenhetens
mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og
naturen ellers. Begrepene by- og bygdeliv understreker at friluftsliv i byer og tettsteder er
inkludert i analysen. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med
sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by- og bygdeliv defineres her som
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opphold og fysisk aktivitet i byer og tettsteder. Sentralt for temaet friluftsliv/ by- og bygdeliv er
folks bruk og opplevelse av det naturlige og menneskepåvirkede landskapet.
Antatte problemstillinger
Et hensettingsanlegg vil kunne berøre arealer som er viktige for friluftsliv og rekreasjon.
Sårbarhet knyttet til dette temaet varierer, og avhenger av tiltakets eventuelle konflikter med
viktige friluftslivsområder, grønnstrukturer og ferdselslinjer (turveier, gang- og sykkelveier,
barnetråkk mm.). Muligheter for å opprettholde ferdsel og bruk av friluftslivs- og
rekreasjonsområder avhenger av utforming (fysisk barriere) og nærføring (støy og visuell
barriere).
Kunnskapsgrunnlag

og veiledere

Kunnskapsgrunnlag fra tidligere gjennomførte utredninger i RPBA, og andre utredninger gjort
av fylkeskommunen og kommunen, planprosesser, nasjonale databaser og eventuelt andre
registreringer vil danne utgangspunkt for konsekvensutredningen. Kommuneplan for Tønsberg
har egne temakart for friluftsliv og støy [31]. Supplerende informasjon innhentes gjennom
kontakt med lokale og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner.
Utredningsbehov
Følgende skal utredes både for permanent situasjon og anleggsfasen:
•

Temaet skal belyse tiltakets virkninger for brukere av berørte friluftslivs- og
rekreasjonsområder, med særlig fokus på områder som er viktige for barn og unge (jf.
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen [9])

•

Omfang av arealbeslag, barrierevirkninger, visuelle virkninger og støy knyttet til viktige
friluftslivs- og rekreasjonsområder skal drøftes og synliggjøres

Metode
Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, skal benyttes.
Miljødirektoratets veileder «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» [34] benyttes som
tillegg til Håndbok V712. Metoden tilpasses plannivået. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell,
foto og skisser som kan belyse problemstillingene skal inngå i analysen.

4.3.3 Naturmangfold
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av
menneskers påvirkning, jf. registreringskategorier i Håndbok V712.
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Antatte problemstillinger
Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige naturområder, støy og annen forstyrrelse
av fugl/vilt og forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være de viktigste elementene i
omfangsvurderingen av naturmangfold. Spredning av fremmede arter vil kunne være et tema i
senere planfaser.
Det vil være viktig å ivareta hensyn til naturmangfold både i anleggsfasen og ved permanent
løsning. Det må tilstrebes at vannstrengene og vegetasjonsbelter ved vassdrag forblir mest
mulig intakt eller kan restaureres. Viktige trekk- og spredningskorridorer for vilt finnes også i
nærhet til varslingsområdene og skal så langt som mulig opprettholdes.
Kunnskapsgrunnlag

og veiledere

Eksisterende kunnskap fra blant annet Miljødirektoratets naturdatabase, Artsdatabankens
artskart, NGU (berggrunn og løsmasser), kommunens egne naturtypekartlegginger og RPBA
skal legges til grunn for en vurdering av behovet for nye kartlegginger. Kommuneplan for
Tønsberg har eget temakart for naturtyper [31]. Kunnskapsgrunnlaget vil benyttes ved
verdivurdering av alternativenes undersøkelses- og influensområde.
Eksisterende lokaliteter og potensielt nye lokaliteter avgrenses og verdisettes. Det
gjennomføres befaringer for å verifisere, og eventuelt supplere, kjent kunnskap om områdene.
Behov for mer detaljerte undersøkelser av enkelte av de spesielt viktige kartlagte
naturtypelokalitetene (spesialistkartlegging) vurderes.
For viltets trekkveier vil de lokalitetene som tidligere er registrert sjekkes opp mot nyere
opplysninger.
Utredningsbehov
•

