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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.

Hensetting i
Tønsbergområdet

1.2

Arealsøk for hensettingsanlegg i Torp
vest-korridoren

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

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

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.
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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-
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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.
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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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