Naturtypelokaliteter på land (terrestriske naturtyper) og i vassdrag

•

Kunnskap om hjortevilts leve- og trekkområder oppdateres

•

Viktige viltområder for fugl skal beskrives

•

Konsekvenser for vannmiljø skal drøftes og vurderes

Utredningen skal gjøre rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.
Metode
Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, skal benyttes.
Miljødirektoratets håndbøker 11 [35], 13 [36] og 15 [37] legges til grunn for kartlegging av
naturmangfold. Naturmangfold utredes med fokus på viktige enkeltlokaliteter og
landskapsøkologiske trekk.
Metoden tilpasses plannivået. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan
belyse problemstillingene skal inngå i analysen.
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4.3.4 Kultur arv
Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien i form av
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.
Kulturminner og kulturmiljø er definert i lov om kulturminner. Kulturminner er her definert som
alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne
sammenhengen forstås som større sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den
kulturhistoriske dimensjonen er fremtredende.
Formålet med utredningen er å frembringe kunnskap om kulturmiljøverdiene i plan- og
influensområdet, og belyse hvordan de ulike alternativene vil kunne påvirke dem.
Antatte problemstillinger
Alternativene vil kunne berøre kulturlandskap og kulturmiljø på ulike måter og det forventes at
det kan være konflikt mellom tiltaket og kulturminner og kulturmiljø flere steder. I tillegg må det
forventes at tiltaket kan endre opplevelsen av miljøene, særlig i form av visuell påvirkning.
Miljøer kan splittes og viktige sammenhenger kan bli brutt.
K unnskapsgrunnlag og veiledere
Utredningen baseres på kjent kunnskap i RPBA, kartdatabasen Askeladden, eventuelle
oppføringer i landsverneplaner, andre kulturhistoriske kilder, befaring og tidligere utredninger.
SEFRAK er en viktig kilde som underlag for beskrivelse av bygningsmiljø, og til å fange opp
særlig viktige enkeltobjekter som ellers kan falle ut.
Utredningsbehov
Det skal utredes og begrunnes hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.
Kulturmiljøene skal vises i temakart. Kulturhistoriske hovedtrekk, verdi og sårbarhet skal
omtales for hvert kulturmiljø. Selv om vurderingene skal holdes på et overordnet nivå, må de
likevel være så detaljerte at man får identifisert de tilfeller der tiltaket kan gi direkte inngrep i
registrerte kulturminner og kulturmiljø. Kulturhistorisk verdi settes ut fra kulturmiljøenes
representativitet, sammenheng/miljø, autentisitet, fysiske tilstand, bruksverdi og
opplevelsesverdi. Dette vil danne grunnlaget for vurdering av tiltakets omfang og konsekvens
for de aktuelle alternativene.
Potensial for nye arkeologiske funn vil bli vurdert på et overordnet nivå. Disse vurderingene blir
ikke lagt til grunn for vurdering av kulturhistorisk verdi, jf. håndbok V712, men skal omtales og
kan nyansere bildet før valg av løsning blir tatt. Vurderingen av potensial for nye arkeologiske
funn skal basere seg på kunnskap om kjente kulturminner, løsfunn, arealmarkstype, terreng,
nærhet til eldre tun, ferdselsveier og vassdrag m.m.
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Usikkerhet
En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner finnes ikke. En høy andel er ikke
synlige eller vanskelig synlige på markoverflaten, og er heller ikke registrert. For tema kulturarv
kan man forvente størst differanse mellom vurderinger i kommunedelplan og vurderinger ved
senere planarbeid i de områder der det vil bli gjort arkeologiske registreringer. Dersom det blir
påvist automatisk fredete kulturminner, kan graden av negativ konsekvens bli større enn hva
tilgjengelige registreringer og befaringer viser på utredningstidspunktet.
Metode
I tillegg til valgt metodikk fra Statens vegvesens Håndbok V712, skal Riksantikvarens veileder
Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar [38] være sentral for vurderingene under
fagtemaet.
Metoden tilpasses plannivået. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan
belyse problemstillingene inngår i analysen.

4.3.5

Naturressurser

Med naturressurser i denne sammenhengen menes ressurser fra jord, skog og andre
utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, jaktbart vilt, vannforekomster og
georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann,
berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv.
Under de ikke-prissatte konsekvensene ser en på naturressurser ut fra samfunnets interesser
og behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for fremtiden. Det gjelder både som grunnlag
for sysselsetting og verdiskaping og av hensyn til samfunnssikkerhet. Vurderingen omfatter
både mengde og kvalitet av ressursen. Naturressursene skal ikke vurderes på eiendomsnivå
(privatøkonomisk), men som samlet virkning innenfor influensområdene.
Antatte problemstillinger
Jernbanetiltaket vil kunne medføre omdisponering av dyrka mark og dyrkbar mark i skog.
Innenfor temaet inngår også vurderinger av eventuelle endringer i dyrkingsforhold. Det gjelder
for eksempel drenering og grunnvannssenking i forbindelse med anleggene, samt arrondering
av gjenværende arealer.
Kunnskapsgrunnlag og veiledere
Registreringskategoriene i Håndbok V712, og arbeidet som er utført i forbindelse med RPBA vil
være et godt utgangspunkt for utredningene. I tillegg har Fylkesmannen utarbeidet kart og notat
om klassifisering av landbruksarealer [39]. Kommuneplan for Tønsberg har også eget temakart
for landbruk [31]. Som grunnlag for utredningen vil området befares, samt at tilgjengelig
kartmateriale og flyfoto benyttes.
Utredningsbehov
•

En beregning av arealbeslag av de ulike kvalitetene og egenskapene for dyrka og
dyrkbar mark

34

•

Den landbruksmessige egnetheten av arealer kartlagt som dyrkbar mark innenfor
planområdet skal utredes

•
•

Eventuelle kilder til jordvanning skal omtales
Eventuelle endringer i fordrøynings- og dreneringsforhold skal vurderes på et
overordnet nivå
Eventuelle georessurser med betydning for samfunnet skal omtales og inngrep
i/berøring av disse beskrives
Eventuell risiko for grunnvannssenking belyses og konsekvenser for områder med høy
verdi beskrives

•
•

Betydning for det enkelte gårdsbruk og hensynet til lokale brønner behandles i hovedsak i neste
planfase, og vurderes i denne omgang bare i den grad det er beslutningsrelevant for valg
av alternativ. Dette gjelder også vurdering av teigstørrelser.
Metode
Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, skal benyttes. Metoden
tilpasses plannivået. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan belyse
problemstillingene inngår i analysen.

4.4 Arealbruksendringer og andre lokale og regionale
virkninger
En eventuell analyse av arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger vil ikke
inngå i den samfunnsøkonomiske analysen, men beskrives dersom beslutningsrelevante
forhold omfattes av temaet.

4.4.1 Lokale virkninger
Med lokale virkninger menes virkninger på kommunenivå eller i deler av en kommune. Temaet
vil kun utredes dersom en finner at det er beslutningsrelevant.
Antatte problemstillinger
Det enkelte alternativ vil i ulik grad påvirke eksisterende og planlagt arealbruk og infrastruktur.
Kunnskapsgrunnlag

og veiledere

Foreliggende arealplaner og pågående planarbeid skal brukes som utgangspunkt for
vurderingene.
Utredningsbehov
Det skal vurderes hvordan det enkelte alternativet vil påvirke arealbruken i
influensområdet med utgangspunkt i dagens situasjon og foreliggende planer.
Følgende forhold skal vurderes:
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•

Konsekvenser av arealbeslag for dagens arealbruk og planlagt arealbruk i
influensområdet

Metode
Utredningen skal ta utgangspunkt i Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Metodikken tilpasses prosjektet.

4.4.2 Regio nale virkninger
Med regionale virkninger menes virkninger for en samling av kommuner, som et fylke eller en
bosteds- og arbeidsregion. Temaet vil kun utredes dersom en finner at det er
beslutningsrelevant.
Antatte problemstillinger
Alternativet Barkåker sør vil påvirke et areal som er utpekt som regionalt næringsområde i
RPBA.
Kunnskapsgrunnlag

og veiledere

Foreliggende regionale planer, planer av regional betydning og pågående planarbeid skal
brukes som utgangspunkt for vurderingene.
Utredningsbehov
Tiltakets virkninger for utvikling av regionalt næringsområde skal vurderes.
Metode
Utredningen skal ta utgangspunkt i Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Metodikken tilpasses prosjektet.

4.5 Risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for kommunedelplanen utarbeides i henhold til
krav i plan- og bygningsloven § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold
som følge av planlagt utbygging.
ROS-analysen vil kunne vise eventuelle forskjeller mellom de ulike alternativene med tanke på
samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet. Analysen skal dekke det areal som planen omfatter, og
arbeidsmetodikk/analyse tilpasses planområdets kompleksitet og plannivå. Det gjennomføres
en kvalitativ grovanalyse med fokus på farekartlegging. Eventuelle risikoforhold vil
måtte følges opp videre i detaljreguleringsplan.
Kunnskapsgrunnlag og veiledere
Kartlegging av risiko- og sårbarhet gjennomføres på bakgrunn av tilgjengelige kartgrunnlag
(aktsomhetskart for ulike tema – flom, skred, kvikkleire etc.), tidligere gjennomførte risiko- og
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sårbarhetsanalyser (eksempelvis Fylkes-ROS Vestfold, kommunale ROS-analyser og ROSanalyser for reguleringsplaner av nærliggende områder) samt eventuelle føringer fra
kommunen, Fylkesmannen i Vestfold og andre relevante myndigheter.
Fareidentifikasjon
Alle alternativene ligger i nærheten av kartlagte faresoner for kvikkleireskred. Grunnforhold og
områdestabilitet må kartlegges og vurderes i videre planleggingsprosess. Nærhet til høyspent
og annen infrastruktur vil være aktuelle temaer for alternativene. Utover disse antatte temaene
vil det gjennomføres en fareidentifikasjon basert på en oversikt som tar utgangspunkt i DSBs
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging [40]. Fareidentifikasjonen vil ta for
seg forhold som etter faglig skjønn vurderes som relevante for analyseobjektet. Temaene som
blir funnet relevante vil vurderes med hensyn til risiko og sårbarhet.
Metode
ROS-analysen gjennomføres som en kvalitativ grovanalyse basert på metodikk beskrevet i NS
5814:2008 Krav til risikovurderinger og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin
veileder "Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – Metode for risiko- og
sårbarhetsanalyse i planleggingen" [40]. I tillegg tas det hensyn til føringer fra Fylkesmannen i
Vestfold og andre relevante myndigheter. Viktige grunnlagsdokumenter for denne analysen vil
blant annet være Fylkes-ROS Vestfold, ROS-analyser fra kommuneplanens arealdel samt
foreliggende helhetlige ROS-analyser fra kommunen.
Det vil være koordinering mot temaene SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), RAMS
(Reliability (pålitelighet), Availability (tilgjengelighet), Maintainability (vedlikeholdbarhet)
og Safety (Sikkerhet)) og andre fagtema som er relevante for ROS-analysen.
RAMS er en del av den tekniske planleggingen av nytt hensettingsanlegg, og ivaretas i arbeidet
med teknisk hovedplan. RAMS-prosessen skal sørge for at jernbanen er pålitelig og sikker for
brukerne når den er ferdig bygget. Det skal i tillegg planlegges for effektivt vedlikehold.

4.6 Bygge- og anleggsperioden
Temaet omfatter kortsiktige virkninger i anleggsperioden som kan ha vesentlig betydning for
valg av alternativ. Dette kan gjelde både virkninger på miljø og tredjeperson (naboer, o.l.), og på
anleggsgjennomføringen ut over investeringskostnadene.
Anleggsvirksomheten kan gi større konsekvenser for landskap, nærmiljø og friluftsliv, barn og
unge, kulturminner og kulturmiljø, naturmangfold og naturressurser enn det ferdige anlegget.
Utredningsbehovet for disse temaene er beskrevet i egne kapitler. Vurderingene for disse
temaene vil også inkludere konsekvenser i anleggsperioden for midlertidige tiltak.
Følgende skal synliggjøres og vurderes for de ulike lokaliseringsalternativene:
•
•

Masseregnskap og forventet behov for deponi
Mulige lokaliteter med forurenset grunn
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•
•

Midlertidig omlegging av infrastruktur som følge av anlegget
Potensiell påvirkning på sårbare resipienter

4.7 Miljø
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner er verktøy for å kunne følge opp ulike miljøtema
gjennom planlegging og prosjektering. Miljøprogrammet skal ivareta hele prosjektets livsløp,
mens miljøoppfølgingsplanen skal utarbeides for reguleringsplanfasen.
Miljøprogram
Kommunedelplanen skal ha et tilhørende miljøprogram som omfatter miljømål for tiltaket. Det vil
tas utgangspunkt i Bane NORs miljømål og krav i lover/forskrifter.
Klima gass budsjett
Klimagassutslipp fra bygging, drift og vedlikehold blir beregnet som en livsløpsvurdering for
hvert alternativ i henhold til Bane NORs metode. Klimagassbudsjettet vil brukes som grunnlag
for å beregne samfunnsøkonomiske kostnader ved klimagassutslipp som inngår i analysen av
prissatte konsekvenser.
Klimagassbudsjettet synliggjør kun klimagassutslipp knyttet til bygging, drift og vedlikehold av
hensettingsanlegget. Tiltaket vil imidlertid også bidra til å redusere utslipp av klimagasser ved
innføring av nye togtilbud med økt kapasitet og frekvens. Utslippsreduksjonen vil være lik for
begge alternativene som vurderes. Den positive klimaeffekten av tiltaket inngår derfor ikke i
klimagassbudsjettet.
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4.8 Sammenstilling og anbefaling
Bane NOR vil bygge sin anbefaling av alternativ på elementene vist i Figur 7 .
Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger vil inngå i anbefalingen dersom
forhold som belyses under temaet vurderes som beslutningsrelevant. Konsekvensutredningen,
ROS-analysen og analyser av teknisk funksjonalitet vil benyttes for å vurdere om de forskjellige
alternativene gir ulik grad av måloppnåelse.

Figur 7 - Prinsipp for sammenstilling av analyser, drøfting og anbefaling.
Teknisk funksjonalitet
Analysene av teknisk funksjonalitet og gjennomførbarhet vil blant annet inkludere vurderinger av
strekningskapasitet til/fra Tønsberg stasjon, og i hvilken grad de ulike alternativene genererer
tomtogkjøring og gir økt sporbelegg. Muligheter for effektiv drift av anlegget skal også vurderes.
Dette innebærer blant annet god tilrettelegging for ulike drifts- og vedlikeholdsaktiviteter. Det
forutsettes at anlegget kan tas i bruk før innføring av tilbudskonsept T2024 på Vestfoldbanen.
Vurderingene av måloppnåelse som er knyttet til teknisk funksjonalitet og gjennomførbarhet vil
dokumenteres i tiltakets tekniske hovedplan. De beslutningsrelevante vurderingene vil i tillegg
fremgå i anbefalingen og i presentasjonen av alternativene som inngår i planbeskrivelsen.
Anbefaling
Alternativenes prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vil sammenstilles. Grunnlaget for og
resultater av beregninger, analyser og vurderinger oppsummeres. Statens vegvesens Håndbok
V712 legges til grunn for sammenstillingen. Metoden tilpasses prosjektet. På bakgrunn av
gjennomført konsekvensutredning, ROS-analyse og analyser av teknisk funksjonalitet vil
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alternativene bli vurdert opp mot tiltakets forutsetninger, føringer og mål, som beskrevet i
kapittel 1. Vurderingen av måloppnåelse vil danne grunnlaget for anbefalingen om hvor
hensettingsanlegget bør lokaliseres. Kategoriene anbefaler, anbefaler ikke og fraråder vil
benyttes for å rangere alternativene.
Stortingets føringer for InterCity-planlegging skal legges til grunn for anbefalingen. Dette
innebærer at det totale investeringsomfanget i InterCity-porteføljen ikke skal øke. Bane NOR
kan kun anbefale et alternativ som gjør det mulig å oppfylle gjeldende krav til sikkerhet og
jernbaneteknisk funksjonalitet.
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5 Planprosess og medvirkning
Figuren under viser planprosessen for Hensetting i Tønsbergområdet.

Planprogram for
Hensetting i
Tønsbergområdet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning

Reguleringsplan

Byggeplan
KS2 (evt.)
Grunnerverv
Gjennomføring

Figur 8 - Planprogrammet følges opp av kommunedelplan og reguleringsplan
Planprosessen følger plan- og bygningsloven med kommunen som planmyndighet. Det skal
utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning for tiltaket. Kommunedelplanen skal
båndlegge areal for videre planlegging. Denne planen følges deretter opp med en
reguleringsplan.
I følge avtalen mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet om prosjektering og planlegging av
nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet (avtale K03-2 InterCity Vest) skal
hensettingsanlegget tas i bruk i 2025. Det tas sikte på vedtak av kommunedelplan i løpet av
høsten 2020.
Planarbeidet er komplekst og strekker seg over et stort geografisk område. I det videre
planarbeidet vil det søkes etter optimaliserte lokaliseringer innenfor varslingsområdene for å
avgrense tiltaket ytterligere. Dersom det vurderes at et alternativ er uegnet på bakgrunn av
samfunnsøkonomisk analyse eller vurderinger av måloppnåelse vil Bane NOR sile ut
alternativet og orientere kommunen om utsilingen før behandling av kommunedelplanen.
Bane NOR kan legge planforslag ut til offentlig ettersyn uten forutgående
førstegangsbehandling, jf. plan- og bygningsloven § 3-7, dersom en slik løsning er nødvendig
og hensiktsmessig for å sikre prosjektets fremdrift.
Varslingsområdene vises på Figur 4 og Figur 5. Gjennom planarbeidet kan det komme frem
løsninger som ligger utenfor de markerte områdene. Dersom forslagsstiller ønsker å utrede
disse, skal bystyret, Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune, samt grunneiere,
varsles om at området utvides. Eventuelle utredninger skal følge planprogrammets krav til
temaer og metoder, jf. kapittel 4.
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5.1 Plandokumenter
Følgende dokumenter skal utarbeides:
•

Plankart (juridisk dokument)

•

Bestemmelser til plankart (juridisk dokument)

•

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

•

Risiko- og sårbarhetsanalyse

5.2 Prosess for medvirkning
Samarbeid, medvirkning og informasjon
Etter plan- og bygningsloven skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for
medvirkning. I planarbeidet står kommunikasjon i form av samarbeid, medvirkning og
informasjon sentralt.
Samarbeidet med lokale og regionale myndigheter skal blant annet gi:
•

Hensiktsmessige og forutsigbare planprosesser

•

Felles kunnskap, avveiing av verdier og forståelse

•

Nødvendige avklaringer til rett tid

•

Forenkling av saksbehandlingen for myndighetene

Sett fra Bane NORs side vil et godt samarbeid med lokale og regionale myndigheter være
avgjørende for planarbeidet. Regionale og lokale myndigheter ivaretar viktige allmenne hensyn.
Kunnskapsinnhenting og -utveksling, avveiing av verdier og interesser, og avklaringer krever
gjensidig tillit og forståelse.
Medvirkning skal sikre at:
•

Viktige samfunnshensyn blir ivaretatt

•

Berørte får anledning til å delta

•

Et best mulig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag ved innspill til, og gjennomgang av
planforslag

Informa sjon til interessenter i Tønsbergområdet skal bidra til:
•

Forståelse og engasjement for etablering av nytt hensettingsanlegg

•

Forutsigbarhet for berørte (direkte og indirekte)

Jernbanen er en sentral samfunnsinfrastruktur i Vestfold. Planarbeidet vil berøre mange
mennesker både direkte og indirekte, og vil skape usikkerhet frem til endelige løsninger er valgt.
Senere vil gjennomføringen skape ulemper. Nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet
muliggjør sammen med dobbeltsporutbyggingen en frekvensøkning og kapasitetsøkning i
togtrafikken som vil gi et helt nytt tilbud til innbyggere og næringsliv, men arbeidet vil ta tid. Det
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er derfor viktig med så god informasjon som mulig i hele planleggings- og
gjennomføringsperioden. Å skape forutsigbarhet og gi best mulig informasjon vil være en viktig
oppgave.
For å oppnå dette vil det blant annet arrangeres åpne møter i høringsperioden for planforslaget.
Bane NOR og kommunen vurderer behovet for åpne kontordager og andre møter med berørte
parter og myndigheter underveis i prosessen.

5.3 Høring og offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan
Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan vil bli annonsert i Tønsbergs blad,
samt på nettsidene til Bane NOR (www.banenor.no/intercity) og på nettsidene til Tønsberg
kommune. Plandokumentene vil også være tilgjengelige i kommunens og Bane NORs lokaler. I
tillegg vil Bane NOR sende brev til berørte myndigheter og organisasjoner.

5.4 Planlagt fremdrift
I tiltakets foreløpige fremdriftsplan legges det til grunn at bygging av nytt hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet vil foregå mellom 2023 og 2025. Åpningsår for anlegget er forventet å være
2025. Det bør merkes at fremdriftsplanen er foreløpig og at aktiviteter kan forskyves eller
endres. Dette gjelder eksempelvis dersom det besluttes at Bane NOR legger planforslag ut til
offentlig ettersyn uten forutgående førstegangsbehandling, jf. plan- og bygningsloven § 3-7.
Foreløpig fremdriftsplan

Ansvar

Når

Merknadsbehandling
planprogram

Bane NOR i samarbeid
med Tønsberg kommune

Vinter 2019

Fastsetting av planprogrammet (politisk
behandling)

Tønsberg kommune

Vår 2019

1. gangs behandling av kommunedelplan

Tønsberg kommune

Vår 2020

Offentlig ettersyn av kommunedelplan

Bane NOR i samarbeid
med Tønsberg kommune

Vår 2020

Vedtak av kommunedelplan

Tønsberg kommune

Høst 2020

Samarbeid, medvirkning og informasjon

Bane NOR

Kontinuerlig og ved
alle viktige milepæler

og revisjon av
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5.5 Videre planlegging
Kommunedelplanen skal båndlegge areal for videre detaljprosjektering av nytt
hensettingsanlegg. Endelig utforming og plassering av anlegget vil avklares i neste planfase
som er reguleringsplan.
Midlertidige og permanente massedeponier
Gjennomføring av jernbanetiltaket vil kunne medføre behov for å deponere overskuddsmasser,
både midlertidig og permanent. Omfang av massedeponering er avhengig av hvordan
hensettingsanlegget ligger i terrenget, grunnforhold mm. Gjennom grunnundersøkelser og mer
detaljert planlegging av tiltaket vil mengde masser som må fraktes til midlertidig eller permanent
deponi bli grovt anslått. Først i neste planfase, reguleringsplanfasen, vil det foreligge nok
kunnskap om tiltaket til å kunne utarbeide planer for massehåndtering.
Omlegging av vei er og annen teknisk infrastruktur
Gjennomføring av jernbanetiltaket vil kunne medføre behov for omlegging av veier og annen
teknisk infrastruktur, både midlertidig og permanent. Omfanget av omleggingene er avhengig av
endelig lokalisering og plassering i terrenget. Først i neste planfase, reguleringsplanfasen, vil
det foreligge nok kunnskap om tiltaket til å kunne utarbeide planer for omlegging av veier og
annen infrastruktur.
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6 Lokaliseringsforslag som ikke utredes videre
I rapporten «Arealsøk for hensettingsanlegg i Tønsbergområdet» gjennomgås 15
lokaliseringsforslag som er vurdert for etablering av nytt hensettingsanlegg. Rapporten ble
utarbeidet i forbindelse med oppstart av prosjektet. I etterkant av det innledende arealsøket er
det gjennomført to tilleggsutredninger hvor lokaliseringsforslaget Tangsrød i Horten kommune
er vurdert (se vedlegg 2) samt tre lokaliseringsforslag vest for Torp (se vedlegg 3). Alternativene
som skal inngå i den videre utrednings- og planleggingsprosessen er beskrevet i kapittel 3.
Nedenfor gis en kort beskrivelse av lokaliseringsforslagene som ikke skal utredes videre. For
nærmere beskrivelse av lokaliseringsforslagene og silingsprosessen se vedlegg 1, vedlegg 2 og
vedlegg 3.
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Figur 9 - Lokaliseringsforslag
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som er evaluert i arealsøket

6.1 Kopstad
Kopstad (lokaliseringsforslag nr. 1) har lang avstand til Tønsberg, noe som vil gi en høy andel
tomtogkjøring. Det antas krevende anleggsgjennomføring og økte kostnader på grunn av
vanskelige grunnforhold, terreng med store høydeforskjeller og utfordringer med å etablere
ventesporet på grunn av prosjektert tunnel, bru og kurvatur på strekningen Nykirke - Barkåker.
Det antas at hastigheten på det nye dobbeltsporet må reduseres. Dette vil medføre at reisetiden
for tog som skal trafikkere strekningen vil øke.

6.2 Løvåsdalen
Løvåsdalen (lokaliseringsforslag nr. 2) har svært store ikke-prissatte verdier. Området ligger tett
på Skoppum og er et viktig rekreasjonsområde for tettstedet. Det er også registrert automatisk
fredede kulturminner i området. Videre vil anleggsgjennomføringen være krevende, da
dobbeltsporet (Nykirke – Barkåker) skal legges i betongkulvert sør for Skoppum stasjon.
Påkobling til dobbeltspor vil medføre omfattende utgravinger og økte kostnader, og det antas at
hastigheten i hovedspor må reduseres.

6.3 Råen
Råen (lokaliseringsforslag nr. 3) har store ikke-prissatte verdier. I hovedsak gjelder dette dyrka
mark og kulturlandskapet. Det er også stor høydeforskjell mellom fremtidig dobbeltspor (Nykirke
– Barkåker) og et mulig hensettingsanlegg. Området må derfor fylles ut for å utjevne
høydeforskjellene, slik at stigningskravene for jernbane opprettholdes. Det er også vanskelige
grunnforhold i området, og samlet sett vil dette bety krevende anleggsgjennomføring og økte
kostnader. En slik utfylling vil også være svært dominerende i landskapet.

6.4 Tangsrød
Lokaliseringsforslaget er vurdert i en tilleggsutredning som ble ferdigstilt høsten 2018 (se
vedlegg 2).
Tangsrød (lokaliseringsforslag nr. 4) er vurdert til å være svært godt egnet innenfor
evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader. Utbyggingen av et hensettingsanlegg ved
Tangsrød vil være kostnadsbesparende sammenlignet med andre relevante
lokaliseringsforslag, da det ikke vil være behov for å etablere midtstilt ventespor.
Grunnforholdene vurderes i tillegg som gode for nesten hele hensettingsområdet.
Arealverdiene i området er svært store. Etableringen av et hensettingsanlegg vil skape en
barriere som potensielt vil ha betydelige konsekvenser for friluftsliv og vilttrekk. Videre vil
etableringen komme i konflikt med reetableringen av beitemark og jordbruksareal etter avsluttet
anleggsvirksomhet for prosjektet Nykirke-Barkåker.
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Området er lite egnet for evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet.
Lokaliseringsforslaget er lokalisert i relativt stor avstand fra pendelstart og slutt. Tog til og fra
hensettingsanlegget må vende både i Tønsberg og Skoppum. Vendingen vil være tidkrevende
og beslaglegge sporkapasitet på stasjonene, og dermed gi økt risiko for forsinkelser.

6.5 Tønsberg nord
Tønsberg nord (lokaliseringsforslag nr. 8) har svært store ikke-prissatte verdier. Området ligger
innenfor det nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøet rundt Jarlsberg hovedgård. I tillegg
består området i hovedsak av dyrka mark av svært god kvalitet. For å etablere ventespor må
dagens jernbane bygges om, for eksempel ved at det etableres en ny parallell tunnel i
Frodeåsen. Dette vil medføre omfattende tiltak og være kostnadsdrivende.

6.6 Auli, Akersmyra, Østre Vølen og Lundskogen
Auli, Akersmyra, Østre Vølen og Lundskogen (lokaliseringsforslag nr. 9, 10, 11 og 12) har fra
store til svært store ikke-prissatte verdier. Områdene forutsetter også at en større del av dagens
enkeltspor opprettholdes når fremtidig dobbeltspor bygges, uavhengig av hvilken korridor som
velges mellom Tønsberg og Stokke. Dersom Vearkorridoren velges, vil et anlegg her kreve at
det bygges et påkoblingsspor mellom nytt dobbeltspor og dagens bane nord for Stokke (ved
Akersvannet). Dette anses som svært kostbart. I tillegg vil et slikt påkoblingsspor antagelig gi
svært store konflikter med ikke-prissatte verdier.

6.7 Stokke sørvest
Stokke sørvest (lokaliseringsforslag nr. 13) har svært store ikke-prissatte verdier.
Strekningskapasiteten langs eksisterende spor vurderes som utfordrende. Området har også
svært vanskelige grunnforhold. Området består av en stor andel kvikkleire med høy fare for
kvikkleireskred. Det antas derfor krevende anleggsgjennomføring og økte kostnader.

6.8 Vestre Stavnum
I kommunedelplanforslag for nytt dobbeltspor Stokke-Sandefjord anbefaler Bane NOR at Torp
vest-korridoren båndlegges for videre planlegging og utbygging. Vestre Stavnum
(lokaliseringsforslag nr.14) er lokalisert øst for Torp Sandefjord Lufthavn, og regnes ikke som et
egnet hensettingsalternativ i tilknytning til Torp Vest-korridoren. Et påkoblingsspor vestover vil gi
høye kostnader grunnet sporlengde og krevende grunnforhold. Det antas at påkoblingssporet
også vil berøre betydelige ikke-prissatte verdier innenfor temaene landskapsbilde, friluftsliv/byog bygdeliv, naturmangfold og naturressurser. Området ligger i tillegg langt fra Tønsberg
stasjon. Dette øker risikoen for forsinkelser og gir økte kostnader knyttet til tomtogkjøring.

48

Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg grunnet at
jernbanestrekningen sør for Tønsberg består av et eldre enkeltsporet anlegg. Kapasiteten på
eksisterende enkeltspor er trolig ikke tilstrekkelig for å kunne kjøre nødvendig antall tog til og fra
et hensettingsanlegg uten bygging av et kryssingsspor.

6.9 Bøle nord og Bøle sør
Bøle sør og Bøle nord (lokaliseringsforslag nr. 15 og 16) har fra store til svært store ikkeprissatte verdier. Det er utfordringer knyttet til strekni ngskapasitet og deler av eksisterende bane
må opprettholdes i fremtidig situasjon. Dersom Torp Vest-korridoren velges mellom Stokke og
Sandefjord antas det at det må bygges nytt påkoblingsspor mellom eksisterende spor og det
nye dobbeltsporet, noe som vil bety økte kostnader. Tomtogkostnadene er vurdert til å være
relativt høye.

6.10 Lokaliseringsforslag vest for Torp
I løpet av høsten 2018 ble det gjennomført et nytt arealsøk for å vurdere lokaliseringsforslag
vest for Torp Sandefjord Lufthavn (se vedlegg 3). Det foreligger tre alternative korridorer for ny
dobbeltsportrasé mellom Stokke og Sandefjord. Hensikten med arealsøket vest for Torp var å
utrede hvorvidt det finnes et realistisk alternativ som er tilpasset Torp vest-korridoren. Bygging
av et hensettingsanlegg vest for Torp forutsetter at det etableres en dobbeltspor parsell fra
eksisterende enkeltspor ved Stokke frem til hensettingsanlegget innen anlegget skal tas i bruk i
2025. I arealsøket for hensettingsanlegg ved Torp vest-korridoren er tre lokaliseringsforslag for
nytt hensettingsanlegg evaluert: Bredholt, Fevang øst og Torp stasjon (lokaliseringsforslag nr.
17, 18 og 19).
For alle de tre områdene er det sannsynlig at hastigheten på dobbeltsporet må senkes til 200
km/t for å få til løsninger for ventespor og avgreining. Områdene ligger i tillegg langt fra
Tønsberg stasjon. Dette øker risikoen for forsinkelser og gir økte kostnader knyttet til
tomtogkjøring. Hensetting sør for Tønsberg er mindre robust enn hensetting nord for Tønsberg
grunnet at jernbanestrekningen sør for Tønsberg består av et eldre enkeltsporet anlegg.
Kapasiteten på eksisterende enkeltspor er trolig ikke tilstrekkelig for å kunne kjøre nødvendig
antall tog til og fra et hensettingsanlegg uten bygging av et kryssingsspor mellom Tønsberg og
Stokke.
Grunnforholdene ved Bredholt vurderes som utfordrende og det er store ikke-prissatte verdier i
området.
For området ved Fevang øst er det knyttet stor usikkerhet til utfordringer med nærføring til Torp
Sandefjord lufthavn. Lokaliseringen kan medføre forstyrrelser av flyplassens
navigasjonsinstrumenter, og dermed utløse behov for tiltak. I tillegg er det utfordrende å
etablere avgreining til hensettingsanlegget i området og det er sannsynligvis behov for et langt
påkoblingsspor.
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Området ved Torp stasjon har store ikke-prissatte verdier.
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